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BIJLAGE - ONDERWERP  Beantwoording schriftelijke vragen gesteld door 

mevrouw Keller van de PvdD betreffende tijdelijk 
jachtverbod vanwege extreme weersomstandigheden

Geachte mevrouw Keller,

Hierbij beantwoorden wij de door u gestelde schriftelijke vragen ex. art. 47 Reglement van orde provincie 
Utrecht 2013 betreffende een tijdelijk jachtverbod vanwege extreme weersomstandigheden.

Toelichting door de PvdD:
In de huidige jachtperiode mogen jagers op wilde eenden, fazanten, houtduiven, vossen en konijnen jagen. 
Daarnaast zijn er ontheffingen verleend voor jacht op diverse watervogels.

Het college van Gedeputeerde Staten is op grond van artikel 3.22, vierde lid, van de Wet natuurbescherming, 
bevoegd de jacht te sluiten als bijzondere weersomstandigheden dat vergen.

Volgens het KNMI wordt er vanaf dit weekeinde gedurende langere tijd winterweer verwacht met matige tot 
strenge vorst en met een gevoelstemperatuur tot -15 graden Celsius  .
Naar aanleiding van deze verwachte extreme weersomstandigheden legt de Partij voor de Dieren de volgende 
vragen aan u voor. 

De PvdD heeft de volgende vragen:

1. Bent u met ons van mening dat tijdens strenge vorstperiodes in het wild levende dieren het zwaar 
hebben, dat ze het door de koude en sneeuwval moeilijk aan voedsel kunnen komen, geen 
schuilplekken kunnen vinden en dat ze daardoor sneller hun natuurlijke schuwheid opgeven, waardoor 
ze kwetsbaarder zijn en een makkelijke prooi worden voor jagers? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: 
Wij zijn dit met u eens en hebben reeds bepaald hoe te handelen bij extreme winterse omstandigheden. In het 
beleidskader Wet natuurbescherming1 hebben wij op pagina 98 specifiek bij dergelijke omstandigheden 
opgenomen wanneer wij de jacht geheel of voor een aantal wildsoorten sluiten, of wanneer het gebruik van het 
aanwijzingsbesluit en de ontheffingen ex artikel 3.17 Wnb geheel of gedeeltelijk wordt verboden.

2. Is het college bereid, gezien de verwachte extreme weersomstandigheden, een tijdelijk jachtverbod in 
te stellen in provincie Utrecht? Zo ja, vanaf wanneer? Zo nee, waarom niet?

1 https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-03/beleidsnota_wet_natuurbescherming%20%281%29.pdf

Aan: 
Mevrouw Keller (PvdD)
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Antwoord: 
Wij zijn daartoe bereid als sprake is van winterse omstandigheden zoals benoemd in ons beleidskader. Voor de 
volledigheid geven wij hieronder de relevante passage weer:

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter, Secretaris,
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen




