Aan
Voorzitter Provinciale Staten van Flevoland
Van
Fractie Partij voor de Dieren
Overeenkomstig Artikel 84 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten stelt de fractie van de Partij
voor de Dieren onderstaande vragen.
Inleiding
In het Greppelveld wordt er met de jacht op vossen gebruik gemaakt van
kunstlicht. Jagers van faunabeheer Flevoland maken gebruik van deze,
door de provincie verleende, ontheffing tot 31 december 2013 in de
periode van 1 januari tot en met 31 maart.
De rechtbank Zwolle-Lelystad heeft echter begin 2011 uitgesproken dat er
geen gebruik gemaakt mag worden van kunstlicht bij de jacht op vossen en
konijnen. De rechter wees hierbij op het Beneluxverdrag dat deze vorm
van jacht verbiedt. Volgens de uitspraak 'kent de Beneluxbeschikking
geen uitzonderingsbepalingen zodat moet worden geoordeeld dat het
gebruik van kunstmatige lichtbronnen voor de jacht op grond van de
Beneluxbeschikking verboden is'.
1) Is het College bereid om de ontheffing voor het gebruik van dit,
volgens het Beneluxverdrag verboden middel, per direct in te trekken?
Zo nee, waarom niet?
2)Volgens dhr Menkveld van faunabeheer Flevoland wordt er op verzoek van
het Flevolandschap op vossen geschoten in het Greppelveld omdat zij hun
doelstellingen anders niet zouden halen en daarmee geen subsidie meer
zouden krijgen. Kunt u dit gedetailleerd nader toelichten?
Gaat het om een subsidieregeling met een resultaatsverplichting?
Vindt u het risico op niet krijgen van subsidie een terechte reden voor het doden van dieren?
Hoe groot is het risico op subsidieverlies?
3) Hoe verklaart u het dat op de website van Faunabeheer Flevoland de jagers verzocht wordt van 1 maart
tot 1 juli geen volwassen vossen te schieten, i.v.m. zogende moedervossen, en u voor het Greppelveld
ontheffing heeft gegeven voor afschot t/m 31 maart?
Hoe beoordeelt het College dan het verhongeren van jongen in de burcht in verhouding tot het doel van de
ontheffing?
Waarom staan het College en Flevolandschap het jagen in een gebied met weidevogels toe in een periode
waarin verschillende soorten al broeden?
4) Bent u bereid om met het Flevolandschap in overleg te treden over het intrekken van hun aanvraag tot
ontheffing, omdat nadat de ontheffing verleend is, gebleken is dat het gebruik van kunstmatige lichtbronnen
in strijd is met het Beneluxverdrag?

