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Vrijwel alle politieke partijen beloofden hun kie-

zers dat ze deze vorm van doden-voor-het-plezier 

niet langer acceptabel vonden en de plezierjacht 

zouden verbieden.

Maar de jagers zaten niet stil: ze startten een niet 

eerder vertoonde lobby om hun hobby veilig te 

stellen. Ze stelden lobbyisten aan die een mak-

kelijke entree hadden (vaak waren ze zelfs lid) tot 

politieke partijen als PvdA, D66 en GroenLinks, 

en probeerden zo van binnenuit het draagvlak 

voor de hobbyjacht te herwinnen.

Eigenlijk was het ondenkbaar dat al die politieke 

partijen zouden terugkomen op hun nadrukkelijke 

verkiezingsbelofte om deze volkomen zinloze, 

achterhaalde en dodelijke hobby van een hand-

jevol jagers die samen jaarlijks meer dan twee 

miljoen weerloze dieren naar de eeuwige jacht-

velden helpen, niet langer toe te staan.

En dus werd in samenspraak met de VVD een list 

bedacht.

Bij de behandeling van de Wet natuurbescher-

ming werden niet de afzonderlijke onderdelen 

van de wet in stemming gebracht, maar kwam 

er een politieke package deal waarin de gehele 

Wet natuurbescherming in één keer in stemming 

werd gebracht.

Vertegenwoordigers van de VVD hadden tegen 

coalitiegenoot PvdA gezegd dat elk bezwaar 

dat de sociaal democraten tegen de hobbyjacht 

zouden maken zou leiden tot het sneuvelen van 

de gehele Wet natuurbescherming.

En de PvdA, blij eindelijk weer eens te mogen 

regeren, boog deemoedig het hoofd voor deze 

eis van de VVD en stemde in met de gehele wet, 

net als onder meer D66, GroenLinks en Christen-

Unie, waarmee alle zich groen noemende 

 partijen afstand namen van hun verkiezings-

belofte om de hobbyjacht te stoppen.

Dat hield in dat haas, konijn, fazant, wilde eend 

en houtduif vogelvrij bleven en zonder reden en 

onbeperkt bejaagd mochten blijven worden (zie 

ook pagina 27). En daar zou het niet bij blijven: 

de aan de  provincies gedelegeerde bevoegd-

heid om vrijstellingen te 

verlenen op het gebied van 

afschot van beschermde 

dieren, werd in zeer ruime 

mate benut, waardoor 

beschermde dieren, van knobbelzwaan tot edel-

hert, van ree tot steenmarter, van brandgans tot 

kolgans, van bever tot kleine watersalamander, 

eigenlijk is het zo gek niet te bedenken, of deze 

dieren mogen wegens vermeende schade door 

boeren en jagers gedood worden. Zelfs het vage 

begrip “overlast” kan voor een soort reden zijn 

om op de provinciale lijst “Algemene soorten” 

te komen. Onder die vriendelijk klinkende naam 

zijn alle provincies nu bezig hun eigen lijst op 

te stellen. Jagers en andere bestrijders van de 

natuur hebben dan de vrije hand. Ze hoeven 

niet meer aan te tonen dat er belangrijke schade 

optreedt, en ook niet dat hun acties nut hebben. 

Als  Provinciale Staten die lijst eenmaal hebben 

vastgesteld, is er ook geen juridisch beroep meer 

tegen  mogelijk. Nu de lijsten nog niet  definitief 

zijn, is een juridische procedure nog wel 

 mogelijk. En daar hebben we nu in een aantal 

provincies onze handen meer dan vol aan.
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R
ond de eeuwwisseling zag het 

ernaar uit dat de hobbyjacht 

in Nederland - het voor de lol 

doden van dieren zonder enig maatschappelijk 

nut, zonder noodzaak - snel beëindigd zou 

worden.

Jagers hebben dan 

de vrije hand

Geven provincies 

jagers carte blanche? 

Laat dat niet gebeuren!
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Omdat we daar veel vragen over krijgen, druk-

ken we hiernaast de complete lijst van vrijstellin-

gen af, om duidelijk te maken hoezeer het beleid 

letterlijk is doorgeschoten.

Eigenlijk is er maar één manier om daar veran-

dering in te brengen. Op 20 maart worden de 

nieuwe leden van Provinciale Staten gekozen. 

Op hun beurt kiezen zij de leden van de Eerste 

Kamer.

Naar verwachting zal de huidige regerings-

coalitie haar meerderheid in de senaat kwijt 

kunnen raken, waarmee de regering genood-

zaakt zal zijn minderheidsstandpunten serieuzer 

te nemen dan eerder het geval was. Tot nu toe 

waren meerderheden in Tweede en Eerste Kamer 

via een dichtgetimmerd regeerakkoord gegaran-

deerd.

Maar ook zonder bespiegelingen over de 

 nieuwe samenstelling van de Staten Generaal 

Meestal wordt het “provinciale vrijstellingen” genoemd, maar door verschillende provincies 

worden andere termen gebruikt: “Lijst van Algemene Soorten”, “Op voorhand verleende 

 ontheffingen” (Overijssel) en soms wordt op nog andere wijze deze verruiming van de jacht-

mogelijkheden in het Faunabeheerplan opgenomen. Wij noemen het hier allemaal voor het ge-

mak provinciale vrijstellingen. Hoe dieper je erin duikt, hoe ingewikkelder en vaak  onduidelijker 

het wordt. We vermoeden dat jagers al helemaal niet meer weten of ze op een dier mogen 

schieten of niet, maar ja, als een soort in een dergelijke lijst staat, dan gaan ze ervan uit dat 

het mag. 

Hiernaast ziet u per provincie de soorten waaraan op dit moment aan gedacht wordt om ze 

vrij te stellen, waarna geen beroep meer mogelijk is. De lijsten zijn nog niet vastgesteld.

Met de nieuwe Wet natuurbescherming moeten alle provincies vanaf 1 januari 2017 een 

nieuw Faunabeheerplan maken, met bovengenoemde verruiming van de jachtmogelijkheden. 

Behalve voor vogels, kan daarbij een vaag begrip als “overlast” al voldoende zijn. In sommige 

provincies is men daar heel gemakkelijk mee, in andere, zoals Noord-Brabant, is men veel 

voorzichtiger. En soms stellen de provincies volstrekt idiote voorwaarden aan een vrijstelling. 

Bijvoorbeeld in Overijssel mag je niet schieten op 300 meter afstand van het nest van een 

kwartel koning of roerdomp. 

In de volgende provincies hebben we tegen één of meer onderdelen juridische procedures 

 lopen: Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland, Gelderland, Overijssel en Friesland.

Uitgebreide informatie hierover op onze website faunabescherming.nl/vrijstellingen. 

Provinciale vrijstellingen

wordt het faunabeleid sinds 2017 geheel door 

de  Provincies vastgesteld. 

Wij roepen iedereen op in het stemhokje 

 rekening te houden met de belangen van alle in 

het wild levende dieren, en de jagers terug te 

dringen in hun nu vrijwel onuitputtelijke mogelijk-

heden om dieren te doden, hetzij voor de jacht 

hetzij bij wijze van “landbouwschadebestrijding-

met-het-jachtgeweer”, die in de praktijk weinig 

verschilt van de hobbyjacht.

Het is echt van het allergrootste belang vrienden 

en familieleden op te roepen te gaan stem-

men en zorgvuldig rekening te houden met de 

belangen van de in het wild levende dieren. 

Begin maart zullen we op de website van De 

Fauna bescherming een overzicht geven van de 

posities die de verschillende partijen per provin-

cie in nemen als het gaat om de bescherming of 

 bejaging van de in het wild levende dieren.

Geven provincies jagers carte blanche? Laat dat 

niet gebeuren!
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Zeeland

Wilde eend 
Spreeuw

Limburg

Woelrat
Muskusrat
Veldmuis

Noord-Brabant

Bever
Holenduif
Ree

Woelrat
Veldmuis 
Steenmarter

Groningen

Geen provinciale 
vrijstellingen

Drenthe

Geen provinciale 
vrijstellingenNoord-Holland

Wilde eend
Knobbelzwaan
Meerkoet
Spreeuw
Gaai
Ekster
Brandgans
Grauwe gans
Kolgans

Gelderland

Brandgans
Roek
Spreeuw
Woelrat

Zuid-Holland 

Haas
Hermelijn
Konijn
Ree
Vos
Wezel 

Brandgans
Grauwe gans
Kolgans
Knobbelzwaan
Smient

Utrecht 

Bunzing
Egel
Haas
Hermelijn
Konijn
Ree

Vos
Wezel
Grauwe gans
Kolgans
Brandgans

Friesland 

Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Roek

Brandgans
Kolgans
Grauwe gans

Flevoland 

Soepgans
Bosmuis
Grauwe gans

Haas
Veldmuis
Wilde eend

Overijssel

Grauwe gans
Kolgans
Brandgans
Knobbelzwaan

Vos
Ree
Spreeuw
Smient


