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Geachte leden van de raad,

Op 16 september hebben wij vragen ontvangen van de fractie van de PvdD over de veiligheid van 
recreanten door jagers. Hieronder treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Bent u op de hoogte van deze onveilige situatie?

Antwoord
Het college is er niet mee bekend dat er een onveilige situatie zou bestaan als gevolg van het jagen. In 
De Groenzoom wordt niet gejaagd. Er wordt wel gejaagd op de particuliere agrarische percelen die 
grenzen aan De Groenzoom.

Vraag 2
Zo ja, wat is er tot nu toe ondernomen om de veiligheid van recreanten beter te borgen? 

Antwoord
In De Groenzoom wordt niet gejaagd. Er is daarom ook geen reden om te veronderstellen dat 
recreanten gevaar zouden lopen. Er is daarom geen actie ondernomen.

Vraag 3
Zo nee, bent u bereid te overleggen met de politie om het toezicht en de handhaving van de wettelijke 
regels te intensiveren om de veiligheid van recreanten te vergroten?

Antwoord
Wij zien hiertoe geen noodzaak. 

Vraag 4
Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de uitkomsten hiervan met ons te delen?

Antwoord
Wij zien geen reden om te veronderstellen dat recreanten gevaar zouden lopen door het jagen op 
particuliere agrarische percelen. De regelgeving voor het jagen is opgenomen in de Wet 
natuurbescherming. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van en het toezicht op de Wet 
natuurbescherming is grotendeels belegd bij de provincie.

Vraag 5
Bent u bereid om te overleggen met de provincie, die verantwoordelijk is voor de vergunningverlening 
voor de jacht op ganzen? 

Antwoord
Wij zien hiertoe geen noodzaak.

Vraag 6
Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de uitkomsten hiervan met ons te delen?

Antwoord
Wij hebben geen reden om te veronderstellen dat recreanten gevaar zouden lopen door het jagen op 
particuliere agrarische percelen. Wij zien geen noodzaak over dit onderwerp in overleg te gaan met de 
provincie. Mochten recreanten menen dat er sprake is van ‘een onveilige situatie’ kunnen ze dat melden 
bij de politie.

Vraag 7
Welke maatregelen treft u om de stilte in het gebied te waarborgen?
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Antwoord
Voor de aanwijzing van gebieden als “stiltegebied” en voor het vaststellen van de daarbij behorende 
regelgeving is de provincie het bevoegd gezag. Ook het toezicht op die regelgeving is bij de provincie 
belegd. 

Vraag 8
Welke mogelijkheden heeft u, als een van de partijen die verantwoordelijk is voor het beheer van de 
Groenzoom, om invloed uit te oefenen op het faunabeheer in dit gebied? 

Antwoord
De beheerder van De Groenzoom zorgt, in gezamenlijke opdracht van Lansingerland en Pijnacker-
Nootdorp, ervoor dat de natuurwaarden in het gebied zich verder kunnen ontwikkelen. Hierbij wordt 
aan faunabeheer gedaan om de populatie aan ganzen te beheersen. 

Vraag 9
Bent u bereid om te sturen op diervriendelijke alternatieven voor dit faunabeheer? Zo nee, waarom 
niet?

Antwoord
Het faunabeheer wordt al in nauwe samenwerking met de lokale natuurverenigingen op een 
diervriendelijke wijze uitgevoerd. Het beheer vindt plaats door het behandelen van de nesten van de 
ganzen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

J.P.R. Woudstra mevrouw F. Ravestein
secretaris burgemeester


