
PvdA fractie
T.a.v. dhr. Tetteroo

directie/afdeling                       telefoon
mo/Maatschappelijk beleid       0182-588971
contactpersoon                       uw kenmerk
K.C. Overal                  855747

onderwerp

reactie op uw vragen over zwanendriften

gouda
19 februari 2014
ons kenmerk
855747

veEonden

! 9 FEB, 2013

Geachte heer Tetteroo,

Op 19 december 2013 heeft u art. 38 vragen gesteld die wij als volgt beantwoorden.

1, Is zwanendriften verboden?
Antwoord: .Zwanendriften is het houden/fokken van zwanen op openbaar terrein. Om de dieren te beletten
weg te vliegen, worden de vleugels van jonge zwanen geleewiekt. Voor zwanendriften geldt een algemene
vrijstelling van de Flora en Fauna-wet voor in gevangenschap geboren en gefokte vogels tot 1 januari 2018.

2. Is het wenselijk om zwanendriften te verbieden? Is het geoorloofd om dit vanaf gemeentegrond te
doen?
Antwoord: De raken en bevoegdheden in de Flora- en Faunawet liggen primair bij het Ministerie van EZ.
Toezicht en handhaving bij de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA).
De mogelijkheden om het gebruik op Gouds grondverbied te verbieden is door ons onderzocht in overleg
met andere gemeenten, juridische zaken en met het Natuur- en Recreatieschap. Helaas is de conclusie dat
de juridische kans op succes zeer beperkt is. Dit omdat de handhaving van een verbod privaatrechtelijk
moet gebeuren en daarmee minder eenvoudig is dan bestuursrechtelijk handhaven. Privaatrechtelijk
handhaven is tijdrovend, kost veel capaciteit en de kans op succes is heel klein. Het kan zelfs betekenen dat
we procederen tot 2018 zonder succes en dat terwijl in 2018 sowieso een verbod geldt.

In de gemeente Gouda zijn er trouwens maar zeer weinig openbare gronden waar een verbod voor zou
kunnen gelden. Het verbod betreft niet particuliere gronden of bijvoorbeeld gronden die in het bezit zijn van
het natuur- en recreatieschap. In de meeste gevallen bevinden de zwanen zich op particulier terrein van
boeren e.a. en kan de eigenaar zelf toestemming geven.

Wat wel gedaan kan worden is het zwanendriften afbouwen met het oog op het verbod in 2018. Het Natuur-
en recreatieschap heeft hiervoor met de zwanendrifter een afbouwregeling afgesproken. In de regeling wordt
het aantal toegestane broedparen teruggebracht tot nul. De opsporingsambtenaren van G.Z-H, die namens
het schap de handhaving van allerlei regels verzorgen, zien toe op de afbouw.
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3. Hoe wordt er tegen overtreding opgetreden?
Antwoord: Met toezicht en handhaving van de Flora- en Faunawet is de VWA belast. Voor wat betreft de
gemeente kan handhavend worden opgetreden door de politie als een persoon zich onbevoegd op de
gronden bevindt. Voor zover bekend (ook bij omliggende gemeenten) is dit nog nooit gebeurd.

4. Hoe is de situatie in de ons omliggende gemeenten?
Antwoord. Boskoop en Bodegraven-Reeuwijk hebben een verbod ingesteld maar hiervoor geldt dezelfde
juridische kanttekening als hierboven aangegeven. De regiogemeenten beraden zich op verdere stappen;
bijvoorbeeld door een brief op te stellen aan het ministerie van EZ.

5. Vindt er overleg plaats met de dierenbescherming, dierenasiel, dierenambulance en dergelijke?
Antwoord: De Dierenbescherming geeft desgevraagd aan dat het zwanendriften niet goedkeurt.

We begrijpen de ongerustheid die bij sommigen leeft over het zwanendriften. Daarom houden we contact
met regiogemeenten en zullen ons aansluiten bij kansrijke initiatieven. Ook zullen we het recreatieschap
vragen om de afbouwregeling goed in de gaten te houden.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouc
De secretaris,

akker aker

NB Geschatte inzet ambtelijke capaciteit: 14 uur.
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