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Aan de leden van Provinciale Staten 
 
Toelichting vragensteller 
Afgelopen week zijn er eieren van zwanen met daarin de foetussen kapot gegooid, 
waarbij de foetussen dit met de dood hebben moeten bekopen. 
 

1. Bent u ervan op de hoogte dat eieren van zwanen met daarin de embryo’s voor een 
woning in Stolwijk kapot zijn gegooid en dat deze foetussen dit met de dood hebben 
moeten bekopen?1 
 
Antwoord 
Ja. 
 

2. Zijn jagers, die door de Faunabeheereenheid zijn aangewezen om zwaneneieren te 
rapen en zwanen te doden, op enigerlei wijze betrokken bij dit afschuwelijke incident? 

3. Is er op andere wijze enige betrokkenheid met de provinciale ontheffingverlening voor 
het doden, vervoeren van zwanen, rapen van zwaneneieren e.d.? 

4. Bent u bereid om nader onderzoek te laten uitvoeren of er verbanden zijn met 
overtredingen van provinciale ontheffingen? 
 
Antwoord  
Antwoord op vragen 2, 3 en 4 
Het onderzoek naar dit incident valt onder de verantwoordelijkheid van de politie. Wij 
wachten de resultaten van het onderzoek af.  
 
Het rapen van zwaneneieren is op basis van de door de provincie Zuid-Hollland 
verleende ontheffing niet toegestaan. Alleen het bewerken van nesten en eieren is 
toegestaan om de populatie knobbelzwanen te reguleren. 
 
Zie ook de beantwoording van de vragen 5 en 6. 
 

                                                           
1 https://twitter.com/SaskiaVanRooy/status/724248952904798209/photo/1 
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5. Wordt er door de politie nader onderzoek verricht naar deze overtreding van de Flora- 
en faunawet? 
 
Antwoord 
Ja, de politie Den Haag Team Krimpenerwaard heeft deze zaak in onderzoek in 
samenspraak met het milieuteam van de eenheid Den Haag. De Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid (OZHZ) levert een bijdrage waar mogelijk. 
 
De politie heeft nader onderzoek gedaan bij de melder van het incident. Tot op heden 
is geen aangifte gedaan. 
 

6. Bent u bereid beperkende voorwaarden op te nemen inzake het rapen van 
zwaneneieren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen en op welke termijn? 
 
Antwoord 
Het rapen van zwaneneieren is niet toegestaan. Bij de wijziging van de ontheffing die 
in gang is gezet (zie ook de beantwoording van de statenvragen over de 
knobbelzwanen) zal het verbod op het vervoeren en uit het veld verwijderen van 
eieren van knobbelzwanen verduidelijkt worden. 
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