Schriftelijke vragen (art. 39 Reglement van Orde)
aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland
datum
: 16 juli 2020
van
: Daisy Vliegenthart en Arjan Tolkamp (CDA)
onderwerp : Te veel wilde zwijnen door Corona?
Inleiding
Woensdag 15 juli verscheen het bericht in De Gelderlander dat er te weinig zwijnen worden
afgeschoten. Al meerdere jaren bereiken ons berichten dat het aantal edelherten en zwijnen in
sommige gebieden te hoog is en dat het afschot achter blijft.
Het CDA heeft herhaaldelijk zorgen uitgesproken voor een te hoge wildstand op de Veluwe. Vooral
voor de verkeersveiligheid is het van belang dat er een goed en zorgvuldig beheer is.
Vandaar dat wij de volgende vragen hebben:
Vragen
1. Heeft u kennisgenomen van het artikel in De Gelderlander van 15 juli 2020
2. Herkent u het signaal van de Faunabeheereenheid Gelderland dat het afschot van zwijnen
achter blijft bij de doelstelling?
3. Geldt het achterblijven bij de doelstellingen ook voor ander wild?
4. Kunt u ons infomeren over de actuele wildtellingen per gebied in relatie tot de gewenste
wildstand per gebied?
Het lijkt er nu op dat Corona de reden is dat de wildstand hoger is dan gewenst. Het CDA constateert
dat in sommige gebieden in Gelderland de aantallen edelherten en wilde zwijnen al meerdere jaren
hoger is dan de door de Faunabeheereenheid vastgestelde streefstanden.
5. Ziet Gedeputeerde Staten ook dat Corona de oorzaak is dat het afschot niet gehaald is?
6. Wat zijn de gevolgen voor de Faunabeheereenheid Gelderland en de Wildbeheereenheden
als de streefstanden telkens niet gehaald worden?
In de rapportage “toelichting op grofwildbeheer t/m maart 2020” staat dat WBE Veluwe Noord West
besloten heeft om per 15 maart alleen nog zwijnen te schieten in 0-standgebieden en langs N-wegen
7. Is u de reden bekend van deze keuze door het WBE Veluwe Noord West?
8. Voor zover u bekend, streeft iedereen, onderdeel van faunabeheer, dezelfde doelstelling na?
9. Welke wildbeheereenheden vallen onder de vereniging Wildbeheer Veluwe? Hoe verhouden
deze WBE’s zich tot de vereniging Wildbeheer Veluwe? En hoe verhoudt deze vereniging zich
tot de Provincie Gelderland?

