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Onderwerp

Schriftelijke vragen gebruik illegale pootklem in Deurne
Datum

19 maart 2019
Ons kenmerk

Geachte heer De Kort,

C2241263/4490120
Uw kenmerk

Contactpersoon

S. (Sylvia) Kardon
Telefoon

Bij brief van 28 februari 2019, ingekomen op 1 maart 2019, heeft u namens de
PvdA fractie schriftelijke vragen gesteld.

(073) 680 81 39
Email

skardon@brabant.nl

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Bijlage(n)

-

1. Bent u het met ons eens dat het onwenselijk is dat huisdieren als katten het
slachtoffer worden van illegale jachtmiddelen?
Antwoord: Ja.

2. Klopt het dat pootklemmen verboden zijn in Nederland?
Antwoord: Ja. Het gebruik en bezit van pootklemmen is op grond van de Wet
natuurbescherming verboden.

3. Heeft u signalen dat er in Brabant vaker illegale pootklemmen voor dieren
worden ingezet?
Antwoord: Door SSiB is eind 2018 één pootklem aangetroffen en deze is uit
het veld verwijderd. De algemene indruk is dat pootklemmen zelden worden
ingezet.

4. Zijn er meer situaties bekend waarin katten of honden vast komen te zitten
in pootklemmen of strikken?
Antwoord: Nee. Zie ons antwoord op vraag 3.

5. Kunnen deze klemmen ook risico’s met zich meebrengen voor mensen (bv.
kinderen)?

Antwoord: Ja. Pootklemmen zijn aselectieve middelen. Dit betekent dat
geplaatste pootklemmen niet alleen een risico vormen voor in het wild levende
dieren of voor huisdieren, maar ook een risico kunnen vormen voor (spelende)
kleine kinderen.
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6. Bent u bereid om de Faunabeheereenheid te verzoeken richting de lokale
Wildbeheereenheden te communiceren dat de inzet van illegale
jachtmiddelen het maatschappelijke draagvlak onder de jacht op dieren doet
afnemen?
Antwoord: Ja. Wel merken wij op dat het evident is dat elke vorm van
stroperij het maatschappelijk draagvlak voor de legale uitvoering van jacht,
beheer en schadebestrijding doet afnemen. Evenwel zijn wij bereid uw
verzoek aan de Faunabeheereenheid over te brengen. Het is vervolgens aan
het bestuur van de Faunabeheereenheid af te wegen of zij uw verzoek willen
communiceren aan de lokale wildbeheereenheden.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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