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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie VVD over wilde zwijnen

Datum

23 juni 2015
Ons kenmerk

3819146

Geachte heer Bollen,
Bij brief van 28 mei 2015, ingekomen op 2 juni 2015, heeft u namens de VVD
fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Klopt het dat er al uitspraken zijn gedaan over een afwijking van het huidige
beleid?
Antwoord: Nee. Er is een informatieavond geweest, georganiseerd door
Natuurmonumenten, waar een ambtenaar van de provincie heeft aangegeven
dat het nulstandsbeleid voor wilde zwijnen in Brabant nog steeds het leidende
beleidskader is.
Gezien de vele discussies over de opmars van het wilde zwijn in Oost- en ZuidBrabant heeft de provincie een drietal gesprekken georganiseerd in ZuidOostbrabant, de zogenaamde “zwijnentafels”. Bij die gesprekken hebben
jagers en boeren laten weten dat de uitvoering van het nulstandsbeleid in de
praktische sfeer niet haalbaar is.
Tijdens de genoemde informatieavond heeft de provincie dit dilemma geschetst.
In het krantebericht over deze bijeenkomst zijn echter niet alle argumenten van
het dilemma weergegeven.
De verslagen van de zwijnentafels zijn overigens openbaar en zijn naar alle
Statenleden verzonden.
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2. Ziet GS überhaupt redenen om van het huidige beleid, en de 'nulstand' in
het bijzonder, af te wijken?
Antwoord: Nee. Op dit moment zijn wij ons aan het beraden hoe het nu verder
moet met het wilde zwijn in Brabant gezien de ervaringen uit het veld. Wij
willen alle opties tegen het licht houden.
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3. Is het college van GS voornemens om op korte termijn PS te betrekken bij
deze zaak, conform eerdere toezeggingen.

Datum

Antwoord: Ja. In september willen wij over dit onderwerp in gesprek gaan met
de Staten.
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4. Ziet u mogelijkheden om de ontstane onrust weg te nemen bij de diverse
geledingen? In ieder geval tot het beleid eventueel opnieuw wordt vastgesteld?
Antwoord: Ja. Wij kijken met tevredenheid terug op de drie zwijnentafels in
Asten, Heeze en Gemert, die tot doel hadden om te inventariseren hoe
belanghebbende partijen aankijken tegen de problematiek en welke
oplossingsrichtingen zij mogelijk achten. Als we op een open wijze en met
aandacht voor ieders belangen met elkaar in gesprek kunnen blijven, zal dat in
onze optiek op zich al bijdragen tot het verminderen van de onrust.
Wij zullen doorgaan met onze regiogesprekken in de gebieden waar sprake is
van overlast en doorgaan hierover te communiceren.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter,
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