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Haaksbergen maart 2021 

Inleiding 
In onze brief van november 2020 maakten wij u opmerkzaam op onze gerechtvaardigde vraag, 
waarom de telgegevens van de Faunabeheereenheden (wettelijk verplicht volgens art 3.12 van de 
wet Natuurbescherming), die de basis vormen van het huidige provinciaal beleid, niet zijn 
meegenomen in uw beslissing om haas en konijn op de Rode Lijst van de zoogdieren te plaatsen. 
Daarnaast stelden wij u nog een aantal vragen. Tot op heden mochten wij geen reactie van u 
ontvangen. Wij betreuren dit ten zeerste.  
Bovendien zijn wij ook erg ontstemd en teleurgesteld over de motie, ingezet door de Partij voor de 
Dieren en de SP om de wildlijst in te perken, en haas en konijn van deze lijst te schrappen. Die motie 
kreeg een meerderheid in de Tweede Kamer, ondanks een ernstig ontraden uwerzijds.  
 
Vertrouwen 
Onze visie “Beter met regels” is gebaseerd op het uitgangspunt, dat partijen elkaar vertrouwen. 
Beter gezegd: er moet sprake zijn van wederzijds vertrouwen. Wij zorgen er van onze kant voor, dat 
de overheid mag en kan vertrouwen op professionele en adequate jacht en schadebestrijding. Wij 
jagers/schadebestrijders doen ons werk op basis van vrijwilligheid (kosteloos) en met passie. Wij 
moeten echter constateren, dat de overheid regelmatig het vertrouwen van de Nederlanders en 
daarmee ook van de Nederlandse jagers, ernstig beschaamt. Zo ook de manier waarop omgegaan 
wordt met de Rode Lijst en de daarmee in verband staande motie. Zonder vertrouwen is er geen 
basis voor een vruchtbare samenwerking en wordt er al snel weer ingezet op meer regels. Hier ligt 
naar onze stellige overtuiging de bron van het beknellende regelpakket dat van toepassing is op het 
Natuurbeleid, maar ook breder in het overheidsbeleid. Hier ligt de oorzaak van onvrede, juridische en 
politiek bestuurlijke acties die verlammend werken voor onze democratie en het 
overheidsfunctioneren. Bijna ieder zichzelf respecterende politicus laat zich uit in de zin dat we het 
samen moeten doen, dat er vertrouwen moet zijn in de professionele inbreng van de goedwillende 
burger. (citaat Rutte…….).   
Vertrouwen moeten we met elkaar waarmaken. Wij, de NOJG staan daar klaar voor! 
 
Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om nog eens een aantal zwaarwegende zaken over het 
voetlicht te brengen.  
Zaken als: eigendomsrecht, doelen functionaliteit van de Rode Lijst, gebruik telgegevens, 
internationaal recht, inconsequente toepassing van beschermende maatregelen en geen 
deregulering. 
 
Eigendom 

Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Het EU-verdrag 
beschermt het eigendomsrecht.  



 
Het staat de eigenaar, met uitsluiting van eenieder vrij, de zaak te gebruiken, mits niet in strijd met 
de rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht 
gegronde beperkingen daarbij in acht worden genomen. Het Europees verdrag van de Rechten van 
de Mens beschermt hier tegen. Een inperking mag alleen, als er een zwaarwegend maatschappelijk 
belang is. Met de bedoelde diersoorten gaat het nog steeds goed, en daarom valt de inperkende 
maatregel niet te onderbouwen.  De eigenaar van de zaak wordt, behoudens rechten van anderen, 
eigenaar van de afgescheiden vruchten. Hieronder valt ook het jachtrecht.  

Wetgeving 

Nederland dient zich te houden aan het Internationaal recht en de in dat kader gemaakte afspraken.  
Centraal hierbij staat, dat de lidstaten gehouden zijn zich sterk te maken voor de biodiversiteit in hun 
grondgebied. Juist op dit punt laat Nederland het afweten en moet daarvoor bloeden in de vorm van 
schadevergoedingen als gevolg van de belemmeringen door de koppen die men zet op de 
internationale deals. Geen populatiebeheer, veel administratieve belemmeringen en eindeloze 
procesgangen leiden tot demoralisering, verstoring biodiversiteit. Achteruitgang van soorten door 
geen beheer te plegen is hierbij kenmerkend.  
 
Duurzame benutting van wild is vastgelegd in de wet Natuurbescherming door middel van de vijf 
soorten op de wildlijst. Het verwijderen van een of meerdere soorten is dan ook een inperking van 
het eigendomsrecht, zonder aanwijsbare wettelijke noodzaak. 

Grondeigenaren, grondgebruikers en jagers zijn heel goed in staat om goed wildbeheer te plegen. Zij 
doen dit al eeuwen op een duurzame manier. Op grond van de wet Natuurbescherming hebben zij de 
plicht om te zorgen voor een redelijke wildstand in hun jachtgebieden.  
 
Tenslotte 

Mevrouw de Minister, wij begrijpen dat u deze zaak niet meer kunt afhandelen, omdat uw kabinet 

demissionair is. Echter, u kunt in ieder geval nog opdracht geven om onze vragen te beantwoorden 

en in uw overdrachtsdocument op te nemen, dat het anders moet met regels en zeker met de Rode 

Lijst, waartoe wij een onderzoek hebben laten verrichten, waarvan wij u de resultaten hierbij doen 

toekomen.  
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