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Onderwerp: Verruiming van de mogelijkheden om knobbelzwanen te vangen en doden

De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen d.d.11 juli 2018,
- overwegende dat;
 Momenteel ingevolge de huidige ontheffing van de provincie Zuid-Holland
knobbelzwanen slechts met geweer door jagers overdag (vanaf zonsopgang tot en
met zonsondergang) mogen worden gedood;
 Momenteel in Gelderland, Friesland, Noord-Holland en Brabant knobbelzwanen
evenzo uitsluitend met geweer mogen worden gedood;
 de provincies Gelderland en Friesland geen nieuwe ontheffingen tot afschot van
knobbelzwanen meer willen verlenen omdat de schade die door knobbelzwanen aan
landbouwpercelen wordt veroorzaakt verwaarloosbaar klein is en niet opweegt tegen
het dierenleed en het maatschappelijke onbegrip en ophef daarover;
- constaterende dat de provincie Zuid-Holland voornemens is in september 2018 de huidige
voorschriften - middels een goedkeuringsbesluit van het zgn. “Faunabeheerplan
Knobbelzwanen” - te verruimen, namelijk dat voortaan:
a) knobbelzwanen ook in het donker (een half uur voor zonsopgang t/m een half uur na
zonsondergang) met geweer mogen worden gedood;
b) knobbelzwanen ook overdag en in het donker mogen worden gevangen en gedood met
haviken, slechtvalken, woestijnbuizerds en honden;
c) gewonde knobbelzwanen ook overdag en in het donker mogen worden gedood met slag-,
snij- en steekwapens;
- constaterende dat de “Raad voor Dierenaanlegenheden” (adviesorgaan voor minister van
Landbouw) het gebruik van slag-, snij- en steekwapens voor zwanen afwees vanwege
ernstige aantasting van het dierenwelzijn en ethische aspecteni;
-

constaterende dat eerder genoemde methoden om knobbelzwanen te vangen en
doden in de provincies Gelderland, Friesland, Noord-Holland en Brabant momenteel
verboden zijn en verboden blijven. In deze provincies geldt dat een genadeschot dé
aangewezen methode is om een gewonde knobbelzwaan uit zijn lijden te verlossen.

- verzoekt het college;
aan de provincie mede te delen dat de raad voornoemde methoden om knobbelzwanen te
vangen en doden niet wenselijk acht uit het oogpunt van dierenwelzijn;
en gaat over tot de orde van de dag.
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