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Raadsvragen 

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie GroenLinks betreffende “Jacht Den Helder”. 

Aan de leden van de Gemeenteraad, 

Op 12 december 2022 heeft de fractie Groenlinks onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde 
voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over “Jacht Den Helder”, het antwoord 
vindt u onder de vraag: 

1. Bent u met ons van mening dat groepen, met geweren gewapende jagers, binnen de bebouwde

kom van Den Helder of Julianadorp een onveilige situatie op kunnen leveren richting

wandelende en fietsende inwoners die dit gebied met of zonder hond bezoeken?

Binnen de bebouwde kom is jagen verboden. De locatie die u aanwijst ligt, volgens de APV van 2021,
niet binnen de bebouwde kom maar daar buiten (zie bijlage 1).

2. Naast de concrete onveiligheid gaat het hier ook om de veiligheidsbeleving die een dergelijke

situatie met zich meeneemt binnen de bebouwde kom of direct daaraan grenzend. Wat denkt u

hier concreet aan te doen om dit in de toekomst te voorkomen?

De bevoegdheid om te handhaven op deze situaties ligt niet bij het college van B&W, maar wordt
uitgevoerd door de politie of de omgevingsdienst. De politie handhaaft op de jachtvelden en de
wettelijke vereisten en de omgevingsdienst voert namens de provincie Noord-Holland de handhaving
uit op Wet natuurbescherming.

3. Gaat u de WBE Noordkop als college actief aanspreken op haar gedrag en haar duidelijk wijzen

op artikel 3.21 lid 3 van de wet Natuurbescherming?

De burgemeester heeft aangegeven in gesprek te willen met de WBE Noordkop. Hij wil graag
kennismaken met de vereniging die actief is in en voor de gemeente Den Helder en wil ervaringen
met hun delen.

4. Hoe denkt u de mindset bij deze blijkbaar van de wet en rode lijsten onwetende groep jagers,

die wel met een geweer rond loopt binnen onze bebouwde kom, te gaan bijstellen?

De uitvoering en handhaving van deze landelijke wetgeving ligt niet bij de gemeente Den Helder.

5. Meent u ook niet dat gelet op het niet of nauwelijks beschadigende karakter van genoemde,

beschermde en op de rode lijst voorkomende diersoorten op bolgewassen het ook in het

buitengebied (tussen Den Helder en Julianadorp) feitelijk geen pas geeft dit soort

jachtpartijtjes te houden?

Het college van B&W is geen partij in deze. Het ministerie van LNV is het bevoegd gezag dat bepaalt
op welke soorten en wanneer in Nederland gejaagd kan worden.
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6. De afdelingen van de WBE zijn naast hun overigens nuttige werk met broedbeheer van ganzen

en het zetten van broedkorven voor eenden conform hun reglement verplicht om een

jachtregistratie bij te houden in een rapportage. Deze zouden wij graag in zien met daarbij uw

observering aangaande de schadelijkheid van de geschoten soorten.

De rapportage van de jagers gebeurt conform de landelijke richtlijnen en wordt ingevuld in het

faunaregistratiesysteem. Deze data worden verzameld door de stichting Faunabeheereenheid (FBE).
De FBE verzamelt de data over de aantallen en soorten dieren die zijn beheerd of bejaagd en
publiceert deze in het jaarverslag. De FBE gebruikt deze gegevens vervolgens ter onderbouwing van
het beheer. Informatie vindt u op https://fbenoordholland.nl/ en het FBE jaarverslag 2021 op
https://fbenoordholland.nl/media/media-attachment/46.pdf.

7. Bent u bereid om in overleg met de WBE-Noordkop de jachtpartijen tot het verleden te laten

behoren binnen onze gemeentegrenzen?

Nee, het college van B&W is geen partij in deze.

Den Helder, 10 januari 2023 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 J.A. (Jan) de Boer MSc. 
 burgemeester 

K. (Koen) van Veen
secretaris

https://fbenoordholland.nl/
https://fbenoordholland.nl/media/media-attachment/46.pdf
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