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Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
gesteld door mevr. Van Soest van de Fractie van het CDA over Knobbelzwanenpopulatie

Beantwoording van de vragen:
Vraag 1. In hoeverre heeft de gemeente rekening gehouden met bovenstaande bij het besluit met
onmiddellijke ingang het zwanendriften in de gemeente te verbieden?
Antwoord:
Een dergelijk besluit hebben wij niet genomen. Wel hebben we in april, samen met andere gemeenten, de
staatssecretaris verzocht om maatregelen te nemen tegen het zwanendriften (bijlage 1). Vervolgens
hebben we in juni bij de staatssecretaris aandacht gevraagd voor de mogelijke gevolgen daarvan, ten
aanzien van zowel het milieu als dierenwelzijn (bijlage 2). Ook tijdens ambtelijk contact tussen de
gemeenten en het ministerie is deze zorg steeds aan de orde geweest.
De staatssecretaris heeft op 3 november jl. aan de Tweede Kamer laten weten dat zij een einde maakt
aan het zwanendriften en dat "Het onderzoeksinstituut Alterra is gevraagd om inzicht te verschaffen over
de te verwachte ontwikkelingen in de omvang van de populatie knobbelzwanen als gevolg van het in te
stellen verbod en mogelijk te nemen beheersmaatregelen waarbij dierenwelzijnsaspecten
expliciet worden
meegenomen. Dit rapport zal binnenkort worden afgerond, waarna ik de resultaten met de gemeenten zal
bespreken."
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Vraag 2. In hoeverre is de gemeente Woerden het met het CDA eens dat een over populatie
Knobbelzwanen
een negatieve invloed hebben op de biodiversiteit?
Antwoord:
Een overpopulatie aan knobbelzwanen kan naar onze mening een negatieve invloed hebben op de
biodiversiteit. In hoeverre te verwachten is dat die consequentie zich lokaal of regionaal zal manifesteren,
vernemen wij graag uit het rapport en de daaropvolgende bespreking die door de staatssecretaris in het
vooruitzicht zijn gesteld.
Vraag 3. Welke ideeën heeft de gemeente om op een andere manier dan door drifters de knobbelzwanenpopulatie in de gemeente te reguleren?
Antwoord:
Wij wachten het door de staatssecretaris toegezegde rapport af en willen de daarbij aangekondigde
aspecten van dierenwelzijn betrekken bij ons lokale dierenwelzijnsbeleid.
Vraag 4. Binnen welke periode kunnen de inwoners van Woerden actie van de gemeente verwachten op het
gebied van populatieregulering
zwanen?
Antwoord:
Wij wachten het door de staatssecretaris toegezegde rapport af.
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https://www.riiksoverheid.ni/documenten/kamerstukken/2015/11/03/kamerbrief-stand-van-zaken-moties-entoezeqqinqen-dierenwelziin

Bijlagen:
1) De ingekomen brief met corsanummer: 15.023629
2) Brief (mede namens Woerden) aan staatssecretaris: oproep tot verbod op zwanendriften (15.024321)
3) Brief (mede namens Woerden) aan staatssecretaris: aandacht voor consequenties verbod (15.024322)
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Bijgaand treft u aan een vragenserie ex artikel 40 RvO van de fractie van het CDA inzake knobbelzwanen populatie.
Conform RvO dient het college binnen een termijn van 30 dagen, te weten vóór 12 december 2015, de vragen te
beantwoorden. Mocht die termijn niet haalbaar zijn, dan dient het college conform RvO de raad te melden (per Rib)
wat de reden van de vertraging is en wanneer de raad de beantwoording alsnog tegemoet kan zien.
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CDA

Woerden

Art 40 vragen: Knobbelzwanen populatie
In Woerdense wateren bevinden zich (grote) hoeveelheden Knobbelzwanen. Zwanen zijn prachtige
vogels, maar zij tonen gedrag dat een stuk minder sierlijk is dan hun voorkomen. Als zij broeden
verdedigen zij hun nest en de wijde omgeving met veel agressie, wat nadelige gevolgen kan hebben
voor kleinere vogelsoorten in hun leefgebied en bedreigend kan overkomen op mensen.
Knobbelzwanen eten per dag zo'n 4 kilo waterplanten, aangevuld met kleine hoeveelheden
waterdieren insecten en kleine visjes. Door hun foerageergedrag kunnen Knobbelzwanen een
serieuze bedreiging zijn voor waterplanten in Woerdense wateren. De ontlasting van Knobbelzwanen
heeft een negatieve invloed op het nutriëntengehalte in oppervlaktewater.
Samenvattend kan gesteld worden dat de aanwezigheid van grote hoeveelheden Knobbelzwanen (en
andere watervogels) een serieuze bedreiging kunnen zijn voor het behalen van de Europees
vastgestelde Kader Richtlijn water doelstellingen. Onlangs heeft de gemeente Woerden het driften
van zwanen met onmiddellijke ingang verboden. Zwanendrifters waren een vijand van
Knobbelzwanen. Door het vangen van zwanen door zwanendrifters werd de zwanenpopulatie in de
gemeente Woerden gereguleerd. Nu deze vijand is weggevallen ligt het in de lijn der verwachting dat
het aantal knobbelzwanen in de gemeente (fors) zal toenemen. Dit is om bovengenoemde redenen
niet alleen maar goed nieuws voor de biodiversiteit binnen de gemeentegrenzen. Knobbelzwanen
vallen niet voor niets onder de Verordening schadebestrijding dieren van de Provincie Utrecht.
Het CDA heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:
1.

In hoeverre heeft de gemeente rekening gehouden met bovenstaande bij het besluit met
onmiddellijke ingang het zwanendriften in de gemeente te verbieden?

2.

In hoeverre is de gemeente Woerden het met het CDA eens dat een over populatie

3.

Welke ideeën heeft de gemeente om op een andere manier dan door drifters de

Knobbelzwanen een negatieve invloed hebben op de biodiversiteit?
zwanenpopulatie in de gemeente te reguleren?
4.

Binnen welke periode kunnen de inwoners van Woerden actie van de gemeente verwachten
op het gebied van populatieregulering Knobbelzwanen?

Namens de CDA Fractie:
Toos van Soest- Vernooij

Gebruikte

bronnen:

https://ni.wikipedia.orR/wiki/Knobbelzwaan, http://www.beesies.nl/animals/zwaan.htm
http://www.stowa.nl/upload/publicaties/STOWA%202013%2012 LR def.pdf
file:///C:/Users/van%20Soest/Downloads/provinciaal_blad_2389_van_2014.pdf
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Zwanendriften in het Groene Hart

Geachte mevrouw Dijksma,

Op 27 januari 2015 hebben ruim 16.700 burgers een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden waarin zij
oproepen tot een landelijk verbod op zwanendfiften.
In het Groene Hart zijn twee zwanendrifters actief. Hun vergunning is per 1 april 2013 verlopen en deze is
door het Ministerie van Economische Zaken niet verlengd. Per 2018 wordt het leewieken van zwanen
verboden. Dit zijn ontwikkelingen waar wij ons als gemeenten goed in kunnen vinden. U maakt daarmee het
houden van zwanen voor de productie van dons, veren en vlees onmogelijk

De petitie is aangeboden omdat de zwanendrifters gebruik kunnen maken van de wettelijke ruimte, die
geboden wordt voor het houden van siervogels. Zij lijken binnen die regelgeving dezelfde werkzaamheden te
kunnen verrichten als voorheen en hebben aangegeven daar in de toekomst mee te willen doorgaan.
Daarmee komt er dus geen eind aan het leewieken van zwanen.
Wij hebben gemerkt dat vele van onze inwoners zich storen aan de werkzaamheden van de zwanendrifters
en dat zij vinden dat er veel dierenleed door wordt veroorzaakt.
Daarom doen wij namens de onderstaande gemeenten in het Groene Hart een beroep op u om het
zwanendriften op alle mogelijke manieren en in alle regelgeving te voorkomen.

Met vriendelijke groÿ !I
namens burgemees'&.r en wethouders van Gouda,

H. Nlezen, ÿ-ÿ

wethoudeÿeÿgfed t[e o a Dierenwelzijn

*Leewieken houdt in het amputeren of breken van een deel van één vleugel,ÿarÿeeoeolÿIte
Vliegen onmogelijk wordt,
gouda

Bijlagen:

Postbus 1086, 2800 BB Gouda
telefoon 14 0182
e-ma .qemeente@.qouda.nl

website www..qouda.nl [ÿ.íÿ MIX]
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Mede namens:
V.J.H. Molkenboer, burgemeester Woerden
P. Verhoeve, burgemeester Oudewater
T. Bruinsma, burgemeester Krimpenerwaard
J.W.E. Spies, burgemeester Alphen aan den Rijn
K.J.G. Kats, burgemeester Zuidplas

pagina 2

Bodegraven Reeuwijk

Gemeente

Correspondentie:
Postbus 401
2410 AK Bodegraven

Ministerie van Economische Zaken
t.a.v. mevr. S. Dijksma, staatssecretaris
Postbus 20401
2500 EK 'S-GRAVENHAGE

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
2411 BD Bodegraven
T 0172 - 522 522

www.bodegraven-reeuwlJk.nl
info@bodegraven-reeuwijk.nl

Datum verzonden

2 juni

Ons kenmerk

Z-15-33357 I UIT-15-28306

2015

Uw kenmerk
Behandeld door

Eke Vos - Heikens

Bijlage(n)
Onderwerp

Zwanendriften in de regio

Geachte mevrouw Dijksma,
Op 23 april j l . is een brief aan u toegezonden namens diverse gemeenten in het
Groene Hart. Het betreft een beroep op u tot het voorkomen van zwanendriften in
onze regio.
Wij staan achter deze oproep en achter een besluit tot het (versneld) verbieden van
het zwanendriften en bijbehorend leewieken. Met deze brief vragen wij vervolgens
uw nadrukkelijke aandacht voor de gevolgen ná dit verbod.
Een verbod alléén zal naar onze mening een risico betekenen op het ontstaan van
een overpopulatie aan zwanen in het (agrarisch) gebied met overlast en hinder tot
gevolg.
De 600 tot 800 geleewiekte paren kunnen het gebied niet op eigen kracht verlaten
en zullen jaarlijks hier broeden.
De hinder van ganzen is al nadrukkelijk aanwezig en het jachtbeheer daarvan is
maatschappelijk nauwelijks aanvaard. Het op een dergelijke manier in de hand
houden van de zwanenpopulatie zal op veel bezwaren stuiten.
Wij hebben zorgen over met name een tweetal zaken:
* hoe beheert u na het verbod de zwanenpopulatie om o.a. schade voor agrariërs te
voorkomen, maar ook in verband met het welzijn van de (geleewiekte) dieren zélf?
* hoe denkt u het verbod op het zwanendriften en leewieken te handhaven c.q.
controleren?
Wij hebben, op zoek naar antwoorden op bovenstaande vragen, in de regio diverse
instanties, verenigingen, terreinbeheerders en organisaties geraadpleegd. Zij blijken
onze zorg te delen. Sterker nog; de controlerende instanties zoals Omgevingsdienst
en NVWA hebben dezelfde vragen.

Voor alle duidelijkheid: wij zijn tegen het dieronvriendelijke zwanendriften en zien
het graag verboden worden. Wij pleiten echter tegelijkertijd voor beleid op het
handhaven en het diervriendelijk beheren van het aantal zwanen in het Groene
Hart. Wellicht dat de nieuw vast te stellen Natuurbeschermingswet diverse taken,
bevoegdheden en verplichtingen hieromtrent kan vastleggen.
Wij realiseren ons dat de tot stoppen gedwongen laatste zwanendrifters in ons land
op een andere manier in hun levensonderhoud zullen moeten voorzien. Ons inziens
is dat een verantwoordelijkheid van uw Ministerie. Ook het beheer van de
geleewiekte zwanen zien wij uitdrukkelijk als uw verantwoordelijkheid.
Wij vertrouwen er op dat u een weloverwogen besluit zult nemen.
De gemeenten Krimpenerwaard, Waddinxveen, Woerden en Gouda hebben ons te
kennen gegeven deze b r i e f t e ondersteunen.
Wij zijn bereid inzet te leveren bij het formuleren van beleid voor het Groene Hart
op dit onderwerp.
Tenslotte verzoeken wij u ons een inhoudelijke reactie op deze b r i e f t e doen
toekomen.

Meer informatie
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw E.E. Vos Heikens, bereikbaar op maandag,dinsdag, woensdag en donderdag via
telefoonnummer (0172) 522 522 of via e-mailadres evos@bodeqraven-reeuwiik.nl.

Met vriendelijke groet,
De gemeentesecretaris a.i

er
:

mr.
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