
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording a 
15R.00374 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 9 juni 2015 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk 

Portefeuille(s) : Dierenwelzijn 

Contactpersoon : D. Loman 

Tel.nr. : 8301 

E-mailadres loman.d@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door de heer Bom van de Fractie van Sterk Woerden over zwanendrift 

Inleiding 
Omdat er veel misverstanden bestaan over wat wel en niet is toegestaan met betrekking tot zwanendriften, 
hebben we telefonisch navraag gedaan bij het Ministerie van Economische Zaken. Dit leverde de volgende 
informatie op: 
Het is sinds 2008 verboden om knobbelzwanen (hierna: zwanen) als productiedier te houden (daarbij gaat 
het om dons, veren en vlees). Hiervoor is nog ontheffing verleend tot 2013, die ontheffing is dus inmiddels 
verlopen. Het houden en verhandelen van zwanen als siervoqel is niet verboden en vereist geen ontheffing. 
Deze dieren moeten herkenbaar zijn ten opzichte van de wilde populatie en moeten daarom een zgn. 
gesloten pootring hebben. De eigenaar mag de dieren niet tatoeëren en niet zelf leewieken1. Kuikens van 
deze geringde zwanen mogen ook worden geringd en worden dan als siervogel beschouwd. Het ringen -
en daarmee zich toe-eigenen - van kuikens van de echt wilde populatie zwanen (niet geringd en niet 
geleewiekt) is verboden. 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is de handhavende instantie. Controleren en 
betrappen op heterdaad (wat nodig is om 'wilde' vogels te onderscheiden van 'gehouden' vogels) is erg 
lastig vanwege de uitgestrektheid van het gebied waarin de zwanendrifter in het Groene Hart actief is. 
Volgens de NVWA is de controle per 1 mei opgevoerd. 

Toen de ringplicht in 2002 van kracht werd, had de zwanendrifter in het Groene Hart een groep volwassen, 
niet geringde zwanen. Het is niet mogelijk om een volwassen zwaan alsnog te voorzien van een gesloten 
pootring. Deze vogels hebben daarom een tatoeage op de snavel; de zwanendrifter heeft voor deze dieren 
ontheffing van de ringplicht. Deze laatste ontheffing voor het houden van ongeringde vogels is afgegeven in 
2013 en loopt/liep tot 2018 maar is per 1 mei jl. per direct ingetrokken door staatssecretaris Dijksma. In 
vervolg daarop wil de staatssecretaris, op basis van onlangs afgesloten strafrechtelijk onderzoek, het 
zwanendriften geheel verbieden, waarmee, schrijft zij, "het houden van gehouden dieren in de vrije natuur wordt 
verboden". 

Beantwoording van de vragen: 
1. Hoe verklaart u het verschil tussen de getoonde vergunning en de gegevens van de website van 
de gemeente Woerden? 
Wij weten niet wat aan u getoond is maar het gaat hier wellicht om de genoemde ontheffing. De gemeenten 
in het Groene Hart waren - ten onrechte - in de veronderstelling dat die ontheffing na 2013 niet meer 
bestond, maar deze gold dus (vóór de intrekking door de staatssecretaris) tot 2018. 

2. Wat is de actuele status van de aan ons getoonde vergunning van de zwanendrifters? Heeft de 
staatssecretaris deze vergunning ingetrokken? 
De ontheffing voor het houden van ongeringde zwanen is ingetrokken. Het driften van zwanen met 
gesloten pootring - als siervogel - blijft toegestaan. 
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1 Leewieken is het amputeren van het buitenste deel van een van de vleugels. Dit groeit niet terug, zodat de vogel niet 
meer kan vliegen. Leewieken mag alleen worden gedaan door dierenartsen, totdat m.i.v. 2018 een volledig verbod op 
leewieken - ook door dierenartsen - van kracht wordt. 



3. Kunt u informatie geven over het overleg dat plaatsgevonden zou hebben met de gemeente 
Woerden over de zwanendrift? 
Er is door de NVWA nog geen contact opgenomen met de gemeente. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met Corsa-nummer 15.009699. 

De secretaris 

drs. M.H.J./VafŕKtuifsbergen 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Lucassen, Milan 
dinsdag 12 mei 2015 10:42 
IRaadsLeden 
Stadhuis; IConcernzaken;!Burgemeester en wethouders 
Vragen ex art. 40 STERK Woerden inzake zwanendriften 
art 40 vragen sterk woerden zwanendrift.pdf 

Aan de leden van de Raad, 

Bijgaand treft u schriftelijke vragen aan van de fractie van STERK Woerden inzake zwanendriften. Conform het Reglement van 
Orde heeft het college dertig dagen (11 juni 2015) om de vragen te bantwoorden. 

Met vriendelijke groet, 

Milan Lucassen 
Plaatsvervangend griffier I raadsadviseur 

email: lucassen.m@.woerden,nl 
Telnr.: 0348-428619 
Werktijden: ma t/m do 09:00 uur tot 17:30 uur, 
vrij tot 12:00 uur. 

Bezoekadres: Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
Postadres: Postbus 45, 3440 AA Woerden 

ń MEI 2ms 
Ben. Ambt.: 

Streefdai: 

Afschr.: OXXcl 

B.V.O.: 

Gemeente Woerden 15.009699 

Registratiedatum: 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 

13/05/2015 
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STERK X Woerden 
11 mei 2015 

Art 40 vragen zwanendrift 

Geacht College, 

De fractie van STERK Woerden heeft kennis genomen van uw persbericht1 waarin wordt 
kenbaar gemaakt dat ook Woerden tegen zwanendriften is. In ditzelfde persbericht 
wordt ook aangegeven dat de vergunning van de zwanendrifters per 1 april 2013 
verlopen zijn. 

Afgelopen zaterdag werden wij door inwoners benaderd, en heb ik polshoogte genomen 
bij een zwanenvangst in het Schilderskwartier in Woerden. De aanwezige zwanendrifter 
toonde mij een vergunning welke is uitgegeven in 2013 en geldig is tot en met 2018. 

Naderhand hebben wij op internet nagekeken hoe dit in elkaar steekt en zodoende 
kennis genomen van de landelijke ophef over zwanendriften, mede naar aanleiding van 
een reportage van EenVandaag welke werd uitgezonden op 2 mei. In deze reportage en 
berichtgeving werd tevens aangegeven dat de staatssecretaris de vergunningen intrekt 2. 
In de Kamerbrief3 van de staatssecretaris wordt gesproken over een overleg dat zal 
plaatsvinden met gemeenten en geeft zij aan dat 'Gelet op bovenstaande en de 
constateringen uit het strafrechtelijk onderzoek bezie ik op korte termijn de wettelijke 
mogelijkheden om het zwanendriften te verbieden'. 

De fractie van STERK Woerden heeft hierover de volgende vragen: 
1. Hoe verklaart u het verschil tussen de getoonde vergunning en de gegevens van 

de website van de gemeente Woerden? 
2. Wat is de actuele status van de aan ons getoonde vergunning van de 

zwanendrifters? Heeft de staatssecretaris deze vergunning ingetrokken? 
3. Kunt u informatie geven over het overleg dat plaatsgevonden zou hebben met de 

gemeente Woerden over de zwanendrift? 

Namens de fractie van STERK Woerden, 

Elias Bom 

1 https://www.woerden.nl/onderwerpen/nieuws/ook-woerdeii-tegen-zwanendriften 
2 http://binnenland.eenvandaag.nl/radio-
items/59225/staatssecretaris dijksma zwanendriften verbieden 
3 http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/05/01/diiksma-wil-zwanendriften-
verbieden.html 
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