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Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 6 oktober 2015 

Portefeuillehouders) : wethouder Duindam 

Portefeuille(s) : Begraven en begraafplaatsen 

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 Van lersel van de Fractie van Lijst van der Does over 
Overlast door konijnen op begraafplaats Rijnhof aan Geestdorp 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1. Waarom duurt het zolang voor het college een besluit neemt om de overlast van konijnen op 
Rijnhof te beteugelen? 

Antwoord: In de afgelopen periode (voordat uw vragen ons bereikten) is uitgezocht wat de actuele 
wettelijke mogelijkheden zijn bij het bestrijden van konijnen en wat binnen die kaders een zo 
diervriendelijk mogelijke oplossing zou zijn, passend bij deze locatie. Diverse opties - waaronder die van 
onze voorkeur: het vangen en elders loslaten van de konijnen - bleken wettelijk niet toegestaan. 
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Vraag 2. Hoeveel klachten/meldingen zijn er na de commissie van 5 maart jl. ingediend en hoe is het 
college, naar de nabestaanden toe, daarmee omgegaan? 

Antwoord: Er zijn 22 geregistreerde klachten/meldingen. Aan de indieners is aangegeven dat 
bovengenoemd onderzoek gaande was. Verder is op de begraafplaats een lijst opgehangen van planten 
die niet aantrekkelijk zijn voor konijnen. 

Vraag 3. Kort geleden is er een gesprek geweest met de verantwoordelijk wethouder mevrouw Stolk en een 
nabestaande over de schade door konijnen aan het graf van een geliefde. Welke afspraken zijn er toen 
gemaakt? 

Antwoord: De wethouder heeft aangegeven dat het college op korte termijn een voorstel tot bestrijding van 
de konijnen zou bespreken en dat, afhankelijk van het collegebesluit, aansluitend zo snel mogelijk 
gestart zou worden met de bestrijding. Overigens is het onderwerp inmiddels overgenomen door 
wethouder Duindam (portefeuille Begraven-begraafplaatsen). 

Vraag 4. Gaat het college nu maatregelen treffen? Zo ja, welke zijn dat dan en op welke termijn? Zo nee, 
welke motieven liggen daaraan ten grondslag? 

Antwoord: Ja, en die maatregelen zijn getroffen. Op 8 september heeft ons college besloten om op 
begraafplaats Rijnhof meerjarig te gaan fretteren

1

. Op de begraafplaats is daarna een informatieblad 
opgehangen zodat bezoekers op de hoogte zijn van de werkzaamheden. Op 22 september is begonnen 
met fretteren. Als aanvullende maatregel wordt onderzocht of de begraafplaats zodanig aangepast kan 
worden dat terrein en omgeving aantrekkelijker zijn voor natuurlijke predatoren van konijnen. 
1 Fretteren is een vorm van jagen waarbij een (gemuilkorfde) fret wordt ingezet die de konijnen uit hun hol jaagt, 
zodat zij gevangen kunnen worden in een net of een kooi die voor de uitgang van^tíét hol is geplaatst. 

Bijlage: de ingekomen brief met corsanummer: 15.018292 
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