
Beantwoording vragen van de raad

Datum collegevergadering 20-5-2014
Raadsvraagnummer RV25-2014
Naam raadslid Johan van Ikelen
Fractie Velsen lokaal
Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest

Onderwerp: Damhertenjacht in Velsen 

Toelichting bij de vragen: 
Vanwege de voortdurende  onwil van de gemeenteraad van Amsterdam om aan wild beheer te doen in 
het Amsterdamse Waterleidingduin, is er al jaren sprake van overbevolking van dat gebied door 
damherten.  Met een hek langs de Vogelenzangseweg werd getracht emigratie van deze herten te 
voorkomen, maar al lang zijn er grote groepen herten het gebied ontvlucht. Vanwege dat overschot aan 
damherten in het Amsterdamse Waterleidingduin en het niet reguleren van de damherten populatie 
aldaar,  is er nu door de provincie besloten dat alle damherten buiten het gebied van het Amsterdamse 
waterleidingduin moeten worden afgeschoten; het zogenaamde nulstandsbeheer.  
Dat houdt in dat elk hert buiten het Amsterdamse Waterleidingduin gebied moet worden afgeschoten, 
ook al is er in de gebieden er omheen zeker wel ruimte voor populaties damherten.

Zo zijn er ook in Velsen damherten te zien en niet alleen in het nationaal park, maar ook in  de duinen 
langs de zeereep en de zogenaamde duinen van Velsen tussen Heerenduinweg, Zeewijk en het strand.
Ook in de gemeente Velsen wordt op de damherten gejaagd, zeker ook buiten het Nationaal park.
Voor deze jacht op damherten moeten de particuliere grondeigenaren een grondgebruiker verklaring 
afgeven, alvorens men mag over gaan tot afschot.
Ons bereiken berichten dat er nu ook gejaagd wordt in de duinen van Velsen tussen Heerenduinweg en 
het strand door een jager-politieagent en een burger jager.
In dit openbaar toegankelijke gebied wandelen veel mensen en laten ook veel mensen hun hond uit. 
Zelfs op vroege tijdstippen, vanwege bijvoorbeeld daarop volgende ochtenddienst of om te trimmen, 
kan men daar mensen ontmoeten, terwijl de jacht juist in de schemering plaats vindt.

Hertenschieten in zo’n gebied zonder bekendmaking en/of veiligheidsmaatregelen kan dan ook uiterst 
gevaarlijk zijn. Zowel voor wandelaar, trimmer of hondenuitlater en hond.
De jager politieagent zou de coördinator zijn voor deze jacht en tevens toezichthouder, terwijl hij zelf 
ook nog eens op de damherten schiet. Een combinatie met veel petten op één hoofd.

Vragen aan het college:

Vraag 1
Kan het college aangeven of men bekend is met het afschieten van damherten op het grondgebied van 
de gemeente Velsen.

Antwoord vraag 1
Het is het college bekend dat er op het grondgebied van de gemeente Velsen damherten worden 
afgeschoten.

Vraag 2
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Kan het college aangeven of er voor de openbare grondgebieden van de gemeente Velsen een 
grondgebruikersverklaring is afgegeven.

Antwoord vraag 2
Op 4 juli 2013 is door ons een grondgebruikersverklaring afgegeven voor de openbare grondgebieden 
van de gemeente Velsen. 

Vraag 3
Kan het college aangeven of ze bekend is met de rol van de politieagent jager als coördinator, 
toezichthouder en deelnemer aan het nulstandsbeheer.

Antwoord vraag 3
Ja, het college is bekend met de rol van de politieagent jager, als coördinator, toezichthouder en 
deelnemer aan het nulstandsbeheer.

De politieagent/ jager heeft drie rollen, n.l.:
1. Coördinator valwildteam
2. Toezichthouder
3. Deelnemer nulstandsbeheer

1. Coördinator valwildteam en  2. toezichthouder
Op initiatief van het politiekorps Kennemerland is een valwildteam samengesteld. De deelnemers zijn 
onder andere: Politie Kennemerland, Landschap Noord Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 
Waternet en PWN. Dit team houdt zich bezig met uit het lijden verlossen en afvoeren van de 
aangereden damherten. Bij gevonden damherten wordt melding gedaan bij de meldkamer van de 
politie. Vanuit de meldkamer wordt de verdere afhandeling gecoördineerd. De rol van de politieagent is 
in dan ook coördinator van het valwildteam en als toezichthouder bewaakt hij de procedures die gesteld 
zijn in het valwildprotocol.

3. Deelnemer nulstandsbeheer
De politieagent/ jager is tevens deelnemer aan het nulstandsbeheer ten behoeve van uitvoering van 
krachtens de Flora- en Faunawet gegeven vrijstellingen (art. 65), aanwijzingen (art. 67) en ontheffingen 
(art. 68, 75) als bedoeld in artikel 6, Besluit beheer en schadebestrijding. De in vraag 2 genoemde 
grondgebruikersverklaring openbare grondgebieden is hiervoor door de gemeente afgegeven.

Vraag 4
Kan het college aangeven of ze de driedubbelrol als coördinator, toezichthouder en deelnemer aan de 
jacht verenigd in één persoon een goede zaak vindt. En zo nee, kan het college aangeven wat ze 
hieraan gaat doen.

Antwoord vraag 4
U vraagt terecht of de verschillende rollen wel verenigbaar zijn in één persoon. Met de kennis die wij nu 
voorhanden hebben constateren wij dat de activiteiten op een correcte manier worden uitgevoerd. Wij 
zullen de situatie goed in de gaten houden en eind 2014 wordt er geëvalueerd. 

Vraag 5
Kan het college aangeven of er men er van overtuigd is dat het jagen op damherten in de openbare 
ruimte zonder aankondigingen, waarschuwingen of veiligheidsmaatregelen kan plaatsvinden.

Antwoord vraag 5
Wij achten aankondigen, waarschuwingen of veiligheidsmaatregelen voor het (openbaar) grondgebied 
niet noodzakelijk. Voor het jagen op damherten in de openbare ruimte geldt een ontheffing. Aan deze 
ontheffing zijn strenge regels verbonden. Afschot mag alleen gedaan worden door personen die 
daarvoor zijn aangewezen. Niet op alle locaties waar herten gesignaleerd worden kan geschoten 
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worden, bijvoorbeeld in het kader van de openbare veiligheid. Men dient zich te houden aan het 
protocol “Uitvoering voor het beheer van damherten binnen het plangebied maar buiten het leefgebied 
van damherten in de regio Zuid-Kennemerland”.
Het college is van mening dat de veiligheid hiermee voldoende is geborgd.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
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