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Vragen van het statenlid Dhr. Temmink (GroenLinks) ingevolge artikel 44 reglement van orde

 
AANHANGSEL 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2020 nummer 124. 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Jaar van de  
Wilde Eend: 
 

 Vragen aan gedeputeerde staten  Antwoorden van gedeputeerde staten 
 (ingekomen 25 september 2020   

1.  Bent u bekend met het artikel ‘Jaar 
van de Wilde Eend, toch worden ze 
afgeschoten’? 
 

1.  Ja. 

2.  Wat vindt u ervan dat in 2017 90.000 
wilde eenden zijn afgeschoten, 
90.000 individuen op een winterpo-
pulatie van 600.000-800.000 indivi-
duen, dus meer dan 10%? 
 

2.  Gezien het grote reproductievermogen 
van de wilde eend vindt de Minister van 
LNV, onder wiens verantwoordelijkheid 
de jacht in Nederland valt, de aantallen 
wilde eenden die jaarlijks worden afge-
schoten, aanvaardbaar. De minister ver-
wijst dan ook naar het rapport van 
Sovon, waarin staat vermeld dat er geen 
aanwijzingen zijn dat de jacht in Neder-
land de oorzaak is van de afname van 
de populatie wilde eenden. U kunt dit 
rapport vinden via de volgende weblink: 
https://www.sovon.nl/nl/onder-
zoek/waarom-gaat-de-wilde-eend-ach-
teruit. 
Wij scharen ons achter het standpunt 
van de Minister. 
 

3.  Bent u zich ervan bewust dat de jacht 
ook een zeer verstorend effect heeft 
op vele andere soorten watervogels 
die bij wet beschermd zijn? Kunt u 
uw antwoord toelichten? 
 

3.  Bij het afschieten van vogels kan enig 
verstorend effect (‘opvliegen’) uitgaan 
op andere watervogels die zich in de na-
bijheid bevinden van de plek waar het 
afschot plaatsvindt. Dit is aanvaardbaar, 
omdat deze vorm van verstoring niet 
van invloed is op de staat van instand-
houding van deze vogels. 
 

4.  Deelt u de mening dat de achteruit-
gang van de wilde eend illustratief is 
voor de achteruitgang van de basis-
kwaliteit in het landelijk gebied? Kunt 
u uw antwoord toelichten? 
 

4.  De recente achteruitgang van de wilde 
eend volgt op een periode van groei. De 
populatie wilde eend is nu weer op het 
niveau van 1970. De totale Europese 
populatie wilde eend, waar de Neder-
landse populatie deel van uitmaakt, laat 
een stabiele tot licht positieve trend zien. 
De recente achteruitgang van de wilde 
eend mag daarom naar onze mening 
niet illustratief genoemd worden voor 
ontwikkelingen van de basiskwaliteit van 
het landelijk gebied. 
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5.  Bent u bekend met het feit dat dit jaar 
het Jaar van de Wilde eend is uitge-
roepen door Sovon en de Vogelbe-
scherming omdat de soort met 30% 
is afgenomen sinds 1990? 
 

5.  Ja. 

6.  Deelt u de mening dat dit een zorge-
lijke ontwikkeling is en kunt u toelich-
ten hoe u kijkt naar de positie van de 
eend op de wildlijst in relatie tot deze 
ontwikkeling? 
 

6.  Zie voor antwoord 7. hieronder. 

7.  Wanneer zou u een einde maken 
aan de jacht op de wilde eend, gelet 
op de slechte instandhouding van de 
soort? 
 

7.  In het antwoord op vraag 4 is aangege-
ven dat de populatie-ontwikkeling van 
de wilde eend in de loop van de afgelo-
pen decennia schommelingen vertoont. 
In Nederland is er thans sprake van een 
zekere afname van de populatie-om-
vang. De gunstige staat van instandhou-
ding is evenwel niet in het geding. Om 
die reden ziet de Minister geen aanlei-
ding om de positie van de wilde eend op 
de wildlijst te heroverwegen. Het onder-
zoek door Sovon en Vogelbescherming 
Nederland richt zich met name op de 
overleving van de kuikens van de wilde 
eend. 
 

8.  Bent u bekend met de situatie in de 
provincie Zeeland? Wat is uw opvat-
ting daarover? 
https://www.sovon.nl/nl/provin-
cies#euring=1860&prov=ZL&lang=nl 
 

8.  We participeren vanuit de Provincie 
Zeeland in het landelijke onderzoek van 
Sovon naar de wilde eend met als extra 
doel ook meer over de Zeeuwse trend 
en oorzaken te weten te komen. De re-
sultaten van dit  onderzoek worden eind 
november  gepresenteerd op de Lande-
lijke dag van Sovon.  
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MIDDELBURG, 17 november 2020 
 
Gedeputeerde Staten, 
 
Drs. J.M.M. Polman 
A.W. Smit 
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