
 

 

 
 

Format t.b.v. schriftelijke vragen artikel 59 RvO Provinciale Staten Overijssel  
 
 

Datum  : 3-11-2020 

Naam & fractie : Annemieke Wissink (PvdA) 

Onderwerp : Haas en Konijn op rode lijst 

 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel 
 
Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen 
schriftelijk te beantwoorden:  
 
De haas en het konijn staan op de Rode Lijst voor beschermde zoogdiersoorten die vandaag 
is uitgekomen. Sinds 1950 zijn hun aantallen met 60 tot 70 procent afgenomen.”* 
 
Hierover hebben wij de volgende vragen: 
 

1. Over het konijn staat in het Faunabeheerplan: “Het konijn is beschermd op grond van 
de Wet natuurbescherming. Ook is het konijn een aangewezen wildsoort volgens art 
3.20 lid 2 van de Wet natuurbescherming. Voor het konijn geldt een landelijke 
vrijstelling tot afschot bij dreigende schade gedurende het hele jaar.” Er worden de 
afgelopen jaren, ca 1000 konijnen per jaar gedood in Overijssel.  

a. Hoe ontwikkelt de konijnenpopulatie zich in Overijssel, is hier reden tot zorg? 
b. Is het niet vreemd dat een rode lijstsoort op de landelijke vrijstellingslijst 

staat? Deelt u onze zorgen daarover en bent u bereid om bij de minister erop 
aan te dringen het konijn van deze lijst te verwijderen? 

c. Ziet u mogelijkheden om de jacht op konijnen aan banden te leggen in de 
provincie Overijssel, in het bijzonder op plekken waar de populatie zich slecht 
ontwikkelt? 

 
2. Over de haas staat in het Faunabeheerplan: “In de Wnb is de haas een beschermde 

inheemse diersoort, als ook een aangewezen wildsoort, waarop de jacht geopend is 
(Art. 3.20 lid 2 Wnb). De jacht op hazen is geopend van 15 oktober tot en met 31 
december. Het doel van het beheer is om een redelijke wildstand te behouden en 
schade te voorkomen in het jachtveld. Ook dient ernstige schade of overlast worden 
voorkomen en beperkt. Daarbij dient geen afbreuk aan de staat van instandhouding 
te worden gedaan. (…)  Er zijn geen schade gegevens van het Haas bekend.” Er 
worden de afgelopen jaren ca 7000 hazen per jaar gedood in Overijssel. 

a. Hoe ontwikkelt de hazenpopulatie zich in Overijssel, is hier reden tot zorg? 
b. Als er geen schade bekend is en het niet goed gaat met de populatie hazen, 

wat is dan de onderbouwing van de openstelling van de jacht op hazen? 
c. Wordt met de jacht afbreuk gedaan aan de staat van instandhouding? 

Waarom wel of niet? 



 

 

 

d. Is het niet vreemd om de jacht op een rode lijstsoort toe te staan in 
Overijssel? Zo nee, kunt u ons dat uitleggen? 

e. Ziet u mogelijkheden om de jacht op hazen aan banden leggen in de provincie 
Overijssel, in het bijzonder op plekken waar de populatie zich slecht 
ontwikkelt? 

 
“Dieren van het boerenland zijn oververtegenwoordigd op de nieuwe lijst, die vandaag in de 
Staatscourant is gepubliceerd. Behalve haas en konijn zijn dat eikelmuis, hamster, hazelmuis, 
veldspitsmuis, wezel, hermelijn, bunzing, ingekorven vleermuis en laatvlieger. Alarmerend, 
vindt de zoogdierenvereniging, die het basisrapport opstelde. “Dit is een teken aan de 
wand”, zegt woordvoerder Maurice La Haye. “Het gaat om dieren die je in een gezonde 
leefomgeving gewoon tegenkomt. Dit gaat om basiskwaliteit van de natuur.”* 
 

3. Meer in het algemeen zie je dat de dieren van het boerenland toenemen op de lijst 
van bedreigde diersoorten. 

a. Wat doet de provincie om deze ontwikkeling te keren? 
b. Ziet de provincie aanleiding om deze inzet te intensiveren dan wel te wijzigen 

op basis van deze negatieve trends? 
 
 
 

(* uit: https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/de-haas-en-het-konijn-staan-op-de-
rode-lijst-voor-beschermde-zoogdiersoorten~b4a6bf0d/) 
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