Mondelinge vragen fractie PvdA voor Vragenuur PS 09-03-2020
Mondelinge vragen aan het college van GS in Statenvergadering van maandag 9 maart 2020.
Betreft: afschot van ganzen, binnen de bebouwde kom, in het gebied van de Zuid Schalkwijkerweg
/ Molenwijk in Haarlem Zuid.
Intro:
In het Haarlems Dagblad verscheen op woensdag 26 februari een artikel over ganzenjacht midden in
de woonwijk van mensen rond het gebied Zuid Schalkwijkerweg. Bewoners hebben toenemend
overlast van deze afschot: geluidsoverlast en – en ik citeer hier – ‘de dode ganzen die in het gebied
letterlijk uit de lucht komen vallen’. Het wordt door de omwonenden niet alleen als ‘storend’ ervaren
maar men ziet ook misstanden bij deze jacht. Aangeschoten vogels zijn vaak niet direct dood, er
worden gevallen gemeld van dieren die nog minuten lang creperend op de grond blijven liggen
voordat de dood intreedt.
Daarnaast zijn omwonenden ook zeer bezorgd om hun veiligheid: de vogels vallen op de openbare
weg, op fiets- en wandelpaden en zéér dicht bij omliggende tuinen. Men is bang voor ongelukken
doordat vogels op voetgangers of fietsers of auto’s zullen vallen.
Er bevinden zich tijdens deze afschot-activiteiten, natuurlijk jagers in de woonwijk, die deze jacht
uitvoeren. Gemeld wordt door omwonenden dat dit met regelmaat Franse jagers zijn. Men maakt
zich hier zorgen over en bewoners vragen zich af of deze buitenlandse jagers de Nederlandse
verordeningen wel voldoende kennen en zich van de veiligheidsregels hebben vergewist.
Navraag leert ons dat ganzenjacht in het genoemde gebied geoorloofd is omdat het gebied zich
binnen een straal van 10 kilometer van luchthaven Schiphol bevindt.
Maar ook dan zijn er veiligheidseisen aan de jacht gesteld, bijvoorbeeld het van de bebouwing áf
schieten en het staan - van de jagers - met de rug naar de bebouwing toe. Omdat huizen en tuinen
rondom het gebied waarin gejaagd wordt liggen, kan men zich afvragen of deze regels überhaupt
nageleefd kúnnen worden…
De Partij van de Arbeid stelt zich de vraag of de situatie die zich in de afgelopen 4 jaar voordoet,
iedere vrijdagochtend weer, nog langer wenselijk en/of te verkiezen is.
Daarom hebben wij de volgende vragen aan het college:
-

-

-

Kent u de situatie van de ganzenjacht binnen de bebouwde kom, in genoemd gebied in
Haarlem Zuid?
Bent u het met ons eens dat de afschot, die met hagel gebeurt, gevaarlijke situaties voor de
omgeving en de omwonenden oplevert? (een schot hagel kan een bereikt van 200 tot 250
meter hebben, de dichtstbijzijnde tuin bevindt zich op 50 meter afstand van de jagershut)
Ben u eerder door bewoners van deze wijk geattendeerd op deze situatie? Zo ja, wanneer?
Bent u door de controlerende instanties in de Provincie al eerder geattendeerd op deze
situatie? Zo ja, wanneer?
Bent u het met ons eens dat deze vorm van jacht, zó dicht bij en ín de bebouwde kom en in
het volle zicht van omwonenden waaronder kinderen, helemaal niet gewenst is, of niet meer
gewenst kán zijn?
Bent u op de hoogte van het feit dat buitenlandse jagers deze jacht komen uitvoeren? Mag
dit? En zo ja, kunt u PS dan verzekeren dat er terdege op wordt toegezien dat zij de
Nederlandse regels en veiligheidsvoorschriften kennen en naleven?

Na het artikel in het Haarlems Dagblad van 26 februari jl. zijn er nog veel meer artikelen in kranten,
op het internet en op fora verschenen. Ook filmpjes kunt u daar zien.
Een van de omwonenden heeft voor het gebied een speciaal verkeersbord gemaakt dat voor deze
foto even in de openbare ruimte is geplaatst en daarna – uiteraard – weer weggehaald is.
Aukelien Jellema
Statenlid PvdA-NH
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Deze foto is zeer illustratief voor de situatie ter plaatse.
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