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Maastricht, 10 mei 2017

Betreft:

Schriftelijke vragen inzake otters in Limburg

Geacht College,
‘In Gelderland en Limburg wordt hard gewerkt aan de terugkeer van de otter’, staat te lezen op de
website van Stichting Ark. Op diezelfde site wordt gesproken over het uitzetten van otters. Deze
signalen over herintroductie staan haaks op de door ons gewenste situatie dat dieren zichzelf
vestigen. Wij zijn principieel tegen het uitzetten van (nieuwe) diersoorten, gezien de problemen uit het
verleden met het herintroduceren van dieren op een niet natuurlijke wijze.
De signalen over mogelijke herintroductie roepen daarom bij ons de volgende vragen op:
1. Vorig jaar is door het college van GS aangegeven dat er geen nieuwe diersoorten worden
uitgezet zonder een goed beheerplan. Wat zijn de voorwaarden waar een beheerplan aan
dient te voldoen?
2. Hoe ziet de financiële paragraaf van een beheerplan eruit en waar komen middelen vandaan?
3. Wie bepaalt er wanneer nieuwe diersoorten in Limburg worden uitgezet?
4. Wat is de doelstelling om nieuwe diersoorten in Limburg uit te zetten?
5. Welke opdracht heeft Stichting Ark om diersoorten te herintroduceren? Wie is de eventuele
opdrachtgever en om welke diersoorten gaat het?
6. Welke rol speelt de Stichting Ark bij het eventueel uitzetten van de otter?
7. Herintroductie van soorten vergt waarschijnlijk veel voorbereiding. Welke voorbereidende
maatregelen zijn er getroffen en wat zijn daarvan de kosten?
8. Nieuwe soorten in een ecosysteem kunnen voor ongewenste verstoring zorgen. Kunt u
aangeven hoe in de voorbereiding op deze mogelijke verstoring is voorzien?
9. In welke gebieden in Limburg is het eventueel uitzetten van de otter gepland en waar komt de
otter vandaan?
10. Op welke manier zijn lokale visverenigingen bij het plan tot uitzetting betrokken?
11. Hoe staat het Waterschap tegenover de eventuele uitzetting van de otter?
12. Als Stichting Ark voornemens is om de otters in Limburg uit te zetten, is Stichting Ark ook
eigenaar van de dieren. Daardoor zijn ze ons inziens ook verantwoordelijk voor alle schades.
Hoe ziet u dit en welke afspraken worden hierover gemaakt?
13. Zijn er gebieden aangewezen waar de otter zich niet mag vestigen (zogenaamde nul-optie
gebieden)? Wie heeft deze gebieden bepaald en welke partijen zijn daarbij betrokken?
14. Is er in het uitzettingsprotocol aangegeven hoe een te snel groeiende populatie ingeperkt
wordt?

15. Is daarbij ook nagedacht over de impact van het vangen, schieten of op andere manier doden
van de otter binnen de beleving van inwoners?
Deze vragen zijn mede ingegeven door het feit dat de herintroductie van de bever een bijzonder snelle
en onvoorziene uitbreiding van de beverpopulatie heeft laten zien. De bever zorgt voor hoofdbrekens
bij de beheerders van het waterschap en bij boeren met gronden langs beken, rivieren en vijvers.
Daarnaast kosten werkzaamheden voor herstel van beverschade jaarlijks tonnen gemeenschapsgeld.
Bij het uitzetten van de bevers is wel een herintroductieprogramma uitgevoerd, maar er was geen
beheerplan. Daardoor heeft de bever zich ongecontroleerd uitgebreid naar plekken waar de
aanwezigheid leidt tot schade aan dijken, historische gebouwen, landbouw en fauna.
16. Bij het eventueel uitzetten van nieuwe soorten is het naar onze mening noodzakelijk dat een
populatie niet ongecontroleerd uit kan breiden. Hoe ziet u dit?
17. Welke leerpunten zijn er als u terugkijkt op het uitzetten van de bever?
18. Kunt u in beeld brengen hoeveel geld er door alle betrokken partijen in 2014, 2015 en 2016 is
uitgegeven aan herstelwerkzaamheden van beverschade? En hoeveel schade is ontstaan die
niet vergoed of hersteld wordt?
19. Wanneer wordt er voor de bevers alsnog een protocol opgesteld om hun aantal binnen
afgesproken en afgestemde proporties te brengen en te houden?
20. Ook hier de vraag hoe u omgaat met maatschappelijke gevoelens die beheersing van de
beverpopulatie gaat oproepen?
Als laatste aspect willen we de steeds maar toenemende schade door de wilde zwijnen aankaarten.
Mede naar aanleiding van het krantenartikel ‘Everzwijnen ploegen park om’ over de overlast in
Valkenburg.
21. Hoe kijkt u aan tegen de groeiende overlast van de everzwijnen in Limburg?
22. Wat zijn de maatschappelijke kosten die gemoeid gaan met het herstel van de aangerichte
schades?
23. Welke maatregelen bent u voornemens te gaan nemen om de groeiende overlast en de
groeiende frustraties over deze overlast een halt toe te roepen?

Bij voorbaat dank voor het beantwoorden van deze vragen.
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