
       
  

  

Format V - Motie 

 

 
 
Motie erkenning en bescherming wilde damherten Hoeksche Waard 
 
Nummer 002 
 
De raad van de gemeente Hoeksche Waard, in vergadering bijeen op (datum), 
Gehoord de beraadslagingen over agendapunt (nummer-naam) 
 
Constaterende dat: 

- De rechtbank Den Haag op 20 december 2021 het beroep tegen het afschieten van 
de damhertenpopulatie, zoals eerder besloten door de provincie, gegrond heeft 
verklaard en de provincie op heeft gedragen een nieuw besluit te nemen. 

- Damherten vanaf circa 2000 in de Hoeksche Waard voorkomen nadat drie dieren 
ontsnapten en de verwilderde populatie nu een grotere omvang heeft bereikt;  

- Deze dieren lange tijd haast onopgemerkt in en rond de grienden bij de 
Ambachtsheerlijkheid leefden, maar zich nu steeds vaker buiten dit gebied begeven. 

- De provincie verantwoordelijk is voor het vaststellen van leefgebieden, 
populatiebeheer en schadevergoeding van wild. 
 

Overwegende dat:  
- De provincie de populatie damherten in de Hoeksche Waard niet erkent als wild en 

als gevolg daarvan geen leefgebied heeft vastgesteld en geen schadevergoeding 
uitkeert. 

- Er een grote roep is in de samenleving om de damherten van de Hoeksche Waard te 
beschermen; 

- Er steeds meer maatschappelijke weerstand is tegen het doodschieten van dieren; 
 

Verzoekt het college:  
- Bij de provincie aan te dringen om af te zien van hoger beroep en een nieuw besluit 

te nemen om de damhertenpopulatie in de Hoeksche Waard te erkennen als wilde 
populatie, zodat een leefgebied, maatregelen voor populatiebeheer en een regeling 
voor schadevergoeding vastgesteld kunnen worden; 

- Bij de provincie – gezien de overwegingen van de raad - aan te dringen op 
diervriendelijke alternatieven van populatiebeheer. 

 
En verzoekt de griffie de motie ter kennis te brengen van Provinciale Staten en 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Ondertekening  
 
Maurice Pahladsingh – VoorWaards Hoeksche waard 
Paul Rijken – CDA  
Jan van Westen - ChristenUnie 
Vincent Rietvelt – GroenLinks 
Werner de Jong – Constructief Hoeksche Waard 
Mireille Louwerens – BurgerBelangen 


