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Geachte raadsleden, 
 

INLEIDING 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 mei jl. besloten een nieuwe 
jachthuurovereenkomst aan te gaan met de heer Polak. Het is de bedoeling dat de heer Polak de 
schade en overlast op de gemeentelijke percelen in de polder Albrandswaard gaat bestrijden. In deze 
brief informeren wij u graag over het doel en de inhoud van dit besluit. 

 

KERNBOODSCHAP 
Door het graven van burchten e.d. vernielen konijnen de grasmat van de speelvelden op sportpark 
Polder Albrandswaard. De gegraven gaten en gangen zijn daarnaast mede de oorzaak van een aantal 
blessures bij gebruikers/ sporters en vergroten de kans op het oplopen van blessures. Door het 
mogelijk te maken om op afroep konijnen te bejagen voorkomen we schade aan de velden en 
blessures bij de gebruikers van de sportvelden. 
 
Daarnaast zal er ook gejaagd mogen worden op duiven en ganzen om schade aan de 
natuurgrasvelden te voorkomen. Duiven eten het graszaad op en ganzen doen zich te goed aan het 
jonge gras, met een niet goed gesloten grasmat als resultaat. Daarbij vervuilen deze vogels met hun 
uitwerpselen de speelvelden op het sportpark. Hoewel dit niet tot blessures leidt, is dit vanuit hygiëne-
oogpunt ook geen gewenste situatie. 
 

TOELICHTING 
Jagen is wat ons betreft geen doel op zich, maar een manier om overlast en schade aan te pakken. 
Daarom is er gekozen voor een jachtconstructie, waarbij alleen op afroep de schade en overlast 
bestreden mag worden door middel van jagen. Dit betekent dat op de gemeentelijke percelen geen 
reguliere drijfjachten ed. worden uitgevoerd. 
 

VERVOLG  
In de Wet natuurbescherming is geregeld onder welke stringente voorwaarden iemand in aanmerking 
kan komen voor de verlening van een jachtakte. Om een jachtakte te krijgen moet iemand tenminste 
18 jaar zijn, in het bezit zijn van het jachtdiploma, aantonen over een jachtgelegenheid te beschikken, 
toestemming te krijgen van de politie en een jachtaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. 
Dit alles om te borgen dat de jacht op een veilige en professionele manier wordt uitgevoerd met 
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minimale hinder voor omwonenden. Hier zal door ons ook op worden toegezien dat dit met zo minder 
mogelijk hinder wordt uitgevoerd op het moment dat jagen noodzakelijk blijkt te zijn.  
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 

 

 

 
 
 


