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Zwanendriften in het Groene Hart

Geachte mevrouw Dijksma,

Op 27 januari 2015 hebben ruim 16.700 burgers een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden waarin zij
oproepen tot een landelijk verbod op zwanendfiften.
In het Groene Hart zijn twee zwanendrifters actief. Hun vergunning is per 1 april 2013 verlopen en deze is
door het Ministerie van Economische Zaken niet verlengd. Per 2018 wordt het leewieken van zwanen
verboden. Dit zijn ontwikkelingen waar wij ons als gemeenten goed in kunnen vinden. U maakt daarmee het
houden van zwanen voor de productie van dons, veren en vlees onmogelijk

De petitie is aangeboden omdat de zwanendrifters gebruik kunnen maken van de wettelijke ruimte, die
geboden wordt voor het houden van siervogels. Zij lijken binnen die regelgeving dezelfde werkzaamheden te
kunnen verrichten als voorheen en hebben aangegeven daar in de toekomst mee te willen doorgaan.
Daarmee komt er dus geen eind aan het leewieken van zwanen.
Wij hebben gemerkt dat vele van onze inwoners zich storen aan de werkzaamheden van de zwanendrifters
en dat zij vinden dat er veel dierenleed door wordt veroorzaakt.
Daarom doen wij namens de onderstaande gemeenten in het Groene Hart een beroep op u om het
zwanendriften op alle mogelijke manieren en in alle regelgeving te voorkomen.

Met vriendelijke groÿ !I
namens burgemees'&.r en wethouders van Gouda,

H. Nlezen, ÿ-ÿ

wethoudeÿeÿgfed t[e o a Dierenwelzijn

*Leewieken houdt in het amputeren of breken van een deel van één vleugel,ÿarÿeeoeolÿIte
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Mede namens:
V.J.H. Molkenboer, burgemeester Woerden
P. Verhoeve, burgemeester Oudewater
T. Bruinsma, burgemeester Krimpenerwaard
J.W.E. Spies, burgemeester Alphen aan den Rijn
K.J.G. Kats, burgemeester Zuidplas
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