	
  

Betreft problematiek Wilde Zwijnen in Peel en Kempen
Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant
Postbus 90151
5200 MC ʼs Hertogenbosch

Geacht college,
Via de media vernamen wij uw beleidsmatig voornemen, om de fysieke aanwezigheid van Wilde Zwijnen in het
zuidoosten van de provincie Noord-Brabant te legaliseren en deze diersoort daarmee als natuurlijk bestanddeel
van de regionale fauna te beschouwen.
U gaat hiermee voorbij aan het feit, dat de zwijnen zich allerminst op een natuurlijke wijze op het grondgebied van
uw provincie gevestigd hebben, maar clandestien vanuit een in Duitsland gevestigde fokkerij werden ingevoerd
en wederrechtelijk in staatsnatuurreservaten zijn uitgezet. Dit alles met het vooropgezette plan, om door middel
van het kweken van een omvangrijke wildlevende zwijnenpopulatie en de daaruit voortvloeiende landbouwschade
en bijkomend ander overlast, permanente afschotpermissie te verkrijgen.
In bijgevoegd schrijven aan de gemeente Heeze - Leende schetsen wij in kort bestek een beeld van de onwettige
of zelfs misdadige manier, waarop hobbyjagers gedurende de periode 2005 – 2011 in touw zijn geweest om,
louter en alleen ten eigen gerieve, de basisvoorwaarden voor een zo ruim mogelijk afschot te creëren. Dit kan en
mag niet het voorland zijn voor de omgang met en het beheer van grofwild in Noord – Brabant. Temeer niet,
omdat er vele tientallen miljoenen euroʼs gemeenschapsgeld zijn en worden geïnvesteerd in het tot stand brengen
van robuuste verbindingszones binnen en rondom het natuurontwikkelinggebied Het Groene Woud, met uitlopers
naar Peel en Kempen.
Wij verzoeken u dan ook beleefd, om zich niet te laten misleiden door makkelijk te ontzenuwen leugenpraat vanuit
de door egocentrisch eigenbelang gedreven jachtwereld, maar een nauwgezet onderzoek te doen uitvoeren naar
de feiten, de achtergronden en de daders van deze aanslag op het functioneren van de natuurlijke ecosystemen
in uw door turbolandbouw , megaveehouderij en voortschrijdende urbanisatie toch al zo zwaar gehavend
bestuurlijk territoir.
Het spreekt voor zich dat wij te allen tijde gaarne bereid zijn om u daarbij met raad en daad terzijde te staan.

Met vriendelijke groet,

N.N. Chögyal Trizin
Namens het bestuur van Ganzenbescherming Nederland

Bijlagen: Brief aan B&W en gemeenteraad van Heeze -Leende
Brief aan de staatssecretaris van E.L.I.
Brief aan de Vaste Commissie voor E.L.I.
Essay: “Al is de leugen nog zo snel”.
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aan het college van B&W en gemeenteraad van de gemeente Heeze- Leende.
aan de staatssecretaris van E.L.I.
aan de Vaste commissie voor E.L.I.
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