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Beantwoording vragen over ontheffing verjagen roeken
gemeente Groningen

Geachte mevrouw Voerman,
Hierbij beantwoorden wij uw vragen omtrent de ontheffingsaanvraag van de gemeente Groningen om roeken te
verjagen bij overlast voor omwonenden, zoals door u gesteld in de brief d.d. 10 juli 2019.
1.

Bent u voornemens deze ontheffing te verlenen, en zo ja, op welke gronden? Heeft u nagedacht
over andere mogelijke oplossingen om het samenleven tussen mens en dier hier succesvoller te
laten verlopen? Zo Ja, welke alternatieven gaat u eventueel richting de gemeente
communiceren ?

Wij hebben nog geen aanvraag van de gemeente Groningen ontvangen. Als wij deze ontvangen zullen wij de
aanvraag toetsen aan het beleid en regelgeving. Wij kunnen alleen ontheffing verlenen indien er geen andere
bevredigende oplossing bestaat, er een geldig belang is en de maatregelen niet leiden tot verslechtering van de
staat van instandhouding van de roek.
2.

Bent u bekend met het feit dat verplaatsen van roekennesten veel succesvoller is dan het
verjagen van de dieren? Verplaatsing naar een minder ‘gevoelige’ lokatie is niet alleen
diervriendelijker, maar voorkomt ook dat de dieren zich elders vestigen waar opnieuw mensen
gaan klagen. Kunt u aangeven of u overweegt om de gemeente opdracht te geven de nesten te
laten verplaatsen? Zo nee, waarom niet?

Om de overlast ter plaatse aan te pakken, kunnen meerdere methoden toegepast worden, waaronder het
verplaatsen van nesten. Welke methode het meest geschikt is dient ter plaatse bekeken en beoordeeld te
worden door een ter zake kundige. In veel gevallen gaat het om een combinatie van maatregelen.
3.

Bent u van mening dat de keus van de gemeente voor een zwaar middel als verjaging
gerechtvaardigd is, afgezet tegen de mate van overlast die wordt ervaren? Kunt u aangeven om
hoeveel dieren/nesten het gaat, en om hoeveel panden/bewoners, en of de overlast Jaarrond
wordt ervaren?

Of verjagen gerechtvaardigd is zullen wij beoordelen aan de hand van de ontheffingsaanvraag. Als deze voldoet
aan ons beleid en wet- en regelgeving dan zullen wij de ontheffing verlenen. Zie ook het antwoord op vraag 1.
Op dit moment is bij ons nog onbekend om welke aantallen nesten en dieren het gaat.
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4.

Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat wiide dieren, gezien de depiorabeie staat van de
biodiversiteit, met de grootst mogelijke omzichtigheid behandeld moeten worden? Op welke
wijze verhoudt het verjagen van roeken zich daartoe volgens u?

Met de roek gaat het in Groningen, anders dan in andere delen van Nederland, tamelijk goed. De populatie van
de roek heeft zich de afgelopen jaren uitgebreid. Wij streven naar een goede balans tussen het vóórkomen van
de roek en de overlast dat daar soms mee gepaard gaat.
5.

Volgens de Partij voor de Dieren wordt hier opnieuw een zeer onwenselijk signaal afgegeven,
namelijk dat dieren minder belangrijk zijn dan mensen. Als je last van ze hebt, heb je
klaarblijkelijk het recht om ze te sarren door de dieren bang te maken en hun nesten weg te
nemen. Ziet het College kans om in haar toekomstige besluitvorming een minder
antropocentrische visie te hanteren, waarbij tolerantie jegens dieren de norm wordt, en kunt u
dit toelichten?

De Wet natuurbescherming biedt de mogelijkheid om bij overlast passende maatregelen te treffen, die niet
leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de roek.
6.

Kunt u bevestigen dat de gemeente Groningen al vrijwilligers heeft benaderd die na het
eventuele verstrekken van uw vergunning gaan helpen bij de verjaging? Zo ja, wat vindt u van
deze gang van zaken? Is het de taak van vrijwilligers om te jagen op beschermde diersoorten, of
moet dit worden overgelaten aan overheden c.q. professionals?

Het is ons niet bekend of de gemeente Groningen reeds vrijwilligers heeft benaderd. Het is aan de gemeente
Groningen, mits zij in het bezit zijn van een ontheffing, om zorgvuldig uitvoering te geven aan wat met de
ontheffing mogelijk is gemaakt.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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