Antwoord
van Gedeputeerde Staten
op vragen van
A.H.K. van Viegen (PvdD)
(d.d. 9 april 2020)
Nummer
3609
Onderwerp
Verlenging FBP meeuw

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
Naar aanleiding van de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten d.d. 1
april 2020, onderwerp ’Verlengen goedkeuring faunabeheerplan meeuwen in
havengebieden’ legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

1.

Het faunabeheerplan Meeuwen Havengebieden van Rotterdam, Dordrecht en
Alblasserdam was geldig t/m 2019; het is dus al ruim drie maanden niet meer geldig.
Waarom wordt nu pas aan PS gemeld dat het Faunabeheerplan wordt verlengd?
Antwoord
Het faunabeheerplan was eerder goedgekeurd tot en met 31 maart 2020.
Gedeputeerde Staten heeft de goedkeuring van het faunabeheerplan verlengd tot en
met 31 juli 2020. Gedeputeerde Bom-Lemstra heeft op 1 april 2020 Provinciale Staten
hierover per brief geinformeerd.

2.

Het beheer van de meeuwen heeft betrekking op het bewerken van nesten en eieren
en is dus per definitie gekoppeld aan het broedseizoen dat nu net begonnen is.
Wanneer start de uitvoering ervan?
Antwoord
Vanaf half april start het broedseizoen voor de meeste meeuwen. Vanaf het moment
dat de eerste eieren gelegd zijn start ook het bewerken van de eieren. De uitvoering is
eerder al gestart door preventieve maatregelen te treffen die broeden door meeuwen
in eerste plaats zoveel mogelijk moeten voorkomen.
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3.

Op welke wijze kunnen PS nog effectiefadvies uitbrengen over deze verlenging, dan
wel kunnen agenderen en bespreken (refererend aan de vorige vraag)?
Antwoord
Het besluit om de goedkeuring te verlengen is reeds genomen, zoals u is
medegedeeld in eerder genoemde brief. Uiteraard kunnen Provinciale Staten dit
onderwerp agenderen en bespreken. Wellicht ten overvloede wijzen wij u er wel op
dat het goedkeuren van faunabeheerplannen een bevoegdheid is van Gedeputeerde
Staten, waarbij de kaders worden gevormd door de Wet natuurbescherming en de
door uw Staten vastgestelde Omgevingsverordening.

4.

Is het juist dat u in januari 2020 al wist dat er niet tijdig een nieuw faunabeheerplan
meeuwen gereed zou zijn? Zo nee, waarom was u niet tijdig hiervan op de hoogte en
wanneer bent u dan wel hiervan op de hoogte gesteld?
Antwoord
De Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE) heeft op 16 maart 2020 schriftelijk
verzocht de goedkeuring van het faunabeheerplan te verlengen. De FBE is
verantwoordelijk voor het opstellen, de planning en het vaststellen van de
faunabeheerplannen. Nadat het bestuur van de FBE het faunabeheerplan heeft
vastgesteld, word het faunabeheerplan ter goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde
Staten.

5.

Bent u met ons van mening dat het zorgvuldiger was geweest als PS hierover veel
eerder was geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
U bent op 1 april 2020 per brief geïnformeerd, terwijl het besluit waarbij de
goedkeuring is verlengd op 31 maart per post is verzonden aan de FBE. Gelet daarop
en gelet op het verzoek van de FBE d.d. 16 maart 2020, delen wij uw mening niet. Zie
ook de antwoorden op de vragen 1 , 3 en 4.

6.

In de brief wordt gesproken over een verlenging van vier maanden tot 1 augustus
2020. Het Faunabeheerplan Meeuwen eindigde 31 december 2019, dus klopt onze
conclusie dat het hier niet gaat om een verlenging van vier maanden, zoals door GS in
de brief wordt aangegeven, maar om een verlenging van zeven maanden? Zo ja,
waarom zijn PS hierover onjuist geïnformeerd?

7.

En bent u met ons van mening dat het in feite gaat om een verlenging van een jaar,
omdat de activiteiten gekoppeld zijn aan het broedseizoen t/m juli 2020? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, waarom zijn Provinciale Staten hierover niet geïnformeerd?
Antwoord op vraag 6 en 7
Wij delen uw mening niet, zie ook het antwoord op vraag 1
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8.

De staat van instandhouding van de zilvermeeuw, zowel als broedvogel en nietbroedvogel1 is matig ongunstig, evenals de stormmeeuw als broedvogel2 en de kleine
mantelmeeuw, niet-broedvogel3 Kunt u onderbouwd aangeven hoe de gunstige staat
van instandhouding van de zilvermeeuw, stormmeeuw als broedvogel en de kleine
mantelmeeuw als niet broedvogel goed wordt gewaarborgd?
Antwoord
In het faunabeheerplan is een onderbouwing opgenomen waaruit blijkt dat de gunstige
staat van instandhouding niet significant negatief wordt beïnvloed door de uitvoering
van het faunabeheerplan. Op grond van de Omgevingsverordening is dit ook één van
de vereisten voor het goedkeuren van een faunabeheerplan.

9.

Overlast door in het wild levende dieren wordt op de meest diervriendelijke manier
bestreden, zo staat in het Coalitieakkoord ‘Elke dag beter’. Bent u ter uitvoering
daarvan, maar ook in het belang van de gunstige instandhouding van de soort, bereid
op te nemen dat minimaal één ei per nest blijft liggen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Het bewerken van de eieren heeft primair als doel te voorkomen dat de kuikens
geboren worden. De meeuwen vertonen namelijk het meeste agressieve gedrag nadat
de eieren zijn uitgekomen. Het onbewerkt laten van één ei zou het beoogde effect
tenietdoen. Zie ook het antwoord op vraag 1 2.

10.

Welke andere methoden worden daadwerkelijk toegepast om nestelen van meeuwen
op ongewenste plaatsen te voorkomen en is de effectiviteit ervan onderzocht? Zo ja,
wat zijn de uitkomsten?
Antwoord
De onderstaande preventieve maatregelen worden afhankelijk van de situatie binnen
de hekken van de bedrijven toegepast:
•
beplanten met doornstruiken van terreinen die geen functie vervullen in de
bedrijfsvoering en die uit oogpunt van veiligheidswetgeving beplant mogen
worden;
•
achterwege laten van de laatste maaibeurt in de nazomer van grazige
vegetaties, voor zover de veiligheidswetgeving dit toelaat;
•
afschermen kleinere installaties of locaties met netten als de situatie het
toelaat;
•
afzetten van gedooglocaties met een scherm (0,75-1 ,00 m hoog) zodat voor
(jonge) meeuw de grens duidelijk is;
•
gebruik van bouwtenten bij tijdelijke werkzaamheden;
•
toepassen van verstoren met honden op bedrijventerreinen kan worden
beproefd;
•
toepassen van verstoren met jachtvogels en andere verstorende middelen.
op locaties waar het kan.

1

https://www.sovon.nl/nl/soort/5920

2

https://www.sovon.nl/nl/soort/5900

3

https://www.sovon.nl/nl/soort/5910

De ruimtelijke situatie en veiligheidswetgeving (openbare veiligheid) maakt dat
een aantal preventieve maatregelen in het algemeen niet altijd kunnen worden
toegepast. Maatregelen (alleen of in combinatie) die tot verstoring van broedende
meeuwen leiden, hebben vooral een kortdurend effect.
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11.

Is de Slufter als veilige en toegestane broedplaats voor meeuwen al gereed? Zo nee,
kunt u aangeven wanneer deze gereed is en kunt u aangeven waarom deze dan
geschikt is als meeuwenbroedplaats?
Antwoord
Na het beëindigen van de stort van vervuilde baggerspecie, zal de Slufter (een deel
van de gronden) permanent beschikbaar zijn en worden ingericht als broedgebied. De
dijken rond de Slufter zijn thans al als broedgebied aangemerkt.

12.

Kunt u aangeven of het juridisch verantwoord is om zilvermeeuwen te bestrijden terwijl
het de vraag is of in een nieuw Faunabeheerplan dit besluit nog wel genomen kan
worden? Kunt u dit nader toelichten?
Antwoord
Het faunabeheerplan heeft uiteindelijk niet als doel om de (zilver)meeuwen te
bestrijden maar om te voorkomen dat de meeuwen op bepaalde locaties gaan
broeden. Indien dit niet voorkomen kan worden, worden de nesten alleen bewerkt op
terreinen van de bedrijven of in de directe omgeving daarvan. Door het verjagen en
bewerken van de nesten, verplaatsen de meeuwen zich naar andere locaties waar
zonder risico’s gebroed kan worden.
Evenals in het bestaande faunabeheerplan zal ook in het faunabeheerplan dat nu
wordt opgesteld zorgvuldig worden beoordeeld wat het effect is op de staat van
instandhouding van de zilvermeeuw.

Den Haag, 19 mei 2020
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

