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Wolbert Meijer

Van: Wolbert Meijer

Verzonden: vrijdag 22 november 2019 10:50

Aan: ZZ-GRIFFIE commissie B&V

CC: Hessel Luxen; Inge Jongman - Mollema

Onderwerp: Beantwoording rondvraag Partij voor de Dieren

Geachte commissieleden B&V, 

 

Hierbij ontvangt u namens wethouder Jongman  de antwoorden op de rondvraag van mevrouw De Wrede (PvdD) 

afgelopen woensdag over de status van de aanvraag ontheffing natuurbescherming inzake het verjagen  van roeken. 

 

“Naar nu blijkt, is bij de aanvraag voor de ontheffing natuurbeschermingswet, die de gemeente bij de provincie 

heeft ingediend, niet het benodigde klachtenoverzicht meegestuurd. De aanvraag is daarom in eerste instantie bij 

de provincie niet in overweging genomen, zo hebben wij begrepen.  

Bestaat er wel een klachtenoverzicht? Of komen de klachten hoofdzakelijk bij één of slechts enkele klagers 

vandaan?  

De ontheffingsaanvraag voor het verjagen van roeken is ingediend bij de provincie. Bij de beoordeling daarvan is 

door de provincie om nadere informatie gevraagd. Het ging hierbij om een overzicht van de klachten per locatie. Dit 

aanvullende document is verstuurd, waarmee de beoordeling van de ontheffingsaanvraag vervolgd is. 

 

 

Daarnaast hebben wij van betrokkenen vernomen dat de gemeente nooit zelf geluidsmetingen heeft gedaan, maar 

zich slechts heeft gebaseerd over de door “omwonenden ervaren overlast”. Dit geeft te denken, ook omdat in het 

Roekenbeheerplan niet is onderzocht waarom er vanaf verschillende locaties vlakbij woningen en huizen waar 

roeken nestelen, nooit klachten zijn geweest over overlast.  

Waarom heeft u zelf nooit geluidsmetingen gedaan? Bent u nog steeds van zins de ontheffing voor het aanvragen 

van roeken door te zetten?”     

Geluidsmetingen zijn niet verricht omdat het niet alleen gaat om de geluidssterkte. De overlast wordt ook bepaald 

door de aard van het geluid, het tijdstip op de dag waarop het te horen is en de duur ervan. Daarnaast is er sprake 

van overlast door uitwerpselen op auto’s, stoep, tuinmeubilair en wasgoed. De aanvraag voor de ontheffing loopt 

nog, de verwachting is dat er op korte termijn een besluit van de provincie komt.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wolbert Meijer 

 

Raadsadviseur 

Gemeente Groningen 

 

Telefoon: 050 367 7726 

Email: { HYPERLINK "mailto:wolbert.meijer@groningen.nl" } 

Website: { HYPERLINK "http://gemeente.groningen.nl/gemeenteraad/griffie" } 

Aanwezig: ma – vr 

Bezoekadres: Kreupelstraat 1 Groningen 

Postadres: Postbus 20001 9700 PB Groningen 

 

 


