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Tijdig herzien Faunabeheerplan 

meeuwen 

  

 

Geachte heer Helder, 

 

De beheersing van het gevaar en risico van meeuwen op bedrijfsterreinen staan beschreven en 

verantwoord in het Faunabeheerplan 'Meeuwen havengebieden van Rotterdam, Dordrecht en 

Alblasserdam'. Dit plan is in 2015 onder verantwoordelijkheid van de Faunabeheereenheid Zuid-

Holland (FBE) tot stand gekomen en is geldig tot 31 maart 2020. Deltalinqs wil middels deze brief 

aandacht vragen voor de noodzaak om tijdig een nieuw faunabeheerplan op te stellen. 

 

Meeuwen op bedrijfsterreinen zijn een risico voor de veiligheid van werknemers en de kwaliteit van 

de werkuitvoering. Meeuwen broeden op terreinen van terminals en industrieën. In het 

broedseizoen kunnen de oudervogels agressief zijn jegens mensen in de nabijheid van het nest. 

Op basis van het Faunabeheer plan is door Gedeputeerde Staten ontheffing op de Flora- en 

faunawet (Ffw) verleend aan de FBE om maatregelen uit te voeren. Deze ontheffing kan 

vervolgens worden doorgeschreven aan bedrijven.  

 

Om vanaf 2020 maatregelen te kunnen nemen, is een nieuw faunabeheerplan nodig. In artikel 68 

lid 4 van de Ffw is bepaald dat ontheffingen slechts verleend kunnen worden aan een 

faunabeheereenheid op basis van een faunabeheerplan. Hiervoor heeft op 17 mei 2019 een 

startbijeenkomst plaatsgevonden met de betrokken partijen FBE, Provincie Zuid-Holland (was 

afgemeld), Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Deltalinqs. Afgesproken is dat de FBE de evaluatie zal 

starten en de uitvraag zal voorbereiden voor een bureau dat het plan zal gaan schrijven.  

 

Vervolgens zijn tijdens de Deltalinqs-werkgroep Flora en Fauna op 4 oktober 2019 de vragen van 

FBE ten behoeve van de evaluatie van het huidige plan door onze leden beantwoord. Het is nu 

december en wij hebben vanuit Deltalinqs geen zicht op het proces. Onze leden maken zich zorgen 

of er tijdig - voor het broedseizoen 2020 - ontheffingen afgegeven kunnen worden. Zonder 

ontheffing kunnen er geen maatregelen uitgevoerd worden en komen de volksgezondheid én 

openbare veiligheid en veiligheid van het luchtverkeer in het geding.  
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Wij vragen de FBE dan ook haar verantwoordelijkheid te nemen en voor het broedseizoen 2020 te 

komen met een tijdige herziening van het Faunabeheerplan meeuwen havengebieden van 

Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam. Vanuit Deltalinqs zijn we uiteraard bereid onze 

medewerking daaraan te verlenen.   

 

Graag vernemen we uw reactie voor 15 januari 2020. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Bas Janssen 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


