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Zienswijze ontwerp-

Faunabeheerplan meeuwen 

  

 

Geachte heer Helder,  

 

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik onze zienswijze kenbaar te maken op het ontwerp 

Faunabeheerplan Meeuwen voor de Havengebieden van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam 

voor de periode 2022-2027.  

 

Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van meer dan 95% van alle logistieke, haven- en 

industriële bedrijven in de mainport Rotterdam. Namens onze leden zetten wij ons in voor het 

versterken van de concurrentiekracht van Rotterdam, voor duurzame groei en voor 

maatschappelijk c.q. politiek draagvlak voor alle activiteiten in het haven- en industriegebied.  

In onze strategische agenda is een van de doelen ‘Ruimte voor ondernemen binnen een veilige 

en gezonde omgeving”. Die omgeving is de werkomgeving, de woonomgeving en de natuur in en 

nabij de haven. Dat dient met elkaar in balans te zijn. En dat is precies waar het ook bij 

meeuwenbeheer over gaat. Deltalinqs staat op het standpunt dat de volksgezondheid en 

veiligheid van medewerkers van de haven- en industriële bedrijven en hun omgeving te allen tijde 

gewaarborgd dienen te zijn, waarbij incidenten met meeuwen voorkomen worden en 

medewerkers hun werkzaamheden naar behoren kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd zal er naar 

oplossingen moeten worden gezocht om de beschermde broedkolonies van de kleine 

mantelmeeuw en de zilvermeeuw in stand te houden. 

 

Ontwerp-Faunabeheerplan  

Het ontwerp-Faunabeheerplan is opgesteld door de Stichting Faunabeheereenheid Zuid-Holland 

(FBE) en bevat een beschrijving en onderbouwing van de in de periode 2022 - 2027 

voorgenomen noodzakelijke maatregelen tegen de in de havengebieden van Rotterdam, 

Dordrecht en Alblasserdam broedende kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen, op grond van 

in de Wet natuurbescherming genoemde belangen. Deze maatregelen worden uitgevoerd ter 

beperking van risico’s voor de volksgezondheid, openbare veiligheid en de veiligheid van het 

luchtverkeer. Zo is, analoog aan de Flora- en faunawet, een randvoorwaarde uit de Wet 

natuurbescherming dat de maatregelen niet mogen leiden tot verslechtering van de staat van 
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instandhouding. Voor zover voor deze maatregelen nog geen provinciale vrijstelling geldt, zal 

aanvullend een ontheffing worden gevraagd. 

 

Het belang van meeuwenbeheer, Deltalinqsbrief van 9 augustus 2021 

Zoals u terecht in de het ontwerp-Faunabeheerplan concludeert: Het broeden van meeuwen op 

en nabij bedrijfsterreinen leidt tot grote risico’s voor de volksgezondheid en openbare veiligheid 

en in het geval van de helikopters van het Loodswezen en in geval van calamiteit ook voor de 

veiligheid van het luchtverkeer. Deltalinqs heeft in een recente brief van 9 augustus 2021 aan de 

FBE, nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het belang van effectief meeuwenbeheer op 

bedrijfsterreinen in de Rotterdamse haven. Beschreven is hoe beschermde broedkolonies gevaar 

veroorzaken op bedrijfsterreinen en dat dat voor ons een punt van zorg is. Gemakshalve verwijs 

ik hier naar deze brief.  Aanleiden van deze brief was het beperkte meeuwenbeheer dat 

afgelopen broedseizoen mogelijk was en de negatieve gevolgen daarvan.  

 

Inhoudelijke punten ontwerp-faunabeheerplan  

 Het mogelijkheden voor meeuwenbeheer zijn ten opzichte van het vorige Faunabeheerplan 

beperkt. Hier hebben we afgelopen voorjaar al mee te maken gehad. Dit heeft vaak tot 

ongewenste en gevaarlijke situaties en incidenten geleid. (Zie onze brief van 9 augustus 

2021 en de lijsten met incidenten). Geconstateerd is dat er weinig gebruik is gemaakt van 

extra mogelijkheden in de aanvullende ontheffing. We willen graag duidelijk maken dat voor 

bedrijven de spelregels c.q. mogelijkheden niet voldoende duidelijk waren waardoor er 

terughoudend en conservatief gehandeld is.  

 Het mogelijkheid voor het verplaatsen van nesten dient er altijd te zijn voor specifieke 

situaties. Het aantal nestbehandelingen lijkt ons zoals voorgesteld veel te laag. Dat zouden 

we graag opgehoogd zien. Daarnaast zouden we graag de mogelijkheden voor 

nestverplaatsing uitgebreid zien. 

 In paragraaf 6.4 staat dat bedrijven bij een verzoek om toestemming om gebruik te mogen 

maken van de ontheffing dan wel vrijstelling, een maatwerkadvies moeten overleggen, 

opgesteld door een ter zake kundig persoon met aantoonbare kennis van meeuwen. Wat hier 

verstaan wordt onder een ‘ter zake kundig persoon’, is beschreven in bijlage 4. Dit wekt bij 

onze achterban veel vragen op. Wij vragen ons ten eerste af waarom dit überhaupt nodig zal 

moeten zijn? Daarnaast hebben we vragen over de praktische uitvoerbaarheid. Wie voldoen 

hier aan en hoe wordt dit beoordeeld? Op z’n minst zouden er meerdere aanbieders mogelijk 

moeten zijn. Wij zien dit niet als een werkbare oplossing en verzoeken dan ook om dit 

onderdeel uit het faunabeheerplan te halen.   

 Bij de jachtvogels genoemd in H4 worden wel de Havik en de Slechtvalk genoemd. Ons 

inziens ontbreekt hier de Woestijnbuizerd. Wij verzoeken u om deze op te nemen in het 

faunabeheerplan.  
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 In paragraaf 6.4 worden 5 mogelijkheden genoemd. Bij de opsomming wordt onder punt e) 

verwezen naar 6. Moet dit geen 5 zijn, 6 is er in iedere geval niet. 

 Het werken op hopen kent een risico (betreft een instortgevaar). Dit geldt niet alleen voor 

kolen, maar ook voor erts. Dit wordt niet overal consequent genoemd. Wij vragen u dat dit 

wordt opgenomen en daarmee ook erts van toepassing is. 

 We kunnen ons voorstellen dat, wanneer sprake is van nesten op een hoop in een gebied 

waar moeten worden gegraven en deze bereikbaar zijn zonder te klimmen, het verplaatsen 

van nesten ook een optie is. Figuur 6.2 voorziet hier niet in. De tekst betreft het verplaatsen 

lijkt ons identiek (6.7.1). We gaan er daarom van uit dat net als afgelopen jaar eenmaal een 

melding in Dora plaatsvindt en dat het bedrijf registratie voert van de momenten als dit is 

gebeurd.  

 In 6.8.2. wordt een nulstand voor vossen nagestreefd. Dat wil zeggen dat iedere vos 

doodgeschoten zal worden. Wij zien dat als een separate discussie die niet in dit 

faunabeheerplan meeuwen thuishoort. 

 De pilot van het Havenbedrijf Rotterdam, waarbij meeuweneieren worden verplaatst naar 

donornesten op gewenste locaties, lijkt veelbelovend. In dit ontwerp-faunabeheerplan is deze 

methode nog niet opgenomen. Als de pilot positief wordt afgerond, dan zouden wij het 

wenselijk vinden als deze methode gedurende de looptijd van dit plan alsnog toegevoegd zal 

kunnen worden.   

 Havenbedrijf Rotterdam werkt met omliggende havens samen aan een integrale 

meeuwenvisie. Een onderdeel van deze visie gaat over aan te wijzen locaties waar meeuwen 

niet tot overlast leiden. Dat zien wij als een belangrijke oplossingsrichting in het 

meeuwenbeheer. Wij achten het wenselijk dat het ontwerp- faunabeheerplan daarop 

aangepast wordt zodra er overeenstemming is over deze visie.  

 Met verbazing hebben we via de NOS op 2 september 2021 vernomen dat de gemeente Den 

Haag meeuweneieren wil insmeren met maisolie. Waarin verschilt de situatie in Den Haag 

met die  in het havengebied?  

 

In onze eerder genoemde brief van 9 augustus 2021 hebben we aangegeven het belangrijk te 

vinden dat er op korte termijn een nieuw faunabeheerplan komt dat kan rekenen op draagvlak 

van alle betrokken partijen inclusief vogel- en natuurorganisaties. We zijn dan ook verheugd dat 

er nu een ontwerp plan ligt maar tevens ook verrast aangezien we als bedrijven niet zijn 

meegenomen in het proces van totstandkoming. We zijn niet op de hoogte gesteld van de 

onderzoekresultaten of betrokken bij de evaluatie en we hebben niet kunnen reageren op 

concepten. Nu restte ons slechts de mogelijkheid om deze zienswijze binnen vier weken in te 

dienen. Dat had naar onze mening beter gekund. Wij zouden dan ook graag alsnog een 

toelichting willen ontvangen op het concept-faunabeheerplan en graag in overleg willen mede 

naar aanleiding van deze zienswijze en onze eerder gestuurde brief.  
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Deltalinqs gaat ervan uit dat u onze bevindingen ter harte neemt. Wij blijven graag betrokken en 

we zijn uiteraard altijd bereid tot een nadere toelichting. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Bas Janssen 

Directeur Deltalinqs 


