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Omgevingsdienst Haaglanden 

Postbus 14060 

2501 GB Den Haag 

 

 

Betreft:  Zienswijze ontwerpbeschikking  ODH-2015-00734749 

Ons kenmerk:  SL 500/15.052 

Datum:  17 december 2015 

 

 

 

Geachte meneer/mevrouw, 

 

Hierbij dienen de volgende organisaties een zienswijze in op de ontwerpbeschikking voor het 

verlenen van een ontheffing aan Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor het doden van roeken met 

nummer ODH-2015-00734749 

 Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 

 Natuur- en Vogelwacht Rotta 

 Natuur- en Vogelwacht 'de Alblasserwaard' 

 Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard 

 Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee 

 Haagse Vogelbescherming   

 Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek 

 Stichting Westlandse Natuur 

 Stichting Duinbehoud 

 KNNV afdeling Delfland 

 Vereniging Hoekschewaards Landschap 

 Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker 

 KNNV afdeling Voorne 

 KNNV Waterweg-Noord 

 Natuur- en Vogelwacht  De Vijfheerenlanden 

 Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 

 Vogelwerkgroep Midden Delfland 

 Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling 

 Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude en omstreken 

 Natuurvereniging Eiland IJsselmonde 

 KNNV Gouda e.o. 

 Stichting Heemtuin Goudse Hout 

 Duurzaamheidsplatform Zwijndrecht 

 

Wij zijn het niet eens met het voornemen tot het verlenen van deze ontheffing en zullen dit in deze 

zienswijze nader onderbouwen.  
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Vermindering schade door afschot niet aangetoond 

Met het verlenen van de voorgenomen ontheffing wordt beoogd om de schade aan enkele 

schadegevoelige gewassen terug te dringen door het doden van roeken.  

Uit het faunabeheerplan is op te maken hoe de schade die veroorzaakt wordt door roeken en het 

afschot van deze soort zich de afgelopen jaren ontwikkeld hebben (bron: faunabeheerplan en 

ontwerpbesluit ODH-2015-00734749: 

 

 

Jaar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Omvang 
schade 

 - - €2.070 €3.595 €15.560 €680 €5.121 €1.237 €5.246 

Afschot    40 39 42    

 

Uit deze gegevens is dus niet op te maken dat het doden van roeken een effectieve maatregel is om 

schade terug te dringen. Derhalve is nut en noodzaak van de voorgenomen ontheffing niet 

onderbouwd.  Bovendien is de omvang van de schade gering te noemen.  

Daarnaast stelt de voorgenomen ontheffing (terecht) dat het doden van roeken niet is toegestaan 

binnen een straal van 500 meter van een roekenbroedkolonie.  Het is ons niet bekend in hoeverre de 

opgetreden schade heeft plaatsgevonden binnen deze afstand. De voorgenomen ontheffing zal dus 

in ieder geval niet effectief zijn voor schade die binnen dit gebied optreedt. Dat maakt het nog 

twijfelachtiger of de voorgenomen ontheffing leidt tot het terugdringen van de schade.   

Bovendien leveren roeken ook een positieve bijdrage aan de land- en tuinbouw doordat zij voor deze 

sector schadelijke insecten eten. In de periode waarin de roeken jongen hebben richten zij zich in het 

bijzonder op dierlijk voedsel. Dit is grotendeels dezelfde periode als waarin de fruitteelt het meest 

gevoelig zou zijn voor schade. Ook hierom is het effect van het toestaan van afschot van roeken op 

de omvang van de schade discutabel.  

 

Beperkt verspreidingsgebied roeken in Zuid-Holland 

Roeken leven in kolonies en deze kolonies komen slechts op een beperkt aantal plekken in Zuid-

Holland voor, zie figuur 1.  

 
Verspreiding roek als broedvogel 

 
Verspreiding roek als niet-broedvogel 

Figuur 1: Verspreiding roek in Zuid-Holland (bron: Sovon) 



 

Pagina 3 van 5 
Bezuidenhoutseweg 50, 2594 AW Den Haag, 070-3040114, info@milieufederatie.nl 

 

Vanwege deze beperkte verspreiding van de roek in Zuid-Holland is schade door deze soort 

eenvoudig te voorkomen door op de plekken waar de kolonies gevestigd zijn niet te kiezen voor het 

kweken van ‘schadegevoelige’ gewassen.  

 

Afname aantallen roeken en beperkte populatieomvang in Zuid-Holland  

De aantallen roeken in Nederland vertonen een dalende trend, zie figuur 2.  

 

 
Landelijke aantalsontwikkeling roek als 
broedvogel 

 
Landelijke aantalsontwikkeling roek als niet-
broedvogel 

Figuur 2: Aantalsontwikkeling roek in Nederland (bron: Sovon) 

 

Bovendien is de omvang van de populatie roeken in Zuid-Holland zeer beperkt (zie ook de kaartjes 

met het verspreidingsgebied in figuur 1). Vanwege deze dalende trend en de zeer beperkte 

populatieomvang is het onverantwoord om het doden van roeken toe te staan.  

 

Nadelen doden roeken wegen niet op tegen vermindering schade 

Aan het doden van roeken zitten een aantal nadelen. Zo kunnen andere dieren verstoord worden 

door het afschieten van roeken. Door de gebruikte munitie wordt de bodem vervuild met zware 

metalen. Ook kan het voorkomen dat roeken aangeschoten worden, maar niet direct overlijden 

doordat ze niet goed geraakt zijn. Dit veroorzaakt veel dierenleed doordat deze vogels een langzame 

dood sterven als gevolg van de opgelopen verwondingen. Ook het feit dat de voorgenomen 

ontheffing toestaat dat afschot in het broedseizoen plaats mag vinden kan veel leed veroorzaken als 

oudervogels gedood worden en jongen vervolgens verhongeren. De nadelen van het toestaan van 

het doden van roeken wegen derhalve niet op tegen de geringe schade die mogelijk door deze 

maatregel voorkomen zou kunnen worden.  

 

Alternatieven onvoldoende in beschouwing genomen 

Er is onvoldoende gekeken naar alternatieven voor het doden van vogels om schade terug te 

dringen, terwijl deze alternatieven er wel degelijk zijn. Een kansrijk alternatief is de Agrilaser van Bird 

Control Group. Op 3 december 2015 is een motie aangenomen in de Tweede Kamer waarin de 

regering wordt opgeroepen om provincies te stimuleren om pilotexperimenten met de Agrilaser 
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(Kamerstuk 34300-XIII-152) uit te voeren. Omdat er reële alternatieven voorhanden zijn wordt nu ten 

onrechte een ontheffing verleend voor het doden van vogels.  

 

Vanwege de in deze zienswijze beschreven argumenten verzoeken wij u om de voorgenomen 

ontheffing niet te verlenen.  

 

Vriendelijke groeten, 

 

 
 
Alex Ouwehand, directeur 
Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 
 

 
 
Zie bijgevoegde machtiging 
 
Natuur- en Vogelwacht Rotta 

 
J.W. Verhagen (vice voorzitter) 
Natuur- en Vogelwacht 'de Alblasserwaard' 

 
 
Zie bijgevoegde machtiging 
 
Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard 

 
Hendrik Baas, voorzitter 
Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee 

 
 
 
Haagse Vogelbescherming   

 
 
Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek 

 
J. Duindam, voorzitter 
Stichting Westlandse Natuur 
 
 

 
 
B.J.M. ter Haar (voorzitter) 
 
 
J. Duindam, secretaris 
Stichting Duinbehoud 

 
 
Cor Nonhof, secretaris 
 
Geert van Poelgeest, voorzitter 
KNNV afdeling Delfland 

 
 
Jan Prince 
Vereniging Hoekschewaards Landschap 

 
Richard Smokers, voorzitter 
 
Cees Kerkhof, secretaris 
Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming 
Pijnacker 

 
Zie bijgevoegde machtiging 
 
KNNV afdeling Voorne 

 
Zie bijgevoegde machtiging 
 
KNNV Waterweg-Noord 

 
Wim Pons, secretaris 
Natuur- en Vogelwacht  De Vijfheerenlanden 

 
 
Zie bijgevoegde machtiging 
 
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk 
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Vogelwerkgroep Midden Delfland 

 
 
H. Mirck, voorzitter 
Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling 

 
 
Piet van Woerden, secretaris 
Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude en 
omstreken 

 
 
 
Zie bijgevoegde machtiging 
 
Natuurvereniging Eiland IJsselmonde 

 
 
 
Zie bijgevoegde machtiging 
 
KNNV Gouda e.o. 

 
 
J.H. Witteveen, voorzitter 
Stichting Heemtuin Goudse Hout 

 
Duurzaamheidsplatform Zwijndrecht 
 

 

 

 

 


