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Geacht College, 

 

Allereerst heel even een korte blik op het verloop van deze procedure tot nu toe. Eind 2015 dienden 

wij een zienswijze in op een ontwerpontheffing voor het schieten van roeken waarin wij onder 

andere onze zorgen benadrukten of het effect van het afschot op  het toch al geringe aantal roeken 

in Zuid-Holland. Omdat deze zienswijze niet tot wijzingen leidde bij vaststelling van de definitieve 

ontheffing, gingen wij hier in mei 2016 tegen in beroep. Pas op enkele dagen voor de geplande zitting 

in december 2016 kwam verweerder tot de conclusie dat zij onvoldoende inzicht had in werkelijke 

aantallen roeken in Zuid-Holland en verzocht zij u de procedure aan te houden om de onderbouwing 

aan te kunnen vullen. Uit deze nadere onderbouwing bleek dat er in plaats van de veronderstelde 

2000 paar roeken in Zuid-Holland, slecht 850 paren zijn. Een schokkende conclusie: de roek is nog 

veel zeldzamer dan al gedacht! Toch was dit voor verweerder geen reden om het toestaan van 

afschot te heroverwegen of in te zetten op beschermingsmaatregelen voor de roek. Zij heeft slechts 

de voorwaarde toegevoegd dat er niet meer roeken mogen worden geschoten dan er in de 

afgelopen jaren gebeurd is.  

 

Dan nu een nadere toelichting op enkele van onze beroepsgronden: 

 

Geen concrete dreiging van belangrijke schade 

 

In ons beroepschrift hebben wij op basis van de schadecijfers die de Omgevingsdienst Haaglanden 

ons aanleverde over de periode 2011 t/m 2014 en de cijfers van het Faunafonds over 2015 

inzichtelijk gemaakt dat er in de jaren 2011 t/m 2015 slechts enkele keren sprake is geweest van 

“belangrijke schade” met een minimale omvang van € 250 per geval. Op basis van een recenter 

overzicht van schadegegevens (bijlage van het verweerschrift), constateert verweerder dat er in vijf 

jaar tijd 11 keer sprake is geweest van belangrijke schade. Uit het overzicht is niet op te maken of dit 

klopt omdat dit alleen gemiddelden en totalen bevat, en dus niet de schade per geval weergeeft.  

 

Zoals wij in ons schrijven van 27 maart 2017 aangaven, is het niet ondenkbaar dat kraaien of kauwen 

voor roeken worden aangezien. Het is dus mogelijk dat bij sommige van deze 11 schadegevallen niet 

roeken, maar kauwen of zwarte kraaien de veroorzaker waren. In de schadegegevens van het 

faunafonds hebben wij de informatie over deze specifieke schadegevallen nagezocht. Met name voor 

de schadegevallen op postcode 3281 LT in Numansdorp, een bijna jaarlijks terugkerend schadegeval 

aan peren, is het zeer twijfelachtig of roeken hier de veroorzakers waren. In de Hoeksche Waard, 

waarin Numansdorp gelegen is, komen namelijk helemaal geen roekenkolonies voor. Actieve 

vogelaars in de Hoeksche Waard nemen hier dan ook nooit roeken waar, zie bijlage 2 van ons 

beroepschrift en dit blijkt ook uit gegevens van waarneming.nl van de periodes dat de vermeende 

schade zou zijn ontstaan.  

Hebben we op postcode 3281 LT dus niet te maken met een fruitteler die kauwen of kraaien, al dan 

niet met opzet, voor roeken aan ziet en zo bijna ieder jaar de schade aan zijn peren vergoed krijgt? 



 
 
Deze verklaring lijkt waarschijnlijker dan dat roeken van tientallen kilometers verderop het ieder jaar 

precies op alleen zijn peren voorzien hebben en percelen met peren op andere bedrijven in dezelfde 

regio steevast links laten liggen. Uit wetenschappelijk onderzoek naar het foerageergedrag van 

roeken in Engeland1 is gebleken dat roeken niet verder dan 1600 meter van hun kolonie gaan om te 

foerageren. Er bevinden zich dus geen roekenkolonies op deze afstand van het betreffende adres in 

Numansdorp.  

In ieder geval zijn dus vier van de elf belangrijke schadegevallen zeer discutabel te noemen.   

Ook bij de andere geregistreerde belangrijke schades is verwarring met andere soorten niet uit te 

sluiten. Het feit dat de geregistreerde belangrijke schadegevallen bijna allemaal schade aan peren 

betreffen, terwijl uit wetenschappelijk onderzoek2 3 is gebleken dat roeken vooral in grasland 

foerageren (en daar juist voor de landbouw schadelijke insecten opeten) onderschrijft dit.  

De opgetreden schade staat dan ook niet in verhouding tot de maatregelen om deze schade terug te 

dringen, namelijk het afschot dat mogelijk wordt gemaakt met de voorliggende ontheffing.  

 

Daarnaast hebben wij in ons beroepschrift aangegeven dat de ontheffing is afgegeven aan 9 

wildbeheereenheden (WBE’s), terwijl uit het overzicht van verweerder zelf blijkt dat er in de 

afgelopen vijf jaar slechts in vier WBE’s sprake is geweest van schade. Verweerder geeft aan dat 

naast de opgetreden schade ook de aanwezigheid van roekenkolonies en de aanwezigheid van 

schadegevoelige gewassen reden geweest zijn voor het afgeven van de ontheffing. Maar slechts de 

aanwezigheid van roeken in de omgeving van schadegevoelige gewassen is onvoldoende 

onderbouwing om van een concrete dreiging van belangrijke schade te kunnen spreken. In ieder 

geval voor de WBE’s Alblasserwaard-West, Goeree-Overflakkee, Tielerwaard-West, Putten en Eiland 

IJsselmonde is dus op geen enkele manier aangetoond dat er sprake is van een dreiging van schade 

door roeken.  

 

Bij dusdanig beperkte in incidenteel optredende schade, is de schade vergoeden een veel betere 

oplossing dan het afschieten van roeken. Bovendien zal dit kosteneffectiever zijn dan het gehele 

proces van ontheffingverlening, toezicht van uitvoering van de ontheffing en handhaving.  

 

Staat van instandhouding 

 

Uit de stukken die wij hebben nagestuurd in reactie op het verweerschrift van GS, valt op te maken 

dat de staat van instandhouding van de roek matig ongunstig is (rapport Alterra beoordeling 

provinciale vrijstellingenlijst) en dat afschot een belangrijke oorzaak is van de achteruitgang van de 

roek (publicatie Vlerk). Daarmee wordt niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 68 van de Flora 

en faunawet voor het geven van een ontheffing voor afschot ter voorkoming van schade. Ook in het 

inmiddels door de FBE nieuw opgestelde (en door verweerder goedgekeurde) Faunabeheerplan roek 

Zuid-Holland 2017-2023 wordt de matig ongunstige staat van instandhouding van de roek bevestigd.  

                                                           
1 Mason, C.F. & Macdonald, S.M., Distribution of foraging rooks, Corvus frugilegus, and rookeries 
in a landscape in eastern England dominated by winter cereals, Folia Zool., 2004.  
2 Aerts, M. & Spaans, A., Terreinkeuze van voedselzoekende Roeken Corvus frugilegus in Zuidoost-Drenthe, 
Limosa, 1987.  
3 Feijnen, H., Over het voedsel, het voorkomen en achteruitgang van de Roek Corvus frigulegus in Nederland, 
Limosa, 1976.  



 
 
 

De stelling van verweerder dat de staat van instandhouding niet zal verslechteren door het beperken 

van het aantal af te schieten roeken tot 40 per jaar is onvoldoende onderbouwd. Allereerst is dit 

aantal niet gebaseerd op gegevens over de omvang en eigenschappen van de Zuid-Hollandse 

roekenpopulatie, maar op de aantallen roeken die in de afgelopen jaren geschoten werden. 

Daarnaast is het te kort door de bocht om te stellen dat dit aantal van maximaal 40 roeken geen 

negatief effect zal hebben op de staat van instandhouding omdat het slechts 2,5% van de 

populatiegrootte betreft.  

Er kunnen pas conclusies getrokken worden over de effecten van aantallen te schieten roeken op de 

populatieontwikkeling als er gegevens bekend zijn over reproductie en natuurlijke sterfte.  

 

Dit is ook een punt van kritiek van Sovon in het kader van het verplicht in te winnen 

wetenschappelijk advies voor het eerder genoemde nieuwe faunabeheerplan voor de roek (waarin 

eveneens wordt voorgesteld om jaarlijks maximaal 40 roeken te schieten).  

Ook stelt Sovon in deze reactie dat een voorlopige verkenning van het verband tussen de 

aantalsontwikkeling van de roeken en de intensiteit van het afschot in verschillende provincies laat 

zien dat er een significante samenhang is tussen deze twee. Oftewel: afschot heeft een negatieve 

invloed op de aantalsontwikkeling van de roek. Dit bevestigt de conclusies uit het eerder door ons 

aan het dossier toegevoegde onderzoek naar de roeken in Gelderland.   

 

Er is derhalve onvoldoende aannemelijk gemaakt dat ook een afschot van maximaal 40 roeken per 

jaar de matig ongunstige staat van instandhouding van de roek niet nog verder in gevaar zal brengen.  

 

Bovendien zijn provincies op grond van artikel 1.12 van de per 1 januari 2017 in werking getreden 

Wet natuurbescherming verplicht om maatregelen te nemen om een gunstige staat van 

instandhouding van soorten te realiseren. De provincie zou dus juist in moeten zetten op 

maatregelen die de roek beschermen in plaats van afschot toe te staan. De recente ontwikkelingen 

geven hier alleen nog maar meer aanleiding toe: uit het overzicht van de aantalsontwikkeling van de 

roek in Zuid-Holland blijkt al dat er in 2015 sprake was een forse daling. En in 2016 is de kolonie van 

134 nesten bij Geervliet plots verlaten en ook in 2017 hebben hier geen roeken gezeten. Het is dus te 

verwachten dat cijfers over de populatieontwikkeling van na 2015 een nog verdere daling laten zien. 

Er is dus geen reden om aan te nemen dat het goed gaat met de roek in Zuid-Holland.  

 

Hartelijk dank voor uw aandacht.  

 


