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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie CDA met betrekking tot de 
predatie op weidevogels. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.  
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
 
Vraag 1: Is het college ook op de hoogte van het uitsterven van weidevogels door predatie? 
 
Antwoord 1: Het college is bekend met het feit dat vele weidevogelsoorten in hun bestaan bedreigd worden 
en dat predatie één van de oorzaken is van een hoog sterftepercentage onder kuikens. 
  
Vraag 2: Is het college bereid om wat met de oproep van de vogelwerkgroep Geesteren te doen en 
maatregelen te nemen? 
 
Antwoord 2: De oproep van de vogelwerkgroep Geesteren uit het artikel van 20 juli jl. richt zich op het 
veranderen van de regelgeving. De regelgeving waar naar verwezen wordt is de Wet Natuurbescherming. 
Deze wetgeving regelt de bescherming van wilde dieren in Nederland, voor de weidevogels als ook voor de 
predatoren. De wetgeving heeft een landelijke werking, waarbij voor toezicht en handhaving de provincies 
het bevoegd gezag zijn. De Gemeente Tubbergen heeft geen bevoegdheden op het gebied van deze 
wetgeving. Het signaal dat de werkgroep af heeft gegeven in het krantenartikel is bekend bij het bevoegd 
gezag; de provincies en het ministerie, omdat dit probleem plaatsvindt op meerdere plekken in Nederland. 
Voor het college liggen hier geen besluitvormende mogelijkheden voor veranderingen op de regelgeving. 
  
Vraag 3: Is het college bereid om in overleg te treden met partners en deskundigen over hoe predatie 
effectiever kan worden teruggedrongen? 
 
Antwoord 3: Het verminderen van predatie is, voor zover de Wet Natuurbescherming het toelaat, een 
uitvoerende taak van de wildbeheereenheid (wbe) in samenwerking met de grondeigenaar en vrijwilligers 
van de vogelwerkgroep. Overleg hierover zal zich in hoofdzaak tussen deze partijen afspelen. De wbe’s 
beschikken over voldoende kennis van wetgeving en toegestane middelen om hier een deskundig partner in 
te zijn. Het eerste aanspreekpunt is de provincie Overijssel als bevoegd gezag, al is er ook meerdere malen 
contact geweest tussen gemeente en vogelwerkgroep. 

 



  
Vraag 4a: Er is inzicht gewenst in het huidige predatorenbeheer in onze gemeente. Hoe kan deze worden 
vergroot? 
 
Antwoord 4a: Het verminderen van predatie is, voor zover de Wet Natuurbescherming het toelaat, een 
uitvoerende taak van de wildbeheereenheid (wbe) in samenwerking met de grondeigenaar en andere 
belanghebbende groeperingen. Deze partijen hebben gebiedsgericht inzicht in de mogelijkheden voor 
beheer van predatoren en de daadwerkelijke uitvoering en resultaten daarvan. Indien de vogelwerkgroep 
en/of wbe meer inzicht wenst te krijgen in het predatiebeheer en resultaten daarvan, staat het hen vrij om dit 
te onderzoeken. Het college heeft hier geen actieve rol in, maar kan indien gewenst ondersteuning bieden in 
het proces.   
  
Vraag 4b: Is het college bereid om hierbij de plaatselijke WBE’s en jagers bij te betrekken? 
 
Antwoord 4b: Zoals reeds aangegeven zijn de wbe en aangesloten jagers de uitvoerende partij in 
predatiebeheer. Zij zijn daarom al betrokken bij deze problematiek. 
  
Vraag 5: Is het college bereid om samen met Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel naar 
oplossingen te zoeken en middelen beschikbaar te stellen om te komen tot effectief beleid wat betreft de 
predatiebestrijding? 
 
Antwoord 5: Zoals reeds aangegeven is de Provincie Overijssel het bevoegd gezag m.b.t. de uitvoering van 
de Wet Natuurbescherming. De wetgever, het ministerie, heeft in de wet de middelen vastgesteld die 
beschikbaar zijn voor predatiebeheer. Het bevoegd gezag beslist over inzet van deze middelen. 
  
Vraag 6: Indien het college bevestigend antwoordt op de bovenstaande vragen: hoe denkt het college hier 
concreet invulling aan te geven en op welke termijn? 
 
Antwoord 6: Aangezien de bevoegdheden liggen bij provincie en/of ministerie kunnen we indien gewenst 
ondersteuning bieden in het proces. Betrokken partijen als de wbe, grondeigenaren en vogelwerkgroep zijn 
als eerste aan zet.   
In de Wet natuurbescherming en Faunabeheerplannen zijn plant- en diersoorten die vallen onder de 
bescherming van deze wet. Het is verboden om beschermde dieren opzettelijk te doden, te verstoren of te 
verjagen en rustplaatsen te beschadigen en te vernielen. In bepaalde situaties is vrijstelling of ontheffing 
mogelijk om de Wet natuurbescherming te overtreden. 
  
Vraag 7: Is het college bereid om gebruik te maken van deze ontheffing om zo meer grip te krijgen op 
predatie? 
 
Antwoord 7: Een ontheffing op de WNB betreft een besluit waarin voor een individueel en concreet geval een 
uitzondering op een wettelijk verbod gemaakt wordt. Als uit onderzoek blijkt dat intensivering van 
predatiebeheer duurzame resultaten oplevert die in lijn liggen met de provinciale visie, zal de uitvoerende 
partij, de wbe, een aanvraag voor ontheffing moeten indienen bij het bevoegd gezag. Het college heeft hier 
geen actieve rol in, maar kan indien gewenst ondersteuning bieden in het proces. 
  
Vraag 8a: Is het college met CDA Tubbergen eens dat het predatiebeheer in z’n geheel en gebiedsgericht 
onder de loep moet worden genomen? 
 
Antwoord 8a: Zie antwoord vraag 4a. 
  
Vraag 8b: Is het college bereid om de bevindingen ten aanzien van predatie ten behoeve van bescherming 
van weidevogels op te nemen in de Wet natuurbescherming en het Faunabeheerplan? 
 
Antwoord 8b: Zie antwoord vraag 5. 
  
Vraag 9: Is het college bereid om een pilot te starten samen met de Provincie en de Vogelwerkgroep 
Geesteren en WBE (Wildbeheereenheid) om meer grip te krijgen op predatie? 
 
Antwoord 9: Het verminderen van predatie is, voor zover de Wet Natuurbescherming het toelaat, een 
uitvoerende taak van de wildbeheereenheid (wbe) in samenwerking met de grondeigenaar en vrijwilligers 
van de vogelwerkgroep. Overleg over mogelijkheden voor een pilot zal zich in hoofdzaak tussen deze 
partijen afspelen. Het eerste aanspreekpunt is de provincie Overijssel als bevoegd gezag. Indien er een 
gezamenlijke pilot opgestart wordt kan de gemeente daarin als partner deelnemen. 



  
Vraag 10: Welke acties kunnen we van het college op de bovenstaande vragen verwachten en op welke 
termijn? 
 
Antwoord 10: Het college is geen bevoegd gezag op de relevante wetgeving en heeft geen beschikking over 
de percelen waarop de problematiek zich afspeelt. Het college is bereid ondersteuning te bieden in het 
proces indien de wbe’s, grondeigenaren en andere belanghebbenden, zoals de vogelwerkgroep Geesteren, 
onderzoeken willen verrichten en/of een ontheffing bij het bevoegd gezag willen aanvragen. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Op basis van artikel 37 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden door het college beantwoord middels een raadsbrief. Wij stellen u voor 
deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 
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