Verzoek schriftelijke vragen aan het college van B&W

Onderwerp: Noodklok “Red de Grutto”

Aan de voorzitter van de raad,

Naar aanleiding van het krantenartikel van de Tubantia 20 juli “Red de Grutto” waar de
Vogelwerkgroep Geesteren de noodklok luid nadat alle kuikens zijn opgegeten door predatoren.
Ondanks het vele werk en inzet om deze weidevogels te redden heeft wederom niets opgeleverd.
Dit is voor deze vrijwilligers van de vogelwerkgroep Geesteren enorm frustrerend dat hun werk en
inzet niet wordt beloond. De weidevogels en met name de Grutto worden met uitsterven bedreigd.
Het CDA Tubbergen heeft daarom de volgende vragen aan het college:

Vragen
1. Is het college ook op de hoogte van het uitsterven van weidevogels door predatie?
2. Is het college bereid om wat met de oproep van de vogelwerkgroep Geesteren maatregel te
nemen?
3. In overleg te treden met partners en deskundigen over hoe predatie effectiever kan worden
terug gedrongen?
4.a Inzicht gewenst is in het huidige predatorenbeheer in onze gemeente en hoe deze kan worden
vergroot?
4.b Hierbij de plaatselijke WBE’s en jagers bij te betrekken?
5. Samen met GS van de Provincie Overijssel naar oplossingen te zoeken en middelen beschikbaar
te stellen om te komen tot effectief beleid w.b.t. predatiebestrijding?
6. Indien het college bevestigend antwoord op de bovenstaande vragen: hoe denkt het college hier
concreet invulling aan te geven en op welk termijn?

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 vernielen. In bepaalde situaties is vrijstelling of
ontheffing mogelijk om de Wet natuurbescherming te overtreden.
7. Is het college bereid om gebruik te maken van deze ontheffing om zo meer grip te krijgen op
predatie?
8.a Is het college met de CDA Tubbergen eens dat de predatiebeheer in z’n geheel en gebiedsgericht
onder de loep moet worden genomen?

8.b Deze bevindingen van predatie t.b.v. bescherming van weidevogels op te nemen in de Wet
natuurbescherming en Faunabeheerplan?
9. Is het college bereid om een pilot te starten samen met de Provincie en de Vogelwerkgroep
Geesteren en WBE om meer grip te krijgen op predatie?
10. Welke acties kunnen we van het college op de bovenstaande vragen verwachten en op welke
termijn?
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