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Geachte heer, mevrouw,
Binnen onze gemeente zijn op diverse locaties roekenkolonies aanwezig. Op
een aantal locaties ervaren bewoners ernstige overlast van de roeken. De
overlast die ervaren wordt, is van een dusdanig serieus karakter dat de
bewoners er een slechtere nachtrust door hebben en auto’s, wasgoed, balkons
en tuinen onder de uitwerpselen komen te zitten. Deze locaties liggen in Ten
Boer en in de wijken Beijum en de Hunze. Bewoners verzoeken ons met
grote regelmaat om er iets aan te doen.
Wij hebben daarom besloten een ontheffingsaanvraag te doen voor het
verjagen van de roeken op bovengenoemde overlastlocaties.
Beheerplan
Roeken zijn streng beschermd. Om roeken te mogen verjagen hebben wij een
ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. Een belangrijk en verplicht
onderdeel van de ontheffingsaanvraag is een beheerplan waarin wordt
beschreven op welke wijze het verjagen plaatsvindt, en op welke alternatieve
locaties de roeken wel welkom zijn. Het beheerplan laten wij opstellen door
een ervaren (ecologisch) adviesbureau.
Consequenties
Met het verjagen van roeken beogen wij de overlast voor bewoners weg te
nemen. Het risico bestaat dat de roeken zich na verjaging op een nieuwe
locatie vestigen en daar wederom overlast veroorzaken. Dit risico kunnen wij
niet uitsluiten, roeken laten zich niet sturen. In de toekomst moeten roeken op
de nieuwe overlastlocaties mogelijk wederom verjaagd worden, waarvoor wij
ook dan een ontheffing aan moeten vragen.
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Naar aanleiding van het verjagen op huidige overlastlocaties, is het te
verwachten dat bewoners rondom andere roekenkolonies ook de wens
uitspreken tot het verjagen van de roeken. In het beheerplan laten wij daarom
opnemen in welke gevallen, en onder welke voorwaarden, een roekenkolonie
wordt toegevoegd aan het beheerplan en daarvoor een wijziging van de
bestaande ontheffing wordt aanvraagd.
Haren
In de voormalige gemeente Haren geldt voor het verjagen van roeken al een
ontheffing. Deze ontheffing loopt in maart 2020 af. Het gaat hierbij om een
kolonie in Noordlaren die verjaagd wordt sinds 2015. Nu we één gemeente
zijn, moet er ook één ontheffing voor roeken gaan gelden. De overlastlocatie
in Noordlaren nemen wij daarom mee in het op te stellen beheerplan.
Planning
Na vaststelling van het voorstel om een ontheffing voor het verjagen van
roeken aan te vragen, geven wij een adviesbureau opdracht voor het schrijven
van een beheerplan en het aanvragen van de ontheffing.
Het bevoegd gezag, de provincie Groningen, heeft een maximale
behandeltermijn van 20 weken om over de ontheffingsaanvraag te oordelen.
Het broedseizoen van roeken begint in februari, het verjagen van roeken dient
dan gelijk te starten. De ontheffing dient hierom uiterlijk in januari 2020 te
zijn verkregen. Het indienen van de aanvraag dient dan uiterlijk in augustus
2019 gedaan te worden.
Voor het verjagen van de roeken is inzet van een groep vrijwilligers nodig.
Als deze groep pas na het verkrijgen van de ontheffing wordt opgetuigd,
hebben wij waarschijnlijk te weinig tijd tot aan de start van het broedseizoen.
Ervan uitgaande dat de ontheffing verkregen zal worden, organiseren wij
vooruitlopend hierop in het najaar een informatiebijeenkomst voor bewoners
waarin we starten met het opzetten van een vrijwilligersgroep. Zodra de
ontheffing verkregen is, kunnen wij dan tot uitvoering van de maatregelen uit
het beheerplan overgaan. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen
aangaande dit onderwerp.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

