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Raadsinformatiebrief 
 

Van: N.G.J. Lemlijn 

Aan: de leden van de Gemeenteraad 

Onderwerp: roeken Steller: M. van Vliet-
Cuppen 

Datum: 16 maart 2007 Nr.: RIB-NL-0705 

 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
In de commissievergadering van 21 december 2006 is de roekenproblematiek aan de orde geweest. 
Naar aanleiding van deze vergadering heb ik u toegezegd de mogelijkheden te onderzoeken om de 
problemen op te lossen. 
 
Inleiding 
De gemeente Deurne heeft op diverse locaties een roekenpopulatie. Op een aantal van deze locaties 
zorgen deze populaties voor ernstige overlast. 
 
De roek en alle andere vogels zijn beschermd in het kader van de Flora en faunawet. Deze wet regelt 
de bescherming van planten en dieren in Nederland. De wet beschermt soorten tegen menselijke 
activiteiten die een negatieve invloed kunnen hebben op de instandhouding van de soort. 
 
De wet kent verbodsbepalingen voor beschermde soorten. Deze mogen onder voorwaarden worden 
overtreden na goedkeuring van het bevoegd gezag. 
 
In vrijwel alle gevallen geldt dat: 

- ingeval de roek de mens schade doet (schade aan landbouwgewassen), dan is Gedeputeerde 
Staten van de provincie bevoegd gezag; 

- ingeval de mens de roek schade doet, dan is Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) het bevoegd gezag. 

 
Deze raadsinformatiebrief richt zich alleen op schade door de mens aan de roek (bevoegd gezag 
ministerie LNV) aangezien de klachten zich richten op klachten van mensen door aanwezigheid van 
de roek. 
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Ontheffing flora en faunawet 
De gemeente kan voor het verplaatsen van roekenpopulaties een ontheffing, in het kader van de Flora- 
en faunawet artikel 75, bij het ministerie van LNV aanvragen. Om ontheffing te krijgen is het 
noodzakelijk een roekenbeschermingsplan op te stellen.  
 
Een voorwaarde van de ontheffing zal zijn dat er gedurende de periode van ontheffing (maximaal 5 
jaar) gemonitoord moet worden (De verplaatste vogels moeten nauwlettend in de gaten gehouden 
worden zodat aan de hand van de gegevens bepaald kan worden of de opzet slaagt). 
 
Het verplaatsen van de roeken naar een nieuwe locatie vormt geen garantie van vestiging door de 
kolonie op de nieuwe locatie. De mogelijkheid bestaat dat de kolonie uitwijkt naar een andere (door 
hen zelf gekozen) locatie. 
 
Voorwaarden/Inhoud roekenbeschermingsplan 
Waar is de nieuwe locatie; 

- afstand tot bebouwing (voorkeur minimaal 100 meter). 
- minimaal 18 nesten verplaatsen. Kolonies kunnen niet zonder meer samengevoegd of 

opgesplitst worden. Nesten moeten inclusief bevestiging (gedeelte van de boom) als geheel 
verplaatst worden. 

Hoe krijg je de roek er naar toe;  
- nesten uit oude locatie naar de nieuwe locatie verplaatsen. 
- lokken door aantrekkelijke ‘huisvesting’. Roeken hechten aan een bepaalde boomsoort(en), 

deze boomsoort kan per populatie verschillend zijn. 
- periodiek beperkt voeren. 

Hoe zorg je dat de roek er blijft en niet terug keert  naar de oude locatie; 
- verstoren oude locatie (vuurpijlen, natuurlijke vijand inzetten, herrie, bewegen toptakken). Het 

verstoren moet dagelijks meerdere malen plaatsvinden op wisselende tijdstippen. Verstoren 
moet over de periode dat de roeken de bomen opnieuw willen gaan gebruiken. 

- oude nesten allemaal verwijderen. 
- voorkomen bouw van nieuwe nesten. 

 
 
 
Achtergrondinformatie 
 
Flora en Fauna wet 
De Flora en faunawet kent een zorgplicht: een ieder die redelijkerwijs kan vermoeden of weet dat zijn 
handelingen nadelige gevolgen kunnen hebben voor dieren is verplicht om deze handelingen 
achterwege te laten of de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. 
 
De Flora- en faunawet kent verbodsbepalingen. Activiteiten met een schadelijk effect op beschermde 
soorten zijn in principe verboden. In veel gevallen is het mogelijk om ontheffing te verkrijgen voor het 
overtreden van een verbodsbepaling. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. 
 
Ontheffing worden slechts verleend als sprake is van zorgvuldig handelen. Dit houdt in dat er geen 
wezenlijke invloed is op beschermde soorten en dat schade aan dieren zelf en aan hun voortplantings- 
en rust- en verblijfsplaatsen zo veel mogelijk wordt voorkomen. 
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Ontheffing 
Een initiatiefnemer dient middels het bij zijn aanvraag gevoegde projectplan aan te tonen dat voldaan 
wordt aan de criteria voor het verkrijgen van ontheffing.  
 
Bij de het aanvragen van een ontheffing is het noodzakelijk om het volgende aan geven: 

- beschrijving van het gebied, het doel van de activiteiten en werkzaamheden die gaan 
plaatsvinden 

- verspreidingsinformatie voor het onderzoeksgebied door een voldoende deskundig persoon  
- welke verbodsbepalingen worden overtreden (artikel 9 t/m 13)*;  
- onderzoek naar wijze van gunstige staat van instandhouding populatie (door voldoende 

deskundig persoon) 
- aanvullend informatie 
- ecologisch werkprotocol (door voldoende deskundig persoon) 
 

* Artikel 9 t/m 13: 
Artikel  9: Verbodsbepaling vangen, bemachtigen, opsporen en doden, verwonden; 
Artikel 10: Verbodsbepaling opzettelijk verontrusten; 
Artikel 11: Verbodsbepaling voortplantingsplaatsen en vaste rust- of verblijfsplaatsen; 
Artikel 12: Verbodsartikel ten aanzien van eieren; 
Artikel 13: Verbodsbepaling ten aanzien van vervoeren, onder zich hebben 
 
 
Deurne 
In Deurne hebben we te maken met 764 nesten verspreid over 25 locaties (telling 2005). Op locatie 
Groot Kasteel zijn 203 nesten geteld en op locatie Klein Kasteel 137 nesten. Dit zijn de locaties met 
verreweg het grootste aantal nesten. Onderstaand treft u de gegevens van de gemeente Doesburg. Deze 
geven een indicatie van de te verwachten kosten. Aangezien in Deurne op meerdere locaties sprake is 
van overlast zijn deze gegevens niet maatgevend. 
In Doesburg was een locatie voorhanden waar de roeken naar verplaatst konden worden. 
 
Roekenbeschermingsplan gemeente Doesburg 
Ervaring: 
Om ontheffing te krijgen moet de overlast aangetoond worden: aantal meldingen, soort overlast ed. 
Het is belangrijk om de instemming van de vogelwerkgroep te hebben. Ook bewoners moeten het eens 
zijn met de bedachte aanpak. In Doesburg zijn in 2006/2007 de roeken verplaatst naar een bos waar nu 
ook een kolonie zit. Of dit slaagt is de vraag.  
De ontheffing is geldig voor een periode van 5 jaar. Op basis van artikel 75 moet er jaarlijks 
onderzoek gedaan worden naar de roeken (nesten tellen ed). 
 
Gegevens Doesburg: 

- 262 nesten in de binnenstad bij begraafplaats 
- Tijdsbestek voorafgaand aan ontheffing: 1,5 tot 2 jaar  (procedures),  

 
Kosten: 
Intern 

- Kosten t.b.v. ontheffing     320 uur/jaar, traject 2 jaar 
- kosten t.b.v uitvoering en realisatie 

     communicatie met bewoners   60 uur/jaar, traject 5 jaar 
monitoren     100uur/jaar, traject 5 jaar 

Extern 
- kosten aanvraag ontheffing        €     300 
- kosten inhuur adviesbureau voor opstellen plan      €  4.000 
- kosten t.b.v uitvoering en realisatie 
     communicatie met bewoners     €   2.000 
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   aanpassen door bomen te snoeien     € 21.000 
   nesten verwijderen         €   4.000 
   bakens ter verstoring roeken op oude locatie door bewoners €   1.500 
   monitoren       €   1.500 

 
 
Kosten Deurne 
Op basis van het aantal nesten in Deurne (764) is het waarschijnlijk dat de kosten voor de gemeente 
Deurne een veelvoud zullen zijn van de kosten (intern en extern) van de gemeente Doesburg. 
Het grootste probleem betreft naar verwachting het realiseren van een nieuwe locatie: waar binnen de 
gemeente is plek voor de roeken? 
 
 
 
 
 
 
 
Nicole Lemlijn 
 


