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Geacht College,
Afgelopen zaterdag 18 januari 2020 besteedde de krant in een artikel aandacht aan het stoppen van de bestrijding van
de overlast veroorzaakt door roeken in onze gemeente.
SPA is van mening dat de gemeente hiermee haar inwoners de dupe maakt van falend beleid en heeft daarom enkele
vragen aan het college dienaangaande.
Op maandag 20 januari haalde een bewoner (uitsluitend) in de Rommeflat handtekeningen op.
Deze zijn bijgevoegd en tonen dat velen ernstige overlast ondervinden en van mening zijn dat de gemeente hun niet in
de steek mag laten.
SPA is er van overtuigd, en heeft bevestigende signalen ontvangen, dat ook vrijwel alle bewoners van de Dreesflat en de
Oudflat er zo over denken.
SPA heeft daarom onderstaande vragen.
Op advies van de griffier dient vraag 1 als artikel 44-vraag behandeld te worden (kan beantwoord worden in de
raadsvergadering van 30 januari) terwijl de overige vragen als artikel 43-vraag beschouwd kunnen worden en derhalve
binnen de daarvoor geldende termijn beantwoord kunnen worden.

De voorgeschiedenis
Op 5 april 2019 namen enkele bewoners van de Rommeflat in Geleen contact op met SPA inzake roekenoverlast in de
Henri Hermanslaan in Geleen.
Na een gesprek nam ik contact op met de gemeente en kreeg het Roekenbeschermingsplan 2015-2019 toegestuurd.
Daarin stond dat de gemeente een per 31 december 2019 aflopende ontheffing had om de overlast van de,
beschermde, roeken te bestrijden.
Doel van het Roekenbeschermingsplan was ‘de roeken verjagen uit de bebouwde kom en nestbouw te
stimuleren in de buitengebieden’.
De roeken van de Henri Hermanslaan in Geleen zouden naar Daniken moeten gaan.
De roeken van de Dr. Nolenslaan in Sittard zouden naar de Schwiensweg moeten verhuizen.
Omdat het al april was mochten er pas eind 2019 maatregelen genomen worden om de roekenoverlast aan te pakken.
Ik wees de wethouder op de noodzaak de ontheffing te verlengen om ook begin 2020 actie te kunnen ondernemen.
Deze gaf aan de huidige aanpak te evalueren.
Op 17 november informeerden de bewoners mij dat de gemeente had aangegeven niks meer aan de overlast te doen.
Op 19 november heb ik hierover ambtelijk contact gehad met gevolg dat ik op 29 november het ‘Memo eindevaluatie
roekenbeschermingsplan 2015-2019’ ontving.
Dit memo was al op 20-09-2019 door de wethouder aan het college toegezonden.
Aangezien de provincie een grote rol heeft gekregen bij de roekenbescherming heb ik begin december met hun contact
opgenomen. Door omstandigheden leidde dat pas begin januari 2020 tot inhoudelijk overleg en het toesturen van het
concept van de betreffende nota.
Op 15 januari heb ik ambtelijk overleg gehad. Daarin wees ik nogmaals op de problematiek en implicaties die de
provinciale nota kan hebben. De ambtenaar besprak dat met de wethouder en ik ontving een email waarin aangegeven
werd dat men niks meer ging doen aan de overlast.
Vraag 1
Is het college bereid om op zeer korte termijn, nog voor het aanbreken van het broedseizoen van de roeken, alsnog een
aantal bomen in de Henri Hermanslaan (en mogelijk in de Dr Nolenslaan) te kandelaberen en in overleg met de
provincie te treden om op zo kort mogelijke termijn te komen tot een effectief gemeentelijk Roekenbeschermingsplan
waarbij de overlast voor onze inwoners wordt teruggedrongen?

Vraag 2
Wanneer heeft het college de raad geїnformeerd over het Memo eindevaluatie roekenbeschermingsplan 2015-2019 ?
Vraag 3
Wanneer heeft de raad ingestemd met de beleidsveranderingen die ten gevolge van de eindevaluatie
roekenbeschermingsplan 2015-2019 zijn doorgevoerd?
Vraag 4
Ik heb als raadslid getoond een door onze inwoners ervaren probleem te willen aanpakken.
Waarom heeft het college mij, vanwege de actieve informatieplicht, niet kort na het opmaken van de eindevaluatie
geїnformeerd waardoor er tijd beschikbaar zou komen voor overleg en het nemen van maatregelen?
Vraag 5
De gemeente wil pas over drie jaar de omvang van de roekenpopulatie opnieuw vaststellen.
Het niet ontwikkelen van een Roekenbeschermingsplan maakt dat er pas over drie jaar weer inzicht in de roeken komt
Het is de gemeente bekend dat er provinciaal een richtlijn voor omgang met meldingen van overlast van roeken wordt
ontwikkeld waarbij het hebben van een gemeentelijke Roekenbeschermingsplan voorwaarde is om een ontheffing te
kunnen krijgen voor de aanpak van locaties waar de roeken overlast bezorgen. Bovendien wordt aangegeven dat er
gekeken moet worden naar gevolgen van het verhuizen van roeken voor omliggende gemeenten.
Een en ander zal tot gevolg hebben dat onze inwoners nog jarenlang (toenemende?) overlast zullen blijven ervaren
zonder dat er zicht op verbetering is.
Wat gaat het college doen om de overlast al eerder aan te pakken?
Vraag 6
Het Roekenbeschermingsplan vermeldt expliciet ‘Het kandelaberen van bomen (Platanen) o.a. de Henri Hermanslaan en
de Meidoornstraat kan noodzakelijk blijken om te voorkomen dat de roekenpopulatie hier niet te groot wordt. Verjaging
is dan niet meer nodig. Wel zal tijdens het vroege voorjaar gemonitord worden waar de roeken van die betreffende
locatie naar toe gaan, zodat direct ingegrepen of gestuurd kan worden.’ en toont een foto van gekandelabeerde bomen.
SPA constateert dat het college het vastgestelde beleid niet heeft uitgevoerd en de raad daarover niet vooraf heeft
ingelicht. Waarom niet?
In het Roekenbeschermingsplan staat ‘Door dit roekenbeschermingsplan kunnen de roeken in onderliggend geval maar
ook de roeken in de nabije omgeving nauwlettend gevolgd worden. Jaarlijks wordt dan ook een evaluatierapport
opgesteld, dat dan naar het Ministerie wordt opgestuurd.’ en ‘Het verhinderen c.q. verjagen gebeurt gedurende de
maanden februari, maart en april voornamelijk in de vroege ochtenduren en in de late namiddag.’ en ‘Het verjagen c.q.
verontrusten van de roeken zal met behulp van het alarmgeluid van de roek én lichtflitsen van zaklampen (maglite)
gebeuren, evenals klappen en tegen bomen slaan. Er wordt incidenteel waar nodig gebruik gemaakt van een
vogelafweerpistool.’
In de eindevaluatie schrijft het college ‘Het was op voorhand duidelijk dat deze aanpak alleen succesvol zou worden
indien de inwoners uit de overlastgebieden samen met BDL-Bestra zouden meehelpen om de roeken te verstoren. Helaas
waren er maar voor een paar overlastgebieden enkele vrijwilligers.’ en een gedetailleerd overzicht toont dat er vrijwel
geen vrijwilligers (bij de Henri Hermanslaan al die jaren NUL) gevonden werden om in de vroege ochtenduren en in de
late namiddag bij de bomen in de handen te klappen en met zaklampen te schijnen.
Vraag 7
Is het college het met SPA eens dat al kort na ingang van de uitvoering van het Roekenbeschermingsplan vastgesteld
werd dat er onvoldoende vrijwilligers waren en dat daarmee een belangrijke pijler onder het plan wegviel?
Vraag 8
Wanneer blijkt dat belangrijke randvoorwaarden voor het succesvol kunnen uitvoeren van beleid wegvallen, is het
volgens SPA de taak van de verantwoordelijke wethouder om dit te melden en om voorstellen te doen die het behalen
van de doelstelling van het beleid alsnog mogelijk maken.
Welke voorstellen heeft de wethouder gedaan? Zijn die gecommuniceerd naar de raad? Het lijkt er op dat er geen
succesvol aanvullend beleid werd ontwikkeld. Waarom werd de raad hierover niet geconsulteerd?
Vraag 9

Mijn vraag waarom de bomen in de Henri Hermanslaan niet, conform Roekenbeschermingsplan, gekandelabeerd zijn of
worden werd, op basis van overleg met de wethouder, in de email van 15 januari beantwoord met
‘Het kandelaberen van de bomen op de Henri Hermanslaan in Geleen om te voorkomen dat roeken zich erin nestelen,
valt buiten de mogelijkheden.’ en
‘De bomen in de HH-laan behoren tot de primaire boomstructuur (bomen die bepalend zijn voor het stadsbeeld).
Kandelaberen van de bomen op de HH-laan zou betekenen dat de roeken zich gaan verplaatsen en zich in bomen
nestelen in andere straten. Daar weer kandelaberen zou weer een verplaatsing tot gevolg hebben. Enzovoorts.’
Dat de bomen in de HH-laan tot de primaire boomstructuur behoren is iets wat bij het opstellen van het
Roekenbeschermingsplan bekend moet zijn geweest.
Dat roeken zich verplaatsen is juist als doel benoemd in het Roekenbeschermingsplan.
Er staat ‘Het doel voor de komende jaren is daarom er voor te zorgen dat de roeken niet meer massaal terugkomen naar
de oude broedlocatie maar gaan zoeken naar een of meerdere betere locaties, liefst buiten de bebouwde kom.’
Dit impliceert dat er al rekening mee is gehouden dat de roeken zich tussentijds (ook) over meerdere locaties binnen de
bebouwde kom verspreiden. Logisch gevolg hiervan is dat indien roeken op locaties gaan broeden waar dit ongewenst is
er acties moeten worden ondernomen om die roeken te bewegen om verder te verhuizen naar broedgebieden die wel
aanvaardbaar zijn. Het Roekenbeschermingsplan schrijft hierover ‘De gemeente kan bovendien een nieuwe broedlocatie
creëren of aantrekkelijker maken door het planten van bijvoorbeeld Populieren in het buitengebied.’
Is het college het (alsnog) met SPA eens dat deze door het college genoemde redenen geen hout snijden?
Vraag 10
In 2020 zijn bomen in de Mauritslaan tussen de Henri Hermanslaan en de Annastraat gekandelabeerd.
Eerder werden al bomen in de Henri Hermanslaan tussen de Mauritslaan en de Groenstraat gekandelabeerd.
De eerstkomende jaren zullen daar geen roeken meer nestellen.
SPA ziet het gefaseerd kandelaberen van bomen als een middel om roeken de gewenste richting uit te laten migreren.
Concreet: indien begonnen wordt op de hoek van de Groenstraat met het (bijvoorbeeld 100 m) kandelaberen van
bomen zullen de roeken zich verplaatsen in de straat. Indien het jaar daarop weer een stuk van (bijvoorbeeld 100 m)
gekandelabeerd wordt zullen de roeken zich verder verplaatsen. Op die wijze kan de migratie gestuurd worden en
wordt binnen enkele jaren bereikt dat de overlast voor bewoners verdwenen is.
Acht het college een dergelijke aanpak kansrijk?
Vraag 11
In de Eindevaluatie beredeneert het college dat het aannemelijk is dat ‘de totale populatie aan roeken door de jaren
heen in aantallen nagenoeg stabiel gebleven en hebben er enkel verschuivingen binnen de verschillende broedlocaties
plaatsgevonden.’ Zowel in de Dr. Nolenslaan als in de Henri Hermanslaan tonen de tabellen dat er aanvankelijk een
flinke afname was maar dat er sinds het dieptepunt weer een toename van 50% en 37,5% is waardoor volgens SPA de
vrees gerechtvaardigd is dat de overlast in 2020 en komende jaren zal toenemen.
Het college constateert dat het beleid niet succesvol is geweest.
Is het college het met SPA eens dat indien gevoerd beleid faalt dat geen reden behoort te zijn om de handdoek in de
ring te gooien maar juist aanleiding moet zijn om effectief beleid te ontwikkelen?
Vraag 12
De Oudflat, de Rommeflat en de Dreesflat langs de Henri Hermanslaan worden bewoond door ouderen (vanaf 70 tot
101 jaar) die vrijwel allemaal (veel) verzorging ontvangen. SPA is van mening dat niet van deze mensen verlangd kan
worden dat zij als vrijwilliger in de vroege ochtenduren en in de late namiddag (vaak voordat zij verzorging ontvangen!)
in het donker buiten met handgeklap en zaklampen vogels verjagen. Is het college het me SPA hierover eens?
Is het college het ook met SPA eens dat beleid dat hierop baseert bij voorbaat tot mislukking is gedoemd?
De provinciale concept-nota toont dat ontheffing om de roeken te verjagen alleen zal worden verleend indien aan
bepaalde voorwaarden wordt voldaan en er een gemeentelijk een Roekenbeschermingsplan voorhanden is.
Ernstige geluidsoverlast (volksgezondheid) of het slecht begaanbaar zijn van stoepen ten gevolge van uitwerpselen en
afvallende takken (veiligheid) zijn vereisten voor een ontheffing. Daarvoor zijn verklaringen van de GGD, artsen, een
gezondheidsdeskundige of een veiligheidsdeskundige nodig.
Ernstige geluidoverlast wordt door veel bewoners van de Rommeflat expliciet benoemd terwijl de stoepen ter plekke in
het broedseizoen vol liggen met takken en vogelstront. Daardoor wordt de slaap van veel bewoners gestoord en kunnen
de vaak slecht ter been zijnde bewoners niet veilig over die stoepen lopen.
Daarbij komt dat een groot deel van deze bewoners, waarvan meerderen een invalidenparkeerkaart hebben, afhankelijk

zijn van hun auto om goed te kunnen participeren. Deze auto’s worden zodanig volgescheten door de roeken dat de
bewoners zich schamen om met hun auto ergens naar toe te gaan.
Meerdere bewoners laten hun auto’s meerdere keren per week wassen hetgeen hun economische schade oplevert.
Meerdere bewoners melden dat zij met regelmaat vogelstront aan de handen hebben wanneer zij hun auto openen.
Restanten die achterblijven na het afvegen daarvan zullen niet aangenaam zijn en of de daarin aanwezige bacteriën
geen kwaad kunnen valt te betwijfelen.
Eveneens melden bewoners dat vogelstront dat op kleren terecht komt zeer moeilijk te verwijderen is en vaak sporen
achterlaat en dus ook voor economische schade zorgt.
Vraag 13
Is het college het met SPA eens dat de omstandigheden voor de bewoners van de Oud-, de Romme- en de Dreesflat
zodanig zijn dat op grond van gezondheid, veiligheid, participatie en economische schade er alle reden is om de roeken
ter plaatse te verjagen?
Zo ja, is het college het dan met SPA ook eens dat dit alleen al vanwege de zorgplicht reden behoort te zijn om een
Roekenbeschermingsplan te ontwikkelen en de roeken ter plekke te verjagen?
Vraag 14
Het college schrijft in de Eindevaluatie ‘Het makkelijkste bij een probleem is aangeven dat de gemeente het maar

moet oplossen. In dit geval heeft de gemeente het opgepakt, ondanks dat het geen wettelijk taak is. Echter
zonder de hulp van de eigen inwoners was het gewenste succes kansloos.’
Is het college het met SPA eens dat de gemeente een wettelijke zorgplicht heeft ten aanzien van volksgezondheid,
veiligheid, participatie, welzijn van inwoners en dat ook het voorkomen van structurele economische schade aan
bepaalde inwoners iets is waaraan de gemeente aandacht behoort te besteden?
Vraag 15
De email van 15 januari 2020 meldt ‘Op het terrein van Chemelot worden de roeken verjaagd van de installaties. Die
roeken zoeken elders een plek, ook in de omliggende wijken.’
SPA constateert dat het blijkbaar wel vergund is dat roeken uit een circa 800 hectare groot gebied worden verjaagd en
dat het toegestaan wordt dat de omwonenden daarvan overlast gaan ondervinden.
Noch in het Roekenbeschermingsplan, noch in de Eindevaluatie, noch in de provinciale concept-nota wordt hiervan
gewag gemaakt terwijl dit wel van invloed zal zijn op de roekenpopulatie en de ervaren overlast daarvan.
SPA ontvangt graag alle stukken en informatie, inclusief de verleende vergunning, die met het verjagen van roeken op
Chemelot te maken hebben.
Vraag 16
In de concept-nota van de provincie wordt gewezen op de mogelijkheid dat ongewenste waterbedeffecten kunnen
optreden wanneer roeken verdreven worden uit bewoonde gebieden. Dat wordt als argument genoemd om in een
gemeentelijk Roekenbestrijdingsplan ook te kijken naar de effecten in andere gemeenten (iets wat volgens SPA tot extra
vertraging zal leiden omdat die andere gemeenten dan ook een roekenbestrijdingsplan moeten opstellen!).
In de concept-nota staat ‘Dit is concreet aan de orde geweest bij een grootschalige bestrijding in de gemeente SittardGeleen. De daar verdreven roeken vestigen zich op en nabij het vliegveld Maastricht – Aachen Airport, hetgeen het
belang van de veiligheid van het vliegverkeer niet ten goede komt.’
SPA heeft hierover niets aangetroffen in de Eindevaluatie en wij constateren ook discrepanties.
De Eindevaluatie beredeneert dat de populatie nagenoeg stabiel is gebleven.
De concept-nota benoemt expliciet dat er roeken verdreven zijn hetgeen op een toename van het aantal roeken wijst.
Tegelijkertijd toont de concept-nota dat er een sterke daling van het aantal roeken in Limburg in 2017 was terwijl de
Eindevaluatie stelt dat er landelijk een gestage toename is die er mogelijk binnen op termijn toe leidt dat er een
soepeler ontheffingsbeleid komt of dat de beschermde status zal vervallen.
En schrijft Sovon ‘In Zuid Limburg lijken de aantallen van de Roek te stabiliseren en zelfs (licht) toe te nemen naar 3100
broedparen in 2019. Kolonies van >300 paren zijn nog maar op twee locatie bekend (vliegveld Maastricht en Heerlen). ’
SPA wil van het college weten hoe deze informatie met elkaar rijmt en op grond waarvan geconcludeerd wordt dat (een
aanzienlijk aantal) roeken uit onze gemeente naar het vliegveld verhuizen.

Jack Renet
Raadslid SPA

Overlast van roeken in de Henri Hermanslaan
Geleen, 19 januari 2020
Al meerdere jaren ervaren bewoners van de Oudflat, de Rommeflat en de Dreesflat aan de Henri
Hermanslaan in Geleen veel overlast van roeken, vooral in het broedseizoen.
Het gemeentelijke roekenbestrijdingsplan zorgde ter plekke voor een afname van het aantal nesten
van 200 naar 64 tussen 2015 en 2018. In 2019 nam het aantal nesten weer toe tot 88.
De gemeente is gestopt met het bestrijden van de roeken en wil pas over drie jaar het aantal nesten
opnieuw tellen en men heeft geen nieuw roekenbestrijdingsplan ontwikkeld.
Een verdere toename van het aantal nesten tot meer dan 100 nesten valt te voorzien.
De bewoners van deze seniorenwoningen, in de leeftijd van 75 tot 101 jaar, hebben bijna allemaal
verzorging nodig en meerdere personen hebben een invalidenparkeerkaart.
Voor velen is de auto van groot belang om goed te kunnen participeren in de samenleving.
De uitwerpselen van de vogels zorgen er voor dat de auto’s vrijwel continue zeer vervuild zijn.
Dat vormt niet alleen een gevaar voor de gezondheid van de mensen maar maakt ook dat de
mensen zich schamen om er ergens mee naar toe te gaan en het telkens weer schoon laten maken
van de auto kost hun veel geld. Hierdoor wordt hun participatie ernstig belemmerd.
Teneinde de, beschermde, roeken ter plekke te mogen verdrijven is een ontheffing nodig.
De provincie moet die verlenen maar verlangt daarvoor een roekenbestrijdingsplan, onderzoeken
van de GGD, verklaringen van artsen en andere deskundigen.
Daarvoor moet aangetoond worden dat de uitwerpselen van de vogels voor onveilige stoepen
zorgen en dat het gekrijs van de vogels voor slaapproblemen voor de bewoners zorgt.
Ondergetekenden verklaren dat
a) zij de stoep onder de bomen van de Henri Hermanslaan als gevaarlijk ervaren ten gevolge
van de uitwerpselen en takken van de roeken
b) zij ’s ochtends en ’s avonds zodanige geluidoverlast van de krijsende roeken hebben dat zij
problemen met slapen ondervinden
c) er zodanig vaak en veel uitwerpselen op de auto’s vallen dat bewoners hier vaak mee in
aanraking komen en dat de bacteriën daarin een gevaar voor hun gezondheid vormen.
Ondergetekenden verlangen van de gemeente dat zij in het belang van de volksgezondheid en de
openbare veiligheid op korte termijn, nog voor het broedseizoen van de roeken begint, invulling
geeft aan haar zorgplicht jegens de bewoners middels het kandelaberen van de bomen er voor te
zorgen dat de roeken hun nesten elders niet in de directe nabijheid van deze seniorenflats gaan
bouwen.

