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Geachte Voorzitter,

Uw kenmerk
2013Z10097/2013D27902

Op 28 juni 2013 heeft uw Vaste Commissie voor Economische Zaken mij verzocht te reageren
op een brief van de gemeente Haarlem van 22 mei jl. waaruit blijkt dat de gemeenten Leiden,
Alkmaar en Haarlem geen ontheffing krijgen om een pakket maatregelen te nemen tegen de
meeuwenoverlast.
Voor het treffen van maatregelen om meeuwenoverlast te bestrijden is een ontheffing van de
Flora- en Faunawet (Ffwet) nodig, die door de Dienst Regelingen (DR) wordt verleend. Bij DR
heb ik navraag gedaan over hetgeen in de brief van de gemeente Haarlem wordt gesteld.
De melding dat de gemeenten Haarlem, Leiden en Alkmaar geen ontheffing krijgen is niet
juist, want DR heeft nog geen besluit op de aanvraag kunnen nemen. De aanvraag van
Haarlem en Alkmaar was niet compleet en DR heeft aanvullende informatie opgevraagd. Op 1
juli jl. had DR die informatie nog niet ontvangen. De beschrijving van de activiteitenplannen in
de aanvraag komt namelijk niet overeen met de bij de aanvragen geleverde plannen. Het
betreft feitelijk één activiteitenplan gebaseerd op de Leidse situatie, waaraan de namen van
Haarlem en Alkmaar zijn toegevoegd.
Het indienen van een gezamenlijke aanvraag is een keuze van de gemeenten. Een
afzonderlijke ontheffing, zoals bijvoorbeeld de gemeente Katwijk heeft, is ook mogelijk. Een
gezamenlijke aanpak of samenwerking tussen ontheffinghouders voorkomt echter dat de
meeuwenoverlast verplaatst wordt naar de buurgemeenten. Bijkomend voordeel is dat kennis
in een vroeg stadium gedeeld kan worden, wat bijdraagt aan het vormen van een duurzame
beheerssituatie.
Op 11 juni 2013 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen DR en de gemeenten Leiden,
Haarlem en Alkmaar. De gemeenten hebben toegezegd dat zij de benodigde informatie
gezamenlijk aanleveren, zodat voor het broedseizoen 2014 ontheffing kan worden verleend.
De gemeenten Leiden, Haarlem en Alkmaar hebben aangegeven, geen gebruik te willen
maken van een door DR aangeboden tussenoplossing. Voor 2013 zal daarom geen ontheffing
meer door DR worden verleend. Inmiddels is het broedseizoen van de meeuwen ook voorbij.
In de dialoog tussen DR en de gemeenten is wederzijds begrip voor elkaars standpunten.
Afgesproken wordt nu voor het broedseizoen 2014 duidelijke afspraken te maken.
Op basis hiervan verwacht ik dat de behandeling van ontheffingaanvragen voor het bestrijden
van meeuwenoverlast in de betreffende gemeenten volgend jaar vlot zal zal verlopen.
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