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Beantwoording vragen ex art. 38 RvO inzake 'Pilot met laser ter bestrijding van de
meeuweno verlast'

Geachte mijnheer Snoek,
Op 19 september 2013 hebt u vragen gesteld ex artikel 38 RvO over het uitvoeren
van een pilot waarbij laserapparatuur wordt ingezet ter bestrijding van de
meeuweno verlast. Met deze brief beantwoorden wij uw vraag.
Uw vraag wordt hieronder cursief weergegeven waama het antwoord van het
college volgt.
Ls het college bereid om in april/mei 2014 middels een pilot te onderzoeken of de
inzet van laser effectief is (en draagvlak heeft) bij de bestrijding van
meeuwenoverlast in stedelijk gebied (bijvoorbeeld Kleverpark)?
Het college staat er in principe voor open om middelen die kunnen bijdragen aan
het verminderen van de meeuwenoverlast in de stad, in te zetten of de voorwaarden
daartoe te creëren. De inzet van laserapparatuur behoort hier toe.
Er zijn apparaten op de consumentenmarkt die lijken op een forse zaklantaam en
die met succes in open gebieden worden toegepast. Ook rond de woningen in
stedelijk gebied kan deze laser in sommige situaties succesvol zijn in het verjagen
van meeuwen.
Apparaten voor grootschaliger toepassingen, zoals een laserkanon dat een bereik
heeft tot twee kilometer, overstijgen eigendomsgrenzen en bestrijken zowel
openbaar als particulier gebied. Vanwege dit gegeven moet worden bepaald of de
gemeente er rechtmatig toe bevoegd is om deze apparatuur op te stellen. Verder
dient voor een eventuele toepassing, een afweging te worden gemaakt waarin
mogelijke gezondheidsrisico's, het draagvlak in de buurt en effecten op andere
vogels en dieren worden betrokken.
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Ook de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken zal om
advies worden gevraagd in het kader van de ontheffmgsaanvraag ter bestrijding van
de meeuwenoverlast.
Samengevat luidt het antwoord van het college dat wij de mogelijkheden tot het
toepassen van laserapparatuur zullen onderzoeken. Op basis van de uitkomst zullen
wij tijdig besluiten over het uitvoeren van een pilot met laser ter bestrijding van de
meeuwenoverlast in het komend voorjaar.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester.
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