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Katwijk, 30 augustus 2022 

 

Geachte heer Van der Plas, 

 

Op 10 augustus jl. heeft u namens de fractie van het VVD vragen gesteld over de aanpak van 

meeuwenoverlast.  

 

Hieronder herhalen wij de vragen, met daaronder in cursief onze antwoorden. 

 
1. Is het college bekend met de overlast door (agressieve) meeuwen, die naast Katwijk aan Zee 

ook steeds vaker in andere delen van de gemeente wordt ervaren?  
 

Ja, daar zijn wij mee bekend. 
 

2. Al een aantal jaar verschijnen berichten in de media over de aanvraag van een nieuwe 
ontheffing voor de bestrijding van meeuwenoverlast. Wat is de actuele status van de aanvraag 
van deze ontheffing, die onder meer het dompelen dan wel schudden van eieren mogelijk kan 
maken?  

 
Waar er vorig jaar nog uitzicht was op een doorbraak is het nu waarschijnlijk dat er geen 
ontheffing voor het nemen van overlastbeperkte maatregelen tegen meeuwenoverlast wordt 
verkregen. De Omgevingsdienst Haaglanden (verder: ODH) is niet bereid om deze ontheffing 
af te geven. Momenteel wordt gepoogd de Provincie Zuid-Holland (verder: PZH) te bewegen 
om het soortenbeleid aan te passen, zodat overlast gevende soorten meeuwen hun 
beschermde status verliezen en meeuwenoverlast kan worden bestreden. 

 
3. Het aantal kleine kantelmeeuw- en zilvermeeuwbroedparen, de twee meest voorkomende 

meeuwensoorten in onze gemeente, is vergeleken met 2011 meer dan verdubbeld. Is het 
college het met de VVD eens dat een ontheffing voor de bestrijding van meeuwenoverlast 
cruciaal is voor een succesvolle aanpak van overlast door broedende en jonge meeuwen?  
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Ja, om op te kunnen treden is deze ontheffing, of een aanpassing van het soortenbeleid van de 
PZH, cruciaal.  

 
4. Welk vervolg is er tot nu toe gegeven aan de evaluatie (2021) van de bestrijding van de 

meeuwenoverlast door VanderHelm Milieubeheer en welke acties zijn gepland?  
 

Samen met de initiatiefnemer gemeente Den Haag is getracht de ODH te overtuigen van het 
belang van het verkrijgen van een ontheffing voor het nemen van maatregelen tegen overlast 
gevende meeuwensoorten, mede om ingrijpen van bewoners zelf te voorkomen. Daarnaast 
worden de aantallen en broedlocaties gemonitord inclusief een rapportage door Van der Helm. 
Deze rapportage wordt jaarlijks aan de gemeenteraad aangeboden en is nodig als 
onderbouwing bij de aanvraag van de ontheffing. 
 

5. Wanneer er thans geen ontheffing is, is het college van zins om zo spoedig mogelijk werk te 
maken van de aanvraag hiervan? Zo ja, op welk moment wordt een nieuwe ontheffing 
verwacht? Zo nee, waarom niet?  
 
Ja, er loopt nu een aanvraag voor een ontheffing bij de ODH samen met initiatiefnemer 
gemeente Den Haag. De kans dat deze ontheffing wordt verkregen is naar onze inschatting 
nihil, daarom wordt ingezet op aanpassing van het soortenbeleid van de PZH. 
 

6. Uit de jaarlijkse evaluatie van de meeuwenoverlast blijkt dat veel inwoners van mening zijn dat 
de gemeente onvoldoende ingrijpt om meeuwenoverlast tegen te gaan. Dit leidt er onder meer 
toe dat mensen zelf (illegaal) ingrijpen. Erkent het college dat de houding van de gemeente 
betreffende de aanpak van meeuwenoverlast de afgelopen jaren te terughoudend is geweest? 
Zo ja, hoe kan hier (ook zonder ontheffing) verbetering in worden aangebracht? Zo nee, waarom 
niet? 
 
Nee, de mogelijkheden om op te treden tegen overlast zijn gezien de beschermde status van 
de meeuwen voortvarend opgepakt. Binnen de huidige regelgeving is alleen het ongeschikt 
maken van de broedplaats en het informeren van de inwoners mogelijk. Het college heeft dan 
ook ingezet op aantal tellingen en informeren via A0-borden, de website en social media. Het 
informeren van de inwoners door middel van huisbezoeken en het bieden van een passende 
oplossing door een stadsecoloog van Van der Helm is in de laatste bezuinigingsslag weg 
bezuinigd. 
 

7. In hoeverre en op welke wijze wordt er voor de aanpak van meeuwenoverlast gekeken naar 
maatregelen die andere gemeenten in de laatste jaren hebben genomen, zoals Leiden, 
Haarlem, Den Haag en Goes? 
Jaarlijks wordt overleg gevoerd met de PZH en de andere gemeenten die meeuwenoverlast 
ervaren. Hier wordt besproken wat binnen de regels mogelijk is of kan worden. Ons zijn geen 
andere bestrijdingsmogelijkheden bekend bij andere gemeenten die effectief zijn en binnen de 
regelgeving vallen. 
 

8. De gemeente vraagt aan haar inwoners om meeuwenoverlast te melden. Wat is het aantal 
meldingen inzake meeuwenoverlast in de afgelopen tien jaar, uitgesplitst per jaar? 
Wat doet de gemeente met meldingen van meeuwenoverlast? 
 
Het aantal meldingen van meeuwenoverlast bedraagt de volgende aantallen: 
2019 -   87* 
2020 - 183 
2021 - 169 
2022 - 113 
 
* In mei 2019 is overgeschakeld naar het huidige meldsysteem (Fixi). Gegevens van de jaren 
daarvoor zijn niet (meer) beschikbaar. 
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De melders krijgen tips hoe meeuwenoverlast op hun eigen dak te bestrijden. Met de 
woningbouwvereniging zijn jaarlijks overlegmomenten ingepland om ook de woningbouw mee 
te nemen in de mogelijkheden die zij hebben om hun daken ongeschikt of onaantrekkelijk te 
maken voor broedende meeuwen. 
 

9. Is het college van mening dat de mogelijkheid tot het maken van meldingen betreffende 
meeuwenoverlast voldoende helder is voor inwoners? Op welke wijze worden 
voorzorgsmaatregelen tegen meeuwenoverlast onder de aandacht gebracht van onze 
inwoners? Is de gemeente van zins dit te intensiveren, zoals ook geadviseerd in de evaluatie 
over 2021? 
 
Ja, op de A0-borden wordt in de gemeente jaarlijks aandacht gevraagd voor de 
meeuwenoverlast en het voeren van meeuwen. Daarnaast wordt door Dunavie in hun 
complexen via door de gemeente verstrekte pamfletten aandacht gevraagd voor de 
meeuwenoverlast en het voerverbod. Tenslotte is er op de gemeentelijke website een apart 
onderdeel m.b.t. de meeuwenoverlast opgenomen. 
 
Daarnaast wordt bij specifieke klachten over voeren opgetreden door de BOA’s (aanspreken of 
bekeuren).  
 
De informatievoorziening zoals deze nu is, is volgens het college voldoende en het maximale 
binnen het huidige budget. 
 

10. Rond 2015 werd de Rijnsburgse onderneming Bouman Roofvogels ingezet voor de bestrijding 
van meeuwenoverlast. Hoe wordt teruggekeken op deze samenwerking? Waarom is de inzet 
van deze onderneming gestopt? 
 
De samenwerking was prima, maar het beoogde resultaat werd niet gehaald. Intensivering van 
de inzet was volgens de ondernemer de oplossing maar was budgettair niet haalbaar. 
 

11. Is het college het met de VVD eens dat we de expertise van lokale bedrijven moeten gebruiken 
om de meeuwenoverlast te bestrijden? 
 
Ja, indien lokaal de kennis en de daar bijhorende vergunning aanwezig zijn, wordt daarvan 
gebruik gemaakt. 
 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Katwijk, 

de secretaris,                             de burgemeester, 

 

 

 

     

mr. drs. R.T. Jie Sam Foek        ir. C.L. Visser 

 
 

 

 


