
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

 

Datum: 18 december 2020 

 

Schriftelijke vragen behorende bij ingekomen stuk (besloten i.v.m. privacywetgeving) t.a.v. Roeken 
overlast Zuidbroek d.d. 17 november 2020 

 

Geacht college, 

Omwonenden van de Heiligelaan en sportpark VV ZNC te Zuidbroek hebben bij de gemeenteraad het 
volgende onder de aandacht gebracht: 

Aan de Heiligelaan en rondom sportpark VV ZNC wordt in groeiende mate (ernstige) overlast ervaren 
van een roeken populatie die zich snel aan het uitbreiden is. In het verleden koos deze populatie 
domicilie rondom de Petrus Kerk te Zuidbroek. Op herhaaldelijke vragen aan de gemeente blijft het 
antwoord: “Het zijn beschermde vogels, dus wij kunnen/mogen niets doen” Dit terwijl in het 
verleden het probleem bij de Petrus Kerk wel is aangepakt. De stellingname van de gemeente is dat 
omdat het probleem eerder bij de Provincie onder de aandacht is gebracht er niet nog eens een 
melding kan worden gedaan, aldus de briefschrijver. De briefschrijver, in ieder geval een omwonende 
heeft hierover navraag gedaan bij de Provincie en daarbij is aangegeven dat indien er blijvend 
overlast wordt ervaren hiervan zeker melding kan worden gedaan. 

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden. 

1) Heeft het college kennis genomen van de bijlagen bij het ingekomen stuk waarin de 

omwonenden te kennen geven welke overlast men ervaart? (Angstige kinderen, 

geluidsoverlast binnenshuis, concentratieproblemen bij thuiswerken, ontlastingsoverlast, 

verjagen andere inheemse vogelsoorten enz) 

2) Is het college met ons van mening dat de overlast niet langer acceptabel is? (Dit is door ons 

ook geconstateerd)  

3) Is het college bereid contact op te nemen met de provincie om te vernemen of de ambtenaar 

van de provincie die contact heeft gehad met de inwoners gelijk heeft als hij zegt dat het 

probleem wel degelijk kan worden aangepakt, bij voorkeur na een gezamenlijk verzoek van 

omwonenden met de gemeente? 

4) Is het college bereid dit probleem samen met de inwoners aan te kaarten bij de provincie? 

(De provincie zou hebben aangegeven dat dit de beste aanpak is) 

5) Is het college bereid te inventariseren op welke locatie de roeken geen onacceptabele 

overlast zullen veroorzaken (niet iedere door de bewoners aangegeven alternatieve locatie 

hoeft natuurlijk geschikt te zijn) 

 

 

Chris Ubels  
VVD 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 



 

wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 

als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 

aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  
1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 

ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 

tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 

van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 

regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

