
Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 17 februari 2020 
 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders (RvO artikel 40) 
inzake houden Mega Piraten Festijn tijdens broedseizoen vogels 
 
Geacht college,  
 
Op 15 mei a.s. wordt op een braakliggend stuk van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard het Mega 
Piraten Festijn gehouden. De benodigde vergunningen zijn verleend en de kaartverkoop is gestart. De 
PvdA Ridderkerk is er door verschillende natuur- en vogelliefhebbers op gewezen dat op de nog 
braakliggende stukken van Nieuw Reijerwaard vele vogelsoorten broeden, zoals de kievit, kleine plevier, 
fazant en kneu. Zie ook de website: www.waarneming.nl. En dat het op grond van artikel 3.1 van de Wet 
natuurbeheer verboden is vogels en nesten tijdens het broedseizoen te verstoren c.q. aan te tasten. De 
datum van dit evenement valt midden in het broedseizoen. Dit loopt van 15 maart tot 15 juli. Naar 
aanleiding hiervan hebben de PvdA Ridderkerk en GroenLinks Ridderkerk de volgende vragen:  
 
1. Is het u bekend dat op de braakliggende stukken van Nieuw Reijerwaard vogels broeden?  
2. Is het u bekend dat de datum van het evenement midden in het broedseizoen valt? 
 
Graag uw antwoord op de bovenstaande vragen onderbouwen. 
 
3. Welke regels om vogels te beschermen zijn van toepassing tijdens het broedseizoen? Kunt u in uw 
antwoord ook verwijzen naar de relevante wet- en regelgeving? 
4. Op welke wijze(n) is er bij het verlenen van de vergunning rekening mee gehouden dat het evenement 
midden in het broedseizoen valt?  
5. Welke maatregelen neemt de organisator van het evenement om te voorkomen dat vogels worden 
verstoord en/of nesten aangetast?  
6. Hoe is geborgd/wordt gecontroleerd dat de organisator deze maatregelen daadwerkelijk neemt? 
7. Is er nog een mogelijkheid om het evenement te verplaatsen naar een andere locatie of als dat niet 
mogelijk is naar een andere datum? Graag uw antwoord onderbouwen.  
 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van orde verzoek ik u om schriftelijke beantwoording 
van deze vragen. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om mijn vragen afzonderlijk te beantwoorden en niet te 
volstaan met een algemeen antwoord? 
 
Hoogachtend, 
  
Jilles Soffree  Björn Ros 
PvdA Ridderkerk  GroenLinks Ridderkerk 

 

 

 
 
 

 


