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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen van de heer Soffree en de heer Ros (RvO, artikel 40) over het houden 
van het Mega Piraten Festijn tijdens broedseizoen vogels 

Geachte heren Soffree en Ros, 

U heeft op 17 februari 2020 schriftelijke vragen gesteld inzake het houden van het Mega Piraten Festijn 
tijdens het broedseizoen van vogels. Hieronder treft u de beantwoording van uw vragen aan. 

Vraag 1 

Antwoord 

Vraag 2 

Antwoord 

Vraag 3 

Antwoord 

Is het u bekend dat op de braakliggende stukken van Nieuw Reijerwaard vogels 
broeden? 
Nee, dit is ons niet bekend. 

Is het u bekend dat de datum van het evenement midden in het broedseizoen valt? 
Graag uw antwoord op de bovenstaande vragen onderbouwen. 
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, staat voor het broedseizoen in de wet geen 
vaste periode. Dat verschilt per soort en varieert per jaar. Er zijn vogels die in februari al 
beginnen terwijl bepaalde (zang)vogels nog in augustus broeden. 

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? 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het uitgangspunt van 
deze wet is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde gebieden, dieren of 
planten. De door de Europese Unie vastgestelde Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn 
omgezet in nationale wetgeving via de Wet natuurbescherming. Voor vogels is met name 
artikel 3.1 van belang, waar het in lid 2 verboden is om opzettelijk nesten, rustplaatsen en 
eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. Lid 
4 van artikel 3.1 verbiedt het opzettelijk storen van vogels. Nu kan niet elke opvliegende 
vogel als verstoring worden aangemerkt. Van verstoring is uitsluitend sprake als er een 
blijvend effect is, dat wil zeggen dat de nestbouw wordt afgebroken, dat het broedsel 
verloren gaat of dat de jongen het niet overleven. Een tijdelijke verstoring zonder blijvend 
effect is dus geen verstoring in de zin van de Wet natuurbescherming. 

• Koningsplein 1 
Postbus 271 
2980 AG Ridderkerk 



Vraag 4 

Antwoord 

Vraag 5 

Antwoord 

Vraag 6 

Antwoord 

Vraag 7 

Antwoord 

Op welke wijze(n) is er bij het verlenen van de vergunning rekening mee gehouden dat 
het evenement midden in het broedseizoen valt? 
Er is geen vast broedseizoen voor alle vogels. 

Welke maatregelen neemt de organisator van het evenement om te voorkomen dat 
vogels worden verstoord en/of nesten aangetast? 
Met de organisator is afgesproken dat voor de opbouw van het evenemententerrein een 
scan wordt gemaakt van het terrein. Het terrein wordt afgehekt ruim voor de slootranden, 
zodat daar broedende watervogels met rust gelaten worden. Wanneer dit nodig is zal het 
terrein, looproutes en parkeerterrein aangepast worden. 

Hoe is geborgd/wordt gecontroleerd dat de organisator deze maatregelen daadwerkelijk 
neemt? 
Dit wordt door de boa's gecontroleerd. 

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. 
Dit is niet mogelijk. Het Mega Piratenfestijn wordt in dezelfde samenstelling op diverse 
plekken in Nederland georganiseerd, waardoor geen speling op de agenda van het 
evenement zit. Gezien de grootte van de tent, waarin het evenement gehouden wordt, is 
er geen andere plek in Ridderkerk waar dit evenement gehouden zou kunnen worden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

mw. A. Attema 


