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Link Petitie stop onnodige plastic verpakkingen  
https://petities.nl/petitions/stop-onnodige-plastic-verpakkingen-in-de-supermarkt?locale=nl  
 
 

Stop onnodige plastic verpakkingen in de supermarkt 
  



• Meeuwen overlast 



 
Leiden mag meeuwenoverlast alsnog aanpakken 
 
Krijsende meeuwen mogen in Leiden alsnog worden bestreden. Komend voorjaar 
mag de gemeente bijvoorbeeld weer eieren wisselen en meeuwen verjagen. (LEIDEN, 
17 AUGUSTUS 2016,  
De gemeenten Leiden, Haarlem en Alkmaar mogen onderzoek doen naar maatregelen 
om meeuwenoverlast tegen te gaan. Dat blijkt uit een uitspraak die de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag heeft gedaan. Vorig jaar 
draaide de rechtbank Amsterdam de ontheffing van de Flora- en faunawet nog terug 
die de staatssecretaris van Economische Zaken in januari 2014 voor dit onderzoek 
verleende. Onderzoek moet namelijk gericht zijn op de instandhouding van een soort 
en niet op de bestrijding ervan. 
 
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft nu echter geoordeeld dat de staatssecretaris 
ook een ontheffing voor onderzoek mag verlenen als dat onderzoek betrekking heeft 
op de ‘uitwerking en ontwikkeling van ecologische methoden ter preventie van door 
vogels toegebrachte schade’. Een onderzoek hoeft volgens de Raad van State dus niet 
altijd de instandhouding van de soort op het oog te hebben. Daarom vernietigt de 
Afdeling bestuursrechtspraak de uitspraak van de rechtbank Amsterdam. 
 
Een onderzoek mag geen afbreuk doen aan de instandhouding van de soort en dat 
moet met feiten en cijfers aangetoond worden.  



Omdat de meeuw volgens de Flora- en faunawet een beschermde diersoort is, moet daar bij 
het beperken van de overlast rekening mee worden gehouden. Preventieve maatregelen die 
Goes kan nemen en waarbij dus ook de hulp van onze winkeliers, de inwoners en de 
bezoekers van de binnenstad wordt ingeroepen, zijn: 
  
Geen afval op straat 
Winkeliers en bezoekers vragen we geen afval op straat aan te bieden of te gooien. In het 
gehele centrum staan afvalbakken, inwoners en winkeliers kunnen gebruik maken van 
(ondergrondse) afvalcontainers. Deze containers dienen goed te worden afgesloten. 
Voer geen vogels 
Vogels hebben geen extra voer nodig.  
Maak het dak meeuw-werend 
Meeuwen broeden graag op grinddaken en niet op een dak begroeid met planten. Om ’n dak 
meeuw-werend te maken, kunnen pinnen worden geplaatst of netten worden gespannen. 
 
Inzet van roofvogels 
Zo rond april volgend jaar, aan het begin van de broedperiode, zal als extra maatregel (voor 
volgend zomerseizoen) een valkenier met roof-vogels worden ingezet. Deze methode, die de 
meeuw laat schrikken, voorkomt dat ze zich nestelen. Eerder was dit al succesvol in Goes-
Oost. 
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