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Inleiding
Op 9 december 2018 zijn door de raadsleden Eildert Noorda en Simone Boshove (GroenLinks) vragen
gesteld ex artikel 45 reglement van orde.
In deze informatienota geven wij één voor één antwoord op deze vragen.

Kernboodschap
Wij beantwoorden de vragen als volgt:
1) Is het college op de hoogte van de aanwezigheid van reeën op de Kop van Voorst?
Ja, het college is ervan op de hoogte dat er (in ieder geval sinds 2016) regelmatig reeën worden
gezien op de Kop van Voorst. Het gaat om een groep van ongeveer 6 dieren die het gebied blijkbaar
zwemmend hebben weten te bereiken en er regelmatig foerageren. Bij de aanleg van het Scaniaparkeerterrein zijn ze even weg geweest, maar nu worden ze er weer regelmatig gezien.
En zijn de incidenten van ingesloten reeën op het Scania-parkeerterrein bekend bij het
college?
Incidenten van ingesloten reeën zijn ons niet bekend.
2) Is het college bereid om in gesprek te gaan met de firma Boverhoff om tot een diervriendelijke
oplossing te komen met betrekking tot de afrastering van het betreffende terrein?
Ja. Het ree is weliswaar een beschermde soort ex art. 3.10 Wet natuurbescherming, maar waarvoor in
Overijssel een vrijstelling geldt, onder andere “in het kader van de ruimtelijke inriching of ontwikkeling
van gebieden of van kleinschalige bouwactiviteiten, met inbegrip van het daarop volgende gebruik van
het gebied of het gebouwde”. Er is dus bij de aanleg van het betreffende parkeerterrein niets verkeerd
gegaan. Echter is hier ook de zorgplicht aan de orde, die inhoudt dat eenieder dat doet of juist nalaat
wat redelijkerwijs kan worden gevraagd om negatieve gevolgen voor in het wild levende planten en
dieren te voorkomen. De provincie is bevoegd gezag voor al deze aspecten van de Wet
natuurbescherming. Wij zullen de firma Boverhoff vragen om ervoor te zorgen dat herhalingen van de
geschetste incidenten met ingesloten reeën wordt voorkomen.
Overigens beschouwen wij de Kop van Voorst duidelijk als suboptimaal leefgebied voor reeën, en
verwachten dat dit in de toekomst kwalitatief en kwantitatief zal afnemen.
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3) Is het college bekend met het probleem van reeën die verstrikt raken in de
prikkeldraadomheining rondom de Stadslanderijen in Dijklanden?
Ja, het college is met dit probleem bekend, Sinds er weer koeien in de wei lopen in Dijklanden (op zich
een heuglijke ontwikkeling) en er prikkeldraadomheining is aangebracht om de koeien te kunnen
keren, komt het voor dat reeën hierin verstrikt raken.
4) Wat is de visie van het college op de leefbaarheid van de reeën in dit gebied en hoe denkt het
college het welzijn van deze reeën te kunnen waarborgen?
Het college beschouwt de zorg voor een leefbare populatie reeën in en rond het Westerveldse Bos als
belangrijke taakstelling van het beheer van het gebied. Dat dit geen gemakkelijke opgave is blijkt maar
weer eens. Het gebied wordt druk door recreanten bezocht en er wordt een boerenbedrijf gerund.
Reeën worden vaak door niet-aangelijnde honden verstoord en rennen dan in paniek weg. Het nietaangelijnd zijn van honden is in het gebied verboden.
We zullen met onze pachters in overleg treden, eveneens in het kader van de eerder genoemde
zorgplicht, om te kijken of er een passende oplossing kan worden gevonden voor dit probleem. We
proberen ook een oplossing te vinden voor de problematiek van niet-aangelijnde honden in het gebied.

Openbaarheid
Ja

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 08-01-2019
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Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 januari 2019,

de voorzitter,

de griffier,
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