
Aan de voorzitter van de Provinciale Staten van de provincie Drenthe
Mevrouw J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen

8 december 2021

Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde met betrekking tot
afsteken van vuurwerk bij natuurgebieden

Geachte voorzitter,

Op de camping Pool aan het Leekstermeer werd in het verleden in de
nieuwjaarsnacht vuurwerk afgestoken pal naast een vogelrichtlijngebied. Als er in de
toekomst geen vuurwerkverbod is dan kan dat weer gebeuren.

De camping ligt in een natuurgebied waar veel vogels rusten. De dieren, natuur en
milieu in dit natuurgebied worden hard getroffen. Vogels en andere dieren worden
verjaagd uit hun leefomgeving, raken door stress volledig gedesoriënteerd en vliegen
en lopen zichzelf dood .1

De stress en verstoring kost de vogels veel energie die ze juist hard nodig hebben
om de winter te overleven .2

Een boswachter in Brabant rapporteerde dat hij dode uilen en spreeuwen vond die
de vuurwerkangst niet overleefd hebben. Egels, vleermuizen en andere winterslapers
worden gewekt en verjaagd, en sterven vervolgens de hongerdood.3

Daarom wil de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen stellen.

3

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4972906/dieren-vuurwerk-wild-vogels-paarden-hartaanval
-knallen-nieuwjaar

2 https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/vuurwerk-feestelijk-niet-voor-vogels

1 https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/miljoenen-vogels-vluchten-vanwege-vuurwerk~b70f1474/



1. Bent u er bekend mee dat er op de camping Pool aan het Leekstermeer
vuurwerk wordt afgestoken?

2. Kunt u toelichten waarom het afsteken van vuurwerk bij een
vogelrichtlijngebied toegestaan wordt?

3. Vindt u het acceptabel dat vogels en andere dieren ernstig verstoord worden?
Zo ja, waarom?

4. Volgens de vogelbescherming vallen er vele doden door het in paniek
opvliegen van schrik door het afsteken van vuurwerk, kunt u aangeven hoe u
dit gaat voorkomen?

5. Soortenbescherming valt onder de wet Natuurbescherming en dus onder de
bevoegdheid van de provincie. Bezorgde burgers worden door de provincie
echter doorverwezen naar de gemeente. En de gemeente verwijst vervolgens
weer naar de provincie. Welke bestuurslaag moet volgens u optreden tegen
het afsteken van vuurwerk bij een vogelrichtlijngebied? Graag toelichting.

6. Gaat u er bij de gemeenten op aandringen vuurwerkvrije zones nabij
natuurgebieden in te stellen? Zo nee waarom niet?

Alvast bedankt voor uw antwoorden.

Renate Zuiker


