Motie: Bescherm vogels en vleermuizen

De Raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 3 juni 2021
Constaterende dat:
- De Lithse en Rosmalense polders zijn belangrijke weidevogelgebieden is, waar al 25 jaar aan
weidevogelbescherming wordt gedaan en maatschappelijk geld in is geïnvesteerd. Hier
profiteren onder meer de beschermde soorten grutto, kleine zwaan, kemphaan, patrijs en
veldleeuwerik van;
- Uit onderzoek van Sovon in opdracht van de provincie Brabant (2019) blijkt dat windmolens
een negatief effect op de vogelpopulatie hebben. Dat komt niet alleen door aanvaring, maar
ook door verjaging door schrikwerking. Het meest gevoelig zijn broedende weidevogels en
overwinterende zwanen en ganzen en overwinterende roofvogels;
- Ook de Vogelbescherming waarschuwt geen windmolens in weidevogelgebied te plaatsen;
- Vogels onvoldoende beschermd worden in de totale energietransitie. Er wordt vaak per
project bekeken wat er maximaal aan verlies wordt geaccepteerd, maar daarbij wordt te
weinig rekening gehouden met het cumulatief effect, waardoor veel leefgebied verdwijnt;
- De Provinciale Staten van Noord-Brabant op 13 november 2020 een motie M224 heeft
aangenomen over fauna beschermende maatregelen bij windturbines.
- Uit onderzoek blijkt namelijk dat een windmolen met een zwarte wiek minder slachtoffers
maakt onder vogels. Ook kan minder obstakelverlichting worden toegepast;
- Maar dat compensatiemaatregelen voor vogels uit meer dan een zwarte wiek moeten
bestaan om werkelijk doeltreffend te zijn. Daarvoor moet het leefgebied voor vogels in de
Lithse en Rosmalense Polders substantieel vergroot worden. Dat kan door percelen die nu
voor intensieve landbouw worden gebruikt, aan te kopen en/of om te vormen tot natte en
kruidenrijke graslanden;
Spreekt uit dat:
De gemeente Oss terecht werk maakt van de energietransitie om de opwarming van de aarde
tegen te gaan, maar dat daarbij de biodiversiteit – die eveneens onder grote druk staat- niet uit
het oog mag worden verloren.
Draagt het College op:
1. In het beleid maatregelen op te nemen die het aantal dodelijke slachtoffers onder vogels en
vleermuizen beperkt. Waarbij één van de maatregelen het zwart verven van één wiek is.
2. Bij vergunningverlening initiatiefnemers een inspanningsverplichting te geven om technische
maatregelen te treffen om slachtsoffers onder vogels en vleermuizen te beperken.
En gaat over tot de orde van de dag
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