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Onderwerp Subsidie Stadsvogels
Portefeuillehouder
Overige betrokken 
portefeuillehouder(s)

De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,

Projecten voor stadsvogels krijgen bijzondere aandacht in de subsidieregeling Natuur van de 
provincie Noord-Brabant. Aanleiding is een motie die op initiatief van GroenLinks Brabant werd 
ingediend samen met D66, PvdA, Lokaal Brabant en SP.

Binnen de regeling, die in totaal € 12,5 miljoen bevat voor onder meer biodiversiteit en venherstel, 
was altijd al de mogelijkheid projecten rondom stadsvogels in te dienen.

Statenlid Tom Ludwig nam het initiatief tot de motie die vraagt om de achteruitgang van het aantal 
stadsvogels in Brabant aan te pakken. Dit omdat uit onderzoek is gebleken dat er steeds minder 
exemplaren zijn van dertien van de twintig kenmerkende stadsvogels. Dat komt doordat ze minder 
plekken hebben om nesten te bouwen en voedsel te vinden. Er is met hulp van de provincie een 
aantal goede projecten opgestart, zoals het plaatsen van extra nestkasten, met name in de grootste 
Brabantse steden. Dat moet een vervolg krijgen, zodat alle Brabantse steden en grote dorpen kunnen 
meedoen.

De subsidieregeling Natuur van de Provincie Brabant, waar het over gaat, wordt jaarlijks 
geactualiseerd. Om planten en dieren te behouden, wordt ervoor gezorgd dat leefgebieden groot 
genoeg zijn en van goede kwaliteit. Samen met de Brabantse waterschappen, natuurorganisaties, 
grondeigenaren en andere partijen werkt men daarom aan het versterken van de Brabantse natuur.

Binnen de regeling is subsidie beschikbaar in een groot aantal paragrafen. De projecten voor 
stadsvogels vallen binnen biodiversiteit en leefgebieden bedreigde diersoorten. Projecten over 
stadsvogels kunnen ingediend worden tot en met 3 maart 2020.

Aangezien de sluitingsdatum bijna bereikt is en dit volgens GroenLinks Roosendaal een mooie 
aanvulling is met het door ons voorgestelde en aangenomen dierenwelzijnsbeleid, lijkt ons geen tijd te 
verliezen voor de stadsvogels van Roosendaal en zijn dorpen.

1. Gaat de portefeuillehouder ook een voorstel bij de Provincie Brabant indienen om in 
aanmerking te komen voor deze subsidie?

2. Welke ideeën heeft u in gedachten om de stadsvogels te ondersteunen in hun habitat?
3. Zijn er nog andere projecten die u gepland heeft om de fauna te ondersteunen binnen en 

buiten onze bebouwde omgeving?
Alvast dank voor uw antwoorden.

Namens,



GroenLinks, Christian Villée

Namens de fractie van GroenLinks, Christian Villée

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1. De gemeente heeft geen voorstel ingediend voor de subsidieregeling Natuur. Er waren op het 
moment van beschikbaarheid van de regeling geen concrete projecten die in aanmerking 
zouden komen voor subsidie vanuit de subsidieregeling Natuur. Op dit moment zijn we bezig 
met het uitwerken van een visie Integraal Dierenwelzijnsbeleid en Roosendaal Natuurstad. Bij 
deze uitwerkingen is nadrukkelijk aandacht voor flora en fauna in Roosendaal. De verwachting 
is dat de projecten die hieruit voortvloeien een positief effect zullen hebben op stadsvogels in 
Roosendaal. Bij de uitvoering van deze projecten zal nagegaan worden of ondersteuning door 
(provinciale) subsidies mogelijk is.

2. Zie antwoord vraag 1
3. Los van de uitwerking van ons dierenwelzijnsbeleid is er momenteel al aandacht voor het 

bestrijden van eikenprocessierupsen en worden in samenwerking met vele bewoners 
mezenkasten opgehangen. In Park Landeweel in Wouw zijn nestkasten en vleermuizenkasten 
opgehangen. Voor het bestrijden van ratten worden naast de gebruikelijke 
bestrijdingsmethodes uilenkasten opgehangen. In bos- en bosplantsoenstroken wordt 
snoeihout op rillen gelegd voor broed- en schuilgelegenheid.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,


