‘s-Hertogenbosch, 12 juni 2018
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde
Betreft: flamingo’s in Brabant
Geacht college,
Gisteren, 11 juni 2018, Twitterde boswachter Thomas van der Es1 dat een zwerm Europese flamingo’s is
neergestreken op het Krammer-Volkerak nabij de Biesbosch. Dat is niet voor het eerst: in de afgelopen
jaren maakten deze ‘exotische’ dieren vaker een tussenstop in onze provincie.
De fracties van CDA en ChristenUnie-SGP zijn verheugd met dit nieuws. Want hoewel er in de afgelopen
jaren merkbaar een andere wind door onze provincie is gaan waaien, die sommige bewoners, met en
zonder veren, in hun voortbestaan bedreigt (pechvogels), is Brabant voor anderen blijkbaar nog steeds een
aantrekkelijk toevluchtsoord (geluksvogels). In het bijzonder de Biesbosch, een logistieke hotspot als het
gaat om het vogelverkeer van Zuid- naar Noord-Europa en vice versa.
Een paradijs op aarde, een plek om te koesteren. Voorwaar een goede reden om, zoals wij al vele malen
hebben bepleit, alles te doen wat nodig is om de Biesbosch dump- en dealvrij te maken. En voor iedereen
toegankelijk. Of je nu in Brabant bent geboren of niet, of je nu toevallig komt aangevlogen of
noodgedwongen op zoek moet naar bed, bad en brood.
Gegeven deze ontwikkelingen hebben wij voor u de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Bent u bekend met de recente waarnemingen van flamingo’s in Brabant?
Vindt u dit een goede of een slechte zaak?
Weet u hoeveel flamingo’s onze provincie jaarlijks aandoen en of er sprake is van een stijging dan wel
daling van het aantal flamingo-landingen?
Verwacht u de komende jaren nog meer vreemde vogels in Brabant? Zou er sprake kunnen zijn van
een aanzuigende werking?
Bent u het met ons eens dat behalve vrachtwagenchauffeurs ook flamingo’s en andere trekvogels
geholpen zouden zijn met voldoende veilige verzorgingsplaatsen, waar zij kunnen rusten en bijkomen?
Indien ja, bent u bereid dit bij uw natuurbeleid te betrekken? Indien niet, waarom niet?
Ziet u met ons mogelijkheden om de flamingo in de toekomst in de Brabantse Big Five op te nemen?
Denkt u dat een toename van het aantal flamingo’s enerzijds en de door u gewenste afname van o.a.
pluimvee anderzijds kan leiden tot een ongewenste tweedeling in de gevederde samenleving? Vreest u
voor spanningen tussen geluks- en pechvogels?
Ziet u de belangstelling van de flamingo voor onze provincie als een aansporing om extra inzet te
plegen teneinde gebieden als de Biesbosch te vrijwaren van drugsdealers, afvaldumpers, stropers en
illegale wildcrossers?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van het CDA,

Namens de fractie van ChristenUnie-SGP,

Roland van Vugt

Hermen Vreugdenhil
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Twitter Thomas van der Es: @ThomasvanderEs.

