
VERWORPEN

l. samen met de gemeentebesturen op zoek te gaan naar mogelijkheden om door middelvan
duiventillen de populatie van verwíldede pos{duiven te beheersen, zodat bestrijding door
beroepvnatige dierbestijders achterwege kan blijven.
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MOTIE VERWILDERDE DU]VEN
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Provinciale Staten van Utrecht in vergadedng bijeen op 19 mei2008 ter behandeling van de beleirJsnota
Flora- en faunawet.

Constaterende dat
l. Gedeputeede staten het wenselijk achten de stand van de verwilderde postduif te beperken;
2. Gedeputeerde staten alle jachtaktehouders en , voor zover het betrokken gemeentebèstuur hun dat

schriftelijk heefttoegestaan, beroepwnafue dierbesùijders heeft aangewelen als categorie van
personen die de stand van deze dieren mogen bepe*en.

Ovenvegende dat:
1 . de verwilderde postduif reeds zeer lang besfeden wordt door middel van wegvangen en doden en

desondanks qua populatie niet structureel afteemt;
2. het vangen en doden van duiven niet leidt tot een structurele oplossing van eventuele schade en

overfast va n stadsduiven ;
3. het wegvangen en doden van duiven alleen betekent dat open plaatsen ontstaan, die snet zullen

worden opgevuld door nieuwe exemplaren;
4. een vercnelde reproduclie van overgebleven vogels ontstaat;
5. dat hierdoor de populatie stadsduiven zelfis groter kan worden dan vóór het wegvangen het geval

was:
0. in Aken men na zeer langdurige bestrijding overgegaan's op geboorteregulalie door m'xldelvan

duiventillen waarin de duiven gevoederd worden en de eieren vervangen door kunsteieren;
7. de toepassíng van de geboorteregulatie in Aken geleid heefttot een daling van de duivenpopulatie,

hetgeen niet bereikt kon worden met bestrijding;
8. na gebleken succes ook in veel andere steden in Duitsland (o.a. Hannover en Augsburg) duiventillen

geplaatst zijn en duiven niet meer gevangen en gedood worden;
9. door de duiven van eten, drinken en nestgelegenheid te voozien in een duiventil, niet alleen de

populatie kan woden beheersd, maar ook overfast in de omgeving van het duivenverblijf kan worden
opgeheven.

Spreken als hun mening uit dat:
1. geboorteregulalie een effectieve, duuzame en meer dierudendelijke methode is dan bestrijding door

mlddelvan doding.

Vezoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

En gaan over tot de orde van de dag.
W.A. BodewiE N. va
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