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Geachte heer Koopman,

Bij brief van 20 augustus jI. heeft u ons in de gelegenheid gesteid onze bezwaargronden in te
dienen. Graag maken wij van die gelegenheid gebruik:

Naar ons oordeel zijn significante effecten door de realisatie van bestemmingsplan Warande
fase 1 op blauwe kiekendief niet uitgesloten. Ter onderbouwing van dit oordeel zullen wij
achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandelen.

1. Het belang van de Oostvaardersplassen voor blauwe kiekendief;
2. Blauwe kiekendief haalt instandhoudingsdoelstelling niet;
3. Er is onvoldoende foerageergebied voor het halen van de

instandhoudingsdoelstelling;
4. Het effect van Warande fase 1 op foerageergebied blauwe kiekendief;
5. Belang van de Warande als foerageergebied voor blauwe kiekendief en mitigatie;
6. Het effect van de uitbreiding van luchthaven Lelystad;
7. Conclusie.

1. Het belang van de Oostvaardersplassen voor blauwe kiekendief
In het aanwijzingsbesluit voor Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen is het
volgende te lezen:
"De Oostvaardersplassen is de laatste reguliere broedplaats voor blauwe
kiekendieven op het Nederlandse vasteland, en daarmee van zeer groot belang voor
deze in zeer ongunstige staat van instandhouding verkerende broedvogelsoort. Het
gebied, inclusief de in de omgeving aanwezige mogelijkheden om te foerageren, is
belangrijk voor de soort aangezien het gebied van groot belang is als voorpost voor
herstel van de populaties in andere moerasgebieden in laag Nederland."
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In het aanwijzingsbesluit is dan ook een uitbreidingsdoelstelling voor blauwe
kiekendief vastgesteld: Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit leefgebied met
een draagkracht voor een populatie van ten minste 4 paren.'

2. Blauwe kiekendief haalt instandhoudingsdoelstelling niet
Volgens de passende beoordeling zit blauwe kiekendief sinds 2002 onder de
instandhoudingsdoelstelling. Blijkens de informatie van het Netwerk Ecologische
Monitoring broedt er sinds 2011 nog maar 1 paar en is er sprake van een sterk
significant negatieve trend." Aannemelijk is dan ook dat de huidige draagkracht van
het leefgebied onvoldoende is voor 4 broedparen. Wij werken dit hieronder uit.

3. Er is onvoldoende foerageergebied voor het halen van de
instandhoudingsdoelstelling
In de passende beoordeling is te lezen dat blauwe kiekendieven niet of nauwelijks
binnen de Oostvaardersplassen foerageren (p. 31). Ze zijn dus afhankelijk van
foerageergebied buiten de Oostvaardersplassen.
Gedeputeerde Staten (GS) overwegen als voigt op pagina 6 van het bestreden
besluit:
"In de passende beoordeling wordt uitgegaan van minimaal 75 ha optimaal
foerageergebied per paartje blauwe kiekendieven. Momenteel is er rondom de
Oostvaardersplassen in totaal 270 ha optimaal foerageergebied aanwezig (exclusief
de door de gemeente Lelystad ingerichte terreinen). Dit betekent dat op dit moment
voldoende geschikt foerageergebied aanwezig zou zijn om in de behoefte van 2 a 3
paar blauwe kiekendieven te kunnen voldoen."
De instandhoudingsdoelstelling van de Oostvaardersplassen vereist echter
voldoende geschikt leefgebied, inclusief foerageergebied, voor 4 broedparen. De
conclusie is dus dat de draagkracht van het leefgebied in ieder geval vanwege het
ontbreken van voldoende foerageergebied onvoldoende is voor de
instandhoudingsdoelstelling.

4. Het effect van Warande fase 1 op foerageergebied blauwe kiekendief
Niet geheel duidelijk is waarvoor vergunning wordt verleend. Het bestemmingsplan
"Warande fase 1" biedt ook de juridische grondslag voor fase 2 van de Warande. Wij
verzoeken GS te verduidelijken of de vergunning ook ziet op fase 2.

De passende beoordeling brengt de effecten niet duidelijk in beeld. Op p. 42 is het
volgende vermeid: "Als gevolg van de bebouwing van Warande fase 1, wordt 164 ha
ongeschikt dat nu ais (suboptimaal) foerageergebied voor beide vogelsoorten [bruine
en blauwe kiekendief] geschikt is."
Deze passende beoordeling is vari mei 2013. Ons is bekend dat al in november 2012
in verband met de ontwikkeling van Warande 1 optimaal foerageergebied is

http://www.synbiosys.alterra.nl/natu ra20001documenten/geb ieden/O78/n2k078 db vnw oostvaardersp Iasse
n.pdf
2 http://s1.sovon.nl/gebieden/gebieden trendsnw .asp?gebnr=78
3 Dit in navolging van het rapport van Altenburg & Wymenga uit 2006, nummer 866, waarin is geoordeeld dat
een paartje blauwe kiekendief minstens 75 ha optimaal foerageergebied buiten de Oostvaardersplassen nodig
heeft.
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omgeploegd en daardoor ongeschikt is gemaakt. N.B. zonder dat hier een
natuurbeschermingswetvergunning voor is verleend. Is dit foerageergebied
inbegrepen in de 164 ha die de passende beoordeling noemt? Of komen die hectares
er nog bij?
Nu in het licht van de instandhoudingsdoelstelling al onvoldoende foerageergebied
aanwezig is, leidt het ongeschikt maken van bestaand foerageergebied tot een
significant negatief effect. Het brengt het bereiken van de instandhoudingsdoelstelling
immers verder in gevaar. Nu significant negatieve effecten niet zijn uit te sluiten is het
bestreden besluit in strijd met artikel 199 van de Natuurbeschermingswet (Nbwet).

5. Belang van Warande als foerageergebied voor blauwe kiekendief en mitigatie
Warande vormt een belangrijk deel van het foerageergebied voor blauwe kiekendief
(pagina 60 MER Warande fase 1). Blijkens de passende beoordeling is het mannetje
van het enige broedpaar in het broedseizoen van 2012 regelmatig foeragerend in het
plangebied waargenomen (p. 35). GS overwegen ten onrechte dat slechts sprake is
van beperkt gebruikt.
In de MER voor Warande fase 1 (p. 57 en 58) en in rapporten van Altenburg &
Wymenga4 is dan ook bepaald dat als mitigerende maatregel 300 ha foerageergebied
(waarvan minimaal 150 ha optimaal foerageergebied) in Warande moet worden
ingericht om significante effecten te voorkomen. De gemeente Lelystad heeft hier de
afgelopen jaren ook uitvoering aan gegeven en foerageergebied ingericht, zo blijkt uit
het bestreden besluit. Dit is ook te lezen in bijgaand memo van 20 juli 2010 van de
gemeente gericht aan de commissie MER.
GS oordelen nu echter in de vergunning dat mitigerende maatregelen niet nodig zijn,
omdat er voldoende grond overblijft om eventueel in de toekomst in te richten als
foerageergebied.
Zowel in de vergunning als in de passende beoordeling ontbreekt echter de vereiste
toets aan de instandhoudingsdoelstelling. Zoals uit het voorgaande blijkt, voldoet het
leefgebied van blauwe kiekendief al niet aan de instandhoudingsdoelstelling. Een
verdere afname van foerageergebied zal dan ook een significant negatief effect tot
gevolg hebben.
Oat er in de toekomst voldoende optimaal foerageergebied te realiseren is voor 1,5
broedpaar (!) blauwe kiekendief, zoals de passende beoordeling stelt, doet hier niet
aan at. De inschatting in de passende beoordeling dat het plangebied van beperkt
belang is voor de blauwe kiekendief is niet in lijn met de rapporten van Altenburg &
Wymenga die hierover zijn geschreven noch met voornoemde MER. Niet voor niets is
in 2012 het mannetje van het broedpaar regelmatig foeragerend ter plaatse
aangetroffen.
In het licht van de MER zijn de conclusies in de passende beoordeling en het
bestreden besluit onbegrijpelijk. De MER concludeert dat er een verplichting tot
mitigatie is. Vanwege nieuwe ontwikkelingen wordt in de passende beoordeling van
mei 2013 opnieuw getoetst of dit het geval is. Pagina 6 van de passende beoordeling
zegt hierover: "Sinds 2006 heeft de populatie bruine kiekendieven zich gunstig
ontwikkeld. Daarom wordt in deze passende beoordeling op basis van recente
gegevens de noodzaak en omvang van compensatie beoordeeld."

4 Zie o.a. Beemster et al 2006 "De Warande als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende
kiekendieven"
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Dat mage zo zijn, maar de populatie blauwe kiekendieven is sindsdien afgenomen.
Onbegrijpelijk is geiet daarop de conclusie in de passende beoordeling dat
desondanks significant negatieve effecten zijn uit te sluiten en dat er geen
mitigerende maatregelen zijn vereist.
Nu GS zich er op grand van de passende beoordeling niet ervan hebben kunnen
verzekeren dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden
aangetast, is het bestreden besluit in strijd met artikel 199 Nbwet en artikelen 3:2 en
3:46 van de Aigemene wet bestuursrecht (Awb).

6. Het effect van de uitbreiding van luchthaven Lelystad
GS verwachten dat er in de toekomst voldoende grand kan worden ingericht als
foerageergebied en verbinden hier oak een vergunningvoorschrift aan; de gemeente
moet die grand veilig stellen. GS houden hierbij echter geen rekening met de
gevolgen van het Luchthavenbesluit voor de uitbreiding van luchthaven Lelystad. Het
ontwerp-Luchthavenbesluit verbiedt immers in artikel 12 vogelaantrekkende
bestemmingen of gebruik binnen een straal van 6 km van Luchthaven Lelystad."
Zodra het luchthavenbesluit definitief is, zijn de mogelijkheden am foerageergebied in
te richten ingeperkt. Het vergunningvoorschrift heeft dan geen waarde meer. Nu dit
een voorwaarde vormt voor het oordeel van GS dat geen sprake is van significante
effecten leidt dit tot strijd met artikel 199 Nbwet. Daarnaast leidt dit tot strijd met
artikelen 3:2 en 3:46 Awb.

7. Conclusie
Geiet op het voorgaand verzoek ik u ons bezwaar gegrond te verklaren, het
bestreden besluit te herzien en alsnog de vergunning te weigeren.

Met vriendelijke groet,

Bijlage: 1

5 http://www.alderstafel.nl/u ploads/a/ 4/i/3/i4138220/1uchthaven besluit_luchthaven_lelystad. pdf
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Kopie aan

Commissie MER

M10-01254

Gemeente Lelystad
20 juli 2010

Reactie aanvullende vragen Kiekendieven

Bijlagen:
Overeenkomst tussen Domeinen en Gemeente Lelystad inzake aangepast
landbouwkundig beheer nabij het plan Warande (1 november 2007)

Aanvullende vraag commissie MER
1. De commissie MER vraagt te motiveren dat de in het plangebied van Warande

opgenomen gebieden voor mitigatie voldoende ruim zijn voor de delen van de woonwijk
Warande waarover nu al besluiten zijn genomen.

2. De commissie MER vraagt om een nadere informatie waarmee inzichtelijk wordt hoe
afspraken over de mitigatie gebieden voor de kiekendieven zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld
in bestemmingsplan cq vergunningen.

1. Foerageergebied Warande in totaal 300 hectare
ln het A&W-rapport 866 dat ais onderdeel van de MER voor Warande op 29 november 2009
door de gemeenteraad is vastgesteld, is de betekenis van Warande voor kiekendieven
bepaald op basis van het aantal broedparen in de oostrand van de Oostvaardersplassen in
1996 - 2006. Die betekenis uit zich in een gewenste omvang van het foerageergebied voor 3
- 5 paren Bruine Kiekendieven en O - 2 paren Blauwe Kiekendieven. In het A&W-rapport is
vervolgens bepaald dat per paartje Bruine Kiekendieven 23 ha optimaal foerageergebied
buiten de Oostvaardersplassen benodigd is. Voor een paartje Blauwe Kiekendieven betreft
dit 75 ha. Voor 5 paar Bruine Kiekendieven is dan 115 ha benodigd, voor 2 paar Blauwe
Kiekendieven 150 ha. Het vereiste oppervlak van compensatiegebied is echter groter dan
het minimum oppervlak optimaal foerageergebied. De compensatie-opgave is berekend als
twee maal het minimum oppervlak optimaal foerageergebied. Maatgevend is in dit geval het
benodigde oppervlak voor de Blauwe Kiekendieven: 300 ha (2x 150) (A&W - rapport 866,
2007).

De fasering van de ontwikkeling van de Warande bood de kans om de gewenste omvang
van 300 hectare compensatie foerageergebied te realiseren. Hiervan bestaat jaarlijks 150
hectare uit optimaal foerageergebied. Van de 150 hectare optimaal foerageergebied wordt
75 hectare beheerd door de gemeente Lelystad en 75 hectare door BV Ert. Het door de
gemeente beheerde optimale foerageergebied is gelegen tussen de Buizerdweg en het
spoor Lelystad - Almere (zie onderstaande kaart). Het door BV ERF beheerde optimale
foerageergebied wisselt jaarlijks van locatie binnen het door deze organisatie beheerde
landbouwgebied. Met het beschikbare optimale en compensatie foerageergebied in Warande
wordt er van uitgegaan dat er geen negatieve effecten zijn voor de in het gebied
foeragerende kiekendieven (A&W - rapport 1057,2007).



In het ontwikkelingsplan wordt de mogelijkheid open gehouden om na 2012 ook het zuidelijk
deel van de Warande met woningen te bebouwen. In het bestemmingsplan is hiervoor een
uitwerkingsbevoegdheid opgenomen. Aan deze uitwerkingsbevoegdheid is de voorwaarde
gekoppeld dat het bevoegd gezag, Gedeputeerde Staten van Flevoland, hiervoor alleen
toestemming zal verlenen als de instandhoudingdoelstellingen van de Oostvaardersplassen
niet in gevaar komen.

Conclusie
In Warande is 300 ha compensatie foerageergebied en 150 hectare optimaal
foerageergebied aanwezig. Er wordt daarmee ruimschoots voldaan aan de richtlijnen die in
de A&W rapportages zijn gesteid voor het benodigde foerageergebied voor Kiekendieven uit
de Oostvaardersplassen. Niet alleen is het maximaal benodigde foerageergebied
beschikbaar, ook is voor wat betreft de bandbreedte van de aanwezige Kiekendieven (3 - 5
bruin en 0-2 blauw) de bovengrens aangehouden (2 en 5). Voor eventuele toekomstige
ontwikkeling van Warande, die aantasting van het totaal oppervlak aan foerageergebied tot
gevolg kan hebben, zijn tenslotle afspraken met de provincie Flevoland gemaakt over
instandhoudingsdoelstellingen.

D exploitotieqrens Watande

_ toe-cqeer qebied kiekendiet (tcekomstiq woongebied woronde. vcno t 1november 2012), tofoal.300ha.

optimaal toerageergebied
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2. Afspraken over optimaal foerageergebied vastgelegd in overeenkomst

Zoals in antwoord 1 is toegelicht vormt de inrichting van het Warande als optimaal en
compensatie foerageergebied onderdeel van de MER Warande die als onderdeel van het
bestemmingsplan is vastgesteld op 29 november 2009. De daadwerkelijke gronden voor
foerageergebied vallen echter buiten het bestemmingsplan en er zijn zodoende oak geen
bepalingen over deze granden opgenomen. Wei zijn er in het bestemmingsplan afspraken
vastgelegd aver mitigerende maatregelen. Deze maatregelen zijn tot stand gekomen na
overleg met provincie, gemeente Almere en Staatsbosbeheer:

tussen 2009 en 2013 wordt uitsluitend gebouwd in deelgebied 1, waar de kiekendieven
niet foerageren of passeren op weg naar hun foerageergebied;
de landbouwgronden buiten deelgebied 1, die vrijwel geheel in eigendom zijn Domeinen
en in pacht bij de Stichting Seheer en Exploitatie Reservegranden Flevoland (ERF),
worden zodanig ingezaaid (luzerne en/of zomergraan) en beheerd, dat een optimaal
foerageergebied voor kiekendieven ontstaat (in casu een groat aantal veldmuizen wordt
geproduceerd);
tot 2016 wordt niet ten aasten van de spoorlijn gebouwd waarmee het bestaande
kiekendievenfoerageergebied gehandhaafd blijft;
in 2009 moet het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen gereed
zijn; hierin wordt oak een definitieve oplossing voor het kiekendievenfoerageergebied
opgenomen;
de kiekendievenpopulaties worden jaarlijks gemonitord.

De mitigerende maatregelen zijn deels bekrachtigd door een contract tussen gemeente en
domeinen. Hierin is vastgelegd dat een aangepast landbouwkundig beheer door Domeinen
wordt doorgelegd aan SV Erf am de kavels in het gebied als foerageergebied beter geschikt
te maken. In het contract is vastgelegd dat Domeinen de desbetreffende landbouwgrond in
pacht uitgeeft aan SV Erf, onder de verplichting de grand te exploiteren overeenkomstig het
aan het contract toegevoegde bouwplan. In dit bouwplan zijn bepalingen opgenomen over de
op de gronden te telen gewassen. Door aanplant van specifieke gewassen als luzerne
worden de gronden ontwikkeld tot optimaal foerageergebied. Het contract is als bijlage
toegevoegd.

Het contract is ingegaan op 1 november 2007 en bestrijkt 5 jaar. Oat betekent dat in
november 2012 een nieuw contract moet worden gesloten of dat er andere afspraken
worden gemaakt over de compensatie van foerageergebied voor de Kiekendief. Hier wordt
momenteel op zowel ambtelijk ais bestuurlijk niveau tussen gemeente Lelystad en provincie
Flevoland actief overleg over gevoerd. Samen met Domeinen wordt verkend welke
oplossingen voor handen zijn.
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