Aan de leden van Provinciale Staten van Flevoland
Almere, 29 augustus 2014
Betreft: ontwerp-luchthavenbesluit luchthaven Lelystad
Geachte heer/mevrouw,
Het bestuur van de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland heeft in een zienswijze (bijgaand)
gereageerd op het ontwerpbesluit en gewezen op het in haar ogen onvoldoend onderzochte
en daarmee onderschatte risico op botsingen met vogels, en op de onaanvaardbare
gevolgen van maatregelen om die botsingen te voorkomen voor de natuurgebieden in en
rondom Flevoland.
De provincie heeft, c.q. krijgt binnenkort een belangrijke verantwoordelijkheid in het in stand
houden van de natuurwaarden. Wij vinden het daarom van belang uw aandacht te vestigen
op de te verwachten gevolgen van die maatregelen.
Volgens het ontwerpbesluit mogen binnen een zone van 6 km van de luchhaven geen
gebieden worden ingericht die een vogelaantrekkende werking hebben (zie verderop voor
een kaart en de betreffende tekst). Nieuwe locaties van compensatiegebieden voor
foeragerende kiekendieven van de Oostvaardersplassen zullen binnen die zone niet mogelijk
zijn en nieuwe natuurgebieden in het kader van het programma 'Nieuwe Natuur in Flevoland'
ook niet (zonder meer). Herinrichting in het kader van natuurbeheer valt eveneens onder de
beperkingen.
Bovendien, zoals wij in onze zienswijze hebben uitgelegd, zullen naar verwachting
verdergaande populatiebeperkende maatregelen nodig zijn, mogelijk zelfs tot op 13 km
afstand van de luchthaven. Daarmee dreigen de instandhoudingsdoelstellingen voor o.a. de
Oostvaardersplassen onhaalbaar te worden.
In bijlage 3 van onze zienswijze gaan wij uitgebreider op deze punten in.
Wij doen een beroep op u om vanuit uw verantwoordelijkheid voor de Flevolandse natuur
elke gelegenheid aan te grijpen om te wijzen op de aanzienlijke gevolgen van de te
voorziene vogelpopulatiebeperkende maatregelen en alles in het werk te stellen die te
voorkomen.
Hoogachtend,
namens het bestuur van de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland
Wim Kleefstra, cöordinator Werkgroep Bescherming
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