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Geacht College, 

Op 21 maart 2014 hebben wij uw aanvraag voor een Natuurbeschermingswetvergunning ontvangen 
voor de realisatie van het bestemmingsplan Warande fase 1. 

In de milieueffectrapportage die in 2006 is opgesteld voor een bestemmingsplan voor de gehele 
Warande werd geconcludeerd dat significante negatieve effecten op de instandhoudings
doelstellingen van de Oostvaardersplassen niet uitgesloten konden worden, vanwege het verdwijnen 
van foerageergebied voor de bruine en blauwe kiekendief in het bijzonder. Er is daarom afgezien 
van het opstellen van een bestemmingsplan voor het gehele plangebied en alleen het 
bestemmingsplan voor fase 1 is in procedure gebracht. Hierdoor kon gegarandeerd worden dat er 
voldoende foerageergebied voor de kiekendieven overbleef. Als mitigerende maatregel voor de 
realisatie van fase 1 is in het deel van het oorspronkelijke plangebied dat grenst aan dit 
bestemmingsplangebied 66 ha optimaal kiekendievenfoerageergebied aangelegd in 2008 gebaseerd 
op de destijds beschikbare kennis. In 2010 is hier nog eens 14 ha aan toegevoegd. 

Sinds het bestemmingsplan in procedure is gebracht hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan 
in en rondom de Oostvaardersplassen en in de verdere ontwikkeling van De Warande. Daarom is er 
door de gemeente Lelystad een nieuwe passende beoordeling opgesteld. Deze dient als basis voor 
de huidige vergunningaanvraag. 

Hierbij ontvangt u onze beoordeling en de door u aangevraagde Natuurbeschermingswetvergunning. 
Een belangrijk aandachtspunt voor de korriende jaren blijft om samen te voorkomen dat ruimtelijke 
ontwikkelingen een nadere uitwerking van kiekendievenfoerageergebied - indien dit vanuit het 
Natura 2000-beheerplan noodzakelijk zou blijken - onmogelijk maken. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde;Staten van Flevoland, 
de secretaris; de voorzitter. 

mr. drs T. van der Wal 

inlichtingen bij 

A. Hellingwerf 

'erbeek 
Doorkiesnummer 

0320 265 488 
Bezoekadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 
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Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND op een verzoek voor een vergunning op grond 
van artikel 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998. 

Inhoudsopgave 

A. Onderwerp aanvraag 
B. Procedure 
C. Wettelijk kader 
D. Inhoudelijke beoordeling 
E. Zienswijzen en reactie op zienswijzen 
F. Kennisgeving en afschriften 
G. Besluit met vergunningvoorwaarden 
H. Bezwaar 
I. Ondertekening 

Bijlagen 
1. Kaart met reservering voor foerageergebieden 

2. Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 

A. Onderwerp aanvraag 
De vergunning wordt aangevraagd voor de ontwikkeling van de 1^ fase van de woonwijk Warande in 
Lelystad, zoals vastgelegd in het vigerende bestemmingsplan Warande fase 1 
(NL.IMRO.09950000BPPP19-). De ontwikkeling van deze T fase zal voorzien in de woningbehoefte 
van Lelystad voor de komende 10 a 15 jaar. 
Op basis van de beoordeling onder artikel 19j van de Natuurbeschermingswet 1998 ten tijde van de 
vaststelling van het bestemmingsplan voor Warande fase 1 is 66 ha optimaal kiekendieven
foerageergebied (op basis van de toenmalige inzichten) aangelegd tussen het plangebied en het 
bosgebied Hollandse Hout als mitigatie voor het verdwijnen van suboptimaal foerageergebied voor 
de bruine en blauwe kiekendief. Begin 2013 is dit gebied vervangen door een optimaal 
kiekendievenfoerageergebied van 7,3 ha in de oksel van de Knardijk tussen de A6 en de Lage Vaart. 
In de passende beoordeling wordt echter beredeneerd dat op basis van nieuwe inzichten het eerder 
aangelegde kiekendievenfoerageergebied als mitigatie voor de aanleg van Warande fase 1 niët 
langer noodzakelijk is, omdat op dit moment geen sprake is van negatieve effecten die gemitigeerd 
dienen te worden. Deze vergunningaanvraag dient daarom tevens om een bestuurlijk oordeel te 
ontvangen over de noodzakelijk geachte mitigatie. 

B. Procedure 

De vergunningaanvraag is op 21 maart 2014 ontvangen. 

Naar aanleiding van deze aanvraag zijn - op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet 
bestuursrecht - de gemeente Almere, Staatsbosbeheer, Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland, 
KNNV afdeling Lelystad, Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief, Natuur en Milieufederatie 
Flevoland en het Ministerie van Economische Zaken in de gelegenheid gesteld tot het indienen van 
een zienswijze. 

In overeenstemming met artikel 42, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 dient binnen 13 
weken na ontvangst van de aanvraag een definitief besluit te zijn genomen. Deze termijn kan 
eenmalig verlengd worden met nogmaals 13 weken. 

Wim
Note
7,3 als vervanger van 66 ha ?
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C. V/ettelijk kader 

De Natuurbeschermingswet 1998 (hierna Nbwet) is per 1 oktober 2005 het nationale wettelijke 
kader voor toetsing van activiteiten, plannen, projecten en handelingen met mogelijke gevolgen 
voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones aangewezen onder de 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. 

Met uitzondering van de projecten en handelingen die worden vermeld in artikel 2 van het Besluit 
vergunningen Natuurbeschermingswet 1998, berust de bevoegdheid tot het verlenen van een 
vergunningen onder artikel 16 en 19d van de Nbwet bij Gedeputeerde Staten. 

Op grond van artikel 16, eerste lid van de Nbwet is verboden zonder vergunning van Gedeputeerde 
Staten in een beschermd natuurmonument handelingen te verrichten, te doen verrichten of te 
gedogen, die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, voor de natuurwetenschappelijke 
betekenis van het beschermd natuurmonument of voor dieren of planten in het beschermd 
natuurmonument of die het beschermd natuurmonument ontsieren, dan wel in strijd met de bij een 
vergunning gestelde voorschriften of beperkingen handelingen te verrichten, te doen verrichten of 
te gedogen. Het vierde lid van artikel 16 stelt dat dit verbod tevens van toepassing is op 
handelingen als bedoeld in het eerste lid die buiten het beschermd natuurmonument kunnen 
worden verricht (externe werking). 

Op grond van artikel 19d, eerste lid van de Nbwet is het verboden zonder vergunning van 
Gedeputeerde Staten, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen, 
projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te verrichten, die gelet op de 
instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen 
verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het 
gebied is aangewezen. De instandhoudingsdoelstellingen waar in dit artikel naar gerefereerd wordt, 
hebben geen betrekking op de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, zijnde de 
instandhoudingsdoelstellingen voor beschermde natuurmonumenten. 

In overeenstemming met artikel 19e van de Nbwet houden Gedeputeerde Staten bij het verlenen 
van een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid rekening met: 

a. de gevolgen die een project, waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft, kan hebben 
voor een Natura 2000-gebied, gelet op de instandhoudingsdoelstelling van dat gebied 

b. een op grond van artikel 19a of artikel 19b vastgesteld beheerplan, en 
c. vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale 

bijzonderheden. 

Op dit moment is er nog geen beheerplan onder de Nbwet vastgesteld voor de Oostvaardersplassen. 
Gedeputeerde Staten maken voor de toetsing gebruik van het definitieve aanwijzingsbesluit met 
instandhoudingsdoelstellingen en andere relevante documenten. 

Artikel 19ia, tweede lid van de Nbwet stelt, dat wanneer de instandhoudingsdoelstelling voor een 
Natura 2000-gebied mede betrekking heeft op de doelstellingen van een beschermd 
natuurmonument, een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, tevens als 
een aanvraag van een vergunning als bedoeld in het artikel 16, eerste lid wordt opgevat. Met dien 
verstande dat de tekst van het definitieve aanwijzingsbesluit als Natura 2000-gebied leidend is voor 
wat betreft de instandhoudingsdoelstelling van het gebied. 

Het project wordt uitgevoerd in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen. Dit 
gebied is op 23 december 2009 (kenmerk PDN/2009-078) op basis van artikel 10a van de Nbwet 
aangewezen als Natura 2000-gebied, als speciale beschermingszone voor de volgende vogelsoorten: 
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Broedvogels 
Dodaars, aalscholver, roerdomp, woudaap, kleine zilverreiger, grote zilverreiger, lepelaar, bruine 
kiekendief, blauwe kiekendief, porselein hoen, blauwborst, snor, rietzanger en grote karekiet. 

Niet-broedvogels 
Grote zilverreiger, lepelaar, wilde zwaan, kolgans, grauwe gans, brandgans, bergeend, smient, 
krakeend, wintertaling, pijlstaart, slobeend, tafeleend, kuifeend, nonnetje, zeearend, kluut, 
kemphaan en grutto. 

Voor bijna alle soorten betreft het een behouddoelstelling. Voor de broedvogelsoorten woudaap en 
blauwe kiekendief is een uitbreidingsdoel geformuleerd. 

D. Inhoudelijke beoordeling 

Toetsing 
Nu er nog geen beheerplan beschikbaar is maken Gedeputeerde Staten voor de toetsing gebruik van 
het definitieve aanwijzingsbesluit met instandhoudingsdoelstellingen. Daarnaast wordt gebruik 
gemaakt van de doelen- en profieldocumenten die destijds door het Ministerie van LNV zijn 
uitgebracht en van aanvullende informatiebronnen over actuele natuurwaarden. 

De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in vier stappen. 
Deze stappen zijn: 
1. Identificeren van mogelijke negatieve effecten; 
2. Mitigerende of andere maatregelen in de aanvraag die de effecten beperken; 
3. Toets aan de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied; 
4. Toetsing aan de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en 

lokale bijzonderheden. 

Stap 1: Identificeren van mogelijke negatieve effecten 
Mogelijke externe negatieve effecten op broedvogels en niet-broedvogels in de 
Oostvaardersplassen door licht en geluid 
Mogelijke externe negatieve effecten op broedvogels van de Oostvaardersplassen waarvoor 
het plangebied en haar directe omgeving van belang zijn voor deze broedvogels als 
foerageergebied 
Mogelijke externe negatieve effecten op niet-broedvogels van de Oostvaardersplassen 
waarvoor het plangebied en haar directe omgeving van belang zijn voor deze broedvogels 
als rust- en foerageergebied 

Stap 2: Mitigerende of andere maatregelen in de aanvraag die effecten beperken 
Het plangebied ligt op ruim 1,5 km afstand van de Oostvaardersplassen met daartussen het 
bosgebied Hollandse Hout, waardoor licht en geluid afgeschermd worden. 

Daarnaast zijn bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor Warande fase 1 een aantal 
aanbevelingen gedaan, die inmiddels voor het ontwikkelde woongebied ook gerealiseerd zijn, het 
betreft achtereenvolgens: 

De aanleg van een sloot van 3 meter breed een aarden wal van 3 meter hoog tussen het 
plangebied en het oorspronkelijk kiekendievenfoerageergebied; 
Geen ontsluitingsweg aanleggen op de grens tussen de nieuwe woonwijk en het 
foerageergebied; 
Recreatie voorkómen op de aanvliegroute van de kiekendieven. 

Wim
Note
Vreemd
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Stap 3: Toets aan de instandhoudingsdoelstellingen 

Broedvogels 

Tabel 1: Instandhoudingsdoelstellingen en staatvan Instandhouding broedvogels' 
Niet- Instandhoudingsdoelstetlins Broedseizoen 2008 t/m 2012 
broedvogel 2008 2009 2010 2011 2012 
Dodaars Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met 

een draagkracht voor een populatie van ten 
minste 140 paren 

37 26 84 58 

Aalscholver Behoud omvang en kwaliteit leefgebied als 
bijdrage voor de populatie van het 
Usselmeergebied van ten minste 8000 paren 

2700 2445 2892 2521 2532 

Roerdomp Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met 
een draagkracht voor een populatie van ten 
minste 40 paren (territoria) 

22 19 28 24 32 

Woudaap Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit 
leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van ten minste 3 paren 

_2 1 1 0 1 

Kleine 
Zilverreiger 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met 
een draagkracht voor een populatie van ten 
minste 20 paren 

0 2 2 0 0 

Grote 
Zilverreiger 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met 
een draagkracht voor een populatie van ten 
minste 40 paren 

78 96 154 150 167 

Lepelaar Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met 
een draagkracht voor een populatie van ten 
minste 160 paren 

123 118 115 112 189 

Bruine 
Kiekendief 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met 
een draagkracht voor een populatie van ten 
minste 40 paren 

55 56 54 59 68 

Blauwe 
Kiekendief 

Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit 
leefgebied met een draagkracht voor een 
populatie van ten minste 4 paren 

2 2 3 1 1 

Porseleinhoen Uitbreiding omvang en/of verbetering kwaliteit 
leefgebied voor een populatie van ten minste 
40 paren 

2 2 21 15 4 

Blauwborst Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met 
een draagkracht voor een populatie van ten 
minste 190 paren 

95 154 97 103 2 

Snor Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met 
een draagkracht voor een populatie van ten 
minste 680 paren 

206 246 490 480 _ I " 

Rietzanger Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met 
een draagkracht voor een populatie van ten 
minste 790 paren 

380 232 230 244 _2 

Grote karekiet Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met 
een draagkracht voor een populatie van ten 
minste 3 paren 

0 0 0 0 0 

1. Gegevens betreffende het aantallen broedparen in de jaren 2008 t/m 2012 zijn afkomstig van de website van 
Sovon: http://s1 .sovon.nl/gebieden/geb1eden trendsnw.asp?gebnr=78 (geraadpleegd op 10 juni 2014) 

2. '- ' betekent: Geen gegevens beschikbaar 
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Het plangebied is gelegen op 1,5 km afstand van de Oostvaardersplassen. Hieronder wordt alleen 
ingegaan op die soorten die tijdens het broedseizoen gebruik maken van zowel de 
Oostvaardersplassen om te broeden als van het plangebied om te foerageren. Dit betreft de grote 
zilverreiger, bruine kiekendief en blauwe kiekendief. Voor de overige broedvogelsoorten kunnen 
(significante) negatieve effecten al bij voorbaat uitgesloten worden. 

Van de soorten die tijdens het broedseizoen foeragerend zijn aangetroffen in het plangebied of in 
de onmiddellijke nabijheid daarvan, zitten zowel de grote zilverreiger (+322%) als de bruine 
kiekendief (+46%) boven het instandhoudingsdoel. Eventuele effecten zullen dan ook zeker niet 
significant zijn. Voor beide soorten is inmiddels voldoende foerageergebied aanwezig in de 
omgeving van de Oostvaardersplassen om blijvend te kunnen voldoen aan de instandhoudings
doelstellingen. 

De blauwe kiekendief vestigde zich na de droogval van Zuidelijk Flevoland, waarbij het aantal in 
deze polder een maximum bereikte van 40 a 50 paren eind jaren '70 van de vorige eeuw. Het aantal 
daarvan dat in de Oostvaardersplassen broedden liep op van 1 broedpaar ten tijde van het ontstaan 
van de Oostvaardersplassen in 1973 tot maximaal 12 broedparen in 1992 kort na de herinundatie van 
het westelijk deel van de Oostvaardersplassen. Door de voortdurende ontginning van de polder 
verdwenen de broedgevallen in de rest van de polder, waardoor alleen de Oostvaardersplassen als 
broedgebied overbleef. Vanwege de behoefte aan een specifieke vegetatiestructuur (halfopen) in 
verband met de iets andere jachttechniek van het mannetje blauwe kiekendief is het areaal dat 
nodig is om één broedpaar van voldoende voedsel te voorzien aanzienlijk groter dan van de 
verwante bruine kiekendief. 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 
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. Sinds 2011 broedt er in de Oostvaardersplassen echter nog maar één paar blauwe 
kiekendieven. En het broedresultaat is al sinds 2005 nihil. Vermoedelijk speelt predatie van de 
jonge vogels op het nest een rol. De hoeveelheid geschikt foerageergebied lijkt op dit moment dan 
ook niet het knelpunt voor de blauwe kiekendief; wellicht wel de afstand die overbrugd moet 
worden door de oudervogels voordat effectief gejaagd kan worden, want daardoor is het nest 
gedurende langere ti jd onbewaakt. 

Het in stand houden van de tijdelijke kiekendievenfoerageergebieden ter mitigatie van het verloren 
gaan van suboptimale foerageergebied in het bestemmingsplangebied Warande fase 1 is dan ook op 
dit moment niet noodzakelijk, zeker gezien het beperkte gebruik dat door de blauwe kiekendief van 
het gebied nabij de Warande wordt gemaakt. 

Hoewel in het concept Natura 2000-beheerplan voor de Oostvaardersplassen maatregelen voorzien 
worden, waardoor er in de eerste twee beheerperioden voldoende draagkracht voor 4 paar blauwe 
kiekendief gerealiseerd wordt, toch kan extra foerageergebied in de toekomst nodig blijken. Het 
gebied van de Warande dat een agrarische bestemming behoudt nadat fase 1 ontwikkeld is (233 ha), 
biedt voldoende ruimte om in de toekomst optimaal foerageergebied in te kunnen richten mocht dit 
vanuit het beheerplan Oostvaardersplassen noodzakelijk blijken op basis van de resultaten van de 
monitoring die deel uitmaakt van het beheerplan. 

Wim
Note
terecht ?

Wim
Note
exclusief tbv de blauwe kiek ?

Wim
Highlight
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Daarbij is het wel van belang dat er geen onomkeerbare wijzigingen in het gebied plaatsvinden. 
Daartoe is dan ook een vergunningvoorwaarde opgenomen. Daarbij is ook de strook tussen het 
Hollandse Hout en de A6 betrokken, omdat deze strook op geringere afstand ligt van de 
Oostvaardersplassen, waardoor de benodigde vliegtijd om hier te foerageren minder zijn dan voor 
de gebieden in de directe omgeving van de Warande. 

Niet-broedvogels 
Een overzicht van de instandhoudingsdoelen en de staat van instandhouding van de niet-broedvogels 
is opgenomen in tabel 2. In de passende beoordeling is aangegeven dat alleen de soorten grauwe 
gans en de kolgans regelmatig in het plangebied zijn aangetroffen. De grauwe gans schommelt rond 
het instandhoudingsdoel. De Oostvaardersplassen is vooral van belang in de ruiperiode, wanneer 
grote groepen ganzen uit noordoost Europa hier komen om de slagpenrui door te maken in het 
moeras. Vervolgens wordt voornamelijk gefoerageerd in de grazige randzone van de 
Oostvaardersplassen alvorens de terugtrek naar de broedgebieden wordt ondernomen. Mogelijk dat 
de akkerbouwpercelen van het plangebied wel een geringe functie vervullen voor grauwe ganzen 
die in de Oostvaardersplassen overwinteren. Gezien de overvloed aan agrarische percelen rondom 
de Oostvaardersplassen heeft de soort bij het realiseren van Warande fase 1 voldoende 
uitwijkmogelijkheden om elders buiten de Oostvaardersplassen te foerageren. Negatieve effecten 
zijn uitgesloten. 

De kolgans zit zo'n 40% onder het instandhoudingsdoel. Tot 2007 werden er regelmatig grote 
groepen kolganzen in het plangebied waargenomen. Daarna zijn de aantallen teruggelopen tot 
gemiddeld 15 per seizoen gerekend over de seizoenen 2007/08 t /m 2011 /12. Uit de passende 
beoordeling wordt duidelijk dat de kolganzen die in de Oostvaardersplassen rusten slechts een 
zwakke relatie onderhouden met het plangebied. Het gros van de kolganzen die in de 
Oostvaardersplassen rusten, foerageert namelijk in Noord-Holland, gevolgd door Zuidelijk 
Flevoland. Slechts een klein aantal pendelt dagelijks naar gebieden ten noordoosten van de 
Oostvaardersplassen (inclusief het plangebied). Kolganzen pendelen dagelijkse aanzienlijke 
afstanden tussen rustgebied en foerageergebied. Binnen de actieradius van de familiegroepen die 
gebruik maken van het plangebied bevinden zich voldoende alternatieve foerageergebieden. 
Negatieve effecten kunnen uitgesloten worden. 

Instandhoudingsdoelen staatsnatuurmonument 
Het voormalige staatsnatuurmonument Oostvaardersplassen is aangewezen vanwege het 
zoetwatermoerasecosysteem dat zich hier ontwikkeld heeft met de daarbij behorende vogelsoorten. 
Daarbij worden 30 broedvogels, 3 vogelsoorten die in de Oostvaardersplassen ruien en 3 
overwinterende vogelsoorten met name genoemd, alsook een aantal soortgroepen die regelmatig 
van de Oostvaardersplassen gebruik maken. In het hieraan voorafgaande gedeelte heeft al een 
toetsing aan de diverse broedvogel- en niet-broedvogelsoorten plaatsgehad. 

Van de soorten waarvoor geen instandhoudingsdoelstelling zijn vastgelegd in het kader van de 
aanwijzing als Natura 2000-gebied dient alleen de velduil nog genoemd te worden, omdat dit de 
enige soort is die tijdens de broedtijd een ruimere verspreiding heeft dan alleen de 
Oostvaardersplassen. Voor deze soort is in afwijking van de oorspronkelijke aanwijzing als 
Vogelrichtlijngebied in 1989 echter niet langer een instandhoudingsdoelstelling geformuleerd. Deze 
soort is namelijk voor het laatst in 1993 als broedvogel in de Oostvaardersplassen vastgesteld. Door 
de voortschrijdende ontginning van de polder is er voor deze soort onvoldoende geschikt 
voedselgebied overgebleven. 

Omdat zowel de bruine als de blauwe kiekendief met name genoemd worden in het 
aanwijzingsbesluit voor het staatsnatuurmonument is deze vergunning op basis van artikel 19ia van 
de Nbwet tevens een vergunning ex artikel 16 van de Nbwet. 

Wim
Note
Dat valt in het beperkingengebied van het vliegveld en mag dus geen natuurgebied worden.
Dat geldt ook voor de rest. Alleen een klein deel in het NW valt er buiten. Zie het kaartje in de bijlage.

Wim
Note
wel een gemakkelijke conclusie; worden die percelen al niet opgebruikt door andere vogels ?

Wim
Note
idem
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Tabel 2: Instandhoudingsdoelstellingen en staat van instandhouding niet-broedvogels' 
Niet-
broedvogel 

Instartdhoudinssdoelstelling' Seizoertssemiddelden20Q7/08 t/m 2011/12 
07/08 08/09 09/10 ^ 10/11 11/12 

Grote 
Zilverreiger 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor 
een populatie van gemiddeld 30 vogels 

89 92 100 72 130 

Lepelaar Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor 
een populatie van gemiddeld 110 vogels 

88 87 84 64 105 

Wilde Zwaan Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor 
een populatie van gemiddeld 20 vogels 

15 4 2 3 6 

Kolgans Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor 
een populatie van gemiddeld 600 vogels 

366 430 394 376 221 

Grauwe Gans Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor 
een populatie van gemiddeld 4.200 vogels 

5.256 4.744 3.414 4.594 3.340 

Brandgans Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor 
een populatie van gemiddeld 1.800 vogels 

3.495 1.860 2.778 5.005 3.455 

Bergeend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor 
een populatie van gemiddeld 90 vogels 

71 65 73 50 88 

Smient Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor 
een populatie van gemiddeld 2.100 vogels 

909 591 655 235 1.266 

Krakeend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor 
een populatie van gemiddeld 480 vogels 

235 308 261 243 260 

Wintertaling Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor 
een populatie van gemiddeld 1.300 vogels 

652 898 1.370 732 1.723 

Pijlstaart Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor 
een populatie van gemiddeld 80 vogels 

19 6 14 4 135 

Slobeend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor 
een populatie van gemiddeld 1.900 vogels 

1.232 736 1.241 1.755 1.918 

Tafeleend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor 
een populatie van gemiddeld 11.900 vogels^ 

27.300 33.475 16.370 1.235 8.585 

Kuifeend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor 
een populatie van gemiddeld 10.200 vogels^ 

27.430 13.835 6.455 4.782 20.400 

Nonnetje Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor 
een populatie van gemiddeld 280 vogels^ 

61 147 141 114 46 

Zeearend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 4^ 5̂  3̂  4' 5' 
Kluut Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor 

een populatie van gemiddeld 100 vogels 
6 2 27 16 2 

Kemphaan Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor 
een populatie van gemiddeld 210 vogels^ 

0 95 110 95 140 

Grutto Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor 
een populatie van gemiddeld 90 vogels 

70 116 101 144 30 

1. De gegevens betreffende de selzonenen 2007/08 t /m 2011/12 zijn afkomstig van de website van Sovon: 
http://s1.sovon.nl/geb1eden/gebieden trendsnw.asp?gebnr=78 (geraadpleegd op 11 juni 2014) 

2. Het betreft hier seizoensgemiddelden, tenzij anders vermeldt 
3. Het betreft een seizoensmaximum 

Cumulatie met andere projecten 
Voor de relevante ruimtelijke projecten aan de Almeerse zijde zijn inmiddels 
Natuurbeschermingswetvergunningen verleend. Daarin is de aanleg van optimale 
kiekendievenfoerageergebieden ter mitigatie van de verloren gegane suboptimale rietruigten 
geregeld. Samen met de optimale kiekendievenfoerageergebieden die door Staatsbosbeheer zijn 
aangelegd in het A6-gebied is er op dit moment een ruim aanbod aan kiekendievenfoerageergebied 
beschikbaar. 
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Stap 4: Toetsing aan de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en  
lokale bijzonderheden 

In 1976 kreeg Lelystad de opdracht van het Rijk om minimaal 1.500 woningen per jaar te bouwen, 
en uit te groeien tot een stad van 100.000 tot 125.000 inwoners in het jaar 2000. Lelystad werd 
aangewezen als groeikern voor de opvang voor het noordelijk deel van de Randstad, met name 
Amsterdam. Lelystad groeide dan ook in een fors tempo: van 10.000 inwoners in 1973 tot 50.000 
inwoners in 1982. De ontwikkeling van Almere en de hernieuwde aandacht voor woningbouw in de 
grote steden (met name Amsterdam), maakten het Lelystad echter onmogelijk de groeitaak in het 
voorgestane tempo af te ronden. In de periode vanaf het midden van de jaren tachtig tot 
halverwege de jaren negentig werd nauwelijks nieuwbouw gepleegd, in deze periode is Lelystad dan 
ook in financiële problemen geraakt, doordat het aantal inwoners te laag was om de gerealiseerde 
openbare voorzieningen te onderhouden. Om een levensvatbare stad te zijn, moet Lelystad op korte 
termijn groeien tot 80.000 inwoners. Dit streven vraagt om de bouw van een groot aantal woningen 
in Lelystad. Een belangrijke locatie hiervoor is onderhavig bestemmingsplangebied Warande fase 1. 
Gezien de huidige woningmarkt verwacht men dat deze locatie voorziet in de woningbehoefte voor 
de komende 10 a 15 jaar. 

Conclusie 
De aanleg van Warande fase 1 heeft geen significante negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van de vogels waarvoor de Oostvaardersplassen is aangewezen. 

Negatieve effecten op grote zilverreiger en bruine kiekendief kunnen opgevangen worden doordat 
beide soorten ruim boven het instandhoudingsdoel zitten. Daarnaast zullen delen van Warande fase 
1 zolang deze nog niet met woningen zijn bebouwd tijdelijk voorzien in extra foerageergebied voor 
de bruine kiekendief, wanneer rietruigte de kans bli jft houden zich op bouwrijp gemaakte gronden 
te ontwikkelen. 

Negatieve effecten op de blauwe kiekendief kunnen niet geheel uitgesloten worden nu in 2012 voor 
het eerst sinds 2003 weer een mannetje blauwe kiekendief in het gebied van de Warande 
foeragerend is waargenomen tijdens het broedseizoen. Het moge echter duidelijk zijn dat het 
gebied geen wezenlijk onderdeel uitmaakt van het leefgebied van de blauwe kiekendief, maar dat 
eerder sprake is van een incidenteel gebruik van het plangebied. 

Omdat er zonder de door gemeente Lelystad ingerichte kiekendievenfoerageergebieden, voldoende 
geschikt optimaal kiekendievenfoerageergebied aanwezig is voor een verdere groei van de populatie 
blauwe kiekendieven en er minimaal 233 ha buiten het plangebied overblijft om in de toekomst 
kiekendievenfoerageergebied aan te leggen, is er geen noodzaak om als mitigatie voor de realisatie 
van het plangebied kiekendievenfoerageergebied in stand te houden. 

Periode 
De vergunning wordt verleend voor onbepaalde t i jd. Indien gewenst kan bij verdere ontwikkeling 
van de Warande (volgende fasen) een wijziging van deze vergunning aangevraagd worden die dan 
getoetst zal worden aan het dan vigerende definitief vastgestelde beheerplan voor de 
Oostvaardersplassen. 

E. Zienswijzen 

Naar aanleiding van deze aanvraag zijn - op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet 
bestuursrecht - de gemeente Almere, Staatsbosbeheer, Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland, 
KNNV afdeling Lelystad, Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief, Natuur en Milieufederatie 
Flevoland en het Ministerie van Economische Zaken in de gelegenheid gesteld tot het indienen van 
een zienswijze. 
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De gemeente Almere en de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland hebben aangegeven geen 
zienswijze te zullen indienen. Van de andere uitgenodigde partijen zijn geen reacties ontvangen. 

F. Kennisgeving en afschriften 

Van dit besluit zal conform artikel 42, derde lid van de Natuurbeschermingswet door ons kennis 
worden gegeven door middel van publicatie in de Flevopost en Almere Vandaag en op de website 
van provincie Flevoland. 

Afschriften van dit besluit worden verzonden aan: 
- Ministerie van Economische Zaken, Directie RRE/Nb-wet team 
- Gemeente Almere 
- Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland 
- Vogelbescherming Nederland 
- Team Bodem, Water en Natuur van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek 

G. Besluit met vergunningvoorwaarden . -

Gedeputeerde Staten van Flevoland HEBBEN BESLOTEN op grond van artikel 16 en 19d van de 
Natuurbeschermingswet 1998; 

Een vergunning van onbepaalde duur te verlenen aan de gemeente Lelystad, 

Voor de realisatie van bestemmingsplan Warande fase 1. 

En aan deze vergunning de volgende voorwaarden te verbinden:. 

1. De huidige sloot en grondwal tussen het reeds ontwikkelde bestemmingsplangebied en de 
doorvliegcorridor langs het bosgebied Hollandse Hout wordt in stand gehouden. 

2. Voordat de meest zuidwestelijke bouwkavels tussen de Torenvalktocht en het spoor 
bouwrijp worden gemaakt, wordt hieraan voorafgaand eveneens een 3 meter brede sloot en 
een geluidswal van 3 meter hoog aangelegd langs de doorvliegcorridor. 

3. Er mogen in de maanden mei t /m juli geen heiwerkzaamheden plaatsvinden op minder dan 
200 meter van de doorvliegcorridor. Deze bepaling dient integraal overgenomen te worden 
in de Omgevingsvergunning van concrete bouwplannen die binnen de afstand van 200 meter 
van de doorvliegcorridor gerealiseerd zullen worden. 

4. Er worden voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het Natura 2000-beheerplan geen 
bestemmingsplanwijzigingen doorgevoerd in het gebied zoals aangeduid op de kaart, die als 
bijlage 1 is bijgevoegd, die de ontwikkeling van kiekendievenfoerageergebied op deze 
percelen onmogelijk zouden maken, mocht dit vanuit het beheerplan noodzakelijk blijken. 

H. Bezwaar 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij 
ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en 
adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 
van het bezwaar. 

Wim
Highlight

Wim
Note
wordt de begroeiïng in de doorvliegcorridor niet te hoog ?
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Nadere informatie over de bezwaarprocedure treft u aan op het informatieblad, dat als bijlage 2 is 
bijgevoegd. 

I. Ondertekening 

Lelystad, 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris,^-) de voorzitter. 

mr. drs T. van der Wal L. Verbeek 
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Bijlage 1: Kaart te reserveren gronden als potentieel kiekendievenfoerageergebied 



RESERVERING KIEKENDIEVENFOERAGEERGEBIED 

Reservering kiekendieven foerageergebied 

Doorvliegcorridor kiekendieven 

Dit deel mag alleen bebouwd worden wanneer 
aan vergunningvoorwaarde 2 is voldaan 

PROVINCIE FLEVOLAND RM I GEO I U0055 

1,5 km 

Wim
Note
grens vogelbeperkingengebied

Wim
Note
grens vogelbeperkingengebied



Bijlage 2: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 

Bezwaar 
Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient 
ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 

Verzoek om voorlopige voorziening 
Wanneer u van mening bent dat, in afwachting van de behandeling van uw bezwaarschrift, een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen, kunt u een verzoek daartoe indienen bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u 
griffierecht heeft betaald. De Raad van State laat u weten hoe hoog het griffierecht is en op welke 
wijze u dit kunt overmaken. 

Overslaan van de bezwaarschriftenprocedure 
Op grond van artikel 7:1a van de Algemene wet bestuursrecht kunt u in uw bezwaarschrift aangeven 
dat u de bezwaarschriftenprocedure wilt overslaan en rechtstreeks in beroep wilt gaan bij de 
administratieve rechter. In artikel 7:1 a tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald 
dat wij een dergelijk verzoek in ieder geval moeten afwijzen wanneer: A) het bezwaarschrift is 
gericht tegen het niet op ti jd nemen van een besluit. B) tegen het besluit door een andere 
belanghebbende ook een ander bezwaarschrift is ingediend waarin zo' n verzoek niet is gedaan en 
dit bezwaarschrift ontvankelijk is. 
Wij stemmen alleen in met het verzoek om de bezwaarschriftenprocedure over te slaan, wanneer 
de zaak daarvoor geschikt is. Wanneer dit het geval is, zenden wij het bezwaarschrift door aan de 
bevoegde rechter. 

Proceskostenvergoeding 
Tot slot wijzen wij u er nog op dat u op grond van artikel 7:15, tweede lid van de Algemene wet 
bestuursrecht bij ons - voordat wij een besluit hebben genomen op uw bezwaarschrift - een verzoek 
kunt indienen om de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van uw 
bezwaarschrift moet maken, te vergoeden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kosten van 
rechtsbijstand, kosten van een getuige/deskundige; reis- en verblijfkosten, kosten van uittreksels 
uit openbare registers, telefoongesprekken. Bij het indienen van zo'n verzoek moet u het bedrag 
van de vergoeding aangeven en stukken overleggen waaruit blijkt dat u deze kosten daadwerkelijk 
heeft gemaakt. Bij het besluit dat wij op het bezwaarschrift nemen, wordt tegelijkertijd een besluit 
genomen op een ingediend verzoek om vergoeding van de kosten. 




