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Geachte leden van de gemeenteraad,  
 
De Vogel- en Natuurwacht ‘Zuid-Flevoland’ heeft in een eerder stadium tweemaal een 
schriftelijke reactie gegeven naar aanleiding van de ontwikkelingen in het gebied 
Oosterwold. Het betreft een zienswijze op het Plan MER Intergemeentelijke Structuurvisie 
Oosterwold en een schriftelijke reactie op het Concept ontwerp ‘Omgevingsplan Oosterwold’. 
De beantwoording van de gemeente op beide schriftelijke reacties tezamen met de 
bekendmaking van het Ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterwold heeft ertoe geleid dat de 
Vogelwacht een zienswijze indient met betrekking tot het Ontwerp Chw bestemmingsplan 
Oosterwold.  
 
In het Chw bestemmingsplan Oosterwold wordt terecht gesteld dat er maatregelen 
noodzakelijk zijn om de in de Oostvaardersplassen broedende bruine en blauwe 
kiekendieven van foerageergebied te voorzien. Zonder mitigerende maatregelen zal met de 
ontwikkeling van Oosterwold het leefgebied van de kiekendief significant verslechteren. Het 
gehele plangebied ligt namelijk als foerageergebied binnen het bereik van de kiekendieven.  
 
In de nota vooroverleg en beantwoording ‘Chw bestemmingsplan Oosterwold’ (bijlage 2 bij 
de toelichting) wordt door de gemeente vermeld dat de wijze van mitigatie nog nader 
uitgewerkt dient te worden en dat de mitigerende maatregelen zowel binnen als buiten het 
plangebied kunnen vallen. De gemeente geeft vervolgens aan dat het huidige 
bestemmingsplan alleen fase 1 mogelijk maakt, en dat het gebied van fase 1 buiten het 
invloedsgebied van de kiekendief valt (meer dan 6 km). Maar ondanks dat het overgrote deel 
van fase 1 buiten de straal van 6 km valt (een klein gedeelte valt nog wel binnen de straal 
van 6 km), bevat het gebied van fase 1 wel degelijk belangrijke 
kiekendieffoerageergebieden. In het Chw bestemmingsplan Oosterwold wordt op pagina 53 
helaas een verkeerd kaartje getoond, dit kaartje correspondeert namelijk niet met het 
daadwerkelijke kaartje uit het onderzoek naar kiekendieven in 2011 van Altenburg & 
Wymenga (zie bijlage, blz 38 uit het desbetreffende onderzoek). In het kaartje van 2011 
staan belangrijke foerageergebieden ingetekend in het fase 1 gebied, ook buiten de straal 
van 6 km, en zoals te zien is ook in het gehele plangebied. Bovendien staat er in datzelfde 
onderzoek op pagina 59 (zie bijlage) dat het broedsucces in de oost- en westrand van de  
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OVP aanmerkelijk lager ligt dan in het middendeel van de OVP. Altenburg & Wymenga geeft 
aan dat dit waarschijnlijk samenhangt met het gebrek aan kwalitatief goede 
foerageergebieden in de directe omgeving van Almere (en respectievelijk Lelystad).  
 
Dit onderstreept nog eens de noodzaak van goede mitigerende maatregelen, ook met ingang 
van fase 1. Het Chw bestemmingsplan Oosterwold geeft een beschrijving dat er gebieden 
optimaal geschikt gemaakt zullen worden als foerageergebied (20ha). Het is echter niet 
duidelijk waar deze kiekendieffoerageergebieden gesitueerd zullen gaan worden en op welke 
wijze de foerageergebieden vorm krijgen.  
De Vogelwacht meent dat het uitermate belangrijk is om in het Chw bestemmingsplan 
Oosterwold locatie en inrichting van mitigerende maatregelen op te nemen. Het is 
onacceptabel als er foerageergebieden verloren gaan met de ontwikkeling van Oosterwold 
zonder dat de mitigerende maatregelen uitgevoerd en bewezen effectief zijn. Met andere 
woorden: eerst mitigeren voordat men overgaat tot de ontwikkeling van Oosterwold om de 
in het Plan MER genoemde negatieve effecten op het leefgebied van de kiekendief te 
voorkomen.  
 
Voor eventuele vragen over deze zienswijze kunt u zich richten tot Sonja Hartlief 
(coördinator van de Werkgroep Bescherming): bescherming@vogelwachtflevoland.nl  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Werkgroep Bescherming en het bestuur van de Stichting Vogel- en natuurwacht 
‘Zuid-Flevoland’ 
 
 
 
Sonja Hartlief 
Cordinator Werkrgroep Bescherming 
 
 
Inge Hagens      Marius Bouscholte 
Voorzitter        Algemeen bestuurslid 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: 
- ‘Foeragerende Kiekendieven in en rondom de Oostvaardersplassen in 2011’ van 

Altenburg & Wymenga (27-9-2012), pagina 38 en 59 
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