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Mansveld,

Graag maakt Vogelbescherming Nederland gebruik van haar mogelijkheid om een
zienswijze in te dienen op het ontwerp-Iuchthavenbesluit voor de uitbreiding van Lelystad
Airport. De bestudering van het ontwerp-Iuchthavenbesluit, de bij dat besluit behorende
toelichting en de beschikbare (achtergrond-) documentatie geeft ons aanleiding tot het
formuleren van kritische kanttekeningen en het doen van enkele aanbevelingen. Daarbij
beperken wij ons logischerwijs tot de voor de betrokken vogels en hun leefgebieden
relevante zaken. Wij zullen puntsgewijs de volgende onderwerpen aan bod laten komen:
1.
2.
3.
4.

Het belang van de Flevopolder voor vogels
Vliegroutes boven Natura-2000 gebieden
Risico van vogelaanvaringen
Effecten van vogelwerende activiteiten
4.1 Effecten van vogelwerende activiteiten op omliggende natuurgebieden
4.2 Ontbreken Faunabeheerplan
5. Stikstofdepositie in Natura-2000 gebieden
6. Evaluatie in 2020
1. Belang van de Flevopolder voor vogels
De locatie van Lelystad Airport bevindt zich midden in de Flevopolder in provincie Flevoland.
Om te beginnen willen wij van deze mogelijkheid gebruik maken om het belang van de
Flevopolder voor grote groepen vogels te benadrukken. In de nabije omgeving van Lelystad
Airport bevinden zich een aantal belangrijke natuurgebieden die beschermd worden onder
de Vogel- en/of Habitatrichtlijn (de Natura-2000 gebieden), de Ecologische Hoofdstructuur of
zijn aangemerkt als beschermd Natuurmonument. Natura 2000-gebieden als de
Oostvaardersplassen, de Lepelaarsplassen, de Veluwerandmeren, het Markermeer & IJmeer
en het Ketelmeer zijn van internationaal belang voor honderdduizenden water- en
moerasvogels. Vogelbescherming Nederland maakt zich ernstig zorgen over de locatie van
Luchthaven Lelystad in relatie tot vliegveiligheid en de vogelrijkheid van de nabije omgeving.
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VogelbeschermingNederland is Partner van BirdLife International, wereldwijd actief voor vogels en natuur

2. Vliegroutes boven Natura-2000 gebieden
In de MER komen verschi11ende routevarianten aan bod. In deelonderzoek 4E "Beschermde
Natuurgebieden" wordt dieper ingegaan op de verschillende vliegroutes en de mogelijke
effecten op de beschermde natuurgebieden in de omgeving van Lelystad Airport. In de
ontwikkeling van de vliegroutes is geprobeerd om Natura 2000-gebieden te ontzien door op
minimaal 3000 voet hoogte te passeren. In deelonderzoek 4E "Beschermde Natuurgebieden"
wordt de conclusie getrokken dat als vliegbewegingen plaats vinden op of onder 3000 voet
negatieve effecten op de beschermde natuurwaarden (de instandhoudingsdoelstellingen)
van een natuurgebied niet uit te sluiten zijn. Als gevolg van deze constatering wordt de
conclusie getrokken dat vliegroute A, die op 3000 voet hoogte dwars over de
Oostvaardersplassen (en ook over het Markermeer & IJmeer) heen gaat, mogelijk negatieve
effecten op de beschermde natuurwaarden van de Oostvaardersplassen tot gevolg heeft.
Aangezien negatieve effecten niet uitgesloten kunnen worden als een natuurgebied op of
onder de 3000 voet gepasseerd wordt, concludeert Vogelbescherming Nederland dat
routevarianten waarbij dit van toepassing is categorisch uitgesloten dienen te worden.
3. Risico van vogelaanvaringen
Aanvaringen tussen vliegtuigen en vogels vormen een groot gevaar voor de luchtvaart.
Vliegveiligheid is daarom een belangrijk onderwerp rondom de uitbreiding van Lelystad
Airport. In de MER wordt op dit onderwerp ingegaan in deelonderzoek 4H: Vogels en
vliegveiligheid. In dit deelonderzoek wordt aangegeven dat voor een goede inschatting van
het risico van vogelaanvaringen de volgende gegevens nodig zijn:
de aantallen vogels in verschi11ende natuurgebieden;
de mate waarin deze vogels als onderdeel van de dag-cyclus ook buiten het
natuurgebied verblijven;
patronen in het verloop van doortrek in voor- en najaar van en naar
natuurgebieden;
de kans dat zij daarbij luchtlagen gebruiken die ook door vliegverkeer van en naar
Lelystad gebruikt worden.
Er heeft geen systematisch en doelgericht (veld)onderzoek plaats gevonden om deze
gegevens te verzamelen. In plaats hiervan is de inschatting van het aanvaringsrisico
gebaseerd op al beschikbare gepubliceerde gegevens (zie pagina 12 en 59 tim 61 van
deelonderzoek 4H). Het valt op dat een aantal aangehaalde rapporten behoorlijk gedateerd
is. Zo wordt bijvoorbeeld een rapport aangehaald over ganzen en zwanen in Nederland'
waarin de gegevens gebaseerd zijn op de periode 1985-1994. In de tussentijd zijn met name
de aantallen ganzen flink veranderd (ongeveer verdubbeld). Daarnaast lijken met name
gegevens over vliegbewegingen (hoogte, frequentie, aantallen etc.) van risicosoorten in de
omgeving van Lelystad Airport vrijwel volledig te ontbreken. Deze leemten in kennis worden
ook benoemd op pagina 58 van deelonderzoek 4H: De risicoanalyse is slechts gebaseerd op
schattingen van vliegbanen van vogels, meer precieze schattingen zijn op basis van de
beschikbare gegevens niet mogelijk, niet bekend is hoe frequent aalscholvers tijdens het
broedseizoen boven het vliegveld verschijnen, de vliegbanen van vogels gedurende de
avondtrek in de nazomer zijn slechts weer te geven in een brede range, er is aileen een ruwe
schatting van de vlieghoogte te geven en volgens de onderzoekers zijn veldwaarnemingen
nodig.
Vogelbescherming Nederland concludeert dat cruciale gegevens ontbreken om een accurate
inschatting te kunnen maken van het aanvaringsrisico van vogels met vliegtuigen voor
Lelystad Airport. De conclusie dat het risico lager is dan op Schiphol is dan ook onvoldoende
onderbouwd.

l Koffijberg K., B. Voslamber & E.van Winden, 1997. Ganzen en zwanen in Nederland. Overzicht van
pleisterplaatsen in de periode 1985-1994. SOVON/IKCNatuurbeheer, Beek-Ubbergen
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4. Effecten van vogelwerende activiteiten
4.1 Effect van vogelwerende maatregelen op omliggende natuurgebieden
In het Aldersadvies wordt de inschatting gemaakt dat (gebaseerd op de resultaten
van deelonderzoek 4H van de MER: Vogels en vliegveiligheid) het aanvaringsrisico
op Lelystad Airport opgeteld wat lager is dan op Schiphol en dat daarom geen
bovengemiddelde maatregelen nodig zijn om de vliegveiligheid te kunnen garanderen
(zie ook punt 3 van deze zienswijze).
Uit tabel 3.3 op pagina 50 van het deelonderzoek 4H "Vliegveiligheid en vogels" blijkt
echter, dat het aantal aanwezige risicosoorten binnen een straal van 5 km van de
luchthaven zowel bij Schiphol als bij Lelystad Airport om tienduizenden vogels gaat,
en in de categorie zwaardere vogels (ganzen, aalscholvers, reigers en zwanen) de
aantallen rondom Lelystad Airport hoger lijken te liggen dan rondom Schiphol.
Rondom Schiphol worden verregaande maatregelen getroffen om het
aanvaringsrisico te minimaliseren en de vliegveiligheid te kunnen garanderen.
Maatregelen rondom Schiphol omvatten populatiebeheer, inrichting en beheer van
broed- en opgroeimogelijkheden en inrichting en beheer van foerageergebieden en
landbouwgronden. Deze maatregelen worden getroffen in een straal tot 20 km van
Schiphol, afhankelijk van de soort en maatregel. De Oostvaardersplassen, maar ook
het Veluwemeer en het Wolderwijd (allen aangewezen als Natura-2000 gebied),
bevinden zieh binnen een straal van 20 km van Luchthaven Lelystad. Onduidelijk is
welke maatregelen getroffen moeten worden om de vliegveiligheid van Lelystad
Airport te kunnen garanderen en in hoeverre deze maatregelen effect hebben op het
realiseren van de instandhoudingdoelstellingen
van omliggende beschermde
natuurgebieden. Er kan uiteraard geen sprake zijn van een situatie waarin
vogelwerende of beperkende maatregelen om de vliegveiligheid van Lelystad Airport
te kunnen garanderen, het realiseren en het behouden van de
instandhoudingsdoelstellingen
van deze internationaal belangrijke natuurgebieden in
het geding brengen. Dit is ook in strijd met de Natuurbeschermingswet en de Vogelen Habitatrichtlijn.
Speciaal vragen wij uw aandacht voor foerageergebieden voor kiekendieven. De
Oostvaardersplassen kent instandhoudingsdoelstellingen
voor broedende bruine en
blauwe kiekendieven. Vooral de blauwe kiekendief vergt extra aandacht. Gezien de
landelijke zeer ongunstige staat van instandhouding, de hersteldoelstelling die geldt
voor deze soort in de Oostvaardersplassen en het belang van foerageergebieden
buiten de begrenzing van Natura-2000 gebied de Oostvaardersplassen adviseren wij
om het effect van de uitbreiding van Lelystad Airport, met aile maatregelen om de
vliegveiligheid te kunnen garanderen te toetsen aan het realiseren van de
instandhoudingsdoelstelling
voor blauwe kiekendief van de Oostvaardersplassen.
Alleen al artikel 12, lid 2, sub d, van het ontwerp-besluit zou in de weg kunnen staan
aan het bereiken van de instandhoudingsdoelstelling.
Dit verbiedt immers de aanleg
van foerageergebied voor vogels.
4.2 Ontbreken van een Faunabeheerplan
Op pagina 62 van het ontwerp-Iuchthavenbesluit wordt ten aanzien van de
vliegveiligheid gesteid dat met name aalscholvers en ganzen dichtbij de luchthaven
problemen kunnen veroorzaken. De exploitant zal adequate voorzieningen inrichten
om vogels zoveel mogelijk van het luchthaventerrein te verjagen. Hiermee wordt,
volgens de tekst uit het ontwerp-Iuchthavenbesluit, afgedaan dat de kans op
vogelaanvaringen adequaat geminimaliseerd is.
Welke adequate voorzieningen nodig zijn om vogels te weren van Lelystad Airport en
wat de effecten hiervan zijn op de staat van instandhouding van desbetreffende
vogelsoorten en instandhoudingsdoelstellingen
van omliggende Natura-2000
gebieden is onduidelijk. Deze vogelwerende maatregelen dienen uitgewerkt te
worden in een Faunabeheerplan.
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Op pagina 28 van het vigerende Faunabeheerplan

2014-20182 van Provincie

Flevoland (vastgesteld door de Gedeputeerde Staten van Flevoland op 10 juni 2014)
staat dat Luchthaven Lelystad zelf een Faunabeheerplan zal opstellen. In een brief
van Lelystad Airport d.d. 26 februari 2014 (bijlage 1) aan provincie Flevoland voor het
verlengen van een Flora- en Faunawetontheffing voor het uitvoeren van
vogelwerende activiteiten, wordt benoemd dat de maatregelen die getroffen moeten
worden om de vliegveiligheid te kunnen garanderen integraal opgenomen worden in
het Faunabeheerplan van provincie Flevoland. Derhalve kan nu de conclusie
getrokken worden dat een vigerend Faunabeheerplan voor Lelystad Airport ontbreekt,
en daarmee niet inzichtelijk is gemaakt welke maatregelen getroffen moeten worden
om de vliegveiligheid van Lelystad Airport te kunnen garanderen en dus evenmin wat
de effecten hiervan zijn op de staat van instandhouding van de desbetreffende
vogelsoorten.
5. Stikstofdepositie boven Natura-2000 gebieden
ln deelonderzoek 4E "Beschermde natuurgebieden" van de MER wordt ingegaan op de
additioneie stikstofdepositie die de uitbreiding van Lelystad Airport met zich mee brengt. Uit
de MER blijkt dat de uitbreiding van Lelystad Airport wordt opgevangen in de
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Terecht wordt in de MER opgemerkt dat de PAS
nog niet in werking is getreden en daarbij mag opgemerkt worden dat de ontwikkelingen en
uitvoering van de PAS tot nu toe een moeizaam proces gebleken is. Geiet op het arrest van
het Europese Hof van Justitie van 15 mei 2014 in zaak C-521/12 Brieis, aangaande het
tracéproject A2, is het zelfs de vraag of de PAS er nog komt.
In de MER wordt de conclusie getrokken dat de additioneie stikstofdepositie, veroorzaakt
door de uitbreiding van het vliegverkeer in variant A, Ben B+, significant negatieve effecten
heeft op de aangewezen habitattypen voor Natura-2000 gebieden de Veluwe, Wieden,
Weerribben, Naardermeer en de Oostelijke Vechtplassen. Daarnaast zijn ook negatieve
effecten te verwachten op de beschermde Natuurmonumenten in het Gooi. Op pagina 60
van het hoofdrapport van de MER is vermeid dat de negatieve effecten van stikstofdepositie
en de mitigerende maatregelen die mogelijk zijn, in een nog op te stellen passende
beoordeling verder worden uitgewerkt (op te stellen na de MER-procedure en voor datum
nieuw Luchthavenbesluit). Voor zover wij kunnen nagaan is dit nog niet gebeurd. Van belang
is om hierbij voornoemd arrest van het Europese Hof van Justitie te betrekken.
Overigens vereist artikel 19kh, lid 5, van de Natuurbeschermingswet ook een passende
beoordeling indien in de PAS ontwikkelingsruimte is gecreëerd voor de uitbreiding van de
luchthaven. In die passende beoordeling moeten alle effecten van het project worden
betrokken, niet alleen toename stikstofdepositie.
6. Evaluatie in 2020
Geiet op het bovenstaande verzoeken wij om af te zien van de uitbreiding.
Subsidiair merken wij het volgende op. In het Aldersadvies wordt geadviseerd om de
uitbreiding van Lelystad Airport in twee fases op te splitsen, namelijk vanaf 2015 een
uitbreiding naar 25.000 vliegbewegingen en vanaf 2020 doorgroeimogelijkheden tot 45.000
vliegbewegingen. In het Aldersadvies wordt een evaluatie aangeraden naar de effecten op
de uitvoering van de business case, de invulling van de werkgelegenheidsambitie, de
effecten op de duurzame landbouw en het vermijden van geluidshinder en de verstoring van
de natuur. Aan de hand van deze evaluatie zou dan besloten kunnen worden of het mogelijk
is om door te groeien naar 45.000 vliegbewegingen per jaar. Vogelbescherming Nederland
hecht veel waarde aan het advies om een evaluatiemoment in te plannen alvorens over te
gaan tot verdere groei van het aantal vliegbewegingen.

Faunabeheerplan provincie Flevoland, profession eel maatwerk voor mens en dier, 2014-2018. Borst, 2013.
IPCGroene Ruimte bv.
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Conclusie/aanbeveling:
Vogelbescherming
Nederland maakt zieh ernstig zorgen over
de locatie van Luchthaven Lelystad in relatie tot de vogelrijke omgeving en de
vliegveiligheid.
De aanwezigheid van vele vogels en hun beschermde leefgebieden
gaan niet goed samen met de forse uitbreiding van Lelystad Airport waar het bes/uit
op ziet. Vanwege de te verwachten negatieve gevo/gen voor de vogels, zowe/ op
individuee/ als popu/atieniveau,
als de te verwachten veiligheidsrisico's
in verband
met aanvaringen tussen vliegtuigen en vogels. Op basis van de huidige gegevens zijn
significant negatieve effecten op de kenmerkende natuurwaarden
van voornoemde
Natura 2000-gebieden niet uit te sluiten. Ver/enen van toestemming /evert dan ook
strijd op met de Natuurbeschermingswet
en met de Voge/- en Habitatricht/ijn.
Met k/em adviseren wij dan ook om af te zien van de keuze om Le/ystad Airport uit te

breiden en te kijken naar een a/ternatieve /ocatie om de gewenste groei van de
/uchtvaart in Neder/and moge/ijk te maken.
Met vriendelijke groet,

Ir. A.J.M. Wouters
Directeur

Bijlage 1: brief van Lelystad Airport d.d. 26 februari 2014
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ProvincieFlevoland
T.a.v.GedeputeerdeStaten
Postbus55
8200AB Lelystad

Telefoonnummer

Briefnummer

Uw schrijvend.d.

Lelystadd.d.

0320- 28 47 87

DH/OD/20142177

15-04-2009

26 februari 2014

Betreft: Verlenging ontheffing Flora en Faunawet LelystadAirport

Geachtcollege,
Hierbij verzoeken wij u de beschikking m.b.t. de ontheffing ex. art. 68 van de Flora en Faunawet
zoalsdeze geldt voor het verjagen van vogels (zwermvogels,zoals o.a. meeuwen,spreeuwen,kieviten, ganzen en zwaardere solitaire vogelszoals reigers en ooievaars)met behulp van seinpistolen op
het luchtvaartterrein van LelystadAirport, in het belang van de veiligheid voor het luchtverkeer te
veriengen met 1jaar tot 1 maart 2015.
Genoemdezwermen vogels en de genoemde solitaire vogelsvormen een potentieel gevaar voor
vliegtuigen die opstijgen of landen.
Allereerst excuusdat dit verzoek in een erg laat stadium isverzonden maar is mede gelegen in het
feit dat het Faunabeheerplanvoor LelystadAirport integraal onderdeel uitmaakt van het Faunabeheerplan van de WBEvoor geheel Flevolanden als bijlage hierin is opgenomen. Geziende termijnen
die gelden voor de indiening van het Faunabeheerplan2014- 2018,welke op dit momentter inzage
ligt, is het derhalve niet mogelijk gebleken tijdig de ontheffing van LelystadAirport te verkrijgen.
Gezienhet grote belang van de ontheffing in het kader van vliegveiligheid verzoeken wij u dan ook
de huidige ontheffing met éénjaar te verlengen zodanig dat de periode tot de nieuwe ontheffing
en het integrale kader van het Faunabeheerplan2014- 2018geborgd is en bovendien een robuust
karakt
rijgt in de ontwikkeling van LelystadAirport zoals we deze momenteel voorstaan.
achting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van een snelle

LelystadAirport Postbus2201 8203AELelystad Telefoon (0320)284770 Fax(0320)288004
NV LuchthavenLelystad K.v.K.Lelystadnr 39046515 INGBanknr 67.07.21.662
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