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Betreft: Verlenging ontheffing verjaging van vogels m.b.t. vliegveiligheid 

Geachte Gedeputeerde Staten, 

Hierbij verzoeken wij u de ontheffing van 15 april 2009 met kenmerk 800924 en verlengt middels 
uw brief van 3 maart 2014 met betrekking tot verlenging tot 01 maart 2015 opnieuw te verlengen 
en wel tot 01 april 2018. Deze datum is vooralsnog de datum waarop het Luchthaven Besluit zal 
worden uitgevoerd en er met groot commercieel verkeer gevlogen zal worden. 
Gelet op het voornemen van de Staatsecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om 
voor Luchthaven Lelystad omstreeks 1 april 2015 een Luchthaven Besluit te slaan zal per die datum 
voortvarend gewerkt worden aan het realiseren van de uitbreiding van de luchthaven. Echter tot
dat deze realisatie volledig uitgevoerd en geïmplementeerd zal zijn omstreeks genoemde datum 
van april 2018 zal er nog geen groot commercieel verkeer vliegen en derhalve, met uitzondering van 
zogenaamd MRO/BA verkeer, het huidige verkeer blijven vliegen. Deze vorm van luchtverkeer is met 
de huidige middelen, met een geringe aanpassing, die voor vogelverjaging in aanmerking komen 
vooralsnog voldoende om een veilige vluchtuitvoering mogelijk te maken. 

Zodra ook het Luchthavenbesluit is genomen zal het Ministerie van Infrastructuur en Milieu boven
dien een Luchthavenindelingsbesluit maken waarin met name aangaande de omgeving meer aan
dacht moet worden besteed aan vogelverjaging en willen we dan ook inhaken op het Flora en 
Fauna beleidsplan zoals dat door de Provincie Is vastgesteld. 

Uitgangspunt is nog immer dat Lelystad Airport verantwoordelijk is voor de veiligheid van het lucht
verkeer, met name waar zij start- en landingsbaan en rijbanen obstakelvrij ter beschikking dient te 
stellen. In dat kader nemen wij als uitgangspunt het luchtvaartterrein, (waar mogelijk) vrij te hou
den van vogels. 

Het gaat hierbij met name om zwermvogels, zoals oa. meeuwen, spreeuwen, kieviten, ganzen en 
zwaardere solitaire vogels waaronder reigers en ooievaars. De laatste tijd zien we eveneens een toe
name van de wilde eend en de holenduif welke eveneens een potentieel gevaar kunnen vormen 
voor het veilig uitvoeren van het vliegverkeer en welke we derhalve willen verjagen. 

Als Lelystad Airport zijn we dagelijks veelvuldig bezig vogels en andere fauna te verjagen door mini
maal 4 maal daags, reguliere vogelrondes te rijden en daarnaast, bij het zien van grotere aantallen 
vogels, dan wel op verzoek van de vlieger of bij binnenkomst van grotere en snellere turbinetoestel
len. De frequentie van dergelijke toestellen (zowel voor onderhoud en als Business Aviation) neemt 
steeds meer toe en moeten we hiervoor extra inspanningen verrichten waarvoor we, conform de 
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huidige ontheffing, geen andere middelen kunnen inzetten om de veiligheid van het luchtverkeer 
te kunnen garanderen. 

Naast het verjagen met behulp van vogelafweerpistolen verzoeken wij derhalve om gedurende het 
jaar ondersteunend afschot mogelijk te maken voor de diersoorten zoals genoemd in de bijlage, 
welke zal worden uitgevoerd door een erkend faunabeheerder die onder contract staat van de 
luchthaven Lelystad. 

Daarnaast wil Lelystad Airport op experimentele basis vogels verjagen met een zogenaamde hand
held laser om te toetsen of dit eveneens een goede manier van vogelverjaging zou kunnen zijn. 

Ter bestrijding van graafschade rond infrastructurele werken, als bijvoorbeeld start- en landingsba
nen alsmede taxibanen verzoeken wij het mogelijk te maken om middels kunstlicht konijnen en vos 
te kunnen bestrijden. Een goede manier zou zijn om dergelijke schades te beperken middels ade
quate afzettingen. Internationale en nationaie wetgeving staat echter dergelijke afzettingen rond 
noodzakelijke armaturen niet toe in verband met de veiligheid van het luchtverkeer. 

Genoemde vogé|verjaagmethoden zullen uitsluitend worden ingezet op eigen gronden van Lelystad 
:d 
/ 

Airport en ni^^ daarbuiten. 

In afwachti/ig'v^n uw antwoord. 

C -Féyenmeester 

Tel.: 0320-284787 
Email: ho.elötraMeJyslayi-jaia«a^ 

Bijlage: Diersoorten 
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Bijlage diersoorten. 

Wilde eend {Anas platyrhynchos) 

Er is veel overlast van wilde eenden die foerageren op de agrarische velden op en in de nabijheid van 
de luchthaven. In de herfst worden de watergangen rondom het landingsterrein veelal gebruikt als 
dagverblijf door zowel de wilde eend als de krakeend. In de herfstperiode komt het voor dat, als 
gevolg van piasvorming na hevige regenval, grote groepen wilde eenden in de nachtelijk uren 
neerstrijken in deze plassen om te foerageren. 

Wilde eenden worden het gehele jaar geweerd uit de watergangen in en rondom het landingsterrein. 
Plas- en drasvorming worden zoveel mogelijk voorkomen omdat dit 's nacht een grote 
aantrekkingskracht heeft op de eenden. In de maanden juli/augustus/september is het van belang 
om alle eenden vooral 's nachts en voor de dage raad constant uit de watergangen te verjagen, 
omdat de kans anders zeer groot is dat zij de gehele dag deze locatie als rustplaats zullen gebruiken. 
In de maanden maart/april is Bird Control extra alert op de woerden in de watergangen omdat het 
paringsgedrag van deze soort zich voortzet in de lucht. Omdat de eenden daarbij minder oog hebben 
voor naderend gevaar, zijn zij een verhoogd risico voor de vliegveiligheid. Wanneer wilde eenden een 
risico blijven vormen en na verjaagactles hardnekkig blijven terugkeren dan wel cirkelen rondom de 
verjaaglocatie, zal de faunabeheer als laatste mogelijkheid overgaan op afschot. Daarbij kunnen 
wilde eenden ook worden weggenomen door gepland beheer door de jachtcombinatie gedurende 
het jachtseizoen. 

Krakeend (/Anos strepera) 

In de afgelopen periode is de krakeend sterk in aantal toegenomen rondom de luchthaven. Het is een 
rustige eenden soort die lijkt op de wilde eend. De krakeend foerageert echter niet of nauwelijks op 
de omliggende agrarische exploitatie. 

Krakeenden worden het gehele jaar geweerd uit de watergangen in en rondom het landingsterrein. 
Plas- en drasvorming worden zoveel mogelijk voorkomen omdat dit 's nacht een grote 
aantrekkingskracht heeft op de eenden. In de maanden juli/augustus/september is het van belang 
om alle eenden vooral 's nachts en voor de dage raad constant uit de watergangen te verjagen 
omdat de kans anders zeer groot is dat zij de gehele dag deze locatie als rustplaats zullen gebruiken. 
In de maanden maart/april is Bird Control extra alert op de woerden in de watergangen omdat het 
paringsgedrag van ook deze soort zich voortzet in de lucht. Omdat de eenden daarbij minder oog 
hebben voor naderend gevaar, zijn zij een verhoogd risico voor de vliegveiligheid. Wanneer 
krakeenden een risico blijven vormen en na verjaagactles hardnekkig blijven terugkeren dan wel 
cirkelen rondom de verjaaglocatie, zal de faunabeheerder als laatste mogelijkheid overgaan op 
afschot. 

Holenduif (Columba oenas) 

Holenduiven vormen een risico voor de vliegveiligheid omdat zij laag komen overvliegen om te 
foerageren op de agrarische exploitatie op en rondom de luchthaven Lelystad Airport. In het late 
voorjaar foerageren holenduiven ook op plaatsen waar vogelmuur of klaver overvloedig tussen het 
gras voorkomt. Vooral in het noordelijk en noodwestelijke deel van de landingbaan passeren grote 



hoeveelheden holenduiven omdat zij afkomen op de aanwezige aantrekkelijke graanpercelen. Deze 
vaste trekpatronen naar omringende agrarische percelen leveren veel risico op voor het 
luchtverkeer. Bird Controle verjaagt holenduiven op continue basis met alle voorhanden zijnde 
middelen. De meest risicovolle vliegpatronen dienen doorbroken te worden met als laatste 
mogelijkheid afschot. 

Grauwe gans {Anser anser) 

Binnen de grenzen van het landingsterrein komen ganzen (nog) niet, of in zeer klein aantal en voor 
zeer korte tijd, voor. Grauwe ganzen komen in toenemende mate voor in de nabije omgeving van 
Lelystad Airport. De populatie van de grauwe gans is het afgelopen decennium enorm toegenomen. 
De ganzen die zich in de nabije omgeving van de luchthaven bevinden, vormen door hun grootte en 
de groepsvorming een zeer groot risico voor de vliegveiligheid omdat zij op geringe hoogte zeer vaak 
de start- en landingsbanen kruisen. We gaan er vanuit dat vanuit regelgeving op niet al te lange 
termijn afschot mogelijk gemaakt dient te worden. 

Konijn (Oryctolagus cuniculus) 

Op het landingsterrein en op de gebieden rondom de gebouwen komen konijnen voor. Konijnen 
richten langs de start- en landingsbanen en bij de naderingsverlichting knaagschade aan de 
bekabeling aan en veroorzaken door het graven van holen verzakkingen van infrastructuur zoals 
taxibanen, start/landingsbaan en verlichting. Hierdoor ontstaat er direct gevaar voor de veiligheid 
van het luchtverkeer en indirect aan de openbare veiligheid. Deze infrastructuren zijn niet te 
omrasteren i.v.m. de vliegveiligheid. Konijnen worden door de aanwezigheid van de bird controllers 
in het ladingsterrein zoveel mogelijk weggehouden bij de start- en landingsbanen. Konijnen kunnen 
in zeer korte tijd explosief in aantal toenemen. De stand van konijnen kan jaarlijks enorm wisselen 
door de virus ziektes myxomatose, VHS en VHD. Daarom is beheer van konijnen op en rondom 
Lelystad Airport niet te plannen. Indien door de faunabeheerder significante toename wordt 
geconstateerd, gaat hij over op het 'niet te plannen beheer' zowel binnen als buiten het 
landingsterrein. Tijdens de openingstijden van de luchthaven is het niet mogelijk om in de directe 
nabijheid van de start- en landingsbanen, i.v.m. de vliegveiligheid, het beheer bij daglicht uit te 
voeren. Verder zijn konijnen vooral schermer- en nachtactief en daardoor de effectiviteit van de 
maatregel afschot overdag weinig effectief is en effectiviteit van de maatregel afschot 's nachts sterk 
toeneemt. Het is wel hierom noodzakelijk om m.b.v. kunstlicht de stand van het konijn op gewenst 
peil te houden. Daarbij kunnen konijnen ook worden weggenomen door gepland beheer door de 
jachtcombinatie gedurende het jachtseizoen. 

Vos (Vulpes vulpes) 

Vossen veroorzaken door het graven van holen verzakkingen van infrastructuur zoals taxibanen, 
start/landingsbaan en verlichting. Hierdoor ontstaat er direct gevaar voor de veiligheid van het 
luchtverkeer en indirect aan de openbare veiligheid. Deze infrastructuren zijn niet te omrasteren 
i.v.m. de vliegveiligheid. Daarnaast kan een aanwezige (jagende) vos zorgen voor veldverstoring, 
waardoor grote groepen zwermvogels ineens het luchtruim kiezen. Hierdoor kan de vliegveiligheid 
ernstig in gevaar worden gebracht. Tijdens de openingstijden van de luchthaven is het niet mogelijk 
om in de directe nabijheid van de start- en landingsbanen, i.v.m. de vliegveiligheid, het beheer bij 
daglicht uit te voeren. Verder zijn vossen vooral nachtactief en daardoor de effectiviteit van de 



maatregel afschot overdag weinig effectief is en effectiviteit van de maatregel afschot 's nachts sterk 
toeneemt. Het is wel hierom noodzakelijk om m.b.v. kunstlicht de vossen op het terrein van Lelystad 
Airport te bestrijden. 

Exoten en verwilderde dieren 

Exoten en verwilderde dieren zijn geen beschermde soorten op grond van de flora- en faunawet. De 
verboden uit de Flora- en fauna wet gelden dan ook niet voor deze soorten. De middelen waarmee 
dieren mogen worden gevangen of gedood zijn echter wel gereguleerd ten behoeve van beheer en 
schadebestrijding. Daarom is een aanwijzing op grond van artikel 67 Ib door Gedeputeerde Staten 
van de provincie Flevoland op termijn noodzakelijk om deze dieren te mogen doden met een geweer. 

Voor haar eigendommen acht Lelystad Airport het noodzakelijk om, zoals aangegeven, op termijn 
een aanwijzing te krijgen voor de volgende vogelsoorten: 

Nijlgans (Alapochen aegyptlaca) 

Verwilderde gedomesticeerde gans en hybriden 

Vos, konijn, houtduif, zwarte kraai, kauw en Canadese gans 

De volgende diersoorten; vos, konijn, houtduif, zwarte kraai, kauw en Canadese gans, zullen op 
grond van de landelijke vrijstelling flora- en faunawet artikel 65 worden verjaagd en/of gedood 
indien de veiligheid van het luchtverkeer in het geding is of dreigt te geraken. 
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