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Betreft Beoordeling Paasveen als vliegroute

Geachte heer Stutterheim,

Op 1 november zoto heb ik van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eetde
(voLE) een verzoek tot handhaving van de Ftora- en faunawet ontvangen. Dit
verzoek heeft betrekking op het project "Baanverlenging Groningen Airport
Eelde" in de gemeente Tynaarto. VOLE is van mening dat daarbij sprake is van het
overtreden van de verbodsbepatingen van de Ftora- en faunawet. U als Groningen
Airport Eelde heeft het initiatief genomen voor de baanverlenging. Dienst
Regelingen heeft het verzoek tot handhaving onderzocht. ln bijgevoegde brief
kunt u mijn overwegingen [ezen ten aanzien van het door VoLE ingediende
ha ndhavingsverzoek.

ln dit schrijven treft u mijn overwegingen betreffende de compensatie van de
vliegroute voor vleermuizen [angs de Eekhoornstraat. Deze vliegroute dient
vo[gens de afgegeven ontheffing tFltsCtzooSloltl te worden gecompenseerd.
Deze compensatie is gespecificeerd in voorwaarden 10 en 12 van de ontheffing.

lk heb begrepen dat u voornemens bent de vliegroute niet met de aanplant van
een nieuwe vtiegroute te compenseren. Uw overwegingen hieromtrent heb ik ter
ecotogische beoordeting voorgelegd aan ecotogen van Dienst Landetijk Cebied
(DLG) regio Noord van mijn ministerie. Hieronder treft u mijn overwegingen naar
aanleiding van het ecologische advies van DLG.

Mijn overwegingen
ln de ontheffing staat dat het verties van vtiegroutes dient te worden
gecompenseerd door het aanteggen van lijnvormige beplanting (voorwaarde ro)
en dat deze maatregelen gereed moeten zijn vóór wordt begonnen met het
wegnemen en verstoren van vliegroutes (voorwaarde tz).
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Een vliegroute langs de Eekhoornstraat ligt aan de westzijde van het ptangebied
en vormt een verbinding tussen de landgoederenzone ten noorden van het
plangebied en het gebied de Hondstongen ten zuiden van het ptangebied.
U heeft aangegeven deze vliegroute niet te kunnen compenseren in verband met
veiligheidsvereisten vanuit de tuchtvaart. ln het kader van de naleving van de
voorwaarden heeft u ten noordoosten nieuwe lijnvormige houtsingets
gerealiseerd. Deze lijnvormige elementen vormen een prima compensatie voor
foerageergebied, maar vormen geen nieuwe Noord-Zuid verbinding en zijn
daarmee dus geen compensatie voor de vliegroute welke wordt doorsneden door
de aan te leggen baanvertenging. lk ben van oordeel dat voorwaarde to
voorschrijft dat de Noord-Zuid verbinding moet worden gecompenseerd. Deze
compensatie moet een redelijk atternatief zijn voor deze verbinding.

Altern atí eve vli eg route
De ontheffing ziet de Eekhoornstraatroute (als Noord-Zuid structuur) als een
dusdanig betangrijke route dat deze gecompenseerd moet worden. u bent van
mening dat er nog een andere Noord-Zuid verbinding aanwezig is die de functie
van de Eekhoornstraat zou kunnen overnemen. Hierover is op 6 juti zorr een
ontmoeting geweest tussen GAE en de ecotoog van DLG. Uit dit overleg blijkt het
vo[gende:

ln de huidige situatie in het plangebied is sprake van twee Noord-Zuid
verbindingen ten westen van het vliegvetd Eelde. Het gaat hier om de
Paasveenroute en de Eekhoornstraatroute. Door de verlenging van de startbaan
verdwijnt de Eekhoornstraatroute. U gaf aan dat de Paasveenroute wordt
gebruikt door vteermuizen waardoor deze dus de functie van de
Eekhoornstraatroute zou kunnen overnemen. Door het handhaven van de
Paasveenroute btijft een Noord-Zuid gerichte verbindingsroute voor vleermuizen
bestaan. Verplaatsing van vleermuizen tussen het noordetijke en zuidetijke deet
van hun leefgebied btijft mogetijk.

De versterking van de Paasveenroute
lk acht het aannemetijk dat de Paasveenroute wordt gebruikt door vteermuizen
en acht het mogetijk dat de Paasveenroute nu reeds (een deet van) de functie van
de Eekhoornstraatroute zou kunnen overnemen. wel is er sprake van een
kwalitatieve achteruitgang. u staat op het punt een goed functionerende
vliegroute te verwijderen waardoor er nog maar één vliegroute overblijft;
daarmee zal de kwatiteit van het gebied achteruit gaan. De paasveenroute is
aanzientijk langer (r,5 km tanger) dan de Eekhoornstraatroute. Daarom is het
vanuit ecologisch oogpunt vereist om de resterende route aantrekketijker te
maken zodat er netto zo min mogetijk verlies aan trekmogetijkheid optreedt.

Dit is DHV in een e-mail van 5 september zorr reeds meegedeetd. DHV heeft op
r9 september 2011 hierop gereageerd. ln dit bericht komt naar voren dat u
voornemens bent de Paasveenroute in de toekomst te versterken. DHV merkt
namens u op:.'Híervoor is GAE ol eníge tijd ín gesprek met de gemeente Tynaarlo
en het lvN om samen een concrete invulling te geven aan deze verbeteríngen'.
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'De planning voor deze aanvullende versterkíng is natuurlijk afhankelijk van het Ministerie van Economische

overleg met de perceeleigenaren'. u ziet deze versterking niet als een verplichting 
"?*l'#"1'ï::ïenrnnovatieen geeft aan op vrijwittige basis na te denken over een kwaliteitsimpuls.

lndien zo'n kwaliteitsimputs (naar mijn goedkeuring) zat ptaatsvinden, zat l;lïi'u",'ou
voorwaarde tO votdoende worden nageteefd. Een nieuwe Noord-Zuid verbinding onzerererentie

hoeft dan niet te worden aangetegd, daar ecologisch dan geen noodzaak voor is. Hqt2oLot4os

Uit uw schrijven maakik op dat u een kwaliteitsverbetering niet zult doen in het
kader van de verplichtingen van de ontheffing maar op vrijwittige basis. ln mijn
overwegingen heb ik beargumenteerd dat ik zo'n versterking ecologisch
noodzakelijk acht. ln het kader van de compensatie-eis en de bijbehorende
inspanningsverplichting van voorwaarde ro acht ik u verantwoordetijk voor deze
versterking.

Beoordeling van dit plan
Voorwaarde tz geeft aan dat de compenserende maatregeten gerealiseerd
moeten zijn vóór er wordt begonnen met het wegnemen en verstoren van
vliegroutes. Deze voorwaarde btijft van kracht: de Paasveenroute dient te worden
geopti ma liseerd vóórdat de Eekh oornstraatro ute za I worden aa n geta st.

U heeft aangegeven nog afhankelijk te zijn van de perceeteigenaren. Gesprekken
over de versterking zijn nog in votle gang. Tevens heeft u aangegeven pas

daadwerketijk gronden op te kopen als er geen twijfet meer over bestaat of de
baanverlenging iiberhaupt wel doorgaat. Het nu reeds reatiseren van deze
versterking acht u daarom niet mogetijk.
Omdat het met DLG besproken ptan nog niet concreet genoeg is verzoekik u te
zijner tijd een concreet ptan aan te leveren waardoor er een kwatiteitsverbetering
zaI zijn van de Paasveenroute. Dit plan moet door Dienst Regelingen worden
goedgekeurd alvorens wordt begonnen met het verstoren van de
Eekhoornstraatroute. De details van deze kwaliteitsverbetering zutlen dan nader
worden beoordeeld.

Conclusie
lk ben van mening dat voorwaarde 10 met zich meebrengt dat een Noord-Zuid
structuur behouden moet blijven. lk acht het aannemetijk dat de Paasveenroute
de functie van de Eekhoornstraatroute deels zaI kunnen overnemen maar acht
een kwaliteitsverbetering wel noodzaketijk. Een concreet plan betreffende deze
kwaliteitsverbetering dient door mij te zijn goedgekeurd alvorens wordt
begonnen met de aantasting van de Eekhoornstraatroute.
Met een kwatiteitsverbetering van de Paasveenroute zaI voorwaarde 10 van de
ontheffing votdoende worden nageleefd.
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Tot slot
lk ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Heeft u nog
vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw M.c. Vijfhuize-
Satm van het team Natuur/GWWD - Ctuster Handhaving, bereikbaar via het
tetefoonn o7o - 378 66 83.

. de Jonge
ea mma na ger Verg un nin gen

Zêr
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