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Geachte mevrouw Bíjleveld,

Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging hebben met
grote zorsen kennis gentrnen van de op 10 maartil. doon u verleende sntheffingen van de
minimum VFR-vlieghoogte ten behoeve van de oefening Onnge Bull.1 B$ deze maken wij
bezwaar tegen deze ontheffingen.

Onze bezwaren richten zich primairop het Iaagvliegen in het lvaddengebied. Maar hebben
ook betrekking op de andere Natura 2000-gebieden waarboven laag wordt gevlogen, zoals
de Ginkelse Heide (Natura 2000-gebied Veluwe). Wat betreft het waddengebied heeft de
ontheffing betrekking op de Mamewaard. Uit uw publicatie
https:llwww.defelnsie.nl/downloads/besluiten/2021l03/10/beschikkino-orange-bull bíiikt dat de
oefening Orange Bull ook plaatsvindt op de Vliehors op Vlieland. Kennelijk is hiervoorgeen
ontheffing benodigd"

De afgelopen jaren heeft onderzoek plaatsgevonden naar de invloed van vliegtuigen op
vogels; het zgn. Chirp-onderzoek. Uit dit nieuwsbericht blijkt dat met name
transporfuliegtuigen voor zeer veel verstoring zorgen
https:llchirpscholekster.nl/nieuwsbericht45.php. Uit dit beri*rt: "veeÍ grater was het effecl van
laagvliegende trunsportvliegtuigen zoals de Hercules C-í30 af Airbus A400. Vogels vlagen
tientalten minuten rond, en weken sorns zeíf uit naar an&re eilanden in & Waddenzee". Uit
bovengenoemde defensiepublicatie blijkt mk dat zal worden geoefend met laagvliegende
transportvtÍegtuigen (binnen daglichtperiode 300 voet AGL en buiten daglichtperíode 500 voet
AGL).

Naar aanleiding van deze ontheffing hebben wij contact gezocht met medewerkers van het
Bureau Natuur van de Luchtmacht en hen de vraag voorgelegd waarom deze afdeling positief
heeft geadviseerd oyer deze oefening. Hierop kregen we als antwoold dat de grote
verstoringen door transportvliegtuigen geen betrekking hebben op het broedseizoen, maar
juist daarbuiten, \Àfij kunnen deze argumentatie niet goed volgen. Navraag bij de Chirp-

1 Kenrnerk 8S 2A2LO04703, nummer M LAIï181202L resp. kenmerk BS 2021-004701, nummer MLAIAfi /zAX'.
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onderzoekers leert dat alleen ondezoek is gedaan naar de effecten van transportvliegtuigen
buiten het broedseizoen, en dan is het duidelijk datze een erg groot effect hebben. Dit sluit
verstoring van transporfuliegÉuigen binnen het broedseizoen niet uit. Misschien wordt door
bureau Natuur bedoeld dat in de zomer sprake is van lagere aantallen vogels op de Vliehors.
ln het najaar, winter en voorjaar - de huidige periode dus - verblijven veel steltlopers en
andere wadvogels op en rond de Vliehors, Al deze vogels zullen met deze oefening emstig
worden yerstoord. Maar met deze oefening in broedtijd zullen ook veel vogels in de
kwetsbare broedtijd worden verstoord-

Dat de activiteiten van Defensie voor serieuze verstoring kunnen zorgen, blijkt ook uit de tekst
van het Natura 2000 beheerplan Vlieland. Hierin valt te lezen"Het gaat bij veel huidige
actívíteiten om verstoríng van stnndbroe&rs; de strcndplevier, de bontbekplevíeren de
dwergslem. AfzondedÍjk worden veel ac'tiviteiten in het kader van onderhoud, recreatief
stmndgebruiken &fensieactiviteiten ap & stl,a,nde,n en & Vliehos als nregelijk beprkt
schadelijk worde plevieren frloor&eld. Gecumubetd zorgen &ze aclíviteiten wel vaor
mogelíjk sÍgnifícante effecten. De veelheÍd aan actívÍteÍten op de stranden en de VlÍehars
zaglen gezamenlijk vaat een blijvende verontrusting in het broedbiatoop van de plevieren en
de dwergstem. Dít kan ten kosÍe gaan vafi het broedsucces en het grcotbrengen tnn de
jonge plevieren en steíns". En ook: ""Omdat er voor de dwetgstern een
uitbreidingsdoelstelling geldt voor zowel de omvang van de populatie als voar & l<waliteit wn
het leefgebied, maeten erver&rgaan& maatrcgelen genomen worden naast het
beschermen vafi bestaande broedgevallen. Ook geschikte broedgebieden (schelpenbanken)
zullen beschermd moeten warden tegen verstoing. Het gaat hierbij dan om preventieve
afsluítíng van mogelijk geschikte locaties. De geschíkte locatíes díenen al eind februai
afgesloten te wotden".
Een oefening met laagvliegende transportvliegtuigen over het gebied staat naar onze mening
haaks op de intentie van deze beschermingsmaabegelen.

V1/ij vragen daamaast aandacht voor de zandplaat met duinvorming (Steenplaat) vlak onder
de Vliehors. Daar broedden vorige jaren diverse soorten sterns, waaronder een kolonie grote
stems. ln de periode dat geoefend gaat worden is een kolonie grote stems uiterst gevoelig
voor verstoring, omdat het precies in de vestigingsfase is. Significante effecten voor deze
soort zijn o.i. niet op voorhand uit te sluiten.

\Ahjzijn van mening dat significante effecten op de relevante N2000-gebieden (zoals Vlieland,
Waddenzee, Lauwersmeer, Veluwei niet op voorhand zijn uit te sluiten. \fifij missen een
Natura 200Gvoortoets waarin dergelijke effecten op basis van objectieve gegevens zijn
uitgesloten. Dat maakt het onmogelijk om de ecologische effectbeoordeling van de effecten
die binnen Defensie heeft plaatsgevonden, te toeGen.
Daamaast kan de activiteit,strijdig zijn met het vemtoringsvefud van artikel3.1, lid 4, Vl&t
natuurbeschermÍng. En met het verbod op het vernielen van nesten als bedoeld in art. 3.1, lid
2,Wet natuurbescherming. Aangenomen wordt immers dat dit laatste verbod wordt
overtreden indien de verstoring leidt tot het mislukken van de broedpoging. Wij missen een
natuurtoets die hier aandacht aan besteedt.

Daanraast is de oefening in de broedtijd in strijd met de in de \11ët natuurbesdrerming
geformuleerde zorgplicht. ln art. 1.11 van díe wet is vastgelegd:
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1. Een íeder neemt voldoende zory ín acht voor Natum 20aA-gebieden, bijzondere natíonaie
nafuurgebie&n en vaor in het wíld leueffie dieren en planten en hun dircc'te
leefomgeving.

2. De zorg, bedoeld in het eersÍe lid, houdt in eÍk geval in dat een ieder die weet of
rcdelÍjkerwijs kan rermoeden dat doorzíjn handelen of nalaten nadeÍíge gevolgen kunnen
worden veroozaal<t vaor een Natun 2Aoo-gebied, een bijzander nationaal natuurgebied
of vaar in het wíld Íevende díercn en planten:
a- deryelijke han&lingen achtewege laat, dan vte,l,

b. indíen dat achteruege laten redelíjkerw$s niet kan wotden gevergd, de noodzakelijke
maatregelen treft am die gevolgen te voarkomen, of

c" voorzoverdie gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelÍjk bWrkt
of ongedaan maal<t.

Het toestaan van het oefenen met laagvliegende fanspoÉvliegtuigen in het broedseizoen zal
vrijwel zeker leiden tot verstoring, níet alleen op de Vliehors, de Marnewaard en de Ginkelse
Heide, maar ook in de overige gebieden waar laag gevlogen zalworden. Defensie neemt
híermee willens en wetens het risico dat de bepalingen van de Wet natuurbescherming
worden overtreden. Het organiseren door Defensie van deze oefening juist in het
broedseizoen staat bovendien in schril contrast met de oproep van de gezamenl'rjke
natuurbeheerders aan het publiek om juist rekening te houden met kwetsbare dieren in
natuurgebieden vanwege de broedtijd, zie https:/lwww.natuurmonumenten.nl/nieuws/zorgen-
om-rust-kraam kam er-natuu r.

Doordat u de ontheffing slechts een korte periode voorafgaand aan de oefeningen hebt
gepubliceerd, zal dit bezwaarschrift naar verwachting helaas niet kunnen worden behandeld
voorafgaand aan de oefeningen. Behandeling van het bezwaarschrift vinden wij echter wel
opportuun. \Alij zrjn van mening dat Defensie niet alleen tijdens de eerstvolgende oefening,
maar ook tijdens komende oefeningen zou moeten a{zien van het oefenen in de broedtijd.
Daannee wordt immers voorkomen dat onnodige verstoring van broedvogels plaatsvindt.

Wj vezoeken u gelet op het bovenstaande ons bezwaar gegrond te verklaren.

Hoogachtend,
Mede namens de Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland,
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Arjen Kok
Provinciaal ambassadeur Groningen, Friesland & waddengebied
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