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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake laag-
vliegoefeningen helikopters in stiltegebieden en Natura 2OO0-gebieden

Geachte heer Nijmeijer,

ln uw brief d.d. 20 oktober 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over laagvlieg-

oefeningen van Defensie. Deze vragen beantwoorden wijals volgt.

Vraaq 1

ls de provincie op de hoogte van de data dat helikopters van Defensie laagvlieg-

oefeningen doen in de daarvoor aangewezen laagvlieggebieden?

Antwoord 1

Nee, daarvan zijn wij niet op de hoogte

Vraas2
Bent u op de hoogte van het registratiesysteem en wordt de provincie daarin inzage
gegeven?

Antwoord 2
Nee, wij kennen dat registratiesysfeem niet en hebben daar ook geen inzage
in.

Vraao 3
Zo ja, bent u op de hoogte van het totaal aantal laagvlieguren in de daarvoor aange-

wezen laagvlieggebieden? En kunt u daarvan een overzicht geven?
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Antwoord 3
Nee, zoals hiervoor onder 2 aangegeven zijn wij daarvan niet op de hoogte en
wij kunnen u daarvan geen overzicht geven.

Vraag 4
Zo nee, wenst u over deze gegevens te beschikken?

Antwoord 4
ln het kader van de Natuurbeschermingswef rs de Minister bevoegd als het
gaat om het afgeven van Natuurbeschermingswetvergunningen die een relatie
hebben met militaire activiteiten. Uit een nieuwsbericht op de website van
Defensie blijkt dat er in 2012 een Natuurbeschermingswetvergunning verleend
is voor laagvliegen. Ook Defensie moet aan dezelfde toetsen voldoen als
iedere andere gebruiker van Natura 2))}-gebieden en kent een gedragscode
wat betreft stiltegebieden.
Vanuit die optiek is de provincie niet gebaat bij het achterhalen van de ge-
gevens. Met betrekking tot de gegeyens in relatie tot stiltegebieden verwijzen
wij naar het antwoord op vraag 7.

Vraaq 5

De Flora- en Faunawet beschermt diersoorten en plantensoorten die in het wild voor-
komen. Alles wat schadelijk is voor beschermde soorten is verboden. Hoe verhoudt
zich dat met het laagvliegen van de helikopters in de kwetsbare gebieden?

Antwoord 5
De Flora- en Faunawet is momenteel geen bevoegdheid van de provincie. Bij
ons is niet bekend of er sprake is van verstoring van beschermde waarden
door laagvliegen. Als dat zo is, dan is ons niet bekend of daar een ontheffing
in het kader van de Flora- en Faunawet voor is verleend.

Vraaq 6

Bent u van mening dat het laagvliegen en dus het verstoren van de met zorg gekozen
kwetsbare stilte- en Natura 2000-zones en die door de provincie en terreinbeheerders
met zorg worden beheerd, moet worden voorkomen?

Antwoord 6

Ja, wij zijn van mening dat verstoring zoveel mogelijk moet worden voorko-
men. Zie daarvoor ons antwoord op vraag 7.

VraasT
Bent u bereid om met het Ministerie van Defensie in overleg te gaan tot het wijzigen
van de laagvlieggebieden in Drenthe, zodatdeze buiten de kwetsbare gebieden (zoals

stiltegebieden en Natura 2000-gebieden en aangrenzende zones) komen te liggen?



Antwoord 7

Ja, wijzijn bereid in overleg te gaan met het Ministerie van Defensie. Het
maakt deel uit van ans reguliere beleid om met partners a/s het ministerie in
gesprek te gaan. ln de loop van 2016 zullen gesprekken gevoerd worden net
alle partners in het kader van de vernieuwing van het omgevingsbeleid.

Wij gaan aan de slag met het verder vormgeven van het kernkwallteitenbeleid.

De kernkwaliteit Rust (stilte en donkerte) maakt daar een belangrijk deel van
uit. Het uitwisseløn van gegevens over de frequentie en aard van het laag-
vliegen is wat ons betreft onderdeelvan gesprek met Defensie.
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Aan	de	voorzitter	van	Provinciale	Staten	van	Drenthe,		

De	heer	J.	Tichelaar		

Postbus	122	
9400	AC	Assen		

Onderwerp:	Schriftelijke	vragen	ex	artikel	41	RvO,	inzake	laagvliegoefening	helikopters	in	stiltegebieden	en	
Natura200	gebieden	

Assen,	20	oktober	2015	

Geachte	heer	Tichelaar,	

Onze	fractie	werd	onlangs	gewezen	op	het	laagvliegen	van	helikopters	van	de	luchtmacht	in	kwetsbare	
natuurgebieden.	Laagvliegende	helikopters	zijn	gefilmd	op	17	februari	2015	boven	Halkenbroek/Hingsteveen	
en	op	19	april	2015	boven	het	Blankenveen.	Beide	locaties	liggen	in	de	boswachterij	Grolloo	en	de	gebieden	
liggen	in	het	stiltegebied	van	Radiosterrenwacht	Westerbork	en	grenzen	aan	de	Natura2000	zone.	In	Drenthe	
zijn	laagvliegroutes	en	laagvlieggebieden	vastgesteld	(2010).	Het	gebied	waar	de	laagvliegende	helikopters	zijn	
waargenomen	vallen	in	het	laagvlieggebied.	In	dit	laagvlieggebied,	waarvoor	ook	de	Natuurbeschermingswet	
geldt,	hebben	de	laagvliegactiviteiten	in	het	voorjaar	van	2015	geleid	tot	verstoring	van	de	rust	waardoor	
mogelijk	schade	aan	de	fauna	is	ontstaan.	Gegevens	over	het	laagvliegen	met	helikopters	dienen	door	het	
ministerie	van	Defensie	sinds	1	januari	2000	te	worden	ingevoerd	in	een	registratiesysteem.		

Naar	aanleiding	hiervan	heeft	de	fractie	van	GroenLinks	de	volgende	vragen:		

1. Is	de	provincie	op	de	hoogte	van	de	data	dat	helikopters	van	Defensie	laagvliegoefeningen	doen	in	de	
daarvoor	aangewezen	laagvlieggebieden?		

2. Bent	u	op	de	hoogte	van	het	registratiesysteem	en	wordt	de	provincie	daarin	inzage	gegeven?		
3. Zo	ja,	bent	u	op	de	hoogte	van	het	totaalaantal	laagvlieguren	in	de	daarvoor	aangewezen	

laagvlieggebieden?	En	kunt	u	daarvan	een	overzicht	geven?		
4. Zo	nee,	wenst	u	over	deze	gegevens	te	beschikken?		
5. De	Flora-	en	faunawet	beschermt	diersoorten	en	plantensoorten	die	in	het	wild	voorkomen.	Alles	wat	

schadelijk	is	voor	beschermde	soorten	is	verboden.	Hoe	verhoudt	zich	dat	met	het	laagvliegen	van	de	
helikopters	in	de	kwetsbare	gebieden?		

6. Bent	u	van	mening	dat	het	laagvliegen	en	dus	het	verstoren	van	de	met	zorg	gekozen	kwetsbare	stilte-	
en	Natura2000-zones	en	die	door	de	provincie	en	terreinbeheerders	met	zorg	worden	beheerd,	moet	
worden	voorkomen?	

7. Bent	u	bereid	om	met	het	Ministerie	van	Defensie	in	overleg	te	gaan	tot	het	wijzigen	van	de	
laagvlieggebieden	in	Drenthe,	zodat	deze	buiten	de	kwetsbare	gebieden	(zoals	stiltegebieden	en	
Natura2000	gebieden	en	aangrenzende	zones)	komen	te	liggen?	

Namens	de	fractie	van	GroenLinks	Drenthe	

Henk	Nijmeijer	

	


