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Geachte voorzitter/l eden,

Hierbij informeren wij u over de wijziging van artikel 3.5 van de beleidsregels
Wet natuurbescherm i ng.

Beleidsregels Wet natuurbescherming
Op grond van het Flora- en Faunabeleidsplan stellen Groningen Airport Eelde
(GAE) en luchthaven Hoogeveen zelf ter onderbouwing van de aanvraag voor
een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) plannen op in
verband met de veiligheid van het luchtverkeer. ln het Flora- en faunabeleidsplan
staat de opdracht aan Gedeputeerde Staten (GS) om op dit punt beleidsregels op
te stellen. Ter uitvoering hiervan zijn in artikel 3.5 beleidsregels opgesteld.

Wijziging artikel 3.5
Op 23 januari 2020 hebben wij op grond van de Wnb een ontheffing verleend
aan GAE voor het beheer van diersoorten ten behoeve van de veiligheid van het
luchtverkeer. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 3 mei 202'l de beslissing

op bezwaar door de provincie Drenthe vernietigd. U bent hierover in de brief van

8 juni 2021 nader geïnformeerd. De rechtbank heeft uitgesproken dat de ver-
leende ontheffing op procedurele gronden niet zonder een faunabeheerplan als

bedoeld in de Wnb kan worden verleend.



2

Wij zijn van mening dat in dit concrete geval het faunabeheerplan als bedoeld in

de beleidsregels niet vergelijkbaar is en de noodzaak voor een faunabeheerplan
als bedoeld in de Wnb ontbreekt. Om verwarring met een faunabeheerplan als

bedoeld in de Wnb te voorkomen zijn de eisen waaraan een vliegveiligheidsplan
voor luchthavens volgens de beleidsregels moet voldoen en de terminologie aan-
gepast.

Binnen twaalf weken wordt een nieuwe beslissing op bezwaar genomen, waarbij
de wijziging van de beleidsregels wordt betrokken.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris
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