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Onderwerp: U itspraak Rechtban k Noord-Nederland ontheff ing Wet natuur-
bescherming Groningen Airport Eelde

Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/l eden,

Hierbij informeren wij u over de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland
van 3 mei 2021 over de verleende ontheffing op grond van de Wet natuurbe-
scherming (Wnb) aan Groningen Airport Eelde (GAE) en ons besluit om tegen
deze uitspraak in beroep te gaan.

Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland
De rechtbank heeft de beslissing op bezwaar door de provincie Drenthe ver-
nietigd. De beslissing op bezwaar betrof een aanvulling op de motivering voor
het besluit tot het verlenen van de ontheffing op grond van de Wnb voor beheer
van diersoorten op GAE. Met de vernietiging van de beslissing op bezwaar blijft
de ontheffing van kracht en kan veilig vliegverkeer plaatsvinden van en naar
GAE. ln de media is ten onrechte het beeld geschetst dat de ontheffing is ver-
nietigd; dit is nadrukkelijk niet het geval.

De rechtbank heeft uitgesproken dat de verleende ontheffing op procedurele
gronden niet zonder een faunabeheerplan als bedoeld in de Wnb had kunnen
worden verleend.

Ontheffing Wet natuurbescherming
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 ontheffing is verleend voor de periode 23 januari 2020 tot
31 december 2O22.
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Op grond van de Wnb wordt een faunabeheerplan opgesteld en uitgevoerd door
een faunabeheereenheid. Hierop is een uitzondering wanneer de noodzaak voor
een faunabeheerplan ontbreekt.

De rechtbank oordeelt dat de vereisten van een faunabeheerplan als bedoeld in
de Wnb zodanig overeenkomen met de in de Beleidsregels Wet natuurbescher-
ming provincie Drenthe genoemde eisen voor een beheerplan voor luchthavens,
dat geconcludeerd moet worden dat deze gelijk dan wel tenminste vergelijkbaar
zijn en dat de ontheffing daarom niet zonder een faunabeheerplan als bedoeld
in de Wnb had kunnen worden verleend.

Wij zijn van mening dat in dit concrete geval de noodzaak voor een faunabeheer-
plan ontbreekt, omdat het beheer heel lokaal als probleemoplossing binnen de
hekken van het luchthaventerrein plaatsvindt en de luchthaven beschikt over vol-
doende expertise om zelf het beheer ter hand te nemen.

Beheer diersoorten
Het beheer van diersoorten is op grond van de ontheffing alleen toegestaan
nadat preventieve middelen zijn ingezet. lndien de diersoorten op het lucht-
haventerrein worden waargenomen, wordt eerst op meerdere manieren getracht
de dieren te verjagen dan wel te vangen. Alleen wanneer verjagingsacties niet
resulteren in een bevredigende oplossing, wordt in het uiterste geval, als de vei-
ligheid van het vliegverkeer direct in gevaar komt, als ultimum remedium afschot
ingezet.

ln het geval dat een vliegtuig moet landen en een bepaald dier zich niet laat ver-
jagen of vangen, kan er een acuut veiligheidsprobleem ontstaan. Ook vanuit
Europese regelgeving dient GAE een passend programma voor het beheer van

diersoorten op te zetten met als doel de veiligheid op de luchthaven te garan-
deren.

Van de ontheffing wordt door GAE spaarzaam gebruik gemaakt. Dit blijkt ook
u it onderstaande afschotcijfers.

Overzicht faunabeheer Groningen Airport Eelde

Jaar Geteld Totaal be-
heer

Beheer
beschermde soor-
ten

Beheer land/prov
vrijgestelde soorten

2014 9.275 39 25 14

201 5 14.384 37 20 17

2016 't0.178 58 31 27

2017 12.564 60 34 26

201 8 5.566 69 31 38

2019 8.208 85 32 53

2020 12.448 32 10 22

Totaal 72.623 380 183 197
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Het aantal geschoten dieren is een zeer klein percentage ten opzichte van het
aantal getelde dieren. Alle aangevraagde maatregelen en middelen tezamen zijn
voor GAE noodzakelijk om het risico ten aanzien van de veiligheid van het lucht-
verkeer te minimaliseren.

Vervolgstappen
Na het instellen van hoger beroep wordt binnen twaalf weken een nieuwe be-
slissing op bezwaar genomen, waarbij de uitspraak van de rechter zal worden
betrokken. De eisen voor een faunabeheerplan voor luchthavens in de Beleids-
regels Wet natuurbescherming worden daarnaast aangepast.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

mb/coll


