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Betreft Verzoek om instemming met het “Convenant reduceren

risico vogelaanvaringen 2020-2024” 

 

Geachte heer Potjer,

Door de ligging van Nederland is het vogelaanvaringsrisico op onze luchthavens

een probleem dat voortdurende aandacht verdient. Rond Schiphol worden dan ook

diverse preventieve maatregelen genomen om het risico, van met name

aanvaringen met ganzen, te verminderen. Op en in de omgeving van de

luchthaven worden in een vier-sporen aanpak technische middelen ingezet,

worden nieuwe vogelaantrekkende bestemmingen geweerd, wordt het

voedselaanbod voor vogels zoveel mogelijk beperkt en worden vogels verjaagd en

in het uiterste geval bejaagd. 

Deze aanpak die in de Schiphol Regiegroep Vogelaanvaringen is uitgewerkt, is in

2012 voor het eerst in een convenant tussen een 11-tal partijen vastgelegd. Als

ondertekende partij treedt de provincie Noord-Holland op namens de provincies

Utrecht en Zuid-Holland. Het huidige convenant, dat eigenlijk in 2018 afliep, is op

basis van een afspraak in de Schiphol Regiegroep Vogelaanvaringen verlengd

omdat besloten is het convenant te evalueren. Deze evaluatie werd begin 2020

afrondt en inmiddels is er een concept “Convenant reduceren risico

vogelaanvaringen 2020-2024” dat door de convenantpartijen in gezamenlijkheid is

opgesteld. Het nieuwe convenant is bij deze brief bijgevoegd. Uit de uitgevoerde

evaluatie blijkt dat de vier-sporen aanpak werkt en daarom wordt deze

gecontinueerd. De maatregelen binnen de sporen zijn grotendeels bepaald op

basis van de aanbevelingen uit de evaluatie. 

Inmiddels hebben de terrein beherende organisaties, LTO, de Vereniging van

Nederlandse Verkeersvliegers en Schiphol aangegeven het convenant te zullen

ondertekenen. Rest de instemming van de gemeente Haarlemmermeer en

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Wethouder

Nobel van de gemeente Haarlemmermeer heeft aangegeven het convenant te

ondersteunen en heeft het de komende week in de vergadering van B&W

geagendeerd. 
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Om de ondertekening door de provincies af te ronden, verzoek ik u hierbij in te

stemmen met het “Convenant reduceren risico vogelaanvaringen 2020-2024” en

te besluiten dat gedeputeerde mevr. Rommel van de provincie Noord-Holland het

convenant namens het college van GS van Zuid-Holland mag ondertekenen.

Directeur Luchtvaart,

 

                       


