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Aan Provinciale Staten 

Onderwerp

Convenant reduceren risico vogelaanvaringen 

Schiphol 2020-2024

  

Geachte Statenleden, 

Hierbij informeren wij u dat Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het Convenant

reduceren risico vogelaanvaringen 2020-2024. Hiermee wordt het risico op vogelaanvaringen

rondom Schiphol verminderd. Het Convenant reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol 2020-

2024 is een vervolg op de convenanten uit 2012-2016 en 2016-2018.

Door de ligging van Schiphol – in een voedselrijk agrarisch gebied – is het risico op

vogelaanvaringen op deze luchthaven een probleem dat voortdurende aandacht verdient. Om de

botsingen tussen vliegtuigen en vogels (met name ganzen) rondom de luchthaven zoveel

mogelijk te reduceren worden maatregelen genomen binnen de volgende vier sporen:

- Het technisch spoor: de inzet van en het onderzoek naar technische middelen om vogels

te detecteren en/of te verjagen.

- Het ruimtelijke spoor: het voorkomen dan wel mitigeren van nieuwe vogelaantrekkende

bestemmingen, activiteiten en vormen van grondgebruik rondom de luchthaven en het

stimuleren dat bestaande bestemmingen en vormen van grondgebruik een minder grote

vogelaantrekkende werking krijgen;

- Het foerageerspoor: het beperken van het voedselaanbod voor vogels op en rondom de

luchthaven met specifieke aandacht voor overzomerende ganzen;

- Het populatiespoor: het beperken van de populatie en het aantal aanwezige

overzomerende ganzen op en rondom Schiphol.

Het convenant van 2016-2018 is geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de viersporenaanpak werkt en

daarom wordt deze aanpak voorgezet. In de toelichting bij het convenant zijn de belangrijkste

uitkomsten van de evaluatie te lezen, en hoe deze aanbevelingen zijn verwerkt. 
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Aan de ondertekening van het convenant zijn geen financiële consequenties verbonden voor de

provincie Zuid-Holland. De afspraken vanuit het populatiespoor uit dit convenant zullen verder

worden uitgewerkt in toekomstige faunabeheerplannen, die via de gebruikelijke route aan u zullen

worden aangeboden. Wij hebben gedeputeerde mevr. Rommel van de provincie Noord-Holland

gemandateerd om namens het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het convenant

te ondertekenen.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen

- Brief verzoek ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van 15 oktober 2020 om instemming met

het “Convenant reduceren risico vogelaanvaringen 2020-2024;

- Convenant reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol 2020-2024.


