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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen over (berekening) weidevogelcom-

pensatie Balk

Geachte heer Knol,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde,zijn binnenge-
komen op 17 september 2020. Op 29 september hebt u van ons een uitstelbrief ontvangen.
Wij beantwoorden uw vragen nu als volgt:

U leidt uw vraagstelling in met:
In de Leeuwarder Courant (17-09-2020)1 staat een artikel over het uitstellen van het vast-
stellen van het bestemmingsplan Lutsmond Noord in de gemeenteraad van De Hyske Mar-
ren. De Vogelwacht Balk is boos dat er succesvol weidevogellandschap gaat verdwijnen.
Ook geeft een contra-expertiserapport (zie bijlage) aan dat de provincie een fout heeft ge-
maakt in de afstandsberekening in de ecologische beoordeling. De provincie —staat in het
LC artikel —geeft deze fout toe. We hebben daarom aan u de volgende vragen:

Vraag 1:
Heeft u kennis genomen van dit artikel in de LC op 17 september 2020 en het besluit van de
gemeenteraad op 16 september 2020?

Antwoord vraag 1:
Ja, hiervan hebben wij kennis genomen.

Vraag 2:
U heeft als GS een verklaring van geen bedenking voor de Wet Natuur Bescherming voor dit
project afgegeven. Op grond van welke gegevens heeft u deze beslissing genomen?
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Antwoord vraag 2:
In (voor)overleg zijn zowel de bestemmingsplanprocedure als de (ecologische) onderzoeken
besproken waarbij is aangegeven dat het niet waarschijnlijk is dat er overtreding van de Wet
natuurbescherming aan de orde is bij het realiseren van het initiatief. Dit is mede gebaseerd
op het feit dat er geen vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten zijn aangetrof-
fen. Vanuit de Wet natuurbescherming is er om die reden geen Verklaring van geen beden-
kingen aangevraagd en afgegeven.

Vraag 3:
Betekent dit —als er een foute berekening aan ten grondslag ligt - dat de verklaring van geen
bedenking op ondeugdelijke grond is afgegeven en ingetrokken zal worden? Zo nee, wat
gebeurt er dan met de verklaring van geen bedenking?

Antwoord vraag 3:
Zoals aangegeven in ons antwoord op vraag 2, is er geen Verklaring van bedenkingen
(Vvgb) in het kader van de Wnb afgegeven. Een Vvgb speelt geen rol met betrekking tot de
berekeningsmethode van de weidevogelcompensatie. Gedoeld wordt naar alle waarschijn-
lijkheid op ons advies op het voorontwerpplan in het kader van de bestemmingsplanprocedu-
re. In het kader van het ruimtelijk plan wordt een berekening gemaakt hoeveel weidevogel-
gebied gecompenseerd dient te worden. De regels omtrent de weidevogelcompensatie zijn
vastgelegd in de Verordening Romte Fryslán 2014.

Vraag 4:
Om het oppervlak van het nieuw verstoorde gebied te berekenen baseert u zich op een ver-
storingsafstand van 260 meter rond de *bestaande* bebouwing, maar voor de berekening
van nieuwe verstoring rond de nieuwe bebouwing wordt een afstand van 200 meter gebruikt.
Waarop zijn deze afstanden gebaseerd?

Antwoord vraag 4:
Bij de berekening van de verstoring van weidevogelareaal wordt uitgegaan van de versto-
ringsafstanden zoals opgenomen in de Verordening Romte Fryslán 2014, zie de tabel op de
volgende pagina. Deze afstanden zijn gebaseerd op het ecologische onderzoek "Onderbou-
wing verstoringsafstanden werkplan weidevogels in Fryslán" (bron: L.W. Bruinzeel, A.G.M.
Schotman 2011). In de nieuwe berekening wordt voor zowel de bestaande bebouwing als
voor de uitbreidingsplannen gerekend met een verstoringsafstand van 200 meter (bebouwing
buiten de bebouwde kom) conform de Verordening Romte Fryslán 2014.
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Tabel 1 Gemiddelde verstoringsafstanden voor verschillende verstoringsbronnen bij vestiging van weidevogels
(bron: Bruinzeel & Schotman 2011)

Storingsbron Verstoringsafstand(m)
Gemeentelijkeweg 50
Provincialeweg 100

Autosnelweg 150

Spoorlijn(intercity) 150

Spoorlijn(lokaal) 100

Fietspad 50

Opgaandebegroeiing(bos<0,5ha,houtsingel,bomenrij,boomgroep) 200
Bos(>0,5ha) 250
Rietland 200

Hoogspanningsleiding 100

Bebouwing(buitenbebouwdekom) 200

Bebouwing(bebouwdekom) 300
Gaswinstation 325
Windturbines 200

Vraag 5:
Bent u zich ervan bewust dat dit tot gevolg heeft dat het nieuw verstoorde gebied kleiner
uitvalt?

Antwoord vraag 5:
De fout die is opgetreden bij de berekening van de weidevogelcompensatie heeft als gevolgd
dat in de nieuwe berekening de oppervlakte verstoord weidevogelareaal vergroot wordt van
1,01 ha naar 5,22 ha.

Vraag 6:
Op welke wijze is in de verklaring van geen bedenking voor het realiseren in een weidevo-
gelgebied onderbouwd dat dat van groot maatschappelijk belang is?

Antwoord vraag 6:
In de Verordening Romte Fryslán 2014 zijn onder 7.2 Natuur buiten de Ecologische hoofd-
structuur de artikelen omtrent de weidevogelcompensatie opgenomen. Hierin staat dat van
de bepalingen 7.2.1 en 7.2.2 kan worden afgeweken ten behoeve van een 'noodzakelijke
ruimtelijke ingreep van openbaar belang'. Dat is geregeld in artikel 7.2.4. Deze afwijkings-
mogelijkheid heeft dus betrekking op de op de kaart natuur opgenomen 'natuurgebieden
buiten de EHS' en op de voor weidevogels geschikte gebieden.

Voorwaarde is dat de gemeente de natuurwaarden afweegt ten opzichte van het openbaar
belang van de ruimtelijke ingreep. Ook moet in de afweging de mogelijkheid van mitigerende
maatregelen worden bekeken, om het verlies van natuurwaarden zo veel als mogelijk te be-
perken. Voor de weidevogels is de openheid en rust in hun leefgebied belangrijk, verlies
daarvan dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen.
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Onder openbaar belang' kunnen bovenlokaal of lokaal georiënteerde, kleinschaliger ontwik-
kelingen vallen op het gebied van woningbouw, (verblijfs- )recreatie, infrastructuur (zoals een
rondweg of een (landbouw)ontsluitingsweg) en nutsvoorzieningen, mits de noodzaak daar-
van redelijkerwijs aantoonbaar is. Een ingreep kan alleen als 'noodzakelijk' worden aange-
merkt, indien buiten het natuurgebied of het weidevogelgebied redelijkerwijs geen geschikte
alternatieve locatie gevonden kan worden. Dat is bijvoorbeeld het geval indien sprake is van
een locatie-gebonden ontwikkeling, zoals een uitbreiding van een bestaande functie.

In 2005 is door de toenmalige gemeente Gaasterlán-Sleat een structuurschets voor Balk
vastgesteld. Daarin is het plangebied aangewezen als uitbreidingslocatie voor recreatie.

Vraag 7:
In het LC-artikel staat ook "Deprovinsje hat sein: wy hawwe yndied in ferkeard fersteurings-
gebiet oanjon." In eerste instantie gaf de provincie vervolgens aan dat het gebied vijf hectare
had moeten zijn. „En letter is dat ferbettere en soe it tusken de 1en 5 bunder lizze kinne."
Veel bleef voor de wethouder nog onduidelijk, omdat de provincieambtenaar die de bereke-
ning eerder maakte, op vakantie bleek. „Wer't no it ferskil yn sit, is noch tsjuster." Kunt u ons
verduidelijken wat de gevolgen nu precies zijn en hoe de compensatie uitgewerkt gaat wor-
den in daadwerkelijk weidevogel/and?

Antwoord vraag 7:
De fout die is opgetreden kwam doordat er voor de huidige bebouwing met een verstorings-
afstand van 300 meter (binnen de bebouwde kom) werd gerekend. De berekening was ge-
baseerd op de top 10 NL kaart en bestand bebouwing. In dit bestand bebouwing zat een fout
waardoor ten onrechte met een verstoringsafstand van 300 meter is gerekend voor het reeds
bestaande bungalowpark. Dit had 200 meter moeten zijn. De nieuwe berekening is geba-
seerd op het nieuwe bestand bebouwde kom uit de Verordening Romte. Het nieuwe bestand
wordt sinds 2018 toegepast voor de berekening van de verstoring. Voor zowel het bestaan-
de bungalowpark en de uitbreiding is nu gerekend met 200 meter, conform de Verordening.
Het gevolg van de nieuwe berekening is dat de verstoring van weidevogelareaal groter is
geworden. Namelijk geen 1,01 hectare maar 5,22 hectare.

Omdat de verstoring groter is dan 0,5 hectare dient dit ook financieel te worden gecompen-
seerd. Het compensatiebedrag wordt in het Weidevogelcompensatiefonds gestort waarna de
provincie op zoek gaat naar geschikt areaal om de compensatie fysiek te laten plaatsvinden.
Hiervoor wordt de lokale vogelwacht en het agrarische collectief benaderd. Zij hebben name-
lijk de veldkennis, de connecties in het gebied en weten wat de geschikte locaties zijn voor
compensatiebeheer.

Het cornpensatiebeheer voor agrarisch wordt voor 12 jaar afgesloten met een bepaald be-
heerpakket, dit pakket is afhankelijk van de locatie en de wensen in het veld. Er wordt hierbij
altijd eerst gezocht naar mogelijkheden in de buurt van de ruimtelijke ingreep. De contracten
voor het beheer worden afgesloten tussen de beheerder (vaak een agrariër) en de provincie.
Hierbij wordt vaak ook een contract met de vogelwacht of het agrarisch collectief afgesloten
voor de monitoring en verantwoording van het weidevogelbeheer. De provincie is met de
gemeente Fryske Marren, Kontour Vastgoed en vogelwacht Balk en omstreken in gesprek
over de compensatieverplichting en de mogelijkheden voor compensatiebeheer.
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Vraag 8:
Bent u het met ons eens dat, zeker in een jaar waarin de noodklok wordt geluid over de wei-
devogelstand, verlies van (succesvol) weidevogelland onacceptabel is? Kunt u uw antwoord
toelichten?

Antwoord vraag 8:
Bij het verlies van weidevogelareaal moet altijd een goede belangenafweging worden ge-
maakt en worden gezocht naar de best mogelijke oplossing. Hierbij dient te worden gekeken
naar de aard van de ruimtelijke ingreep, maar ook de locatie waar dit plaatsvindt. Bij de be-
antwoording van vraag 6 is dit verder toegelicht. •

ri)

Vraag 9:
Bent u het met ons eens dat er eerst ergens anders weidevogelgebied in de praktijk gecom-
penseerd moet zijn, voordat het onttrokken wordt aan het huidige areaal weidevogelgebied?

Antwoord vraag 9:
In de weidevogelnota is vastgelegd waar de weidevogelkansgebieden in de provincie Fryslán
zich bevinden en wat de provincie er aan doet om deze vogels te beschermen en behouden.
Vervolgens is de ruimtelijk bescherming hiervan in de Verordening Romte vastgelegd, hierin
staat dat bij een verstoring van 0,5 ha of groter een bedrag moet worden gestort in het wei-
devogelcompensatiefonds.

De bedragen die in het weidevogelcompensatiefonds worden gestort zijn bedoeld om elders
weidevogels meer kans te bieden voor overleving, waarbij altijd eerst gezocht wordt naar een
locatie dicht in de buurt van de ruimtelijke ingreep. Dit kan worden gedaan door bijvoorbeeld
uitgesteld maaibeheer, percelen kruidenrijker te maken of door plasdrasgebieden aan te leg-
gen.

Het is afhankelijk van het project wanneer er wordt gestart met zulke beheerpakketten.
Mocht onverhoopt een project niet doorgaan, dan zal de provincie het compensatiebedrag
terug moeten storten. Daarom worden afspraken met agrariërs/particulieren over weidevo-
gelbeheer pas gemaakt na het definitief doorgaan van een project.

Vraag 10:
Ook staat er in het krantenbericht dat er financiële compensatie voor het verlies van dit wei-
devogelgebied wordt geaccepteerd. Klopt dat? Kunt u uitleggen wat de basis is voor deze
berekening?

Antwoord vraag 10:
Als de gemeente na afweging van belangen een ruimtelijke ontwikkeling toestaat in een wei-
devogelkansgebied, moet ze het verlies aan geschikt weidevogelareaal > 0,5 ha compense-
ren. Wanneer de gemeente dit betaalt voldoen zij op dit punt aan de vereisten uit de Veror-
dening Romte Fryslán 2014.

Het compensatiebedrag wordt berekend op basis van twaalf SNL-jaarvergoedingen zoals
geregeld in de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) voor agrarisch
beheerpakket A01.01.01c VVeidevogelgraslandmet rustperiode van 1 april tot 15 juni, ver-
hoogd met een opslag van 7,5% voor administratiekosten.
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Voor 2014 bedraagt deze jaarvergoeding € 531,75 per hectare. De afkoopsom per hectare
wordt dan (12 x 531,75) = € 6.381 , welk bedrag nog met 7,5 % wordt verhoogd voor admini-
stratiekosten.
Kortom: ha verstoring weidevogelareaal x € 531,75 x 12 x 1,075 = compensatiebedrag

Vraag 11:
Vindt u het, dit alles overziende, 'nog van deze tijd' om de financiële compensatie in stand te
houden?

Antwoord vraag 11:
Met de regeling weidevogelcompensatie beoogt de provincie om weidevogels in Fryslán te
beschermen en te behouden. Juist met deze compensatieregeling wordt geregeld dat er niet
zomaar geschikt leefgebied verloren gaat. Initiatiefnemers zijn verplicht om bij een grote ver-
storing een bedrag te storten in het weidevogelcompensatiefonds. Met het geld uit dit fonds
worden andere gebieden in Fryslán geschikter gemaakt voor de weidevogels.

In het kader van de evaluatie van de Nota Weidevogels zal deze regeling ook tegen het licht
worden gehouden. Deze evaluatie zal in het voorjaar van april 2021 aan de Provinciale Sta-
ten worden aangeboden.

GedeptMerde Staten van Fryslán,
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R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM, sec
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