


Provincie Flevoland

Ja, het college is op de hoogte van het bestaan van dergelijke beelddetectiesystemen.

2. Is het college bekend met beelddetectiesystemen waarmee windmolens automatisch kunnen 
worden stilgezet bij signalering van bepaalde vogelsoorten?

Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van Forum voor Democratie over maatregelen bij 
v/indmolens en behoeve van vogels, ingediend op 28 oktober 2019, en de antwoorden daarop 
van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 19 november 2019 (2502185).

Ja, het college is bekend met het bericht dat het Windpark NOP per jaar 1000 vogels uit de lucht 
slaat. In vergelijking met andere sectoren als verkeer, woningen, huiskatten en hoogspanningslijnen 
is het aandeel vogelslachtoffers door windmolens beperkt.

Ja, de zeearend broedt op meerdere plaatsen in Flevoland, daarnaast zijn er ook zeearenden uit 
noordelijke landen die hier overwinteren. Het gaat om ongeveer vier broedparen (aanwezig van ca 
februari tot juli) en ca 8 tot 15 overwinterende zeearenden (van ca oktober tot maart).

3. Heeft het college contact gehad met de leidinggevenden van Windpark Krammer over hun 
succesvolle toepassing van beelddetectiesysteem DTBird? Zo nee, is het college voornemens om 
dit contact alsnog te leggen?

5. Is het college voornemens om beleidsmatig aan te sturen op het behoud van zeldzame 
vogelsoorten in Flevoland? Zo nee, waarom niet?

4. Komen er op enig moment gedurende het jaar zeearenden voor in Flevoland? Zo ja, wat zijn hun 
geschatte aantallen en hoelang verblijven zij in Flevoland?

Daarnaast organiseert de provincie een internationaal symposium over wind en natuur om 
verschillende monitoringstechnieken en mitigatiemaatregelen in beeld te brengen.

Nee, het college heeft geen contact gehad met leidinggevenden van Windpark Krammer. Het 
college is dit vooralsnog niet voornemens omdat er geen informatie is die er op wijst dat een 
dergelijk systeem in Flevoland benodigd zou zijn.

1. Is het college bekend met het bericht "Windpark NOP slaat 1.000 vogels uit de lucht” van 
Omroep Flevoland op 22 september 2019?

Het college stuurt wel degelijk op het behoud van vogelsoorten in Flevoland (bijv, door 
subsidieverstrekking agrarisch natuurbeheer). Ook wordt in opdracht van het college dit jaar en 
volgend jaar door de WUR onderzoek gedaan met behulp van zenders naar gebruik van de omgeving 
door zeearend en bruine kiekendief. Hierbij wordt tevens gekeken naar eventueel uitwijkgedrag 
rondom windturbines.

De provincie is verder betrokken bij het landelijk project Natuurinclusieve energietransitie waarbij 
stakeholders via een Mutual Gains Approach (MGA) tot goede oplossingen proberen te komen. Het 
voornemen is om eind dit jaar/begin volgend jaar hier een convenant over af te sluiten met 
overheden, windsector en natuurorganisaties.

Het college wil aan de hand van de uitkomsten van het WUR-onderzoek, de monitoringsgegevens 
van de diverse parken en de afspraken uit het MGA-overleg bepalen in hoeverre het noodzakelijk is 
beleid voor te stellen.
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7. Overweegt het college om de aanwezigheid van een beelddetectiesysteem verplicht te stellen 
bij de nieuwbouw van windmolens? Zo nee, waarom niet?

Zie eerdere antwoorden bij 3,5 en 6. Het college overweegt vooralsnog niet om 
beelddetectiesystemen verplicht te stellen omdat onbekend is of er überhaupt een noodzaak is.

8. Wat zijn de mogelijkheden om de aanwezigheid van een beelddetectiesysteem verplicht te 
stellen voor alle reeds vergunde windmolens?

Dit zou kunnen indien uit onderzoek blijkt dat de staat van instandhouding van soorten in het 
geding is of als het vanuit het zorgbeginsel noodzakelijk blijkt om mitigerende maatregelen te 
treffen. De rechter toetst onder andere op redelijkheid en doelmatigheid van geëiste maatregelen, 
wanneer er goede alternatieven mogelijk zijn zal dus geen beelddetectiesysteem geëist kunnen 
worden.

Als hier mee bedoeld wordt of het college weet wat de kosten bedragen van aanschaf van een 
dergelijk systeem dan is het antwoord nee. Dit wordt op dit moment niet uitgezocht omdat we de 
monitoringsresultaten en het onderzoek van de WUR afwachten.

Provincie Flevoland
6. Is het college bekend met het kostenaspect van het verplicht stellen van de aanwezigheid van 

een beelddetectiesysteem bij de nieuwbouw van windmolens? Zo nee, wordt dit momenteel 
uitgezocht?
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