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Beantwoording schriftelijke vragen verstoring door luchtballon 
boven Zuidlaardermeer 

Geachte heer Miedema, 

Hierbij ontvangt u van ons de antwoorden op uw vragen over de laag overvliegende luchtballon boven het 
Zuidlaardermeergebied. 

1. Is het college bekend met het bericht in het Dagblad over de verstoring van vee en vogels in het 
Zuidlaardermeergebied door een iuchtbailon? 

Antwoord: ja, dat is ons bekend. Wij hadden reeds voor de krantenberichten een melding van het incident 
ontvangen. 

2. Bent u het met ons eens dat een dergeiijke ernstige verstoring van zeldzame en kwetsbare 
broedvogels In een beschermd natuurgebied onwenselijk is? Zo Ja, bent u van plan om maatregelen te 
treffen om het gebruik van luchtbailonnen boven Natura- 2000-gebieden te beperken? Zo nee, waarom 
niet? 

Antwoord: Ja, wij zijn het met u eens dat een dergelijke verstoring onwenselijk is in een Natura 2000 gebied. Wij 
zijn daarom in gesprek gegaan met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvl) en Stichting 
Het Groninger Landschap, beheerder van het gebied om betere afspraken te maken over het vliegen over 
Natura 2000 gebied Zuidlaardermeer. Wij hebben een goed gesprek gehad met de partijen. Concreet hebben 
wij afgesproken dat wij de regels in het Natura 2000 beheerplan Zuidlaardermeergebied over het vliegen met 
een luchtballon boven het Zuidlaardermeergebied gaan aanscherpen en verduidelijken. Daarnaast gaan wij 
zorgen dat ballonvaarders beter op de hoogte zijn van de beperkingen die gelden voor het vliegen boven Natura  
2000 gebieden. De KNVvL gaat haar leden extra informeren over de kwetsbaarheid en regels die gelden om te 
vliegen over een Natura 2000 gebied om toekomstige incidenten te voorkomen. Tevens is afgesproken dat de 
piloten die betrokken waren bij de incidenten worden aangesproken door de KNVvL. 

Het Natura 2000 beheerplan ligt gereed om definitief vast te stellen. De zojuist genoemde aanpassingen zullen 
in een later stadium worden verwerkt. Naar verwachting zal dit in de herfst van dit jaar gereed zijn maar uiterlijk 
voor het broedseizoen van 2018. Voor dit seizoen verwachten wij dat de afspraken met de KNVvL voldoende 
zijn om incidenten te voorkomen. Bovendien mag erop basis van het beheerplan in de winterperiode sowieso 
niet gevlogen worden boven het Zuidlaardermeergebied. 
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3. Zijn er in de het beheerplan Natura 2000 voor het Zuidiaardermeergebied regels gesteld voor het 
vliegen met luchtballonnen boven het gebied en zo Ja, welke? Zo niet, bent u bereid daarvoor alsnog 
regels op te nemen In het beheerplan Natura 2000? 

Antwoord: Ja, wij hebben regels gesteld voor het vliegen met een luchtballon boven het Natura 2000 gebied 
Zuidiaardermeergebied. Samengevat is bepaald dat voor de soorten kleine zwaan, toendrarietgans, kolgans, 
smient en slobeend niet gevlogen mag worden boven het Zuidiaardermeergebied in de periode 1 oktober tot 
1 maart. Voor de roerdomp, porseleinhoen en rietzanger is bepaald dat bij kans op verstoring niet gevlogen 
mag worden boven grote wateren en rietland in de periode 15 maart tot 31 juli. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

/ Gedepute/^[de Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

secretaris. 


