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Geachte heer Geerts,
Heel graag wil de Waddenvereniging mede namens Natuurmonumenten uw aandacht
vragen voor het volgende. Al vanaf 2008 is het ministerie van Defensie bezig met het
vergunningsproces in het kader van de Natuurbeschermingswet / Wet natuurbescherming
voor de militaire vliegbewegingen boven natuurgebieden zoals de Waddenzee. De
toenmalige staatssecretaris De Vries antwoordde op Kamervragen dat'voor haar landelijke
militaire vliegactiviteiten, waaronder die rond de Vliehors, het ministerie van Defensie een
Nb-wetvergunning zal aanvragen' (zie bijlage 1, Antwoorden op vragen van het lid Van
Velzen over vliegoefeningen op de Wadden). Tot op de dag van vandaag ligt er echter nog
geen aanvraag.
We zullen niet de hele historie van dit proces herhalen, maar we kunnen u verzekeren dat de
betrokken natuurorganisaties zich tot nu toe zeer coulant en begripvol hebben getoond over
het vertraagde proces. Helaas blijken de betrokken overheidspartijen, de hoofddirectie Beleid
van Defensie, de Luchtmacht en het Rijksvastgoedbedrijf, gezamenlijk niet in staat om
binnen hun eigen planning tot een vergunningaanvraag te komen. Dat klemt des te meer
omdat met de vergunningverlening ook wordt beoogd voorschriften te kunnen stellen die
schadelijke en verstorende effecten beperken. Al meer dan 10 jaar kunnen deze
voorschriften niet worden geïm plementeerd.
De laatste keer dat wij ons ongenoegen en onze wensen hebben aangegeven aan uw
medewerkers was begin februari 2017 (bijlage 2 en 3). Helaas zonder resultaat. Wij hopen
van harte dat wij met deze brief aan u wel het gewenste resultaat zullen bereiken.
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Defensie mag in of bij Natura 2000 gebieden in principe alleen oefenen als ze de
beschikking heeft over een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming. Deze
vergunning laat echter te lang op zich wachten en dat kan betekenen dat er onnodig
verstoring optreedt.

^\r"

ÍCBF!

fr{-l
Waddenvereniging Droogstraat
tet (0517) 493 693
info@waddenvereniging.nI

3

Postbus

90

8860 AB Har[ingen

www.waddenvereniging.nI

Rabobank IBAN NL07 RABO 0342 4267
BIC RABONL2U
KvK 40000475

I0

IPOSTCODE i
l.:r,''o,1,ç5J¿4

ANBI

\
ì
\

Wijwillen daarom:

1.

2.
3.

Een aangepaste planning met duidelijke data (deadlines) van alle tussenproducten
die tot een complete aanvraag moeten leiden.
Dat binnen een halfjaar de aanvraag gereed is (1 september 2019).
Een antwoord op de vraag hoe het ministerie denkt de overgang naar de F35 in de
vergunning mee te nemen.

Wanneer aan dit vezoek niet wordt voldaan, zien wij ons genoodzaakt te overwegen een
vezoek tot handhaving in te dienen vanwege het oefenen zonder de verplichte Wet
natuu rbescherm ingsverg unning.

Wijvertrouwen op een spoedig antwoord.
Hoogachtend,
mede namens Natuurmonumenten,
nrgrng
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