
Begin februari 2007 heeft u van ons een rapport (nr. 06-191) ontvangen dat de
effecten op vogels beschrijft van het geplande Windmolenpark Hattem-Oldebroek. Het
betreffende rapport is opgesteld als Verlechterings- en verstoringstoets in het kader van
de Natuurbeschermingswet 1998. In het rapport wordt aangegeven in hoeverre de
geplande windturbines bij Knooppunt Hattemerbroek mogelijk negatieve gevolgen
hebben voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel.

Eind maart 2007 heeft u het voornoemde rapport besproken met de gemeenten Hattem
en Oldebroek. Tijdens dit gesprek kwam de vraag naar voren waarom in het rapport de
Natura 2000-gebieden Veluwerandmeren en Veluwe niet in beschouwing zijn
genomen. De gemeenten hebben u verzocht ons hierover een nadere schriftelijke
verklaring te vragen.

Beide gebieden zijn in ons rapport niet aan de orde gekomen omdat wij op grond van
de beschikbare informatie geen relatie met de locatie van het geplande windpark zagen.
Een uitputtende opsomming van gebieden waarop geen effecten te verwachten zijn
nemen wij doorgaans niet in onze analyses op. Hieronder zullen wij voor de twee nu
genoemde gebieden onze bevindingen alsnog kort toelichten.

In het concept gebiedendocument (november 2006) van het Natura 2000-gebied
Veluwe (nr. 57), worden alleen instandhoudingsdoelen voor broedvogelsoorten
geformuleerd. Het betreft tien soorten broedvogels die sterk gebonden zijn aan de
heide- en bosgebieden van de Veluwe en waarvan geen vliegbewegingen over de
windturbinelocatie zijn te verwachten. Er zijn daarom geen effecten van het geplande
windpark op kwalificerende soorten van het Natura 2000-gebied Veluwe te
verwachten.

In het concept gebiedendocument (november 2006) van het Natura 2000-gebied
Veluwerandmeren (nr. 76), zijn o.a. voor 14 soorten niet-broedvogels instand-
houdingsdoelen geformuleerd. Vrijwel al deze soorten foerageren en rusten op of
direct nabij de Veluwerandmeren. Met name kleine zwaan en smient kunnen echter
ook tot op enige afstand van de slaapplaatsen in  de Veluwerandmeren foerageren op
omliggende graslanden. Voor smienten is op grond van de afstand tot het windpark
een relatie met de Veluwerandmeren vrijwel uit te sluiten. De kleine zwanen die in de
omgeving van het windpark worden vastgesteld (zie ons rapport) hebben geen  directe
relatie met de Veluwerandmeren. Uitwisseling van pleisterende groepen smienten
en/of kleine zwanen tussen de Veluwerandmeren en de Uiterwaarden IJssel is
gedurende de winter niet uit te sluiten, maar betreft dan incidentele en zeker geen
dagelijkse vliegbewegingen. Dit zal daarom niet resulteren in regelmatige
vliegbewegingen over het geplande windpark, anders dan beschreven in ons rapport. Er
zijn dus al met al geen effecten van het geplande windpark op kwalificerende soorten
van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren te verwachten.
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