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Toelichting
De vereniging Vrienden Oostvlietpolder is onlangs gebeld door een medewerker van de NAM aldus een
tweet van de vereniging. De medewerker wilde hen informeren over de gang van zaken rond het
verplaatsen van de gasleidingen t.b.v. de aanleg van de Rijnlandroute. De NAM wil betrokken organisaties
en burgers informeren en bij de werkzaamheden betrekken vanuit het belang dat iedereen in de polder
heeft. De vereniging is gevraagd om mee te denken over de weidevogels waarop zij aangaven dat de
vereniging ervan uitgaat dat de werkzaamheden buiten het broedseizoen zullen plaatsvinden. De NAM gaf
aan dat gezien de planning en het verzoek van de Provincie, niet aan deze voorwaarde kon worden
voldaan.

ln de basisuitvoeringsrapportage Uitvoeringsfase Rijnlandroute van 1 november 2015, staat bij de planning
van het verleggen van kabels en leidingen een tijdvak van Q1 2016 tot Q3 2017. Voor het broedseizoen
geldt geen vaste periode. Het verschilt namelijk per soort. Sommige vogelsoorten, zoals de blauwe reiger
en de bosuil, beginnen al in februari te broeden en bepaalde (zang) vogels broeden nog in augustus. Veel
vogelsoorten broeden ongeveer tussen 15 maart en 15 juli. Moerasvogels en andere watervogels broeden
meestal tussen 1 april en 15 augustus¡.

Vragen

Ondergetekenden stellen het college van Gedeputeerde Staten daarom de volgende vragen

ls het college bekend met de planning van het verleggen van kabels en leidingen door de NAM
t.b.v. de aanleg van de Rijnlandroute? Zo ja, valt deze planning binnen het broedseizoen? Zo nee,
waar ligt de beslissíngsbevoegheid over de planning van de werkzaamheden rond de
Rijnlandroute?

2. Heeft het college maatregelen genomen om de weidevogels te beschermen tijdens de aanleg van
de Rijnlandroute? Zoja, welke?

3. Welke investeringen heeft de provincie in het verleden gedaan voor het weidevogelgebied 't
Vogelhof?

4. Welke gevolgen heeft de inpassing van de Rijnlandroute op het weidevogelgebied 't Vogelhof?

5. Heeft het college maatregelen genomen om deze gevolgen op het weidevogelgebied op te
vangen? Zo ja,welke?
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