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DEEL A: INLEIDING

t l¡¡tetolr¡c
De ontwerp Natura 2ooo beheerplannen voor vier Natura 2ooo gebieden in Laag Holland., te weten:
Eilandspolder, wormer- enJisperveld &Kalverpold.er, llperveld, varkensland, oostzanerveld &Twiske enPolder westzaan, zijn door cedeputeerde staten van Noord-Holland vastgesteld op rz april zo16. Deministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu hebben de ontwerp plannen opzo mei respectievelijk z4 juni 2016 eveneens vastgesteld.
vervolgens zijn de ontwerp plannen conform de openbare voorbereidingsprocedure van Afd.. 3.4 van deAwB van 6 juli tot 16 augustus 2016 ter inzage gelegd. voorafgaand hieraan zijn twee informatie- avondengehouden, op z5 april zo16 in De Rijp over de plannen voor Eilandspolder, wormer- en fisperveld &Kalverpolder en op z6 april zo16 te zaand.am over de plannen voor llperveld., varkensland, oostzanerveld
& Twiske en polder Westzaan,

In deze Nota van Antwoord beantwoorden cedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland, in
overieg met de ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu, de zienswijzen.

2 ONTVANGEN ztENswtrzEN
cedeputeerde staten ontvingen in totaal 15 zienswijzen, van zowel individuele insprekers als vanorganisaties' De zienswijzen hebben betrekking op één of meer van de vier ¡eheerplannen. Alle
insprekers krijgen deze Nota van Antwoord toegestuurd, waarbij zij tevens worden geïnformeerd over devervolgprocedure' Zeven zienswijzen hel¡ben aanleiding gegeven tot wijzigingen in de tekst van één ofmeer van de ontwerp beheerplannen.

3 VERVoLGpRocEDURE
Na verwerking van de zienswijzen stellen cedeputeerde staten van Noord-Holland. en de ministeries vanEconomische Zaken en van Infrastructuur en Milieu de vier Natura 20oo beheerplannen deflnitief vast.Tegen het besluit tot vaststelling van de plannen staat beroep open bij d.e Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State^

De Natura 2ooo beheerplannen hebben een maximale geldigheid.sduur van zes jaar. Het bevoegd gezag
heeft de mogelijkheid na deze zes jaar de geldigheid van het beheerplan met zes jaar te verlengen.

4 LEEswtrzER
voor het beantwoorden van de zienswijzen zijn in deze nota per zienswijze alle vragen, op- en
aanmerkingen, suggesties, adviezen en aanbeveringen opgeschreven. Aangegeven is op werke
beheerplan(nen) de zienswijze betrekking heeft. Daarbij is getracht de punten die in de zienswij zenzljnverwoord' zo helder en compleet mogelijk samen te vatten en daar vervoigens een reactie op te geven,
vervolgens is aangegeven ofer aanleiding is om één ofmeerdere beheerplannen daarop aan te passen enzo ja, in welke zin.
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DEEL B: BEANTWOORDING ZIENSWUZEN

- {

ZrerusWt¡ze r (Xeerr BETREKKTNc Op ALLE VIER BEHEennlnrurueN)

De inspreker gaat er van uit dat beheerplannen en toepassing van de Natuurbeschermingswet in meest

l¡rede zin geen belemmeringen opwerpen voor de uitoefening van de beroepsbinnenvisserij en de

visserijkundige waarden van het gebied niet aantasten. Daar kan bijv. sprake van zijn bij een

(verdergaande) versnippering van peileenheden, de aanleg van dammen en/of beperking van

vismigratiemogelijkheden. De inspreker verzoekt dit te bevestigen.

volgens deNatura zooo-beheerplanenkanhethuidige gebruikt,a.v. deberoepsvísserii ongewiizígd doorgaan. Ookvoor de

beroepsvisserij geldtuiteraard datvoor nieuwe ontwikketingen die mogelíjkeffectenhebben op deNaturazooo-doelen,via een

vergunníngprocedure moetwordenbeoordeeld of dezekunnenwordentoegestaan. Aantastingvan devisserijkundigewaardenvan

de gebíedenzal nietsnel aan de ordezijn, omdatookdeNaturazooo-doelengebaatziinbiizo minmogelijkbeperkingenvan de

vismigratiemogelîjkheden doorbíjvoorbeeld de aanlegvan níetvoor víssen passeerbare dammen.Hydrologischeisolatievíndt

r elatief op zeer b eperkte schaal plaats.

Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van de betreffende beheerplannen.

Zleruswl¡zE 2 (HEEFT BETREKK¡Nc Op ILPERVELD, VnRre¡¡sl-AND'
Oosrzn¡¡ ERVELD & Twlsxe)

De inspreker stelt dat in het beheerplan maatregelen voor de Kemphaan en de Watersnip ontbreken en

verzoekt om 1oo ha aan extra schraalgrasland en (her)inrichting plas-draspercelen als maatregel in het

beheerplan op te nemen.

Zoalsgestetdinhetbeheerplanbiedtde SNL-regeling (NNN) vold oende ruimtevoor goedbeheervanvoldoende schraalgrasland.

Extrainrichtingt.b.v. delQmphaan en deWatersnip (plas-dras) isvoor dezeNaturozooo-doeleninderdaad nodig en daaromzal

d eze ma atr e g el w o r den o p g e no me n inhet b ehe e r pl an.

Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het betreffende beheerplan.

Zrenswt¡zE 3 (HEEFT BETREKKINc oP WoRMER-EN Jtsnenvrlo &
KnlvenpoLDER)

3.1 De inspreker stelt dat het in het beheerplan vermelde visplan van de VBC HNK slechts privaat-

rechtelijk van aard is en alleen de Visserijwet en de Flora- en faunawet de kaders vormen voor de

beroepsvisserij.

Wíj gaan ervanuit dat de partijen die deelnemen aan de VBC HNI( zíchbehalve aan genoemdewetten ookhouden aanhet op dat

m o m e nt g el d e n d e p rív a at r e chtelíjke v i spl a n.

3.2 De inspreker stelt dat ten onrechte wordt vermeld dat nachtvissen in dit geìried is toegestaan

W íj passen de tekst v an bijlage 5 :. v anhetbehee r plan hier o p aan.

3.3 De inspreker is van mening dat nieuwe verlandingslocaties schadelijk kunnen zijn voor zijn

beroepsuitoefening.

ii,
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Nieuweverlandingslocatiesziin nod¡g om deNatura2ooo-doelentebehalen.Doorhun relatíefgeringe omvangzijn er geen effecten op de
b e ro e p svísse rij t e v e r w achte n.

3.4 De inspreker geeft aan dat hij geinformeerd wil worden over hoe het traject van Natura 2ooo c.q. overgang naar deNatuurbeschermingswet verder zal lopen.

Alle insprekerskrÜgen d'eNotavanAntwoord en de deftnitievetekstvan debeheerplannentoegestuurd, alsmedeinformatie overwanneer enhoe
men tegenhet vastgestelde plan desgewenst inberoep kan gaan.
De overgang naar de níeuwewetNatuurbeschermingheeft na devaststellíngvan debeheerplannen daarop geeninvloed.

Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het betreffende beheerplan.

ZteNswl¡zE 4 (HEEFT BETREKKTNG op woRMER- EN rrspERVErD & Kalv¡npoLDER)

4'r De inspreker vindt het vreemd dat particuliere natuurbeheerd.ers (pnb,s) niet worden genoemd in het beheerplan;ziin deze dan ook niet verantwoordelijk voor het behalen van de natuurdoelen in hun gebied? Hij is van meningdat ook pnb's mee mogen en moeten kunnen werken aan het in stand houden van de natuurdoelen, maar hetbudget blijkt reeds verdeeld..

De raamovereenkomst,waarnaar de insprekerverwiist,ís afgestoten metbeheerorganísaties díehet merendeelvan de Natura 20oo-gebíedenín
eigendomhebben'Dezezullen daaromookhetmerendeelvande maatregelenmoeten gaan uitvoeren, op grondvan de subsidieregeting die deprovincíe daarvoorheeft opgesteldkunnen echter ook particuliere natuurbeheerders subsidíe aanvragenvoor de uitvoeríng vanherstelmaatregelen
uíthetbeheerplan.

4'2 De inspreker is van mening dat de pnb's ook betrokken dienen te worden bij het onderzoek ,effectiviteit
aanpassing bemestingsregime,.

In de v oo rbereidíngen v oo r dit onderzoek zar dít standpunt worde n meegenomen.

Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het betreffende beheerplan.

Zlerusw¡zE 5 (HEEFT BETREKKTNG op ILoERVELD, vnnrerustAND, oosrznruERVELD &Twrsre)

De inspreker stelt dat de duiksport als onderdeel van het recreatiefgebruik van het rwiske in het beheerplan vermeidmoet worden als huidig gebruik.

Dezevormvan gebruíkzal d'aaromínbiitage 5t wordenvermeld als categorie 4a, nietvergunn¡ngplichtíg, geenvoorwaarden.

Deze zienswijze heeft geleid þt aanpassing van het betreffende rreheerpran.

Zteruswr¡zE 6 (HEEFT BETREKKTNG op porDER WEsTZAAN)

De inspreker stemt in met de huidige kwaliflcatie van het Hoogveenbos van het perceel ten oosten van de molen dePrinsenhof' maar wenst dat de vroegere weiland.situatie wordt hersteld op het moment dat de huidige eigenaar hetperceel verkoopt.

Dekwalificatíevanhet perceel alshabitattypeHoogveenbosis gebeurd conform d.elandelijke protocollen. De geschiedenísvanhet perceel d.oetdaarbij nietter zaken.Hetverzoekzar nietword.en gehonoreerd(opínhoudeltjke grond.en).

Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het betreffende beheerplan.

i,.", ' i'r, ., .,f



Nota van Antwoord bij de Natura 2ooo beheerplannen I Provincie Noord-Holland | 6

Zreruswr¡ze 7 (neerr BETREKKING oP AILE vlER BEHEenluruneru)

De inspreker maakt bezwaar tegen het beperken van het vergunning vrij uitvoeren van beheersactiviteiten (zoals

baggeren en maaien) tot alleen de eerste voorkeursperiode, zoals aangegeven in de Cedragscode Flora- en Faunawet. Na

overleg met de provincle is daarom een Nadere Effect Analyse opgesteld door de inspreker. Daarin zijn alle

beheersactiviteiten in alle periodes getoetst. Er zijn voorwaarden (mitigerende maatregelen) benoemd voor de

beheersactiviteiten in de eerste en tweede voorkeursperiode, waarmee de Natura zooo-instandhoudingsdoelen niet

signiflcant worden beinvloed. De inspreker verzoekt dan ook om bij Huidig gebruik Waterbeheer aan te geven dat

bestendig beheer vergunning vrij is als het wordt uitgevoerd in de eerste oftweede voorkeurs periode van de

gedragscode van de waterschappen, mits de mitigerende maatregelen uit de effectanalyse wordt toegepast.

Detekstvanbíjlage 5.tvan allevier debeheerplannenzalhíeropworden aangepast.IJitvoeringvanbestendígbeheerin detweede

vergunningsperiodewordt eenvanvergunningplichtvríigestelde activíteitmetspecíftekevoorwaarden(categoríe z) conform de aangeleverde

NadereEffectAnalyse,welke alsbijlage aan debeheerplannenzalwordentoegevoegd.

Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van alle vier beheerplannen.

Zrersw¡ze 8 (xeerr BETREKKTNG oP EILANDspoLDER)

g.r De inspreker stelt dat de motivatie ontbreekt waarom alle beheer-en schadebestrijding verstoring zou opleveren en

dus vergunningplichtig zou zijn. Dit klemt des te meer nu bliikt dat atle bestaande ontheffingen en aanwijzingen

- als vorm van bestaand gebruik- nog van een Natuurbeschermingswetvergunning dienen te worden voorzien,

aldus de inspreker.

Wtj zíjnvan mening dot deinhetbeheerplan genoemdehandelingenínhetkader vanbeheer en schadebestrijdingtotverstoringkunnenleiden,zie

ookbíjlagen 5.2 en 5.j.

omdatvoorvormenvanbeheer- enschadebestríjdíng dietotverstoríngkunnenleíden altijdal eenvergunníngplícht gold.,ziinwíj ervan uitgegaan

datvoor alle op dít moment plaatsvíndendevormenvanbeheer- en schadebestrijding al eenvergunningis aangevraagd.Inenkele gevallenis een

vergunníngverleend enin enkele gevallenbleekuit eenvoortoets datverstoringis uítte sluiten en dehandelíngenzonder vergunningkunnen

wordenverricht.Dezewerkwijzezullenwíj navaststellíngvanhetbeheerplanvoortzettenvoorvormenvanbeheer- enschadebestríidingínNatura

zooo-gebiedenwaarvoor nog geentoetsíng aan deNatuurbeschermingswetheeftplaatsgevonden.

g.z De inspreker geeft aan dat als de vergunningen leiden tot economische schade, de inspreker serieus zal bezien hoe

de schade op de provincie kan worden verhaald.

InparograafT.4vanhetNatura2ooo-beheerplanís aangegeven dat dewetwelíswaar een mogelíikheidvoor schadevergoedingbiedt, maar dat

d.a øraan zeer str eng e v o o r w aarden zii n v e rb o n den.

8.3 De inspreker laat weten dat hij graag met de provincie in overleg treedt over het realiseren van een gedragscode,

mede gezien de komende herziening van het Faunabeheerplan vanwege de inwerkingtreding van de nieuwe Wet

Natuurbescherming.

Wíjzíjnbereíd met deinsprekerin overlegtetredenover de mogelijkhedenvan een dergeliike gedragscode.

Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het betreffende beheerplan.

Zreruswr¡zE 9 (HEEFT BETREKKTNG oP ALLE vlER BEHEERnLANNEN)

9.1 De inspreker stelt dat instandhouding en ontwikkeling van nieuwe natuur geen invloed mag hebben op bestaande

en nieuwe ontwikkelingen in de gemeente Beemster of op de instandhoudingsverplichtingen van droogmakerij

de Beemster als werelderfgoed.

De maatregelen die nodigzijnom deNatura zooo-doelente realiseren, dienenteworden uitgevoerdom aan deinternationaleverplichtingen op

grondvan devogel- enHabitatrichtlijntekunnenvoldoen, ookals deze enigeinvloedop de omgevingzoudenhebben.InhoofdstukT van de

beheerplannenis aangegeven dathíer nauwelijkstot geeneffectenop deomgevingzíinteverwachten.
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9'2 De inspreker is van mening dat de herinrichting van de N243 voor wat betreft stikstof geen invloed mag hebben opbestaande en nieuwe ontwikkeringen in de gemeente Beemster.

Ditis eenond'erwerp d,atníethetbeheerplan aangaat, maarspeeltinhetkadervan devergunningverlening op grondvan de
N atuurb e sche r min gswet.

9'3 De inspreker stelt dat de toekomstige uitbreiding van schiphol niet ten koste mag gaan van de geluidsnormen voor
de Natura zooo-gebieden en i.r't. stikstof bestaande en nieuwe ontwikkelingen in de gemeente Beemster.

Ditis eenonderwerp datniethetbeheerplan aangaat, maar speeltinhetkadervan devergunningverlening op grondvan de
N at uu rb e s ch e r mí n g sw et.

Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van de betreffende beheerplannen.

Zreruswr¡zE ro (HEEFT BETREKKTNG op A*E v¡ER BEHEER'LANNEN)

ro'r De inspreker is van mening dat de effecten van de maatregelen uit de beheerplannen op agrarisch geìried buiten
de begrenzing voorkomen moeten worden, zo nodig d.oor interne buffering.

De maatregelen die nodigzíin om deNatura 2ooo-doelente realiseren, dienentewordenuitgevoerd om aan de internationaleverplichtingen opgrondvandevogel- enHabitatrichtliintekunnenvoldoen, ook als deze enigeinvloedop de omgevingzoudenhebben.

ro'z De inspreker is van mening dat de huid.ige voorschriften in ontheffingen aan de faunabeheereenheid. voor het
beheren van de ganzen in Natura zooo-gebieden populatiebeheer van ganzen onnodig beperken, waarmee
realisatie van de doelstelling voor reductie van de ganzenpopulatie wordt bemoeilijkt.

Ditis eenonderwerp datníethetbeheerplan aangaat, maar speeltinhetkadervanonthefftngverleningElora- enfaunawet.

Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van de betreffende beheerplannen.

Zleruswt¡zE rr (HEEFT BETREKKTNG op Wonuen- EN JtspERVETD & Knlv¡nporDER )
rr'r De inspreker stelt dat herfstmaaien niet voor elk veenmosrietland een effectieve pAs-maatregel is. In

veenmosrietlanden met weinig gewas kan maaien eerder grasgroei bevorderen en is wintermaaien dus beter.
De inspreker verzoekt dan ook indien nodig om het beheer aan te passen.

w'tj delend'eze constater¡ngvaníndiener.waar enwanneer nodígzullenwii depils-maatregelentabel daarop aanpassenbij eenvolgende
actualisatie van de pAS gebiedsanaly ses.

u'2 De insprekervraagt waarom in paragraaf 5.3.7 alleen de rietzanger en niet ook de roerdomp en de kemphaan
staan.

De roerdomp enkemphøanzíjnhierten onrechte níetgenoemd, dezezullenwordentoegevoegd.

u'3 Deinsprekervraagtofinhoofdstuk6HHNKooknietmoetwordengenoemdalseigenaar/handhavervanhet
water.

welíswaar staatin detekst dathet'ond.er andere' de metnaam genoemde partíjen gaat, maar omdatin de opsommíng stechtstwee partijen,te
weten HHNK en Recreatie N oord,-Honand ontbreken, zuuen wíj alle organisaties noemen.

rr'4 De inspreker stelt dat in de praktijk - ook in het broedseizoen- vliegbewegingen (o.a. politiehelikopters) erg laag
over het gebied worden uitgevoerd en geeft aan twijfels te hebben ofer daadwerkelijk geen effecten optreden voor
vogels' De inspreker verzoekt tevens iets op te nemen over het gebruik van drones en geeft aan een voorstand.er tezijn van een verbod, tenzij d.e drone t.b.v. natuurbeheer wordt gebruikt.

t<(n>
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HetNaturazooo-beheerplankan geen nadere regelsstellen aan activiteítenvon de politie,zoalsvastgelegdin dePolitiewet.

Wijzullenín de driebeheerplannendíemede op grondvandeVogelrichtlijnzîjn aangewezen(naastWormer- enlLsperveldelÁlverpolder geldt dat

ookvoorEilandspolder enllperveld,Varkensland,Oostzanerveld eTwíske) inhoofdstuk 5 opnemen dathet gebruíkvan drones en and,ereRemotely

pilotedAircrafts (RPAS)bínnen eenNatura 2ooo-gebiedeenvergunningplíchtíge octiviteitis, metuítzonderíngvanprofessioneel gebruik van RP,4S

door inliggendeterreineigenaren, -beheerders entoezichthouderstenbehoevevantoezicht,mon¡toríng,beheer eninrichtíngvan de natuurterreinen

enwaarbij debestuurdervoldoet aan dezorgplicht vereisten¡nhetkadervan deWetNatuurbescherming.

Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de beheerplannen voor Wormer- en lisperveld & Kalverpolder,

Eilandspolder en llperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske.

Zreruswr¡zE 12 (HEEFT BETREKKTNG oP Ettnr.¡ospoLDER)

De insprekers stellen dat Gedeputeerde Staten (CS) door de passage op pagina r3z alsnog in een keer illegale en tijdelijk
gedoogde infrastructuur legaliseert. CS baseert zich hierbij op een rapport van Crontmij uit zoo8. Hierin is bij 'verlies

leefgebied' volgens insprekers ten onrechte alleen (zeer klein) het oppervlak van de dam zelf als 'vernietigd leefgebied'

aangenomen. Ook zijn cumulatieve effecten niet meegewogen, Daarnaast ontbreekt toetsing aan indirecte effecten

zoals in paragraaf5.3 beschreven.

CS hadden moeten toetsen aan het kader voor vergunningverlening uit het beheerplan, in dit geval m.n. toename

licht, getuid ofdirecte verstoring in de leefgebieden van aangewezen soorten en verandering, versnippering, betreding

of vernietiging van de leef- en foerageergebieden van de aangewezen soorten of van de habitattypen. De insprekers zijn

van mening dat er een nieuwe passende beoordeling/ADC-toets moet worden uitgevoerd.

Naast'buis in de dam' en buiten broedseizoen moet in paragraaf 5.3.6 staan: dam alsmede een brug of aanleg van een

pad rekening wordt gehouden met kaderstelling, ADC-criteria, indirecte effecten, aantasting leefgebied.

Dammen, paden en bruggen veroorzaken een eenvoudiger toegang van het leefgebied door bijvoorbeeld ook mensen en

(huis)dieren. In het gesprek met de provincie op 9 augustus jl. is deze toename van betreding en verstoring met

verschillende argumenten aangetoond en toegelicht.

Volgens indiener is volgens de Vogel- en Habitatrichtlijn het hele Natura 2ooo-gebied aangewezen voor

behoudsdoelstelling.

Allereerstmerkenwíj op datvoor dezewerken een (tijdelijke)Notuurbeschermíngswetvergunningísverleend,waordoor geensprakeisvan'illegale

e n (tij delijk) g e do o g de inf r astr uc tuur.

Wíj ziinhetníet eens met dekrítiekop de onderbouwing u¡thetcrontmíi-rapportvoorwatbetreftde oppervlakvanvernietígdleefgebiedvoor de

NoordseWoelmuis; datbeperktzích o.i.inderdaadtot eenzeerklein deelvanhettotale gebied, ookals olle door de aanlegvan de werkenvernietigde

oppervlakenworden opgeteld(cumulatie). Overigensishetin desystemotíekvanNaturazooo níetzo, datper deftnítíehet gehele gebiedgeldt als

leefgebíedvoor alle aangewezen soorten; eris eenlandelíjke systematíekontwikkeld op grondwaarvan per soortkanwordenbepaaldwelke

vegetatíe- ofhabitattypentothetleefgebiedvan eensoortbehoren.Ditzijnvoor deNoordseWoelmuis onder andere dehabitattvpen ruigten en

zomen enveenmosríetland en de graslandtypen nat, matigvoedselrijk grasland enbloemrijkweidevogelgrasland,ziebijlage z.tvanhetbeheerplan.

Deindírecteverstoringseffectenzijn o.i. eveneens afdoendebeschreven:voor zoverhet debereikbaarheidvoor concurrentenvan de soortbetreft

geldt dat door de nog aanwezige in zooT aangelegde dammen geen extra gebiedbereikbaaris geworden.Voor zoverhet de mogehikeintensiveríng

vanhet graslandgebruíkbetreftblijkt daar geen sprakevantezíjn;hettoenmølige extensíeve graslandgebruikvíndtnog steeds plaats.

Wij achtensígniftcante effectenophetleefgebiedvan de noordsewoelmuis dooríndírecteverstoring dan ookuitgesloten'

Welkunnenwíj meegaanin de stellíngvanindíener dat de dammen uit zooT alsnog explicíet aanhet'kadervoorvergunníngvetlening'uithet

beheerplan getoetsthadden moetenworden.Dietoetshebbenwij, aan dehandvanhetCrontmíi- rapporten aanvullendeínformatíevan de

beheerder alsnoguitgevoerdenwordtinhetbeheerplanopgenomen(bljlage5.t).DeconclusiebliiftdatsígnífLcanteeffectenziinuíttesluitenende

dammenin standkunnenbtijven;hetbeheerplanvervangt devergunníng, die automatísch eindîgt met devaststellingvanhetbeheerplan.

Indiener wíjstophettoegenomenbetredíng enverstoring door mensen en (huis)dieren.Omdat de percelen op zich ølbereikbaar wárenhebbenwii

dít punt níet meegeno men in de toets.

Inpar. 53.6 voegenwíjtoe dat eenvergunningaanvraagvoor aanleg en gebruíRvan een nieuwe damextrakritischbeoordeeldzalworden alshet een

dambetreftnaar een nunog nietper dam ofbrugbereíkbaar perceel.

Deze zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het betreffende beheerplan.
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Zteusw.ryzE 13 (HEEFT BETREKKTNc op ltpe¡veto, VnnreruslAND, OosrznruERVELD &Twtsxe)

De inspreker richt zich op het Twiske (Vogelrichtlijngebied).

13'1 De inspreker vindt de ambitie ("....voorkomen van verdere versrechtering van Natura zooo-doelen,,) te laag.

Dezelandeliike afspraakvergt alveelinspanning (en geld);waarhetkanwordt gewerkt aa.nverbetering enuitbreiding.

13'2 De inspreker geeft aan dat wellicht door een plaatselijk hoger waterpeil en fluctuatie van waterpeilen meer plas-drassituaties en natte open velden voor de grutto te creëren zijn.

D eze suggestíe zullen wij met de b ehee rd.er bespreken.

13'3 De inspreker vraagt welke maatregelen word.en genomen voor plaatselijk verbrakking.

Geen.

13 ' 4 De inspreker geeft aan dat een horecagelegenheid wordt genoemd, terwijl die niet meer bestaat.

Hetbetreft eenhorecalocatie.Thansis er ind.erdaad geenhorecagetegenheid.wij zullen detekst aanpassen.

r3'5 Deinsprekervraagtzichafofhetexclaverenvanenkelestukjeshetnemenvanmaatregelenind.ewegstaat.

Kleínelocatieszijn geëxclaveerd.Er is geen effect op de maatregelen.

l'3'6 De inspreker doet de suggestie om in het schema successiereeks en beheermaatregelen de maatregelen die wordenvoorgesteld door IVN op te nemen.

Hetschemaheeftbetrekking opHabitattypen.DaarvoorisTwiske níetaangewezen.

13'7 De inspreker doet de suggestie bezoekersaantallen te noemen voor kleinschalige evenementen.

ceorganiseerde evenementenzíinvergunningplichtig.zeworden getoetst aan de instandhoudingsdoelen.Het effectwordt niet alleenbepaatd door
b ezo eke r s aantalle n. D aar o m no e me n wij g e e n b ezo eker sa ant alle n.

r3'8 De insprekerbetreurt dat rwiske niet is aangewezen als Habitatrichtlijngebied voor (brakke) Kranswierwateren
omdat er potenties zouden zijn.

HetRíikwiist deNzooo en doelen aan op grondvan aanwezigewaard.en. overigenszou uitbreidíngvanKranswierwateren een goede ontwikkeling
zijn. D e b eheerder kanhier mee methulp van vrijwíilig ers aan d,e slag gaan.

13 '9 De inspreker vraagt om het gebruik van recentere gegevens over voorkomen van d.e roerdomp.

w ij hebben de meest recente gegev ens zoals verwerkt in de natuuraflas v erwerkt.

13'1o De inspreker onderstreept het belang van de stooterplas (o.a. voor smienten (rustplek)) en waarschuwt voorintensivering van waterrecreatie ter plaatse.

ookwii onderschríivenhetbelangvan de plas.Eventuele plannenvoorintensiveringvanwaterrecreatie moetenworden getoetst 
'.an 

deNatura
zooo-doelen,

13.'' De insprekerbenadrukt het berang van handhaving en voorrichting.

ookwii onderschríjven dítbelang'voor elkNatura zooo-gebiedhebbenwii daarom eenHandhavíngsptan opgesteld.wij zullen suggesties
do o r g ev e n aan de b ehe e r de r.
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13.12 De inspreker plaats een kanttekening/vraagteken bij de opmerking dat het beheerplan niet bindend is voor

terreinbeheerders,

Voor debeheerder geldtdatmedewerktng aande maatregelen opvríjwilligebasísis.De provinciekan(bii ontzeggenvandemedewerking)zelf de

no d¡ge moatr e g ele n neme n.

13.13 De inspreker wijst op achteruitgang van het leefgebied van de roerdomp als gevolg van het verlagen van het

waterpeil.

Dít pr obleem is o nderken d en leidt índerdaod tot maatre g elen.

Deze zienswijze heeft geleid tot aenpassing van het betreffende beheerplan.

Zlrruswl¡zE 14 (HEEFT BETREKKTNG op Poloe¡ WesrznnN EN WoRMER- EN JIsPERVELD)

14.1 De inspreker maakt zich zorgen om exoten in Kalverpolder waar veel mensen komen, over bereklauw, appelbes en

cranberry.

overhetbeheervanhetwandelpaddoorlØlverpolder en debestríjdingvan debereklauwzullenwíj contactopnemen metdebeheerder'Hetiaarliiks

verwíjderenvanopstag (appelbes en cranberry) staat alsPAs-maatregelinhetbeheerplan opgenomenvoorhetveenmosrietlandín del(alverpolder,

r4.z De inspreker onderstreept de kans die er is in het Cuisveld om enkele locaties met voorkomen van Echt Lepelblad

goed te beheren en als bronpopulatie te fungeren voor uitbreiding van brakke vegetatie.

In overleg met debeheerder werkenwtl aanhetherstellenvanbrakkevegetatie.Er zijntussentijdse møatregelen opgenomen enverbrakkingvanhet

Cuisv eld is in v o o rb e r eidín g.

r4.3 De inspreker mist op de kaart enkele molens.

Wij erkennenhetbelangvøn de molens alskernkwaliteitenvanhetveenpolderlandschap.Inhetbeheerplanzijn evenwel geenkaarten opgenomen

met c ultuurhist o r is che el e m e nt e n.

14.4 De inspreker maakt zich zorgen om enkele onderbemalingen.

De onderbemalingenworden door de natuurbeheerdertot een minimumbeperkt.Voorhetbeheervanhet graslandis enige drooglegging evenwel

nodíg.Hetis ons níetbekend døtNaturozooo-doelensignificant negøtíefeffectondervíndenvanonderbemalíngen.

r4.5 De inspreker meent dat een voorkomen van moerasheide op de kaart ontbreekt.

Wijbaseren ons op de goedgekeurdehabítatkaart.Døarop staan ollekwaliftcerendehabitattypen.

r4 .6 De inspreker vindt dat enkele vogelsoorten ontbreken in het beheerplan.

polderWestzaan en deKalverpolder zíjn níet aangewezen alsVogelrichttíjngebied.Er gelden dan ookgeenNatura zooo-instandhoudíngsdoelen

voorvogels.

r4.7 De inspreker doet de suggestie om vergunningverlening voor het verbranden van afgemaaid riet gemakkelijker te

maken, omdat thans de vergunningverlening "niet bepaald makkelijk verloopt".

Dítis eenzaakdiehetbeheerplan nietregardeert.De gemeentenbeslissen daarover.

r4.8 De inspreker pleit voor een betere handhaving(afspraken)'

Alsvervolg ophetbeheerplanis een apartHandhavingsplan opgesteldmet alle organisaties díe een rolhebbenin dehandhaving.

Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van de betreffende beheerplannen.
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Zreuswr¡zE 15 (HEEFT BETREKKTNG op poloen wesrznnru)

15.1 De inspreker mist op de kaart vermelding van d.rie molens.

wii erkennenhetbelangvan de molens alskernkwatiteitenva,nhetveenpolderlandschap.rnhetbeheerplanzijn 
evenwel geenkaarten opgenomen

met c ultuu rh¡ sto r i s ch e el e m e nt e n.

r5'z De inspreker pleit in het kader van klimaatneutraal energiegebruik voor het alleen nog toestaan van elektrisch
aangedreven boten,

Ditis eenzaøk díe niethetbeheerplan regardeert' overigensleidthethuidig gebruikvan motorboten niettotsigniftcanteverstoringvan de
in st a n dh o u di n g s do el e n.

15'3 Deinsprekervraagtomeentoelichtingvaneenaangegevenlocatievaneenbedrijf(flg.2.7).

wiihebben eenbestandvan deKamervanrhophandel gehanteerd.vermoedetiikstaat delocatie daarinderdaadverkeerd aangegeven.

r5 ' 4 De inspreker vraagt naar de samenhang tussen het pAS-akkoord. en het beheerplan

Hetbeheerplan omvat alle maatregeten die nodíg ziinvoor d.eNaturazooo-ínstandhoudíngsdoelen, dusinclusiefdepAs-maatregelen.rnhet
PAS-akkoordziin afsprakengemaaktover deuitvoeringvan dePAS-maatregelentussen de provincie en deterreinbeherendeorganisaties.

15'5 De inspreker roept de partijen op om tot een adequate uitvoering te komen van het project .,Brak is bijzonder,,.

HetproiectBrakisBiizonder isinderdaad. allanginvoorbereiding.Eenzorgvuldige aanpaken samenwerkingvraagtveeltijd..

r5 '6 De inspreker pleit voor het uitbreiden van het areaal "natuurboeren" ten noorden van de Mallegatsloot om goed
beheer te bereiken.

rnonsontwerp-NatuurbeheerplanzotTísinderdaadeenuitbreidingvandebegrenzingNNNopg 
enomen.Ditbiedtdemogetijkheidvoor

natuurboeren om subsidie aan te vragen voor natuurbeheer.

r5'7 De inspreker constateert een verbossing en verruiging in de afgelopen jaren en spreekt de verwachting uit dat ditbeheerplan een goed inrichtingsresultaat oplevert.

De constater¡ng en deverwachting delenwij.

r5.8 De inspreker pleit voor een adequate hand.having.

wiihebbeninhetverlengdevan ditbeheerplan eenHandhavingsplan opgesteld metalle partijen die een rolhebbenin dehandhavíng.

r5 '9 De inspreker vraagt om jaarlijkse openbare verantwoording van de beheerd.er over uitgevoerd.e werkzaamheden enflnanciën.

Eris een Monitoringsplan opgesteld.waarhet dePAS-maatregelenbetreftis de monitoring openbaar.Daarnaastis geen sprakevanopenbare
v er antwo o rding do o r de b eheer der.

Deze zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van de betreffende beheerprannen.
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