Inspreken PS Cie NLWM Natuurbeheerplan en Wijziging PRV kaart 4 (ecologie)
natuurcompensatie A9, Haarlem dd 28-05-2018.
Namens Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland en Vogelwerkgroep Alkmaar e/o.
Dr. J. Stapersma, voorzitter Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland,
voorzitter Vereniging Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland SVN.

Geachte (commissie)raadsleden,
Gedeputeerde Staten maken het u maar vooral ons als betrokken burgers en
belangenorganisaties buitengewoon lastig om onze mening met u te delen als het
gaat over Natuur in Noord-Holland. Er ligt nu een ontwerp-Natuurbeheerplan 2019
waarin ineens de NNN begrenzing ontbreekt (kaart) omdat “de NNN slechts een
ruimtelijk-planologische afweging zou zijn” die niet thuis hoort in een
Natuurbeheerplan (tekst brief GS dd 11-4-2018). Wij vragen ons ernstig af of dat een
juiste beoordeling is; wij geven u in overweging om daar eens goed over na te
denken en te praten. Maar het maakt het nog lastiger als je iets over bestaande en
toekomstige NNN begrenzing wilt weten want dat blijkt nu ineens behandeld te
worden in de PS commissie Ruimte en Wonen! Vindt u dat logisch ?? – wij niet ! De
C-agenda van de commissievergadering van R&W van 31 mei aanstaande bevat een
heel naar document, ook gedateerd 11-4-2018, aangaande een GS besluit over NNN
ontgrenzing en ontgrenzing van weidevogelleefgebied. Vindt u het logisch dat te
behandelen in een commissie die Ruimte en Wonen heet ? Wij niet – volgens ons
betreft dat namelijk wel degelijk Natuur. Omdat 2018 volgens GS wat deze zaken
betreft een overgangssituatie zou betreffen, spreken wij hierover nu in in beide PS
commissies in omdat wij echt erg boos en ongelukkig zijn met een deel van de
inhoud van het GS besluit van 11-4-2018.
Het GS besluit betreft het nu al initiëren van het ontgrenzen van 3.47 ha NNN gebied
en 9 ha weidevogelleefgebied. Dit in het kader van de zeer magere natuurcompensatie gerelateerd aan het besluit om bij Heiloo/Castricum een aansluiting aan
de A9 te realiseren. Nut en noodzaak van die aansluiting worden door een aantal
partijen aangevochten bij de Raad van State, evenals de omvang van de
natuurcompensatie. Met andere woorden, deze zaak in nog onder de rechter terwijl
de Raad van State daarbij ook nog eens uitstel van behandeling heeft aangekondigd
vanwege een lopende zaak over de Nederlandse PAS regeling (stikstof deposite) bij
het Europese Hof. Wij vragen u GS te dwingen deze overhaaste en premature
besluitvorming in te trekken totdat er duidelijkheid is bij de Raad van State.
De nu geplande compensatie is daarbij grotendeels een sigaar uit eigen doos en is
maar ten dele een compensatie gerelateerd aan de effecten van de gewraakte
ingreep. Het besluit van GS behelst daarbij – schokkend - ook nog eens de harde
vaststelling dat het niet mogelijk zou zijn in de directe omgeving fysieke compensatie

te realiseren en dat er dus financiële compensatie toegestaan is. Wat is hiervoor de
evidentie ? Wij hopen dat u GS op dit punt ook het vuur aan de schenen gaat leggen,
want dit is wat wij hebben ervaren. Nadat het A9 projectteam onder leiding van de
Provincie eerst Landschap Noord-Holland zo murw had gemaakt dat ze begin 2017
uit het overleg over natuurcompensatie stapten, hebben vervolgens wij als
Vogelwerkgroepen persoonlijk meegemaakt hoe weinig energie het provinciale A9
projectteam wilde steken in inhoudelijke discussie over de zorgvuldigheid van het
onderzoek van de impact op natuur, de omvang van de vereiste compensatie en in
pogingen om compensatiegrond te vinden. Vervolgens werden we geschoffeerd door
de verantwoordelijke wethouders en gedeputeerden. We hebben hen op 12
december 2017, dus ruim voor Kerst, een eindvoorstel hebben gedaan op basis
waarvan we als Vogelwerkgroepen zouden willen afzien van een gang naar de Raad
van State; we wachten nog altijd op een reactie daarop !
En nu dus dit GS besluit dat duidelijk maakt dat serieuze compensatie er absoluut
niet gaat komen, dat die ook nooit echt in de bedoeling lag met als gevolg dat we in
Noord-Holland netto dus opnieuw natuur kwijt raken. Ik heb u bij eerdere
gelegenheden midden vorig jaar laten zien dat we het hier hebben over een ingreep
in één van de beste weidevogel gebieden van Noord-Holland. GS schrijft in het
document bij het ontwerp-Natuurbeheerplan 2019: “De provincie Noord-Holland
hecht veel belang aan de bescherming en de ontwikkeling van de Noord-Hollandse
natuur en het landschap en beschouwt dit als één van haar kerntaken” (stukken bij
dit agendapunt van de NLWM vergadering van vandaag). Wij zien daar helemaal
niets van in het geval van de natuurcompensatie afslag A9 ! Wij roepen u als PS
raadsleden op om deze woorden echt inhoud te geven en GS te dwingen serieus en
minimaal 1-op-1 te compenseren voor het grote verlies aan zeer goede natuur in dit
mooie gebied.

Referenties:
-

Onze inspraakreacties bij PS commissie vergaderingen NLWM en M&F dd 15-52017 resp 12-6-2017.
Voorstel Vogelwerkgroepen Alkmaar e/o en Midden-Kennemerland aan
wethouders Dellemijn (Heiloo), Schijf (Castricum) en aan gedeputeerden Tekin en
Post, dd 12-12-2017 (bijlage).

Bijlage.
Overeenkomst betreffende additionele natuurcompensatie afslag A9 tussen Gemeente Heiloo, Gemeente
Castricum, Provincie Noord-Holland en Vogelwerkgroepen Alkmaar e/o en Midden-Kennemerland.
De in de aanhef genoemde gezamenlijke overheden Provincie en Gemeentes (hierna te noemen GO) wensen
een aantakking aan de A9 aan te leggen middels een half klaverblad ter hoogte van de Kooibrug (einde
Lagelaan) alsmede een parallelweg aan de oostzijde van de A9. Een bestemmingsplan (BP) dat de gewenste
veranderingen mogelijk moet maken is op 30 november 2017 ter inzage gelegd. Er is een noodzaak tot
natuurcompensatie die ook beschreven is in de bij het BP ter inzage gelegde stukken. De Vogelwerkgroepen
(VWG-en) zijn van mening dat de voorgestelde natuurcompensatie om een aantal redenen onvoldoende is en
zien duidelijk gronden om dat aan te vechten middels beroep bij de Raad van State (RvS).
De VWG-en zijn echter bereid in deze af te zien van beroep bij de RvS indien aan het volgende wordt voldaan
bovenop de nu bij het ter inzage gelegde BP voorgestelde natuurcompensatie:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

De op 11-12-2017 nog te realiseren resterende ha’s NNN natuurcompensatie (~4 ha van de verplichte 5.48
ha) worden niet langs de oostzijde van de A9 gerealiseerd noch in al geoormerkt NNN-gebied, maar elders.
De ha’s te compenseren weidevogelleefgebied worden vergroot van 11.72 ha naar minimaal 19.52 ha;
VWG’s zijn ermee accoord indien dit wordt omgerekend naar minimaal 6.23 ha NNN extra
natuurcompensatie middels de door de Provincie ingebrachte omrekeningsfactoren: 638 euro per hectare
voor 30 jaar en een grondprijs van 6 euro/m2 ofwel 19.52*638*30/6=6.23ha. Daarmee komt het totaal aan
natuurcompensatie NNN derhalve op minimaal 5.48+6.23=11.71 ha.
De NNN natuurcompensatie genoemd onder 1 en 2 wordt in 2018 geïdentificeerd in goed overleg tussen
vertegenwoordigers van VWG-en en GO in welk overleg partijen derden kunnen betrekken als deskundigen
en/of toekomstige beheerders. Geïdentificeerde gronden worden aangekocht in 2018 en ingericht uiterlijk in
2019 zodat de natuurcompensatie functioneert uiterlijk eind 2019. Elke per die datum nog ontbrekende
hectare NNN natuurcompensatie (van de 11.71 ha) leidt tot een “boete” van een extra hectare NNN
natuurcompensatie per jaar. Bij voorbeeld, bij realisatie per eind 2019 van bv 8.71 ha NNN
natuurcompensatie ontbreken er dus nog 3 ha; als die eind 2021 pas gerealiseerd worden, dan komt er een
“boete” van 3x2=6 ha extra NNN natuurcompensatie. Voor deze “boete-hectares” is dezelfde identificerings(1 jaar) en realiserings-periode (1 jaar) van toepassing evenals de hiervoor genoemde boete clausule.
Ten minimalisering van lichtverstoring tgv het klaverblad en om blijvend te voorzien in jaarrond beschermde
nestmogelijkheden voor oa (roof)vogels, boommarter en vleermuizen worden de taluds van het nieuwe
klaverblad aan oost en westzijde naast lamellen tevens voorzien van een ook in de winter groenblijvende
groensingel. Daarnaast worden aan de westzijde ook bomen aangeplant op taluds en binnen de in de
klaverbladen ingesloten ruimtes. Keuzes voor groen en bomen vinden plaats in overleg met de VWG-en.
GO zien af van (de wens tot) het op 13-07-2016 middels een persbericht aangekondigde fietspad min of
meer in het verlengde van de Lagelaan tzt aan te leggen dwars door (O/W) het zeer goede en waardevolle
weidevogelgebied aan de oostkant van de A9. Dit terrein zal afgesloten blijven voor publiek en recreatie. De
VWG-en zullen vanaf het begin betrokken worden bij het maken van plannen over recreatieve ontsluiting van
dit gebied.
Dit aanbod vanuit de gezamenlijke VWG-en verloopt op vrijdag 5 januari 2018 om 24.00 uur.
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namens Gemeente Heiloo …………………………….……….. F. Dellemijn, wethouder
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