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Geachte heer/mevrouw,
Uw kenmerk

Graag reageren wij op uw brief van 1 9 december 201 8, waarin u uw
zorgen uit over de afspraken in het kader van de monitoring en
evaluatie van de Natura 2000-herstelmaatregelen in het Schoorlse
duingebied.
In uw brief staat een opsomming van de door u geînterpreteerde
afspraken. Hieronder geven wij een reactie op de door u aangedragen
vier punten.
1.

Meedoen met de monitoring van de werkzaamheden van fase 1

Wettelijk is bepaald dat het behalen van de instandhoudings
doelstellingen voor Natura 2000 een verantwoordelijkheid is van de
overheid. Wij, de provincie c.q. gedeputeerde staten, hebben daarvoor
specifieke taken en bevoegdheden in het kader van de Wet
natuurbescherming. De provincie is hiermee verplicht de landelijke
systematiek van natuur- en PAS-monitoring te volgen. Via deze
monitoring worden de ecologische effecten van de herstelmaatregelen
en het reguliere onderhoud duidelijk.
De afgelopen jaren zijn er vanuit de omgeving, waaronder uw stichting,
diverse zorgpunten ingebracht. Onze portefeuillehouder natuur,
gedeputeerde Tekin, neemt deze zorgen serieus en heeft daarom
toegezegd het pakket van monitoring uit te breiden.
In aanvulling op de landelijke minimumeis vindt er een uitbreiding van
de natuurmonitoring plaats. Ook worden de (mate van) zandverstuiving
en de effecten op de waterhuishouding binnen het duingebied en in de
binnenduinrand gemeten.
Deze aanvullende monitoring is gericht op het verzamelen van
gegevens die van belang zijn voor de besluitvorming over fase 2 en 3.
Uw stichting heeft de wens tot aanvullende monitoring van specifieke
paddenstoelen, vleermuizen, mossen en insecten. Inventarisatie van een
groot aantal soorten vindt ook al plaats. Echter, de door u genoemde
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specifieke soorten zijn geen doelsoorten waarop we ons vanuit de
Natura 2000-doelstellingen richten. Een eventuele af- of toename van
deze soorten in het gebied zal dan ook geen invloed hebben op het
besluit over de uit te voeten maatregelen in de volgende fases van het
Natura 2000-beheerplan. Wij zijn dan ook niet voornemens deze
soorten aanvullend te monitoren.
2. Meedoen aan de evaluatie na afronding van fase 1

De provincie stelt een plan van aanpak voor de evaluatie op. Dit plan,
inclusief het monitoringsplan, lichten we toe. Wij stellen het zeer op
prijs wanneer omgevingspartijen, waaronder uw stichting, met ons
meedenken. De uiteindelijke afweging en besluitvorming is de
verantwoordelijkheid van de provincie.
De daadwerkelijke evaluatie van fase wordt door een onafhankelijk
bureau uitgevoerd. Hierbij worden de monitoringsgegevens
geanalyseerd en worden conclusies getrokken over de effecten van de
eerste fase. Op basis hiervan neemt de provincie een beslissing over de
uit te voeten herstelmaatregelen in fase 2 en 3. Zowel de evaluatie als
de conclusies worden besproken met betrokkenen uit de omgeving,
waaronder uw stichting.
3. Meedenken over de doelen van het beheerplan voor fase 2

Gedeputeerde Tekin heeft toegezegd dat omgevingspartijen kunnen
meedenken over de herziening van het Natura 2000-beheerplan voor de
Schoorlse Duinen die is voorzien in 2022. Op welke wijze wij deze
herziening willen vormgeven, en hoe het meedenken van de omgeving
vorm krijgt, wordt in een later stadium bepaald.
Inhoudelijk worden bij de herziening van het Natura 2000-beheerplan
Schoorlse Duinen, zowel de doelen als de beschikbare data bekeken.
Ook de data uit de landelijke en aanvullende monitoring worden
meegenomen. Het behalen van de instandhoudingsdoelen voor
beschermde Natura 2000-habitats is daarbij leidend. Vanzelfsprekend
wordt rekening gehouden met effecten op de omgeving. Overlast door
zand in de kernen in de binnenduinrand is niet wenselijk.
Parallel vindt er in het Schoorlse duingebied een participatietraject van
Staatsbosbeheer plaats. De doelen en ontwikkelingen die uit dat traject
komen hebben mogelijk ook invloed op de uitvoering van fase 2 en 3
van het Natura 2000-beheerplan.
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Omdat het gaat over één gebied, waarin in dezelfde periode
meerdere activiteiten spelen, zullen bij deze drie punten alle
werkzaamheden worden betrokken, dus ook die
voortvloeien/voortvloeiden uit (groot) onderhoud en uit het
reeds uitgevoerde Herstelplan.

Het Natura 2000-gebied Schoorlse Duinen wordt, waar nodig, in zijn
geheel beschouwd in het lopende proces. De stichting heeft, als het
gaat om de hiervoor genoemde drie punten, een meedenkende rol.
Tenslotte vraagt uw stichting of het de bedoeling is dat we als
gelijkwaardige gesprekspartners in samenspraak monitoren, evalueren
en plannen, en of uw inbreng serieus wordt genomen.
Uw inbreng als stichting wordt zeker serieus genomen en is tot nu toe
van grote invloed op dit proces. Echter, de provincie heeft wel andere
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in dit proces. De provincie is
verantwoordelijk voor de tijdige uitvoering van de maatregelen, de
monitoring en de evaluatie. Daarbij wordt terdege rekening gehouden
met de zorgen die in de omgeving leven. Wij waarderen de inbreng en
signalen vanuit uw stichting. Tegelijkertijd is de uiteindelijke afweging
en besluitvorming de verantwoordelijkheid van de provincie.
Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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ivi Brgkamp
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A.ThH van Dijk

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast

