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Motie natuurherstel Schoorise duinen
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 3 februari 2020 in Haarlem, hebben kennis
genomen van de-voordracht Burgerinitiatief “Stop de boskap in de Schoorlse- en Noord-Kennemerduinen” (VD-01),
van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied (kortweg de Duinstichting);
constateren dat:
• De Duinstichting in zijn inspanningen om boskap in het Schoorlse duingebied te voorkomen een belangrijke
discussie op gang heeft gebracht over de vraag hoeveel boskap noodzakelijk is om de beoogde doelen met
betrekking tot biodiversiteit te bereiken;
• Voor een deel van het aanvankelijke projectgebied (2% van het totale bos), omvorming van natuur van bos naar
verstuivingsgebiedjes naar verwachting wel degelijk ten goede komt aan systeemherstel, een bredere
biodiversiteit (behorend bij het open duin) en het behoud van een gewenste grondwaterstand;
• Omvorming van de natuur in de Schoorise duinen in de eerste fase een zeer beperkt gebied betreft; 2% van het
totale bosareaal in het betreffende gebied;
•

In het Baaknolbos een aantal waardevolle en/of zeldzame soorten paddenstoelen groeien, die het behouden en
beschermen meer dan waard zijn;

•

Dat voor de formulering van de instandhoudingsdoelstellingen in het aanwijzingsbesluit Schoorlse Duinen het
jaar 2009 het startpunt was;

overwegen dat:
• Daar waar het voorstel van Burgerinitiatief ‘Stop de boskap in de Schoorise en Noord-Kennemerduinen’ van 29
november 2019 af wordt gewezen door deze Staten, deze motie een gewogen alternatief is, en middeling
betracht tussen behoud van (grote) delen van het bos en omvorming van andere (beperkte) delen, dit alles ten
faveure van systeemherstel, landscha psafwisseling, grondwaterstand-behoud en bredere biodiversiteit;
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om in het verder ten uitvoer brengen van het traject “Natura
2000-herstelmaatregel: Boskap in Schoorl”, uitgevoerd door Staatsbosbeheer:
1. De le fase van dit traject ongewijzigd aan het oorspronkelijke beheerplan door te laten gaan;
2. Na voltooiing van deze fase een evaluatie te laten plaatsvinden. Met deze evaluatie wordt tenminste 5 volle
jaren gewacht voor wat betreft de (‘eind’)resultaten. De voortschrijdende resultaten worden in deze 5 jaren
nauwkeurig in kaart gebracht en tussentijds in een rapportage met P5 gedeeld;
3. Aan de hand van de evaluatie wordt na deze 5 jaar besloten om wel of niet tot de (oorspronkelijke of
aangepaste) 2e fase over te gaan. De criteria waarop dit besluit gebaseerd zal worden, dienen helder en
eenduidig te zijn en bestaan in ieder geval uit de te behalen Natura 2000-doelen, en worden besproken en waar
mogelijk aangevuld in overleg met alle relevante stakeholders in/rond het Schoorlse duingebied (waaronder
het Participatie Platform Schoorlse duinen), waarbij naast ecologische ook sociaal-maatschappelijke
overwegingen worden betrokken. Voor de verdeling tussen de diverse habitattypen en de instandhouding
hiervan wordt de staat in het jaar 2009 als uitgangspunt genomen;
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4. Het Baaknolbos in alle varianten van het traject (ook met en na de evaluatie van de e fase) ongemoeid te laten
tenzij evaluatie onomstotelijk aantoont dat de eerdere fasen van het herstelplan onvoldoende bijdragen aan het
behalen van de gestelde instandhoudingsdoelen;
5. In het kader van de Bossenstrategie die door het ministerie van LNV wordt opgesteld, in nauwe samenspraak
met de provincies, te pleiten voor een helder en adequaat compensatieregime bij boskapprojecten, waarbij het
uitgangspunt is dat het bosareaal in Nederland niet kleiner, maar groter wordt.
en gaan over tot de orde van de dag.
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