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Motie: Bomenkap opschorten tot na actualisering doelsystematiek N2000 gebieden

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 3 februari 2020,
Constaterende dat:
-

-

-

-

-

Het burgerinitiatief Stop de boskap oproept de boskap in de Schoorlse en Noord
Kennemerduinen te stoppen.
Volgens de huidige doelstellingen en beheerplannen van N2000-gebied de Schoorlse Duinen
de bomen gekapt zouden moeten worden in verschillende fases.
De Tweede Kamer “motie Bisschop” heeft aangenomen waarin staat dat het ministerie met
de provincies op korte termijn gaat werken aan betere prioriteitstelling in N2000 gebieden
waardoor voor sommige habitats het beschermingsregime kan/moet wijzigen
De minister aangeeft in antwoord op kamervragen dat zij de doelensystematiek van N2000
gaat bespreken met provincies en dat zij gaat bekijken of stikstofgevoelige habitats die nu
onderdeel zijn van N2000 gebieden daar nog wel onderdeel van zouden moeten zijn.
Doelstellingen en beheerplannen van N2000-gebieden volgens de richtlijnen tot stand
moeten komen in overleg met belanghebbenden uit de omgeving, zoals gebruikers,
(agrarische) ondernemers, gemeenten en natuur-, recreatie- en waterbeheetders. De
provincie alle belangen moet afwegen, moet kijken naar natuur maar ook moet kijken naar
de gevolgen en mogelijkheden voor andere belanghebbenden.

Overwegende dat:
Er momenteel in het kader van de motie Bisschop een heroverweging gaande is van
stikstofgevoelige habitats in N2000 gebieden. Dit gebeurd in vorm van een betere
prioriteitsstelling die onderwerp is van bespreking tussen het ministerie en de provin
cies in
het kader van de actualisering van de doelensystematiek van de N2000 gebieden.
Het ministerie ook hierover het gesprek is gestart met de Europese Commissie.
Het gezien de maatschappelijke en economische impact van stikstofgevoelige habitat
s in
N2000 gebieden belangrijk is om een heroverweging van de aanwijzing van habitat
s te laten
plaatsvinden.
Wij niet willen dat er onnodig bomen worden gekapt of dat er stappen worden genom
en in
en rond N2000-gebieden met grote gevolgen die mogelijk later niet nodig blijken
te zijn
omdat er wijzigingen worden doorgevoerd in N2000 doelstellingen.
Roept het college op om:
Het nemen van een besluit over de bomenkap in de Schoorise Duinen op te schorte
n totdat
de prioriteitsstelling en de actualisering van de doelsystematiek van de N2000
-gebieden in
Noord-Holland, waaronder de Schoorlse Duinen, is afgerond. Dit in lijn met
de in de Tweede
Kamer aangenomen motie Bisschop en de kamervragen van Maurits von Martel
s.
Daarna in overleg met belanghebbenden uit de omgeving zoals gebruikers, ondern
emers,
gemeentebestuur en recreatie de beheerplannen van de Schoorise Duinen
te herzien.
Ook in en rond andere N2000 gebieden geen onomkeerbare ingrepen te doen
totdat de
prioriteitsstelling en de actualisering van de doelensystematiek is afgero
nd en
beheerplannen zijn herzien.
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Willemien Koning (CDA)

Bijlage:
De antwoorden van het ministerie op Kamervragen van Maurits von Martels van 17 december 2019,
vraag 12 tot en met 14 luiden als volgt:
Vraag 12
Bent u bereid om gezien de economische gevolgen, met het oog op de uitspraak van de Raad van
State van 29 mei ji. het toevoegen van stikstofgevoelige habitats op te schorten en te heroverwegen?
Antwoord
Ja hiertoe ben ik bereid. Het ‘wijzigingsbesluit aanwezige waarden’ wordt opgeschort en
heroverwogen.
Vraag 13 Kunt u aangeven hoe u de motie Bisschop gaat uitvoeren?
Antwoord: Een betere prioriteitsstelling is reeds onderwerp van bespreking met de provincies in het
kader van de actualisering van de doelensystematiek. Daarnaast is onlangs het gesprek met de
Europese Commissie gestart over dit onderwerp.
Vraag 14
Bent u bereid om in uitvoering van de motie Bisschop te bekijken of stikstofgevoelige habitats die nu
onderdeel zijn van de Natura 2000-gebieden daar nog wel onderdeel van zouden moeten zijn, in het
kader van deze correctie?
Antwoord
Dat past binnen de reikwijdte van de uitvoering van de motie.

Link naar motie Bisschop: https://zoek.offlcielebekendmakingen.nl/kst-32670-188.html

