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Betreft: Natura 2000 Beheerplan Abtskolk en de Putten

- 5 FEB. 2021
Kenmerk

Geachte leden
In 201 5 stelden we het eerste Natura 2000-beheerplan Abtskolk en de
Putten vast. Dit plan loopt af op 30 april 2021. Wij hebben op 2 februari
2021 besloten om het beheerplan met zes jaar te verlengen, tot 30 april
2027. Dit is mogelijk onder de Wet natuurbescherming. Het beheerplan
biedt bescherming aan vogels. Er zijn geen natuurherstelmaatregelen
aan de orde. Hieronder lichten wij ons besluit toe.
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Uw kenmerk

Abtskolk en de Putten: goed leefgebied voor wintervogels

Het gebied is als Natura 2000 gebied aangewezen als foerageer- en
rustgebied in de winter voor dwerggans, kolgans, grauwe gans en
smient. Het gebied is van voldoende kwaliteit om deze functie naar
behoren te vervullen. Met andere woorden: de bescherming die de
aanwijzing als Natura 2000 gebied en het beheerplan bieden is op orde.
De instandhoudingsdoelstelling uit de aanwijzing als rustgebied in de
winter wordt behaald. Dit blijkt uit een evaluatie die wij hebben laten
uitvoeren door een onafhankelijk ecologisch adviesbureau. Deze
evaluatie vond plaats onder begeleiding van de provincie,
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, de terrein beherende
organisaties in dit gebied.

In de evaluatie is gekeken naar de aantalsontwikkelingen van de
beschermde vogels, het landgebruik en eventuele verstoringsbronnen.
Er is, net zoals voor het beheerplan is gedaan, opnieuw berekend of de
opvangcapaciteit van het gebied als leefgebied voorde beschermde
vogels in de winter nog voldoende is. Er is weliswaar een kleine
verschuiving in landgebruik geweest, met als gevolg iets minder
eiwitrijk grasland voor de ganzen, maar de opvangcapaciteit is nog
steeds voldoende. We constateren dat de instandhoudingsdoelstelling
voor het gebied gerealiseerd wordt.

De evaluatie doet een aantal aanbevelingen met betrekking tot de
uitvoering van het beheerplan; over monitoring en handhaving van de
rust. Bij de maandelijkse tellingen leggen we de plaats waar de ganzen
aanwezig zijn nauwkeurig vast. Deze monitoring kan ook informatie
opleveren over eventuele verstorende activiteiten. In dat kader wordt zo
nodig nader gekeken naar het voorkomen van verstorende activiteiten
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in de omgeving en eventuele effecten daarvan. Ook wordt in de
evaluatie geconstateerd dat extra aandacht voor de handhaving van de
rust rondom de Abtskolk van belang is voor de smient. De acties die uit
de aanbevelingen voortvloeien worden uitgevoerd. Omdat het
uitvoeringsaspecten betreft hoeft het beheerplan naar aanleiding van de
aanbevelingen niet te worden aangepast.

Alle partijen die betrokken waren bij de opstelling van het eerste
beheerplan hebben desgevraagd aangegeven dat zij zich kunnen vinden
in de verlenging.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

s''

ivinciesecretaris

R.M. Bergkamp

idrzitter

A.Th.H. van Dijk

I

