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Preventief Handhavingsverzoek
De SVN heeft sinds vorig jaar september bij alle relevante bestuurders en organisaties om
aandacht gevraagd voor een omissie in de vergunningen voor Circuit Park Zandvoort (CPZ). In
het kader van de Wet Natuurbescherming moet, in mijn woorden, alles worden gedaan om het
risico van verstoring van vogels te voorkomen. Daarvoor is een natuurtoets bedacht. CPZ heeft
die keurig laten uitvoeren. De SVN ontdekte echter dat alle natuurtoetsen voor het circuit zijn
gedaan met behulp van rekenmodellen; er heeft dus nooit een toetsing plaatsgevonden van de
modelberekeningen.
In samenwerking met de Universiteit Leiden heeft de SVN een onderzoeksvoorstel opgesteld.
Vervolgens is CPZ, verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de natuurtoets, gevraagd om
het onderzoek uit te laten voeren tijdens de races van mei 2020; die zouden immers toch
doorgaan. Helaas.
Daarna is de provincie, verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Natuurbescherming,
gevraagd om haar fout te herstellen door het onderzoek te faciliteren. Helaas.
De enige mogelijkheid was toen om een zogenaamd preventief handhavingsverzoek in te
dienen bij de provincie. Daarmee vraag je, vooruitlopend op mogelijke problemen als gevolg van
de races, in te grijpen. Dat verzoek diende 15 oktober.
De commissie is van oordeel dat:
De SVN: geen feiten of omstandigheden heeft aangedragen waaruit blijkt dat vogels
daadwerkelijk zodanig worden verstoord dat dit van wezenlijke invloed is op de staat van
instandhouding van de betreffende soort.
en: ln zijn algemeenheid constateert de commissie dat bezwaarde (lees: SVN) met het verzoek
deels beoogt bezwaar te maken tegen de vergunning voor het circuit, althans stelt dat niet alle
noodzakelijke onderzoeken met betrekking tot de werking van het circuit zijn verricht. Deze
vergunning is echter onherroepelijk, zodat daartegen geen bezwaar meer kan worden gemaakt.
De commissie adviseert ten slotte: ‘… het bezwaar .. op het doen van veldonderzoek niet
ontvankelijk te verklaren en voor het overige in haar bezwaren te ontvangen en deze bezwaren
ongegrond te verklaren.’
Afgelopen week werd bekend dat het formule 1-evenement voor 2021 is gepland van 3-5
september. Goed nieuws voor de broedvogels in 2021. Met een racekalender van ruim 300
dagen per jaar is er echter nog steeds sprake van een enorme bedreiging en lijken er voldoende
redenen om dit initiatief door te zetten.

Noord-Hollandse Natuurdag door iedereen
gratis te volgen vanaf huis
De Noord-Hollandse Natuurdag gaat dit jaar helemaal digitaal.
Iedereen kan de lezingen op zaterdag 19 december tussen 10:00
en 14:15 uur vanaf huis volgen.
Er zijn maar liefst twaalf verschillende sprekers die over een
uiteenlopend aantal natuuronderwerpen vertellen aan de hand
van prachtige beelden.

Meedoen zaterdag 19 december 2020.
Het is noodzakelijk om u in te schrijven voor de Natuurdag op zaterdag 19 december 2020.
Dat kan via www.landschapnoordholland.nl/natuurdag
U krijgt dan voor de dag een mail met alle informatie over de dag en de link om de lezingen
thuis te volgen. Het is niet noodzakelijk alle lezingen te volgen, u kunt uw interesse volgen aan
de hand van het programma op de website. De P.O.F.F. en Landschap Noord-Holland
organiseren deze Natuurdag. De Provincie Noord-Holland en de Nationale Postcode Loterij
maken de dag financieel mogelijk.

Smienten en andere interessante vogels
Piet Zomerdijk volgt al jaren de smienten in de NoordHollandse polders. Dit heeft veel inzicht opgeleverd in hun
gedrag en hun overlevingsstrategie in de winter.
Vogelringer Lars Buckx laat mooie foto’s zien van de
vogels die geringd zijn op het Ringstation in De
Kennemerduinen dat 60 jaar bestaat.
Hans Stapersma neemt ons mee in de wereld van de
Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, de
club die 40 jaar geleden werd opgericht om de vogels in
Noord-Holland te beschermen.
Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar het
voedsel van grutto’s en andere vogels in plasdrassen. Dick Melman praat ons bij.
Dit voorjaar werd bekend dat de klimaatverandering een
grote invloed heeft op de trekvogels in de
Waddenzee. Wadvogelonderzoeker Jeroen Reneerkens
schudt ons wakker met een interessante lezing.

En tal van andere natuuronderwerpen
Hoe ver zijn we met de aankoop en inrichting van het NatuurNetwerk Nederland?
Nico Jonker vertelt over dit voor de natuur erg belangrijke onderwerp.
Lucas Alferink neemt ons mee in de wereld van camera’s die insecten automatisch
herkennen. Wat hebben de systemen met gele platen in de weilanden tot nu toe opgeleverd?
Geert Timmermans deelt de resultaten van 25 jaar onderzoek aan ringslangen rondom
Amsterdam.
Luc Knijnsberg, de enthousiaste PWN-boswachter en allesweter uit het Noordhollands
Duinreservaat, licht de wereld van de nachtvlinders toe met prachtige foto’s.
Sander Lagerveld vertelt over het vleermuisonderzoek dat de laatste jaren in een
stroomversnelling is gekomen.
Ton Denters weet alles over de vele nieuwe plantensoorten die juist in steden en dorpen
opduiken.
Marco van Wieringen laat de resultaten zien van alle maatregelen die genomen zijn rond het
Noordzeekanaal om trekvissen een kans te bieden verder Noord-Holland in te zwemmen.

Houtrakpolder geopend
Op 30 oktober heeft gedeputeerde E. Rommel
formeel de Houtrakpolder geopend, een nieuw
natuurgebied dat rechtstreeks is verbonden met het
‘zoute’ Noordzeekanaal.
“Met het afronden van de Houtrakpolder hebben we
er in de provincie Noord-Holland weer een mooi
natuurgebied bij. En dat is extra belangrijk voor deze
regio rondom het Noordzeekanaal en dichtbij
Amsterdam. Ruimte is hier schaars. De provincie
heeft samen met Staatsbosbeheer hier iets moois en bijzonders gemaakt: extra brakke oftewel
zoute natuur. Hopelijk zien we daardoor op den duur bijvoorbeeld weer lepelaars die garnalen
zoeken in het brakke water.”
Bekijk het filmpje hier

14 miljoen dode vogels in Europa
Europa heeft al sinds eind vorige eeuw specifieke regelgeving voor het beschermen van vogels,
hun nesten en eieren: Vogelrichtlijn.
Deze bestaat uit allerlei regels voor wat allemaal niet mag, bijvoorbeeld handel in en jacht op
vogels.
Om te voorkomen dat mensen overlast hebben van vogels is het ook mogelijk gemaakt om een
beroep te doen op uitzonderingsregels. Een bekend voorbeeld in onze regio is de
ganzenoverlast. Een beroep moet worden verantwoord en onderbouwd: zijn er alternatieve
oplossingen?; hoe groot zal de schade zijn?; zal de verwachte schade proportioneel zijn met
wat de aanvraag zal opleveren? Alle informatie wordt vervolgens opgeslagen in HABIDES een
specifieke database hiervoor en dus een belangrijke bron van informatie.
Birdlife Internationaal heeft een onderzoek uitgevoerd om de regelgeving te evalueren. Daarbij
hebben ze zich geconcentreerd op de periode 2009-2017 én de aanvragen van 8 landen:
Bulgarije, Finland, Frankrijk, Ierland, Italie, Malta, Polen en Spanje.
De resultaten zijn verbijsterend:
1. Er zijn 84.867 aanvragen gehonoreerd met als gevolg dat minimaal 14 miljoen vogels zijn
gedood. Gelet op de bevindingen in dit onderzoek is het aantal dode vogels veel groter.
Bovendien betreft het slechts 8 van de in totaal 27 EU-landen;
2. De regeling blijkt niet eenduidig. Gaat het alleen om bedoelde ingrepen, zoals afschieten van
ganzen, of ook om onbewuste schade: doden van vogels door het plaatsen van
windmolens?;
3. 22% van alle aanvragen waren onvolledig in ieder geval zo onnauwkeurig dat ze achteraf
niet zijn te beoordelen;
4. Rapporten waren niet volledig, niet aanwezig of niet toegankelijk;
5. Wetgeving in landen sluit niet aan bij de Vogelrichtlijn.
Om in de EU beleid te kunnen ontwikkelen moet de bescherming van vogels, hun nesten en
eieren veel beter worden geregeld. Door het onderzoek van Birdlife International is duidelijk dat
de richtlijn aanzienlijk verbeterd kan worden door heldere, concrete aanwijzingen om een
beroep te kunnen doen op de uitzonderingsregels. Daarvoor is het cruciaal de bevindingen van
dit onderzoek terug te koppelen naar alle verantwoordelijke partners in de EU. Een mooie taak
voor ons vogelwerkgroepen.
Birdlife-derogations-protection-birds
Birdlife.org/sites/default/files/license_to_kill_brochure

Meer biodiversiteit in natuurverbinding
kanaal Omval-Kolhorn
De provincie Noord-Holland heeft op
meerdere plekken in het kanaal OmvalKolhorn – Heerhugowaard naar Kolhorn de oevers natuurvriendelijk ingericht.
Langs deze oevers komen meer soorten
kiezelwieren en dansmuggen voor dan
langs de oude harde, steile oevers.
Dat is belangrijk omdat uit onderzoek
van Naturalis/BioMon duidelijk is dat in
water nabij natuurvriendelijke oevers
aantoonbaar meer biodiversiteit voor
komt.
Natuurverbinding kanaal Omval-Kolhorn
Deze zomer (2020) legde de provincie een extra natuurvriendelijke oever aan. Onder andere
ten noorden van de Braaksluis in Lutjewinkel is die goed te zien. De damwand staat hier een
stuk van de oever af, zodat tussen damwand en oever een stuk ondieper water ontstaat, met
minder harde stroming dan in het kanaal. Plaatselijk ontstaat zo een nieuw stukje natuur, met
onder water een diversiteit aan planten. Bovendien kunnen dieren en vissen er paaien of
uitrusten.
Via de site van BioMon is het onderzoek te downloaden.
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