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Geachte mevrouw Tienkamp,
Op 11 maart 201 6 heeft Staatsbosbeheer ons verzocht om te
beoordelen of er voor het afplaggen in de Schoorlse duinen een
vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbwet) noodzakelijk is. Op basis van de o.a. verkregen 'Natuurtoets
Plaggen duinen Schoor!', het ontwerpbeheerplan Schoorlse Duinen en
onze overwegingen stellen wij dat er geen Nb-wet vergunning of
Verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is.
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Project
Het doel van het plagproject is het herstellen van de schade die in de
Schoorlse duinen is ontstaan door de reeks van branden in de periode
2009 tot 2011. Het plagproject wordt op circa 16 locaties uitgevoerd en
beslaat in totaal 1 2,7 hectare waarbij de toplaag tot een diepte
variërend van 10-80 centimeter wordt afgeplagd. Bij het afplaggen komt
ongeveer 40.000m aan plaggen vrij welke tijdelijk in depot wordt gezet
(2 maanden) waarna alle plaggen afgevoerd worden uit de Schoorlse
duinen. Het plaggen zal met een kraan gebeuren en de afvoer gaat met
een trekker en dumper. De ligging van de plagpercelen en de depots
zijn beschreven in het 'Inrichtingsplan Schoorlse Duinen' (ons kenmerk
783147). Het werk wordt uitgevoerd in de periode september tot maart.
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Natura 2000
De 'Schoorlse Duinen' is een Habitatrichtlijngebied. Daarom is getoetst
aan effecten op beschermde habitattypen. Het gebied waar de
maatregelen worden genomen is helemaal verbrand en betreft geen
kwalificerend habitattype. Zonder de maatregelen ontwikkelt zich een
sterk vergraste en soortenarme vegetatie. Om een goede
uitgangssituatie te creëren en het herstel van de heide en grijze duinen
te versnellen zijn er plagmaatregelen noodzakelijk. De
afplagwerkzaamheden zijn conform de instandhoudingsdoelstelling van
het Natura 2000-gebied 'Schoorlse duinen'. Het oppervlak en de
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kwaliteit van H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig) zal toenemen
en verbeteren. Daarnaast zal het oppervlak H21 90C Vochtige
duinvalleien (kalkarm) aanzienlijk toenemen. Op grote delen zal zich
H21 50 Duinheiden met struikhei ontwikkelen en in kwaliteit toenemen.
Op lange termijn zal hier binnen ook weer successie plaatsvinden naar
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog) en dit habitattype zal zich na
het plaggen weer sneller herstellen en in kwaliteit toenemen.
De maatregelen zullen een positief effect hebben op de kenmerkende
diersoorten. De werkzaamheden worden conform de gedragscode
natuurbeheer uitgevoerd in de minst kwetsbare periode van de
kenmerkende flora en fauna (oude doelen beschermd natuurmonument
'Schoorlse Duinen') waardoor tijdelijke negatieve effecten tot een
minimum kan worden beperkt.
Melding PAS
Voor de extra stikstofemissie en bijbehorende depositie is er een
melding gedaan onder de PAS. Uit de literatuurgegevens' blijkt dat het
plaggen tot 10-20 cm diepte 0,87 - 1 7,14 mol per m stikstof afvoert,
het plaggen van dennenbos 1 7,14 mol per m en het kappen/snoeien
0,23 - 0,43 mol per m . Geconcludeerd kan worden dat de extra
tijdelijke stikstofdepositie van de beheermaatregelen (<0,000044 mol
per m ) totaal wegvalt door de maatregelen over 1 2,7 hectare. Wij
verzoeken u dan ook om de melding in het kader van de PAS bij ons in
te laten trekken.
2

2

2

2

Geconcludeerd kan worden dat het natuurproject conform de
instandhoudingsdoelen zijn van het Natura 2000-gebied en dat er geen
negatief effect is op de beschermde waarden (oude doelen).
Overige wetgeving
Wellicht ten overvloede willen wij u erop wijzen dat uw aanvraag
mogelijk betrekking heeft op een activiteit waarvoor op grond van
andere wet- en regelgeving een besluit nodig is. In het bijzonder wil ik u
wijzen op de vereisten van de Provinciale Milieuverordening NoordHolland voor wat betreft de mogelijke aantasting van het aardkundig
monument. Een afschrift van deze brief gaat naar onze sector
Handhaving Omgeving, de RUD NZKG en de gemeente Bergen.
Wij adviseren u de uitvoerder van de activiteit kennis te laten nemen van
deze brief en deze bij zich te laten dragen en op verzoek te tonen aan
de toezichthouders. Indien de activiteiten wezenlijk wijzigen dient u
contact met ons op te nemen zodat opnieuw getoetst kan worden.
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Voor verdere informatie of toelichting op deze brief kunt u zich wenden
tot de heer C.F.P. Vrolijk op bovenvermeld nummer of e-mailadres.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen.

Sectormanager vergunningen
Tijdelijk Cluster Groen
mw. drs. I.A.M.J. Sweep
Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

