Inleiding voor de voorlichtingsbijeenkomst voor raadsleden t.a.v de
Oudorperhout (Concept)
Geachte raadsleden en andere aanwezigen.
Al sinds het in 1998 gemaakte beheerplan voor de Oudorperhout is ANIMO
bezig geweest om het gebied voor flora en fauna te optimaliseren.
Daarin voelen wij ons gesteund door
1: Het bestemmingsplan Oudorp uit 2013:
Op blz. 33-40 staan tal van hoopvolle opmerkingen over verbeteren van de
waterkwaliteit, verbindingszones en natuurkwaliteit.
2: Het beheerplan uit 1998: (98-2008)
Dit is opgesteld met een brede begeleidingsgroep waarin ook de pachters
deelnamen. Voor de uitvoering is niet alleen de gemeente verantwoordelijk,
maar ook de gebruikers.
m.aw. iedereen dient zich aan afspraken te houden.
3: Het Groenbeleidsplan 2017-2027 vastgesteld in nov. 2016:
De gemeente wil met het Groenbeleidsplan het belang van groen
onderstrepen.. Het Groenbeleidsplan is kader stellend. Het geeft richting
aan groenbewust handelen bij ruimtelijke ontwikkelingen en is
uitgangspunt voor het gemeentelijk groenbeheer. Behoud en versterken
van Biodiversiteit is 1 van de speerpunten . zie blz 14-15 van dit plan.
4: de natuurbeschermingswet:
waarin kort en bondig is opgenomen dat alle inheemse vogelsoorten zijn
beschermd Het is daarom bijvoorbeeld verboden nestelende en/of
broedende vogels te verstoren, eieren te rapen of nesten en andere vaste
rust- en verblijfplaatsen te vernietigen.
5:Toekomstvisie Alkmaar 2030
In de toekomstvisie Alkmaar 2030 heeft de gemeente zich laten leiden door
het antwoord op de vraag “Wat voor stad wil Alkmaar zijn in 2030?” De
visie geeft een beeld van Alkmaar in het jaar 2030. Dit beeld is gebaseerd op
de drie keuzes die de gemeente met deze visie heeft gemaakt
Alkmaar is een levendige stad voor jong en oud. 2. Alkmaar is een duurzame
stad in het groen. 3. Alkmaar is hoofdstad van Noord-Holland Noord.

We kunnen concluderen dat een aantal maatregelen die de gemeente heeft
genomen in de periode vlak na de herinrichting in het kader van het
beheerplan, prima zijn opgepakt.
De gewenste gebiedsisolatie en peilverhoging van 10 cm heeft er toe geleid
dat er een helophytenfilter is aangelegd en een aantal stuwen zijn geplaatst.
Helaas is de peilverhoging nooit geeffectueerd.
Onderzoek van ANIMO heeft er toe geleid dat in 2015 en 2016 de in zeer
slechte staat verkerende dammen zijn vervangen en dat er pogingen zijn
gedaan om het waterpeil een paar centimeter te verhogen. Hieruit
concluderen wij dat ook de gemeente peilverhoging belangrijk vind en
noodzakelijk acht.
Daarnaast constateren wij dat door diverse partijen de
Natuurbeschermingswet ten aanzien van verstoring bedoeld en onbedoeld
wordt overtreden.
Wij steunen de stichting Oudorperhout:
In het nemen van maatregelen die de biodiversiteit en met name de
weidevogels heel hard nodig hebben.
Te weten:
Een hoger schoon waterpeil van 20 cm
Beheermaatregelen die zijn afgestemd op het behoud van weidevogels
Het voorkomen van alle verstorende activiteiten tijdens het
broedseizoen.
In feite de uitvoering van alle genoemde beleids- en
inrichtingsplannen.
Voor een verdere toelichting geef ik nu het woord aan de
weidevogelspecialist Jan van der Geld

