Geachte mevrouw Fellinga,
Op 16 okober 2016 hebben hebben ANIMO en de stichting Oudorperhout overleg gehad met
de wethouder Nagengast, ambtenaren van stadswerk072 en u als beleidsambtenaar
Dierenwelzijn van de gemeente Alkmaar.
Tijdens dat overleg zijn diverse vragen gesteld en u heeft beloofd om hier zo spoedig
mogelijk op terug te komen.
Belangrijkste items zijn::
1. Antwoord op onze voorstel voor een beperkte vernatting van de OH. Op 20 december
is uw antwoord gekomen en wij zullen hier binnenkort nog op terugkomen.
2. Het uitvoeren van de werkzaamheden die in overleg tussen Frits Oudshoorn (namens
Gemeente Alkmaar) en Ton Pieters (namens SOH) zijn overeengekomen, namelijk om
via begreppeling een verhoging van het waterpeil tot NAP-1,19m in het weiland te
realiseren. Deze werkzaamheden zouden voor het broedseizoen 2018 worden
uitgevoerd. Ik wil er op wijzen dat de eerste Grutto’s al 20 februari kunnen
terugkomen, Dat is over 3 weken.
3. De capaciteit van het helophyten filter zal worden vergroot. Graag zouden wij willen
meedenken over de wijze waarop en op welke termijn. Wij denken een goedkopere
oplossing te kennen dan uw deskundige in uw brief van 22 december begroot heeft..
4. Stand van zaken in de onderhandelingen met de pachters: in juli 2015 is ons beloofd
om op de hoogte gehouden te worden en te kunnen adviseren t.a.v. een mogelijk
voorstel over de aanpassing van de pachtcontracten. Wij willen graag onze
constructieve bijdrage ten behoeve van de weidevogels leveren voordat de contracten
zijn getekend.
5. Op welke wijze wordt door de gemeente en de pachters grote terughoudendheid
gegarandeerd en gehandhaafd ten aanzien van activiteiten tijdens het broedseizoen in
de periode van1 maart tot 1 aug.
6. Het voorkomen van nachtelijke visserij d.m.v. een aanpassing in de APV.

Tot op heden is slechts één item beantwoord .
Wij maken ons grote zorgen over punten 4 en 5, omdat binnenkort het broedseizoen weer
begint, over punt 2 en 3 wordt met stadswerk gesproken.
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