
Regionale"- Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord 

Gemeente Amsterdam 
Ingenieursbureau 
t.a.v. Dhr. T. Post 
WINIEM" 

VERZONDEN 15 FEB. 2018 

Hoorn, 15 februari 2018 

Zaaknummer 	: RUD 238812 
Behandelaar 	: de heer H. Miedema 
Betreft 	: Wnb Reactie op monitoringsrapport watervogels Dburg 2017 
Locatie 	: llburg, Amsterdam 

Geachte heer Post, 

Hierbij sturen wij u onze reactie op het door u toegestuurde rapport  monitoring  watervogels 
"burg 2016/2017. 

Op 31 januari 2018 heeft u ons een viertal rapporten toegestuurd inzake vogelwaarnemingen in 
de winter van 2016/2017 op en nabij de mosselbanken bij llburg, over tellingen van 
recreatieboten in de buurt van 'burg en twee rapporten over de stand van zaken met 
betrekking tot de hoeveelheid mosselen rondom Dburg. Wij hebben uw aanbiedingsmail, de 
oplegnotitie en de vier rapporten op 31 januari 2018 ontvangen en geregistreerd onder nummer 
RUD 238812. 

De rapporten komen tegemoet aan het gestelde in voorschrift 5 van onze 
Natuurbeschermingswetvergunning d.d. 30 juli 2008 voor de realisatie van Iiburg 2 (kenmerk 
2008/41903) en onze brieven d.d. 11 oktober 2011 (kenmerk 2011/51639), 12 december 2013 
(kenmerk: 288341/289544), 17 september 2015 (kenmerk: 677747/683088) en 29 augustus 
2016, waarin wij e.e.a. nader hebben toegelicht. 

Kern van ons voorschrift, zoals toegelicht in onze brieven, betreft het duurzaam functioneren 
van de mosselbanken in relatie tot de mitigatieopgave voor het totale verlies aan mosselbanken 
door landaanwinning. In onze brieven hebben wij tevens gesteld dat, gezien de destijds 
aanwezige biovolumes aan mosselen (hoger dan het totale volume dat door landaanwinning 
verdwijnt), op dat moment geen aanleiding was voor de realisatie van extra mosselbanken mits 
uit  monitoring  blijkt dat de mosselbanken ecologisch duurzaam blijven functioneren. Daarbij is 
niet alleen het biovolume van belang maar ook het totaal beschikbare oppervlakte 
foerageergebied in het N2000-gebied en de ruimtelijke configuratie van de mosselbanken, 
zijnde de ligging ten opzichte van rustplaatsen van de mosselconsumenten en (robuustheid 
tegen / de ligging ten opzichte van) verstoringsbronnen die bepalend zijn voor het gebruik van 
de banken en daarmee de effectiviteit. 

Uit de vogeltellingen blijkt dat de mosselbanken worden bezocht door de volgende 
mosselconsumenten: kuifeend, tafeleend, brilduiker en meerkoet. Van deze laatste soort was 
het niet duidelijk of daadwerkelijk op mossels werd gefoerageerd. De absolute aantallen van 
kuifeend, tafeleend en brilduiker zijn laag. Het gaat om enkele individuen tot maximaal enkele 
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tientallen. Voor de meerkoet liggen de aantallen hoger, tot maximaal ruim 1350. Ten opzichte 
van de telling in 2015/2016 zijn de aantallen vergelijkbaar, met wel hogere aantallen 
meerkoeten. 

Gezien het bovenstaande is het nog te prematuur om heldere conclusies te trekken over het 
behalen van de mitigatieopgave. Dat zal uit de verdere  monitoring  moeten blijken, welke zoals 
aangegeven in onze brief van 11 oktober 2011, zal dienen te worden gecontinueerd tot 5 jaar 
na de volledige realisatie van nburg 2. Uit de resultaten van de  monitoring  maken wij wel op 
dat net als in 2011, er op dit moment geen noodzaak bestaat tot het aanleggen'-van..extra 
mosselbanken. Wij merken wel op dat het in absolute zin lage gebruik van-de mosselbanken, de 
schommelingen in het mosselbestand en het risico op overslibben en dichtgroeien van de 
mosselbanken met waterplanten (kwetsbaarheid), wel manen tot zorgen over de duurzaamheid 
en effectiviteit van de mosselbanken in relatie tot de mitigatieopgave. De gerealiseerde 
mosselbanken (tezamen ca 28 ha) moeten namelijk het totale verlies aan ca. 233 ha 
mosselbanken mitigeren. 

Uit het rapport over de telling van het aantal boten nabij IJburg vallen weinig conclusies te 
trekken. Er is alleen in de wintermaanden geteld en het aantal vaartuigen op het water is dan 
zeer beperkt. Er zijn in totaal op 8 teldagen slechts 6 boten/windsurfers waargenomen, waarvan 
geen enkele voor verstoring van watervogels zorgde. 

Meer informatie 
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de heer H. Miedema via 088-102 18 86 of 
hmiederna@rudnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen 

/, 
mw/drs. I.A.M.J.  Sweep  
Afdelingsmanager Regulering Groen 
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