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Geachte heer Goorden,

Hartelijk dank voor de brief d.d. 11januari 2023 die u ons gestuurd
heeft namens de Fietsersbond, ANWB, Fietsplatform, wielersportbond
NIFU en de Fietsersbond Bergen. In uw brief vraagt u aandacht voor het
fijnmazige fietsnetwerk dat op een aantal plekken negatieve effecten
ondervindt van het succes van de dynamisering van de duinen. Hierdoor
ontstaat er op een aantal fietspaden overlast van zand, waardoor het
gebruik van het fietspad in het geding komt.

Waarom dynamiseren?
De fietspaden waar deze overlast ervaren wordt, bevinden zich in de
Natura 2000 gebieden van het Noordhollands Duinreservaat, in de
Schoorlse Duinen en in Zuid Kennemerland. Natura 2000 is het
Europees ecologisch netwerk bestaande uit gebieden die zijn
aangewezen onder de Habitatrichtlijn en/of onder de Vogelrichtljn. In
deze Natura 2000-gebieden worden (op basis van de wet
natuurbescherming) bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke
leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te
behouden. Witte en grijze duinen met de daarbij behorende
doelsoorten zijn een van de belangrijke natuurwaarden waarvoor het
gebied is aangewezen. Dynamisering van deze duinen is daarbij van
levensbelang om een duurzame instandhouding te borgen en om de
kustveiligheid te vergroten. Deze dynamisering draagt ook bij aan het
herstel van natuur die schade heeft ondervonden van stikstof.
Overstuiving van zand draagt bij aan de vermindering van de verzuring
(ontstaan ten gevolge van stikstof) van het duingebied en zorgt voor
het meegroeien van de duinen met de stijgende zeespiegel.

Vanuit de verantwoordelijkheid die de provincie heeft om het Natura
2000 gebied in stand te houden en vanuit de stikstofopgave
onderschrijven wij het belang van deze dynamisering en zijn blij dat de
verstuiving succesvol verloopt.
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Het belang van fietsroutes
Zoals wij in een eerder schrijven aan de lokale afdeling van de
Fietsersbond al aangaven zijn wij ons ook bewust van het belang van de
duurzame instandhouding van het fietsnetwerk en zoeken wij — samen
de gebiedsbeheerders - naar oplossingen. Uw brief vraagt naar onze
mening om een aanpak in twee sporen. In het eerste spoor gaan we op
zoek naar de wijze waarop we om moeten gaan met prangende situaties
op fietspaden waar er nu al sprake is van overlast ten gevolge van
verstuiving. Concreet gaat het hierbij dan om de Blijdensteinsweg
(Bergen) en Kattendel (Bloemendaal). In het tweede spoor zullen wij
bezien waar op lange termijn knelpunten kunnen ontstaan en hoe daar
oplossingen voor te vinden.

Blijdensteinsweg
Voor wat betreft de Blijdensteinsweg hebben PWN en SBB de
mogelijkheden onderzocht van alternatieve fietsroutes. Er is voor
gekozen om eerst deze verkenning te doen om daarmee een overzicht
te krijgen welke varianten binnen de N2000 voorwaarden gerealiseerd
kunnen worden. Varianten die niet binnen de voorwaarden passen,
kunnen niet gerealiseerd worden. Uit oogpunt van effectiviteit is
daarom gekozen voor een verkenning naar mogelijkheden waar
uiteindelijk één variant uit naar voren gekomen is.

Op deze variant is inmiddels door een onafhankelijk adviesbureau in
opdracht van PWN en Staatsbosbeheer ook al een passende beoordeling
uitgevoerd. Aan ontwikkelingen in een Natura 2000 gebied zijn strikte
voorwaarden verbonden. De passende beoordeling is een verplichte
beoordeling bij projecten of plannen in of in de omgeving van Natura
2000 gebieden. Deze beoordeling evalueert of projecten of plannen al
dan niet mogelijk significante effecten hebben op beschermde soorten
en habitattypes in die gebieden.

Deze variant is ook besproken met de lokale afdeling van de
Fietsersbond. Omdat deze variant in de ogen van de Fietsersbond niet
de recreatieve beleving biedt van de huidige route, is de Fietsersbond
met nog vijf andere varianten gekomen. Deze varianten worden
momenteel onderzocht en op 26januari 2023 is het resultaat hiervan
door SBB/PWN besproken met de lokale afdeling van de Fietsersbond.
Ondertussen wordt er ook gewerkt aan het in beeld krijgen van de
kosten van de variant die juridisch getoetst is. De variant wordt
vanzelfsprekend ook getoetst op de bruikbaarheid en kwaliteit voor de
regionale fietsers. De beheerders willen daarover graag in gesprek met
de gebruikers om ideeën rond het versterken van de beleefbaarheid van
het landschap met elkaar te bespreken.
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Katten de!
Het project NoordWest Natuurkern is in 201 2 geïnitieerd door 5
windsieuven te maken in de buitenste duinenrij om daarmee de
achterliggende duinen te reactiveren. De strandsiag Kattendel is
indertijd verlegd naar de meeste zuidelijke windsieuf. Om de strandsiag
bereikbaar te houden is het fietspad behouden, toentertijd op
nadrukkelijk verzoek van gemeente Bloemendaal en de fietsersbond. De
verwachtingen bij de voorbereidingen voor dit project waren bij alle
deskundigen dat de verstuiving door de windsieuven zo’n 3 tot 5 meter
per jaar zou zijn. Dit was afgeleid uit de ontwikkelingen van
windsleuven bij Heemskerk. De werkelijke ontwikkelingen in de
Noordwest Natuurkern zijn echter heel anders: de zandlobben achter de
windsleuven groeien hier met zo’n 30 meter per jaar.

De beoordeling van deze ontwikkeling vanuit natuur is heel erg gunstig;
het gewenste habitattype “Witte duinen” kan volop geactiveerd worden.
Voor de zeewerende functie van de duinen is het groeien van het
duinlichaam ook heel positief gezien de zeespiegelstijging door
klimaatverandering. Hoogheemraadschap van Rijnland is dan ook erg
enthousiast over het project en ziet het als voorbeeld voor
toekomstbestendige kustbescherming (zacht waar het kan, hard waar
het moet). Het fietspad wordt echter steeds meer ondergestoven en
weggevaagd in het veranderende landschap.

PWN heeft tot november 2021 het fietspad in het toeristenseizoen
toegankelijk gehouden, door te vegen en ook het fietspad steeds op te
hogen. Ook is in de afgelopen jaren op vele manieren gekeken naar
alternatieven om het fietspad zandvrij te houden. Echter de stormen van
januari / februari 2022 waren zo hevig met zodanige grote hoeveelheid
zandsuppletie dat schoonvegen niet meer mogelijk is en het fietspad
gestremd is. In de huidige fietsinfrastructuur blijft strandslag Kattendel
echter per fiets bereikbaar via Parnassia. Deze (om)weg gaat nog steeds
door het duingebied.

Rol provincie en terreinbeheerder
De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het opstellen van
de Natura-2000 beheerplannen in de provincie. Vanuit de
verantwoordelijkheid die de provincie heeft om het Natura 2000 gebied
in stand te houden onderschrijven wij het belang van deze
dynamisering en zijn blij dat de verstuiving succesvol verloopt.

Staatsbosbeheer is eigenaar van de fietspaden binnen de Schoorlse
duinen. Het beheer van de fietspaden in het gebied in het Noord
Hollands Duinreservaat en in Zuid-Kennemerland, heeft de provincie
overgedragen aan de gebiedsbeheerder PWN. De regie voor het
oplossen van vraagstukken rond het gebruik ligt bij de beheerder, maar
voor beleidsmatige aspecten in het vraagstuk neemt de provincie haar
verantwoordelijkheid.
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Wij spannen ons in om voor de doorgaande (vakantie-, recreatieve- en
dagelijkse) fietser de verschillende landschapstypen beleefbaar te
houden én een goede doorgaande verbinding op de hoofdroutes in
stand te houden. Dat beleefbaar houden is daarbij wel ondergeschikt
aan het belang van de instandhouding van de flora en fauna en het
toegankelijk maken van kwetsbare natuur voor bezoekers is dan ook
aan voorwaarden verbonden. De mens verstoort door zijn aanwezigheid
nu eenmaal de natuur en ook hier is het zoeken naar een juiste balans.

Voor de fietspaden die onderdeel zijn van het regionale netwerk bestaat
binnen Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland
(SVNL) een voorzieningenbijdrage voor de beheerders van deze paden,
en zijn er mogelijkheden vanuit de subsidieregeling Kleine
Infrastructuur. Die staat in principe ook open voor terreinbeheerders,
mits aanpassingen verbeteringen aan de voorwaarden voldoen en het
fietspaden zijn op het regionale fietsnetwerk dat door GS is vastgesteld.
Wij denken dan ook graag mee met de beheerders in dit gebied om
gezamenlijk tot een goede balans te komen tussen de natuur, recreatie
en bereikbaarheid.

Het beleidsmatige aspect van onze verantwoordelijkheid komt naar
voren in het eerder genoemde tweede spoor waarin we analyseren waar
in de toekomst mogelijk nieuwe situaties van overlast kunnen ontstaan.
De eerste resultaten van deze analyse worden in februari 2023
verwacht.

Participatie en overleg
Vanuit ons college zijn de portefeuillehouders mobiliteit, recreatie en
natuur met elkaar in overleg teneinde het vraagstuk zoals beschreven in
deze brief met elkaar te bespreken. Wij willen daarna ambtelijk en
bestuurlijk met u in overleg om de uitkomsten hiervan met elkaar te
bespreken. Ons secretariaat heeft hiertoe inmiddels met u een afspraak
ingepland.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

)

Øincsecretaris

Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast

voorzitter

Kopie aan Provinciale Staten, p/a boheemenm@noord-holland.nl


