Te publiceren stukken
1. Subsidieaanvraag van Natuurmonumenten d.d. 10 november 2014, kenmerk 505739506131
2. Subsidievaststelling d.d. 1 april 2016, kenmerk 505739-782029
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Betreft: Vaststellen subsidie
Project: Baggeren en Eilanden De Putten
Geachte

Ve rz end datum
—

1 APR 2D1B

Kenmerk

505739/782029

Bij beschikking van 6 maart 2015, ons kenmerk 505739/569164,
hebben wij ii een subsidie verleend voor het project Baggeren en
Eilanden De Putten’ op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie
ruimtelijke kwaliteit Hondshossche en Pettemer Zeewering Noord
Holland 2014. De verleende subsidie bedraagt 50% van de
€ 1.281.087,— kosten, tot een maximum van C 70,136,—.
Er is geen voorschot uitbetaald.

Uw kenmerk

Verzoek vaststelling subsidie
In uw brief van 15 februari 2016, kenmerk 120216 rng vraagt u om
vaststelling van de verleende subsidie. U heeft uw aanvraag voorzien
van:
• een activiteitenverslag;
• een financieel verslag.
Hiermee voldoet u aan de in de subsidieverlening gestelde eisen voor
de vaststelling.
Beoordeling van uw verzoek
Aan de hand van de door u overgelegde gegevens stellen wij vast dat de
activiteiten zoals beschreven in het activiteitenplan zijn uitgevoerd.
Verder hebben wij vastgesteld dat u aan de subsidieverlening
opgelegde verplichtingen heeft voldaan.
Uit het door u ingediende financiele verslag blijkt tevens dat u de
activiteiten heeft uitgevoerd voor € 1.271.142,0$,—.
De totale kosten zijn lager gevallen dan begroot. Daarom zullen wij het
aangevraagde bedrag lager vaststellen.
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Subsidievaststelling
Gelet op artikel 4:46, lid 1 van de Algemene wet bestuurstecht hebben
wij besloten om de subsidie, conform de gevraagde subsidie vast te
stellen op het bedrag van € 68.892,88,-.
Gelet op bovenstaand besluit zullen wij het bedrag van € 68.892,88,zo snel mogelijk overmaken op uw rekeningnummer
NL581NG80666028524 onder vermelding van het kenmerk van dit
besluit. De betaling vindt plaats binnen zes weken na de verzenddatum
van dit besluit.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord—Holland,
namens dezen,

Unit Subsidies Uitvoering

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het
bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde staten van Noord-Holland,
ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissïe, Postbus
3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in UW bezwaarschrift het
telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.
Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken
url
lLnl. r.
Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een
minder formele procedure. een gesprek tussen u en medewerkers die
namens het college van gedeputeerde Staten deelnemen. Indien uw bezwaar
zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook
zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u hij
een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.
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RK 2014
Harger- en Petternerpolder
aanvraag subsidie

Geacht College,
Hierbij zend ik u het aanvraagformulier voor subsidie via RK 2014.
Deze subsidie maakt het mogelijk om de Harger- en Pettemerpolder nög mooier en nôg
aantrekkelijker te maken.
Ik verzoek u vriendelijk om deze subsidieaanvraag in behandeling te nemen.
Als u een toelichting op deze brief of de aanvraag wilt, kunt u zich rechtstreeks tot
u
,@natuurmonum%nten nl) wenden.
Met vriendelijke groet,

/
Beheerder Beheereenheid Noord-Holland Noord
Zuidschinkeldijk 4
1759 JH Callantsooq
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Provincie
Noord-Holland
Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie
projecten ruimtelijke kwaliteit Hondsbossche en Pettemer
Zeewering Noord-Holland 2014

Toelichting
Voorwaarden voor subsidieaanvraag.
Onderstaand treft u een aantal vragen aan die u kunnen helpen met vast te stellen of u
mogelijk in aanmerking komt voor een subsidie.

1-—Gaat u uw project uitvoeren in het vastgelegde projectgebied? Controleer hiervoor de
digitale kaart die bij de uitvoeringsregeling is vastgesteld.
ja: ga verder met vraag 2
Nee-tt-kümt-n+e1-i
2.

Moet u nog starten met de uitvoering van de activiteten
Ja: ga verder met het invullen van het formulier.
s u bs-ftte:

Invullen door aanvrager.
Naam project:

Baggeren & Eilanden de Putten

Subsidieontvanger:

Natuurmonumenten

Aangevraagd bedrag:
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€ 70.136
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zorgvuldig doornemen voordat u het formulier verder invult

Lezen
Li wilt graag voor subsidie in aanmerking komen, Leest u daarom eerst:
• De Uitvoeringsregeling subsidie projecten ruimtelijke kwaliteit Hondsbossche en
Petterner Zeewering Noord-Holland 201 4 op de website www noord-holland nl.
Hierin staat waaraan een project moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te
komen Daarnaast staan er ook de verplichtingen in waaraan u moet voldoen als
u subsidje ontvangt.
• De toelichting op de uitvoeringsregeling, eveneens op de website.
• De kaart waarop het gebied is aangegeven waarbinnen ingediende projecten
moeten worden uitgevoerd
Invullen
Voor het indienen van uw subsidie aanvraag kunt u alleen dit aanvraagformulier
gebruiken. Let op: Om uw aanvraag te kunnen beoordelen hebben wij alle gegevens
nodig die in dit formulier gevraagd worden. Als u het aanvraagformulier of onderdelen
daarvan niet of onvoldoende invult, kunnen wij uw aanvraag niet goed beoordelen. U
loopt het risico dat uw aanvraag niet in behandeling wordt genomen,
Bij lag en
Wij verzoeken ii de bijlagen die u meestuurt met uw aanvraag, het nummer te geven van
de vraag waarin om de betreffende stukken wordt verzocht (eventueel met
onderverdeling ab,c etc.)
Opsturen
Uw aanvraag stuurt u op naar:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Sector Subsidies
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Uiterste indiendatum
Uw aanvraag dient door ons ontvangen te zijn uiterlijk vrijdag 14 november 2014.
Als uw aanvraag na deze datum wordt ontvangen, wordt deze geweigerd. Dit houdt in
dat uw aanvraag uiterlijk 14 november 2014 door de postkamer van de Provincie
Noord-Holland geregistreerd dient te zijn. lnden u zeker wilt zijn dat uw aanvraag op
tijd door ons ontvangen en geregistreerd wordt, is het raadzaam uw aanvraag tijdig op
de post te doen. U kunt uw aanvraag ook afleveren bij de balie van de Provincie Noord
Holland (Houtplein 33 te Haarlem). U ontvangt dan een ontvangstbevestiging gedateerd
op de datum van aflevering.
Be Ii and ei termijn
Als uw aanvraag in behandeling wordt genomen. ontvangt u uiterlijk na 1 6 weken bericht of
wij u een subsidïe verlenen
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Meer informatie

Meer informatie over de uitvoer ingsregeling en over de wijze waarop het subsidieproces
verloopt, treft ci aan op onze website, ww ni.
via het Digitaal Loket,
onderdeel subsidies.
U kunt ook contact opnemen met
Servicepunt Subsidies, Vergunningen en Toezicht
Tel: 0800 99$ 67 34 tgratrs
E-marl: serviccpunt-’.\ ta noord hcflann ni
‘.
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[Gegies aanvrager
1)
2)
3)

4)
5)

Naam organisatie:
Adres:
Postadres:
Postcode en p’aats:
Bank-/Gironummer:

Natuurmonumenten
Noordereinde 60
Postbus 9955
1243 ZS ts-Graveland
NL581NGB066602$524

Voeg als u nog niet eerder een subsidieaanvraag heeft ingediend of als ci uw
rekeningnummer heeft gewijzigd een (digitaal) bankaf schrift waar uit de relatie met uw
organisatie en bankrekeningnummer hlrjlt
6 Contactpersoon:
Naam
m/v
E-Mail
natuurmonumentennl
telefoonnummer; 06-54295310
7) Kamer van Koophandenummer: 40516730
(indien van toepassing: Vestigingsnummer:
8’i

Kunt u BTW verrekenen of compenseren?
JQ,

E
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ext+-ET-Wï{en-o ja-waHuw-BTW-n ummer?
Nee In uw aanvraag moet u rekening met BTW houden U kunt alle bedragen
inchisief BTW invullen
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Beantwoord de volgende vragen. U kunt daarvoor gebruik maken van de ruimte bij de
vraag of een aparte bijlage toevoegen. Verwijst u in een eventuele bijlage zorgvuldig naar
de nummers van onderstaande vragen
1 0) Wat is de naam van het project? Baggeren & Eilanden de Putten
11) Wat is de begindatum van het project7
Let op ii mag niet gestart zijn met de uitvoering van het project waarvoor
aanvraagt, vdôr de subsidieaanvraag door ons is ontvangen
•
•

ti

subsidie

voorbereiding (planvorming en enkele onderzoeken) is reeds gestart
uitvoering start juli 2015

1 2) Wat is de (geschatte) einddaturn van het project?
Let op: de activiteiten moeten uiterlijk op 31 december 2018 zijn uitgevoerd.
30 september 2015

1 3) Geef in een planning aan wanneer welke activiteiten worden uitgevoerd,
Voeg eventueel een aparte planning hij uw aanvraag.

Geplande
startdatum

Geplande
einddatum

(Ud- mm-]fjj)

(dd-mm-jJjj)

01-1 1-14

01-12-14

uitwerking_hasisplan /vergunningenplan

1-11-14

15-1-15

aanvraag vergunningen

15-1-15

1-2-15

Fasering

/ activiteiten / mijlpalen

werven ingenieursbureau voor uitwerking plan

15-2-15

toekenninq subsidie UvR Water/ RK 2014
aanbesteding werk

1-2-15

uitvoering werk

1-7-15

1-5-15
30-9-15
31-12-15

verantwoording project

1 4) Wat is het doel van het project?
•
•
•

doel: nög meer en nög hogere natuurwaarden in de Putten, op afgeplagde delen, in
Leipolder en in Leihoek
nevendoel: voor vogelaars beleefbare eilanden
opgeloste knelpunten: doorzicht water is verbeterd
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1 5) Welke activiteiten gaat ci uitvoeren en wat zijn de beoogde resultaten hiervan?
Het is belangrijk dat ci zoveel mogelijk meetbaar maakt wat u met het project wilt
bereiken, Welke producten worden opgeleverd? U kunt hier niet talleen verwijzen naar
bij age n
a. uitbreiding eilanden in de Putten van 0,5 ha naar 3,3 ha
b, 36.000 m3 bagger uit de Putten gebruikt als bouwstof voor eilanden
c. betere waterkwaliteit in de Putten
d reservoir van goed water (helder/zout) voor Leihoek, afgeplagde delen,
Leipolder)
e, vogeleilanden, interessant voor vogelaars
1 6 Welke
•
•
•

partijen werken mee aan het project, al dan niet door een financiële bijdrage?
Gemeente Bergen advisering bij planvorming Omgevingsvergunning
Provincie NH
advisering bij planvorming Ruimtelijke Kwaliteit
HHNK
{ Samenwerkingsovereenkomst Natuurontwikkeling (okt 2014)
{ financiële bijdrage (eilanden voor grote stem)
{ advisering planvorming baggeren
{ Watervergunning
*

—

1 7) Hoe stemt ci het project af met partijen in de regio?
• er is al intensief overlegd met partijen
• intensief bilateraal overleg met partijen
1 8) Waar wordt het project ciitgevoerd? Voeg een afdruk van de kaart uit de bijlage hij de
Uitvoeringsreqeling toe, waarop u de projectlocatie heeft ingetekend. zie kaart
19) Geef een omschrijving van de publieke toegankelijkheid en publieksvriendelijkheid
van ciw project. (Geef ten minste aan of ci entreegeld gaat vragen voor bezoek aan uw
project, in hoeverre ciw project toegankelijk is voor alle groepen mensen dan wel voor
bepaalde categorieen en/of leeftijden en in hoeverre uw project toegankelijk is voor
minder validen).
• de nieuwe eilanden in De Putten zijn niet toegankelijk
• de nieuwe eilanden zijn beleefbaar vanaf openbare weg
• de nieuwe eilanden zijn beleefbaar vanuit een nog aan te leggen kijkhut
• bij de aanleg van de kijkhut zijn de interne NM-regels mbt toegankelijkheid voor
minder validen van toepassing
20) Geef aan hoe ciw project past binnen de identiteit van het gebied. U kunt daarbij ook
denken aan hoe uw project past binnen bijvoorbeeld, de provinciale leidraad Landschap
en Cultuurhïstorie, gebiedsvisies en Identiteit Kustplaatsen.
• versterking beleefbaarheid Middeleeuwse polder
• versterking aantrekkelijkheid voor vogelaars en andere natuurliefhebbers
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21) Geef aan hoe de communicatie naar de direct betrokkenen en de buitenwereld gaat
plaatsvinden. Vertel wat over de informatievoorziening en de berichtgeving rond het
project. Als subsidie wordt verleend. hoe gaat u communiceren dat uw project (mede)
mogelijk wordt gemaakt met financiele steun van de provincie Noord-Holland?
o Natuurmonumenten vermeldt in alle publicaties dat Provincie Noord-Holland
financiële steun verleent (met logo Provincie Noord-Holland)
c inloopavond
o persberichten (aankondiging plan, voortgang, resultaat)
o persmoment bij een mijlpaal
o publiciteit via Natuurmonumenten-kanalen
• twitterende boswachters, Facebook HPP, website NM
22) Hoe lang verwacht u de resultaten van het project in stand te houden?
Let op: u bent verplicht om een beheer- en onderhoudsplan toe te voegen.
•
lange instandhouding door gebruik duurzaam materiaal voor bescheoiing
broedgelegenheid handhaven door weren predatoren van eilanden
•
•
begroeiing eilanden vermijden door bedekking met schelpen
•
beheer (schelpen aanvullen, zo nodig maaibeheer) is financieel en technisch
haalbaar

23) Geef aan welke vergunningen u voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft
aangevraagd of nog moet aanvragen en of deze al zijn verleend.
•
nog nader uit te werken bij uitwerking projectplan
•
nog aanvragen (wel al vooroverleg geweest) voor project BEP:
o FF-ontheffing
o Nb-vergunning
o Watervergunning
o Omgevingsvergunning
o WVO-vergunning
o vergunning voor toepassen grond Leihoek (voor bouw eilanden)
•
nog aanvragen voor gelieerde projecten:
o vergunning voor saneren Tankval
o vergunning voor ontgronden Leihoek

Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en in bezit hebben van
eventueel benodigde vergunningen voor de uitvoering van uw project Subsidieverlening
betekent niet dat u geen vergunning(en) meer hoeft aan te vragen of dat een vergunning
aanvraag automatisch is goedgekeurd! informatie over provinciale vergunningen vindt u in
het Digitaal Loket op onze internetpagina w noordholland nl onder ‘Vergunningen en
ontheffingen. Denkt u bijvoorbeeld ook om eventuele gemeentelijke vergunningen en voor
projecten rondom de dijk of het strand om eventuele vergunningen vanuit het
Hoogheernraadschap Hollands Noorderkwartier of Rijkswaterstaat.
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Let op het is belangrijk dat u een sluitende begroting aanlevert Eventuele eigen bijdrage
en cofinancters dienen duidelijk vermeld te worden tin het schema onder inkomsten’).
Stuur eventuele offertes mee met deze aanvraag
Daar waar nodig (personeelskosten, activiteitenkosten, andere kosten, bijdragen van
derden) kunt u meerdere regels toevoegen
Totale kosten van het project urtgesplitst op onderdelen
Als ci bij 8) Ja heeft ingevuld moet u hier alle kosten exclusief BTW opgeven
Als u hij 8) Nee heeft ingevuld, moet ii hier alle kosten inclusief BTW opgeven.
Totaalove rzicht
Bedrag f€)
1281087

Totale kosten
Totale inkomsten

180000
70.136

Gevraagde subsidie RK 2014

Onderdeel

Kosten (€

vervoer grond
schelpen

36 450
116.960
15,000

raster

baggeren

720.000

VAT

177682

BTW

214.995
1.281.087

Totale kosten

Inkomsten
Indien uw eigen bijdrage (deels) bestaat uit financiering van derden dan kunt u dat hier
aangeven.
24)

[

Naam

Bedrag (€)

Al verleend? ja/nee

25.000

ja

80.000

ja

Derden, nl. HHNK

100.000

ja

Subsidie uit UvR Water 201 3

96t).815

nee

70.136

nee

Eigen bijdrage Natuurmonumenten
Programma Ruimtelijke Kwaliteit

Overige inkomsten uit RK 2014

‘

Totale inkomsten

1.281.087
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Belangrijk: In te vullen door de aanvrager.

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend,
Naam
Functie Beheerder Beheereenheid NoordHolland Noord

Plaats

Datum
10 november2014

Handtekenir’

Callantsoog

Meegezonden bijlagen verplicht:

Een kaart, waarop de projectlocatie is ingetekend. Gebruikt u hiervoor de digitale
kaart die op de website van de provincie beschikbaar is! zie pagina 11 en 15

j

Voor organisaties die geen overheid zijn: een verklaring omtrent eerder ontvangen
financiële steun Gebruikt u hiervoor de de-minimisverklaring die op de website
van de provincie beschikbaar is! Omdat dit geen subsidie voor economische
activiteiten is, is deze regeling niet van toepassing

Een beheer- en onderhoudsplan, waarin u aangeeft hoe het beheer en onderhoud
van de projectresultaten wordt georganiseerd en voor welke periode Zie pagina 13

Meegezonden bijlagen optioneel:

Verklaring van interesse van andere partijen

t

Een projectplan waarin het project nader toegelicht wordt zie bijlage

Een begroting indien u de begroting in het aanvraagformulier nader wilt
specificeren zie pagina 28

I

Planning zie pagina 12
Anders, namelijk: Volmacht (pagina 16) en Statuten (pagina 18)
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Faseting / activiteiten / mijlpalen
werven ingenieursbureau voor uitwerking plan

uitwerking basisplan /

vergunningenplan

aanvraag vergunningen
toekenning subsidie
aanbesteding werk
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Water/

Geplande
stattdatum

Geplande
einddatum
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uitvoering werk

1-2-15
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onderhoudsp’an
goede oeverbeschoeling voor duurzaamheid
Voor de duurzaamheid van de nieuwe eUanden is een goede oeverhescherming heel belangrijk.
Goede bescherming zorgt er voor dat er de komende jaren geen afslag van de nieuwe eilanden
optreedt. De grond die hij afslag in de Putten komt. zorgt voor nieuwe bagger (met alle ecologische
nadelen daarvan) én voor minder ruimte voor de vogels.
Een gevulde geotube is een prima en duurzame beschoeiing.
beheer: weren predatoren van eilanden
Bij onderzoek in de jaren negentig bleek dat vossen in het broedseizoen regelmatig naar de
toenmalige eilanden zwommen en daar een ware slachting onder de broedende vogels en hun jongen
aanrichtten.
Door de eilanden in het midden in de Putten te situeren is het voor vossen moeilijker om de eilanden
te bereiken. Echter, ook bij dïe situering is bezoek van vossen niet uitgesloten. In dat geval is
plaatsing van een elektrisch vossenraster een goede, beproefde oplossing. bij voorbeeld in het
Zwanenwater en bij de Loterijlanden.

beheer: onbegroeide eilanden
Met riet of hoog gras begroeide eilanden zijn voor kustvogets niet geschikt als broedplaats of
pleisterplaats.. Om begroeiing te voorkomen komt er op grote gedeelten van de nieuwe eilanden een
schelpenlaag van 10 è 15 centimeter dikte.
Op een schelpenbodem is de kans op begroeiing klein, maar niet uitgesloten. Om zo nodig
maaibeheer te kunnen uitvoeren, komen er verbindingsdijkjes (opgebouwd uit geotubes) tussen het
vaste tand en de eilanden onderling. Deze verbindingsdijkjes liggen net onder water. Ze zijn berijdbaar
met kleine machines.
Een bijkomend voordeel van deze verbindingsdijkjes is dat ze de golfslag afremmen, waardoor er nog
minder kans op afslag is.

financiële haalbaarheid beheer
De huidige Putten is ongeveer 13 ha, waarvan circa

1/2

hectare eilandjes. De rest is brak water.

In de toekomstige situatie is 3,3 hectare eilanden en 10 hectare brak water. De eilanden zijn aan te
merken als N 09.01 schor, Het water is te typeren als N 04.03 brak water.
In 2015 is de SNLvergoeding voor N 09.01 €107 per hectare. Voor N 04,03 is het hectarebedrag€54.
De totale beheervergoeding wordt zodoende circa 900 euro
Omdat de eilanden duurzaam zijn aangelegd, hoeft er naar verwachting de komende twintig jaar geen
grootschalig onderhoud aan oevers plaats te vinden.
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Omdat er geen kosten voor grootschalig onderhoud te verwachten zijn, is de beheervergoeding
beschikbaar voor het verwijderen van begroeiing (ëén keer per jaar) en voor het aanvullen van de
schelpen op de eilanden. Hiervoor ïs het bedrag van 900 euro te krap
Door het inschakelen van vrijwitligers voor het jaarlijks verwijderen van de begroeiing en voor het
verdelen van schelpen op de eilanden is uitvoering van het reguliere beheer binnen de ontvangen
beheervergoeding (900 euro) mogelijk Natuurmonumenten heeft positieve ervaringen met het
inschakelen van vrijwilligers Zij brengen al jaren schelpen op Utopia. een natuurgebied op Texel (zie
onderstaande foto).

vV

vLtvrs e€)et

Natuurmonumenten
pogcfl.

Li

k’ 20j4,

vc’Jefr’kr

t

I4

T’ Provncc
:

Noord-Hofland

11:tJi,dc 1 Y an

/*

_**,

:

0

*

0

1
1

2
2

2
2

1

0
0

0
0

0
t

0

0

4

0

0
4

Nç4
La

en fH

Alkna

0
Zaa ns ad
awuJt

cvVc?Cj

t4vo

Natuurmonumenten

s

Rk

&I-’-.

\‘v&L

Povincc
Noord—cand

1

111

du

1

t
.l_ 99

1

-

W

1

ç.

VOLMACHT
Verenimnq tot Behcd van Natrmonurnenten
aan beheerders

in

Nenerland

Ondercetekenri
drs
wonende
geboren te Groningen
on een n iwinug januan regentienhondird vijfenvijhig gehuwd, rijbewijsnimrner
ten deze handelende in zijn hoedanqheid van drecteur van de te ‘s-Gravetand gevestigde
vereniging Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland teteli;k adres
1243 ij sGtavetand Noordereinde 80 ingeschreven in het handelsregster van de Kamer
van Koophandel en Fabr:eken voor Gooi- en Eeniand onder njmmer 40516730 hierna ook
te noemen de vereniging en alszodanig genoemde vereniging rechtsoeldig
vertegenwoordigende krachtens een akte van vôlmnht verleden op zesten december
tweeduizend Ure voor mevrouw mi
‘otaris te Amsterdam
-

De ondergetekende geeh vooraf te kennen
in de direcheieradenng van genoemde vereniging van 29mei 2012 is besloten tot het
geven van een volmacht aan de beheerder van de vereniging om de verenigrig te
vertegenwoordigen.
lnud volmacht
De ondergetekende vertçtart in zijn gemelde hoedanigheid ter uitvoenrig van genoemd
besluit en met vergallen verkJaing van eventuele eerder verstrekte votmachten, volmacht te
verlenen aan:
3, wonende aan
geboron op 25 maart 1963 en
partner geregistreerd, om de vert .
ict ingang van 9 mei 2012, conform de aan deze
akte gehechte mandatennqsrege:ina, die een integraal onderdeel uit maakt van deze
volmacht en met inachtneming van het hierna bepaalde in zijn hoedanighei van beheerder,
te vertegenwoordigen
Einde ntnnn’- t
Deze volmacht eind gI
a door de dood of ondercuratelestetlnq van de hienor ge-ioernde gevolmachtigde
alsmede indien diens vermogen 01 een deel daarvan b vonnis onder Dwind word
gesteld
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STATUTEN
Hoofdstuk 1: Van de vereniging
Artikel 1: Naam. zetel en duur
a. De vereniging draagt de naam Vereniging tot Behoud van Natuurmonu
menten in Nederland
b. De vereniging kan ook naar buiten toe optreden onder de naam Vereniging
Natuurmonumenten of Natuurmonumenten
c. Zij is gevestigd te s-Gravetand
d. Zij is opgeiicht op 22 april 1905 en voor onbepaalde tijd aangegaan.
Artikel 2: Doel
De vereniging heeft ton doel het behoud en beheer van in naluurv’etenschap
pelijk en landschappelijk opzicht belangrijke terreinen in Nederland met de
zich daarop bevindende monumenten van geschiedenis en kunst, in het bij
zonder die, bedoeld in artikel 1 van de Monumentenwet. Dii geschiedt zowel
ter wille van de natuur zelt als ten behoeve van het geestelijke en lichamelijke
welzijn van de mens.
Haar streven is mede gericht op:
a. het bevorderen van het behoud en het herstel van natuur en landschap
b. het bevorderen van de zuiverheid van water, bodem en lucht alsmede het
beschermen van de stilte;
c. het bevorderen van het besef dat de mens hiervoor verantwoordelijkheid
draagt
Artikel 3: Middelen
De vereniging streeft haar doel na door:
a. het als zakelijk of persoonlijk gerechtigde verkrijgen en in beheer nemen
van onroerende zaken:
b. bemoeiingen bij de overheid. rechtspersonen en natuurlijke personen:
c. samenwerking met gelijkgerichte organisaties:
d. het verrichten of doen verrichten van onderzoek, het verzamelen van gege
vens. het geven van voorlichting en het uitgeven van publicaties:
e. het bijeenbrengen van gelden. nodtg om het doel van de vereniging te be
vorderen. en in het algemeen door alle middelen. die aan het doel der vereni
ging dienstbaar kunnen zijn.
Artikel 4: Leden en donateurs
a. De vereniging bestaat uit ereleden en gewone leden, hierna gezamenlijk
aan te duiden als leden.
b. Ereleden zijn personen. die zich jegens de vereniging of het doel dat zij
nastteett bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig zijn be
noemd door de verenigingsraad.
c. Gewone leden zijn individuele natuurlijke personen en rechtspersonen. die
zich als lid hebben aangemeld en als zodanig door hel bestuur zijn toegela
ten.
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d. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die, zonder zich als
lid te hebben aangemeld. de vereniging steunen door een geldelijke bijdrage
en door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
e. Het bestuur wordt geacht een natuurlijke persoon of rechtspersoon te heb
ben toegelaten als gewoon hd of donateur. tenzi het bestuur binnen één
maand na aanmelding onder opgaat van redenen schriftelijk heeft medege
deeld de natuurlijke personen of de rechtspersoon niet toe te laten. Van een
dergelijke afwijzing is beroep mogelijk op de verenigingsraad op de wijze als
in het huishoudelijk reglement zal worden voorzien.

Artikel 5: Lidmaatschap
a. Gewone leden betalen een contributie als bij huishoudelijk reglement zal
worden bepaald
b. Het lidmaatschap eindigt door de dood (dan wel bij een rechtspersoon
door ontbinding), door opzegging door het lid, door opzegging door het be
stuur en door ontzetting.
Opzegging door het lid dient schriftelijk aan het bestuur te worden medege
deeld. tenminste twee maanden voor het begin van het kalenderjaar waarop
de opzegging betrekking heeft.
Opzegging door het bestuur kan geschieden in geval van wanbetaling en
voorts wanneer redelijkeRvijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren. Deze opzegging geschiedt schriftelijk on
der opgave van redenen.
Het bestuur kan leden onder schriftelijke opgaaf van redenen uit het lidmaat
schap ontzetten. Deze ontzetting kan alleen worden uitgesproken, wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging han
delt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt met macht
neming van de voorwaarden die de Wet stelt.
Van een opzegging door het bestuur, anders dan wegens wanbetaling, alsmede van ontzetting. is beroep mogelijk op de verenigingsraad op de wijze
als in het huishoudelïjk reglement zal worden voorzien.
Hoofdstuk 2: Van de districten
Artikel 6: Districten
a. De vereniging kent districten. De leden worden gerekend te behoren tot het
district, waarin zij hun woonplaats hebben. Het aantal en de begrenzingen
van de districten worden bij huishoudelijk reglement bepaald.
b. Ten aanzien van leden die hun woonplaats niet in een der districten heb
ben. zullen bij huishoudelijk reglement nadere regels worden gesteld.

Artikel 7: Districtsvergade ringen
a. Districtsvergaderingen worden belegd door de districtscommissie als be
doeld in artikel 9 zo dikwijls de voorzitter of twee leden van de districtscommissie zulks nodig achten, doch tenminste ëënmaal per jaar. De wijze van op
roeping der districtsvergaderingen zal in het huishoudelijk reglement worden
geregeld, met dien verstande dat hierbij een oproeptermijn van tien dagen in
acht zal worden genomen.
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Indien tenminste vijftig leden. die tot het district behoren. dit schrift&ïjk ver
zoeken. is de districtscommissie verplicht binnen vijl maanden een districts
vergadering te beleggen. Bij het verzoek moeten de te behandelen ondetwer
pen worden opgegeven.
h. De leden die tot het district behoren hebben toegang tot de vergadering
van hun district, nemen deel aan de beraadslagingen en oefenen daarbij het
stemrecht uit.
c. In de gewone jaarlijkse districtsvergadering worden onder meer de volgen
de punten behandeld:
verkiezing van de districtsafgevaardigden in de verenigingstaa&
verslag van de distnctsafgevaardigden over do vergaderingen van de ver
e nigings raad.
Artikel 8: Districtsafgevaardigden
a. De leden. die tot een district behoren. worden in de verenigingsraad als
bedoeld in artikel 10 vertegenwoordigd door districtsafgevaardigden: deze
worden in de gewone jaarlijkse vergadering van het district gekozen uit de le
den van dat district. die natuurlijke personen zijn.
Verkiezing geschiedt voor een periode van vier jaar. Districtsafgevaardigden
zijn slechts éënmaal direct herkiesbaar.
b. Voor de verkiezing van de districtsafgevaardigden worden door de dis
trictscommissie kandidaten gesteld. waarvan de namen op bij huishoudelijk
reglement te bepalen wijze ter kennis van de leden worden gebracht. Ten
minste tien tot het district behorende leden kunnen tegenkandidaten voordra
gen. uiterlijk voor een bïj de bekendmaking aan te geven tijdstip, welk niet
binnen veertien dagen na de bekendmaking mag worden gesteld. De voor
dracht van tegenkandidaten dient schriftelijk bij de districtscommissie te ge
schieden, onder gelijktijdige overlegging van een schriftelijke bereidverklaring
van de voorgedragen kandidaat. Hierbij dient te worden aangegeven tegen
welke van de door de districtscommissie gestelde kandidaten de tegenkandi
daten worden gesteld.
c. Indien er niet meer kandidaten zijn gesteld dan het aantal te verkiezen dis
trictsafgevaardigden worden de kandidaten geacht gekozen te zijn. tenzij een
lid stemming verlangt.
d. De vervulling van tussentijdse vacatures zal in het huishoudelijk reglement
worden geregeld.
Artikel 9: Distrïctscornmïssie
a. De gezamenlijke afgevaardigden van een district vormen de districtscom
missie. De werkwijze van de districtscomrnissie wordt nader bij huishoudelijk
reglement geregeld.
b. De districtscomrnissie heeft tot taak de betrokkenheid van de leden bij het
werk van de vereniging te bevorderen, een en ander met inachtnerning van
de richtlijnen die door de verenigingsraad op voorstel van het bestuur worden
vastgelegd.
c. Bij verschil van mening tussen het bestuur en de districtscomrnissie betref
fende het in de richtlijnen bepaalde kan de distzictscommissie beroep instellen
bij de verenigingsraad.
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Hoofdstuk 3: Van de verenigingsraad
Artikel 10: Samenstelling en bevoegdheden
a. De alcemene vergadering van de vereniging wordt gevormd door de vete
niciinqsraad. die uit ten hoogste negentig districtsafgevaardigden bestaat, Ie
dere Uistrictsafgevaardigde heeft een stem in de vergaderingen van de vere
n igings raad.
Aan de vereniqinqsraad komen alle bevoegdheden in de vereniging toe, die
niet door de Wet of de statuten aan andere organen van de vereniging zijn
toegekend.
De verenigingsraad kan richtlijnen geven voor het algemene verenigingsbe
leid, Het bestuur is over de uitvoering daarvan verantwoording schuldig aan
de verenigingsraad.
Jaarlijks wordt een jaarverslag, waarin opgenomen een financieel verslag en
een beheersverslag. aan de verenigingsraad Ier goedkeuring voorgelegd,
b. De districten wijzen de dïstrictsafgevaardigden aan. Het aantal districtsaf
gevaardigden dat door elk district gekozen mag worden, bedraagt minimaal
vijf. Eenmaal per vier jaar wordt door de verenigingsraad bepaald, aan de
hand van een daartoe door het bestuur gedaan schriftelijk voorstel, dat wordt
opgemaakt aan de hand van in het huishoudehjk reglement opgenomen te
gels, hoe de zetelverdeling voor de komende periode van vier jaar zal luiden.
c. Bestuursleden en werknemers van de vereniging kunnen geen districtsaf
gevaardigde zijn.
Artikel 11: Vergaderingen
a. Vergaderingen van de verenigingsraad worden gehouden zo dikwijls het
bestuur wenselijk acht, doch tenminste tweemaal per jaar. Vergaderingen
worden voorts gehouden wanneer acht districtsafgevaardigden de wens daar
toe schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen bij het be
stuur hebben kenbaar gemaakt
b. De districtsafgevaardigden worden voor vergaderingen van de verenigings
raad op schriftelijke wijze opgeroepen, met inachtneming van een termijn van
tenminste zes weken en onder vermelding van de agenda met de te behande
len onderwerpen. Van de te houden vergaderingen van de verenigingsraad
wordt in het verenigingsorgaan mededeling gedaan aan alle leden. Aan de
agenda worden onderwerpen toegevoegd welke tenminste twee weken voor
de vergadering door tenminste drie districtsafgevaardigden schriftelijk bij het
bestuur zijn ingediend. Deze agendapunten, alsmede door het bestuur toege
voegde agendapunten. worden schriftelijk ter kennis van de districtsafgevaar
digden gebracht. Ter vergadering kunnen alsnog agendapunten worden toe
gevoegd tenzij drie of meer der aanwezige distdctsafgevaardigden zich daar
tegen verzetten.
c. De verenigingsraad wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.
Het bestuur en de directie wonen de vergaderingen van de verenigingsraad
bij en nemen aan de beraadslagingen deel.
d. In de vergaderingen van de verenigingsraad worden jaarlijks in elk geval de
volgende onderwerpen behandeld:
1. bespreking van het bestuursbeleid. waaronder het algemene verenigings
beleid, het beheersbeleid en het financiële beleid, inclusief de begroting:
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2. goedkeuring van het jaarversIag waarin opgenomen hel heheersver slag en
het financiële verslag over de laatste afgelopen verslagperiode.
3. de verkiezing van bestuursleden.
e. Leden van de vereniging kunnen volgens bij huishoudelijk reglement te
stellen regels zonder stemrecht de vergaderingen van de verenigingsraad
bijwonen. De verenigingsraad kan echter besluiten bepaalde agendapunten in
besloten zitting te behandelen.
Artikel 12: Referendum
a. Aan een referendum is onderworpen een besluit van de verenigingsraad
dat:
1. wijziging beoogt te brengen in de artikelen 2. 21. of 22 van de statuten;
2. naar het oordeel van het bestuur, hetwelk daartoe binnen veertien dagen
na de datum van het besluit moet hebben besloten. onherstelbare schade
toebrengt aan een terrein van de vereniging of dat andere essentiële belan
gen van de vereniging in gevaar brengt.
b. Het bestuur zal binnen drie maanden na datum van een besluit als bedoeld
in lid a van dit artikel het referendum doen plaatsvinden, zulks door toezen
ding door middel van het verenigingsorgaan of op andere schriftelijke wijze
aan alle leden der vereniging van het betreffende besluit, vergezeld van een
toelichting inhoudende het standpunt van voor- en tegenstanders van het be
sluit, onder vermelding dat alle ereleden en gewone leden hun stem voor of
tegen het betreffende besluit kunnen uitbrengen door zulks schriftelijk binnen
dertig dagen na verzending aan het bestuur mede te delen.
c. Hangende de uitslag van het referendum wordt de uitvoering van een be
sluit als bedoeld in lid a opgeschort. Indien een meerderheid der geldig uitge
brachte stemmen zich tegen het besluit uitspreekt, wordt het besluit geacht
niet genomen te zijn.
d. Het bestuur deelt de uitslag van het referendum aan alle leden der vereni
ging door middel van het verenigingsorgaan of op andere schriftelijke wijze
mede.
Hoofdstuk 4: Van het bestuur
Artikel 13: Samenstewng
a. Het bestuur bestaat uit een door de verenigingsraad te bepalen aantal van
tenminste elf en ten hoogste zeventien leden.
b. De leden van het bestuur worden door de verenigingsraad uit de gewone
leden, die natuurlijke personen zijn, gekozen. Zij worden benoemd voor een
periode van ten hoogste vier jaar. De leden van het bestuur treden af volgens
een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. Bestuursleden kun
nen na hun aftreden worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste
vier jaar; in bijzondere omstandigheden kan de verenigingsraad besluiten tot
afwijking van deze bepaling. De vervulling van tussentijdse vacatures zal in
het huishoudelijk reglement worden geregeld.
c. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties be
staan. waaronder begrepen maar niet beperkt tot- huwelijk, geregistreerd
partnerschap. ongehtM’d samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in
de derde graad.
—
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d. Belanqenverstrenoehnq tussen de vereniging en leden van het bestuur
moet worden voorkomen. De leden van het bestuur zijn qehouden om op on
afhankelijke wijze het belang van Uë vereniging te dienen en vervullen hun
taak zonder tast en ruggespraak. Geen van de leden van het bestuur mag (di
rect of indirect hnancieel voordeel qenieten uit enigerlei tussen de vereniging
en derden gestoten overeenkomst.
e. In alle incidentele gevallen waarin de schijn van belangenver strengeling
zou kunnen ontstaan. dient het desbetreffende lid van het bestuur dit te mel
den aan het bestuur. Het desbetreffende lid dient zich van de beraadslaqino
ter zake te onthouden. Dit lid komt bij besluitvorming ter zake van de desbe
treffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van dit lid
telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is be
Ii aa Id.
f. [,iet het bestuurshdmaatschap is onverenigbaar de hoedanigheid van be
stuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een en
titeit waaraan de Vereniging de door haar ingezamelde gelden middellijk of
onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk af staat met het doel om deze gelden te
besteden voor het realiseren van de statutaire doelstelling van Natuurmonu
menten.
Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gehjkgesteld een rechtspersoon
of entiteit die statutair direct of indirect met de vereniging is verbonden.
g. Voor de verkiezing van leden van het bestuur worden door het bestuur
kandidaten gesteld, waarvan de namen tegelijk met de agenda worden be
kend gemaakt Tenminste drie districtsafgevaardigden kunnen uiterlijk veer
tien dagen voor de vergadering van de verenigingsraad. waarin de vervulling
van de vacature aan de orde komt. schriftelijk bij het bestuur tegenkandidaten
voordragen, onder gelijktijdige overlegging van een schrittelijke bereidverklaring van de voorgedragen kandidaat. Hierbij dient te worden aangegeven te
gen welke van de door het bestuur gestelde kandidaten de tegenkandidaten
worden gesteld. Indien niet meet kandidaten zijn gesteld dan het aantal vaca
tures bedraagt worden de kandidaten geacht gekozen te zijn. tenzij een dis
trictsafgevaardigde stem rning verlangt.
h, De verenigingsraad is bevoegd een lid van het bestuur van zijn functie te
ontheffen, mits dit besluit genomen wordt met een meerderheid van tenminste
drievierde gedeelte van het aantal aanwezige districtsatgevaardigden in een
vergadering waarin tenminste tweederde gedeelte van het aantal districtsaf
gevaardigden tegenwoordig is.
i. De voorzitter van het bestuur wordt door de verenigingsraad in functie ge
kozen.
Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester,
evenwel kan in afwijking van het voorgaande een lid van de directie met de
vervulling van het secretariaat worden belast.
—

—

ArtIkel 14: Taak
a. Het bestuur heeft de algemene leiding van de verenïging en behartigt haar
belangen. Het is tot alle bestuurs- en beheersdaden bevoegd. daroider be
grepen het in eigendom of bezit verkrijgen of in beheer nemen en het ver
vreemden of bezwaren van onroerende zaken. Het bestuur heeft met name
de zorg voor het beheer van de terreinen en andere bezittingen van de vere
nïging
-
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Het bestuur is terzake van het gevoerde beleid en beheer verantwoordrng
schuldig aan de verenigingsraad.

t

de secretans van het bestuur verteaenwoordiqen geza
vereniging in en buiten rechte. In geval van ontstentenis of belet
treedt in beginsel de penningmeester op als plaatsvervanger van de voorzitter
of de secretaris. Indien nodig kan het bestuur ook andere bestuursleden als
hun plaatsvervanqers aanwijzen.
c. Indien zich in incidentele gevallen een verstrengeling van belangen voordoet tussen de vereniging en een lid van het bestuur, kan de bevoegdheid tot
b. De

voorzitter en

menlijk de

i
t

t

ver1egenwoordqrng niet worden toegekend aan degenen ten aanzien van wie

de

verstrengeling

van belangen zich voordoet,

d. Het bestuur vorqadert wanneer dit door zijn voorzitter
ste

twee

van

zijn

dan

wel door

tenmin

leden wenselijk wordt geacht. doch tenminste vier maal per

jaar.

t

Artikel 15: Bezoldiging
De bestuursleden ontvangen als zodanig geen bezoldiging. middellijk noch
onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding
voor de ten behoeve van de vereniging gemaakte kosten. Alle aan de be
stuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening
opgenomen en toegelicht,

t

t
t
t

t

t
t

t

Artikel 16: Financieel beheer
a. Door het bestuur wordt jaarlijks aan de verenigingsraad rekening en verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beheer en beleid. Daartoe
zal het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een financi
eel verslag aan de districtsafgevaardigden toezenden. inhoudende tenminste
een rekening van inkomsten en uitgaven met bijbehorende toelichting over
het afgelopen boekjaar.
Dit financieel verslag zal worden gecontroleerd door een registeraccountant,
wiens rapport door de districtsafgevaardigden kan worden ingezien.
b. Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met eenender
tig december.

t
t

t
t

t

t
t

t

Artikel 17: Werkorganisatie
a. De werkorganisatie.
1. De vereniging kent een werkorganisatie.
2. De werkorganisatie staat onder leiding van de door het bestuur benoemde
directie.
3. De directie kan uit een of meer personen bestaan; het bestuur kan. in het
geval van een meerhoofdige directie, een van de directieleden met de eind
verantwoordelijkheid voor de werkorganisatie belasten.
b. Uitvoering van de doelstellingen,
1. De werkorganisatie voert, onder leiding van de directie, de doelstellingen
van de vereniging uit, rekening houdend met de daarbij door het bestuur aangegeven prioriteiten, en staat daarin tevens de andere verenigingsorganen bij.
2. De werkorganisatie is, onder verantwoordelijkheid van de directie, belast
met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het bestutir.
3. De werkorganisatie is. onder verantwoordelijkheid van de directie, belast
met het beheer van de terreinen binnen door het bestuur aangegeven kaders.
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c. Het nuddelenbel&d en -beheer.
1 Binnen door het bestuur te stelten kaders is de directie veranlwoordeIik
voor dc? wetkotqanisatie, de oraanisahe daarvan en het ten aanzien van de
werkorganisatie te voeren petsoneelsbeled en —beheer.
2. Binnen door het bestuur le bepalen kaders is de directie veranvoordelijk
voor het tinanle beleid en beheer van de vereniging, alsmede de inzet van
middelen ten behoeve van de werkorganisatie.
d. Verantwoordnig.
1. De directie leqt op door het bestuur te bepalen wijzen veranvoorchng af
aan het bestuur over het in de voorgaande leden b en c van dt artikel bepaal
de.
2. Ter gelegenheid van de vaststelling van de aarrekening dechargeert het
bestutir de directie voor het ctevoerde beleid en beheer.
.

Hoofdstuk 5: Diversen
Artikel 18: Quorum
a. Districtsvergaderingen en districtscomrnïssies kunnen besluiten nemen on
geacht het aantal aanwezige tot het district behorende leden of districtsafge
vaardigden.
b. De verenigingsraad kan besluiten nemen in geval tenminste de helft van de
districtsatgevaardigden aanwezig is, tenzij in de statuten anders bepaald is.
Voorts kunnen steeds rechtsgeldig besluiten worden genomen indien door
geen van de aanwezige leden een beroep op de quorurnbepalingen is ge
daan.
c. Het bestuur kan slechts besluiten nemen indien meer dan de helft van het
aantal bestuursleden ter vergadering in persoon aanwezig is. Ieder bes
tuurslid heeft ëën stem.
Artikel 19: Stemmingen
a. Het uitoefenen van het stemrecht door een schriftelijk daartoe gemachtigd
ander lid of anderszins bij volmacht is niet toegestaan.
b. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling
De vergadering kan ook zonder hoofdelijke stemming een besluit nemen, ook
wanneer het een stemming der personen betreft, mits geen der aanwezigen
zich daartegen verzet
c. Schriftelijke stemmingen over personen geschieden met briefjes. Er wordt
per vacature gestemd. waarbij op het briefje de naam van de gewenste kan
didaat vermeld wordt. Het stembrief je is ongeldig, indien het meer dan ëën
naam bevat,
De kandidaat wiens naam op de volstrekte meerderheid van het aantal geldi
ge sternbriefjes vermeld staat is bij de eerste stemming gekozen. Wanneer
geen van de voorgedragen kandidaten de volstrekte meerderheid als in de
vorige zin bedoeld heeft gehaald, wordt een herstemming gehouden. Deze
herstemming vindt plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen
op zich verenigd hebben. Indien kandidaten, die behoren tot degenen op wie
het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, een gelijk aantal stemmen heb
ben gekregen dan worden deze allen bij de herstemming betrokken.
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Indien bij deze herstemming wedeiom geen van de kandidaten de volstrekte
meetderheid van stemmen heeft verkrecen dan wel inden kan’Jidaten een
aetijk aantal stemmen hebben verkregen. beskst het lot.
d. Voor alle stemminoen worden blanco of onoeldian stemmen geacht niet te
zijn uitgebracht. Een stem wordt geacht ongeldig te zijn wanneer uit het stem
briefje niet kon worden opoemaakt wat de wil van de betrokken stemrner is.
e. Staken de stemmen ovet zaken. dan wordt het voorstel geacht te zijn ver
worpen.
1. Bestuursbesluiten kunnen schriftelijk worden genomen. mits alle in functie
zijnde bestuursleden gelegenheid hebben gehad zich ovet het betreffende
onderwerp uit te spreken.

Artikel 20: huishoudelijk reglement
a, Alle aangelegenheden van de vereniging, waarin de statuten niet voorzien.
worden —voor zover nodig- geregeld dan wel nader uitgewerkt bij een huis
houdelijk reglement. dat door de verenigingsraad op voorstel van het bestuur
wordt vastgesteld.
b. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen bevatten die in strijd zijn
met de statuten.
c. Het huishoudelijk reglement kan op voorstel van het bestuur of van drie dis
trictafgevaardigden worden gewijzigd in een mede of uitsluitend tot dat doel
bijeengeroepen vergadering van de verenigingsraad.
Artikel 21: Statutenwijziging
a. Tot wijziging der statuten kan alleen worden besloten in een mede of uit
sluitend tot dat doel bijeengeroepen vergadering van de vereniqingsraad,
waarin tenminste tweederde der districtafgevaardigden aanwezig is.
b. Een voorstel tot wijziging der statuten is aangenomen indien het tenminste
Urievierde van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
c. Is het vereiste aantal districtsafgevaardigden niet aanwezig. dan wordt een
tweede vergadering van de verenigingsraad bijeengeroepen. welke tweede
vergadering ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige districtsafgevaar
Uigden het voorstel kan aannemen. mits met tenminste drievierde van de gel
dig uitgebrachte stemmen.
Artikel 22: Ontbinding
a. Een besluit tot ontbinding van de vereniging wordt genomen op dezelfde
wijze als een besluit tot statutenwijziging.
b. De verenigingsraad benoemt één of meer natuurlijke of rechtspersonen tot
vereftenaars.
c. Bij liquidatie moeten de belangen van het personeel op zo goed mogelijk
wijze worden geregeld.
d. De vereftenaars zullen de onroerende zaken van de vereniging aanbieden
aan de Staat der Nederlanden. zulks met de verplichting om daartegenover
het eventuele nadelig saldo tussen de overige activa en passiva der vereni
ging voor zijn rekening te nemen en om de terreinen als bedoeld in artikel 2
van deze statuten die in eigendom of bezit der vereniging zijn. zoveel mogelijk
ongeschonden te bewaren.
Weigert de Staat der Nededanden onder deze voorwaarden de onroerende
zaken van de vereniging te aanvaarden, dan worden zij onder gelijke verplich
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tingen aangeboden hetzij aan een of meer gelijkgenchte rechtspersonen. hetzij aan één of meer pubhekrechtelijke lichamen, een en ander te bepalen door
de vereffenaars.
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Artikel 23: Onvoorziene gevallen.
In alle gevallen waarin door de Wet. de statuten of het huishoudelijk regie
ment niet wordt voorzien, beslist het bestuur.
De aldus genomen beslissing wordt zo spoedig mogelijk aan de verenigings
raad ter goedkeuring voorgelegd.
t
t

t
t

Aldus vastgesteld, c.q. laatstelijk gewijzigd. in de verenigingsraadvergadering
van 14 november 2009.
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In de Putten en in de Leipolder komen veel bijzondere nnfuuiwrinrden voor Piojert Bajeien
Eeunden de Petten Zotgt daar voor nôg meer en nôg hogere natuurwaardon Het arm dit project
verbonden project ttuuu e Kccrotten heeft hetzelfde effect voer do Leihoek Sanerm Twikcat ook
eheord aan Baggeien
Edanoen de Putten, zorgt voor het optosseri van een initieuprobleem in
Harger en Peitemerpolder
In eerste instantie stond dit project onder de titel Pitanoe de Putten in de zooonaamde Eecste
Tianclre van Pn:amm3 R ,i e0ke KnaI,te!t Vanwege voortschnjdend inficht is dal project
veranderd in Ednnden de Pr;tten Na de onenterende studie van Cor len Haal voor hol project
Edrndeu de Putten s het project verder optjeschaald naar Eaqe’e,i EsarrJen de Putten

in het projectjLm Baggeien & Ertanckei de Potten (Natuurnionumenten oktober 20 14 staat
beschreven waarom Natuurmonumenten bepaalde keuzo gemaakt heett Deze notitie is een
aanvulling op hoofdstuk 16 van dat rapport
in deze notitie gaat het om

a
b

ruwe begroting van de kosten van Baggeten & Eilanden de Putten
financiering project

Natuutnronumenten wil voortvarend aan de slag met de voorbereriririen voor Baggeien & Eiwrdeo
de Futen Daarvoor gaat Natuurmonumenten een ineenieursbureau inschakelen Opstellen van een
directiobegroting is een onderdeel van hun opdracht Zodra die bekend is, wordt duidelijk of het hier
gehanteerde bedrag reed lijkt
In een later stadium is er een aanbesteding Pas op dat moment ontstaat er echt zicht op de tinancien
van 8nae,en & Eilanden de Putten
Samengevat
nu is de best mogelijke begroting opgesteld
pas bij de aanbesteding zat blijken hoe het werkelijk uitpakt
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Haar temtuenneorse Rrnqvaarl kostte op 25 cum Daar koos men om allerlei nionon voor een vrij
ingewikkelde vamant Bij het baggeren van de Putten is een ecmvoudngene wei kwnjze mogohjk
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In de Putten en in de Leipolder komen veel bijzondere natuurwaarden voor. Project
Baggeren & Eilanden de Ptitten zorgt daar voor ndg meer en n6g hogere natuurwaarden.
Het aan dit project verbonden project Nieuwe Kleiputten heeft hetzelfde effect voor de
Leihoek. Sanering Tankval, ook gelieerd aan Baggeren & Eilanden de Putten, zorgt voor het
oplossen van een milieuprobleem in Harger- en Petternerpolder.
In eerste instantie stond dit prc)ject onder de titel Eilandjes de Ptitten in de 2’.genaanuin
Eerste Tranche van Programma Ruimtelijke Kwaliteit. Vanwege voodschrijdend inzicht is dat
project veranderd in Eilanden de Putten. Na de eriënterende studie van Cor ten Haat voor
het project Eilanden de Putten is het project verder opgeschaald naar Baggeren & Eilanden
de Putten.
Moreel Groot. boswachter bij Natuurmonumenten heeft dit projectplan voor Baggeren &
Eilanden de Ptitten samengesteld. Hij gebruikte daarbij bijdragen van veel medewerkers van
veel partijen.
Het projectplan Eilanden de Putten van Cor ten Haaf is een zeer belangrijke bouwsteen bij
dit rapport geweest.
Veel mensen hebben gedegen, krjtische en opbouwende inbreng gehad bij cle samenstelling
van dit rapport. Het viel steeds in positieve zin op dat veel mensen spontaan hun bijdrage
leverden.
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2.

samenvatting

Dit rapport over het project Baggeren & Eilanden de Putten heeft drie doelen:
a. in beeld brengen project
h. bekijken of het project haalbaar is
c. achtergronddocument bij de subsidieaanvragen
Hêt in dit rapport besproken project Baggeren & Eilanden de t3titten zorgt voor nôg meer en
nbg hogere natuurwaarden in de Putten, op de afgeplagde delen, in Leihoek en in Leipolder.
Het aan dit project verbonden project Nieuwe Kleiputten heeft hetzelfde effect in de Leihoek.
Sanering Tankval, ook gelieerd aan Baggeren & Eilanden de Putten, zorgt voor het oplossen
van een milieuprobleem in Harger- en Pettemerpolder.
Via dit rapport wij Natuurmonumenten in beeld brengen welke zaken er bij de aanpak van
het project Baggeren & Eilanden de Putten spelen. De noodzakelijkheic] en de wensehjkheid
van het project voor behoud en vergroting van de natuurwaarden is een belangrijk item in
deze notitie. Het gaat daarnaast om zaken rondom cultuurhistone, archeologie.
watercompensatîe en Natura 2000 én de vraag hoe het baggeren het meest efficiënt
gerealiseerd kan worden.
Deze notitie is bedoeld als achtergronddocument bij de subsidicaanvragen (cioor
Natuurmonumenten) in het kader van de Uit voeringsregehng van Programma Water en van
de Ruimtelijke Kwaliteit Hondsbossche en Petterner Zeewering Noord-Holland 2014 (= RK
2014).

Om project Baggeren & Eilanden de Putten en de daaraan verbonden projecten Nieuwe
1<1e/putten en Sanering Tankval vôbr de uiterste opleverdatum (1 oktober 2015) uitgevoerd te
krijgen zijn er drie aandachtspunten: het tijdschema is krap, er is voorfinancienng van
projectvoorbereiding door één partij (in casu Natuurmonumenten) én er is onduidelijkheid
over de zeggenschap over grond in Leihoek en waterpartij de Tankval op het moment van
uitvoering van de werkzaamheden.
Het project Baggeren & Eilanden de Putten ïs haalbaar, maar het tijdschema is ërg krap. Om
uitvoering in de nazomer van 2015 mogelijk te maken, moet de prejectleiding van
Natuurmonumenten op korte termijn aan de slag met planuitwerking. Daarom is het zeer
wenselijk dat er op korte termijn duidelijkheid is of er via de Uilvoenngsregelirig Water en via
F?K 2014 subsidie komt.
013) is een belangrijke bouwsteen bij
Het profectplan Eilanden de Putten van
dit rapport geweest. Daarnaast heeft Cor ten Haaf een notitie over de ecologische
wenselijkheid van dit project geschreven. Deze notitie staat integraal in hoofdstuk 6 van dit
rapport.
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3.

doel van deze notitie

Via dit rapport wil Natuurmonumenten in beeld brengen welke zaken er bij de aanpak van
het project Baggeren & Eilanden de Putten spelen. De noodzakelijkheid en de wenselijkheid
van het project voor behoud en vergroting van de natuurwaarden is een belanqrijk item in
deze notitie. Het gaat daarbij daarnaast om zaken rondom cultuurhistorie, archeologie.
watercompensatie en Natura 2000 én de vraag hoe het baggeren het meest efficiënt
gerealiseerd kan worden Tenslotte is deze notitie bedoeld als achtergronddocument bij de
subsidieaanvraag (door Natuurmonumenten) in het kader van de Uitvoerlngsregeling van
Programma Water en van de Rtiimtelijke Kwaliteit Hondsbossche en Petten ier Zeewering
Noord-Holland 2014 (= RK 2014).
De Putten en de afgeplagde percelen zijn eigendom van Natuurmonumenten. De graslanden
in Leipolder en Leihoek zijn eigendom van HHNK. Natuurmonumenten beheert de percelen
in de Leipolder al een aantal jaren.
De hier beschreven uitgangspunten zijn met HHNK besproken. Ze hebben de instemming
van HHNK.
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4.

aandachtspunten

Om project Baggeren & Eilanden de Putten en de daaraan verbonden projecten Nieuwe
Kleiputten en Sanering Tankval vôôr de opleverdatum uitgevoerd te krijgen zijn er drie
aandachtspunten
a. het tijdschema is krap
b. zeggenschap over grond in Leihoek en waterpartij de Tankval
c. voorfinancienng voorbereiding projecten
krap tijdschema
De Uitvoerinqsregehng Water, verreweg de belangrijkste (financiële) poot onder Baggeren &
Eilanden de Putten, loopt tot eind 2015.
Omdat er in de rustperioc]e voor Natura 2000 soorten niet in de Putten gewerkt mag worden,
is de einddatum voor Baggeren & Eilanden de Putte!? praktisch gesproken 1 oktober.
De opleverdatum van 1 oktober 2015 is alleen haalbaar als het op alle fronten
geven.., wordt.

...

volop gas

zeggenschap over grond in Leihoek en waterpartij de Tankval
De grond in de Leihoek is eigendom van HHNK. In de lntentieovereenkomst
Natuurontwikkeling (van december 2013) en de aansluitende Samenwerkingsovereenkomst
Natuurontwikkeling (oktober 2014) is onder issue D afgesproken dat HHNK de gronden in de
noordwesthoek van de Harger- en Pettemerpolder via onafhankelijke taxatIe aan
Natuurmonumenten verkoopt. De grond in Leihoek en waterpariij de Tankval vallen in het
gebied van deze verkoop.
Verkoop van grond vraagt altijd behoorlijk veel tijd. Gezien de opleverdaturn van Baggeren &
Eilanden de Putten is er
geen tijd voor veel tijd
....

overeenkomst als aanvulling op de
Samenwerkingsovereenkomst Na tuurontwikkeling. In die aanvullende overeenkomst
spreken Natuurmonumenten en HHNK af dat de aanleg van Nieuwe Kleiputten en de
sanering van de Tankval doorgaan ongeacht de feitelijke eigendomssituatie van de
betretfende ondergrond op het moment van uitvoering van de werkzaamheden,
Het

probleem

is

op

te

lossen

door

een

voorfinanciering voorbereiding projecten
Om uitvoering in de nazomer van 2015 mogelijk te maker?, moet de projectleiding van
Natuurmonumenten op korte termijn aan de slag met planuitwerking. Voor die planuitwerking
is inschakeling van een ingenieursbureau noodzakelijk.
Omdat het ingenieursbureau al op korte termijn aan de slag moet, moet de procedure voor
de aanbesteding van deze ingenieursdienst binnenkort starten Omdat ook het tijdschema
voor het in te schakelen ingenieursbureau zeer krap is, moet Natuurmonumenten, in
afwachting van de aanbesteding van de ingenieursdienst, alvast enige onderzoeken
opstarten. Daarbij valt bij voorbeeld te denken aan uitgebreid bodemonderzoek van de
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Leihoek, een zogenaamd AP 04. Dit betekent dat Natuurmonumenten onderzoeken moet
uitzetten op een moment dat de subsidie nog niet verleend is.
Omdat Natuurmonumenten cie kans van slagen zeer hoog inschat, is zij bereid om
projectkosten door Natuurmonumenten voor te financieren. Het gaat daarbij om een bedrag
van 20.000 â 50.000 euro.
Samengevat: het zijn serieuze aandachtspunten, maar geen onoverkomelijke knelpunten.
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5.

hoofdlijnen project Baggeren & Eilanden de Putten

Uitgangspunt bij deze notitie is dat het lukt om de Putten brak te houden.
Het project Baggeren & Eilanden de Putten bestaat uit twee onderdelen:
a. aanleq van eilanden
b. baggeren
Het project Baggeren & Eilanden de Putten heeft ook een link
Kleiputten en met Sanering Tankval. Parallel aan deze projecten

met project Nieuwe

aanleg eilanden
De Putten kent een grote vogelrijkdom. Natuurmonumenten wil de mogelijkheden voor
broedende. foeragerende en trekkende vogels nog verder verbeteren. Dit kan door het
herstellen en uitbreiden van de eilandjes in de Puttën
baggeren
Als er niet gebaggerd wordt voordat de eilanden er komen, dan liggen de eilanden op een
slappe ondergrond van bagger. Ze verzakken dan binnen korle tijd. waardoor ze önder water
komen te liggen Bij de aanleg wordt de bagger op de ritten palingbrood en op de ruppias
geduwd. Daar kunnen palingbrood en ruppias niet tegen. Voor een duurzame aanleg van de
eilanden is het dus nodïg om De Putten te baggeren. waardoor ook de waterkwaliteit
verbeteiÏ, Verbetering van de waterkwaliteit is zeer gunstig voor de natuur.
Nieuwe Kleiputten
Op de lijst van projecten in de Eerste Tranche van Programiria Rcisrntelike Kwaliteit staat
onder ander project Nieuwe Kleiputten. Dat project heeft op twee manieren een verbinding
met Baggeren & Eilanden de Putten:
• een deel van afgegraven grond bij Nieuwe Kleiputten wordt gebruikt voor de aanleg
van eilanden in de Putten
• via het afgraven van 3 ha grasland bij het project de Nieuwe Kleiputten komt er
voldoende nieuw wateroppervlakte om het verlies aan water door de aanleg van
eilanden te compenseren
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samenvatting Nieuwe Kleiputten

Op de hjst van projecten in de Eerste Tranche van Programma Ruimtelijke Kwaliteit staal
onder ander project Nieuwe Kleiputten.
Via dit project wordt de Leihoek (4 ha grasland) omgezet in een gebied met water (3 hai en
etlandjes ti ha).
De nieuwe inrichting van de Leihoek is aantrekkelijk:
a. voor de natuur: broedende, foeragerencle en trekkende vogels
b. voor de natuurbeleving: vogelaars kunnen de aanwezige vogels gemakkelijk
observeren
uit het rapport Harger- en Pettemerpolder. Herinrichting op hoofdlijnen
(Ten Haat & Bakker, 2005)
Jcsrrkkers en (ivintcr)qa sten

Door de ligging langs cie Noordatiantische trekbaan en door de aanwezigheid van een griiie,
makkeiik bereitiare voedselbron is de Harger en Pettenierpoider voer trekvoguls een aantrekke
lijk gebied om knitie of langere tijd te verblijven. Zowel tijdens de voorjaars- al najaarstrek is er
altijd wat te zien in het gebied. Net alleen relatief algemz’ne snorten als Zilverpievier. Groenpuut
ruiter, ureluur, Watersnip en groepen Kieviten en C;ruttns, maar ook zeldzame dwaaluasten a.s
Grauwe franjepoot, IJslandse grutto worden regelmatig waargenomen in de Putten en omgeving
In het winterhalijaai verblijven regelmatig groepen Goudplevieren, Smienten, Welpen in het
qebied In de Putten zijn dan soorten te zien als Wintertahog, Pijlstaamt en Brdduiker. Ii
vorstperioden zijn ze extra aantrekkelijk voor watervoqels omdat het zoute water minder snel
bevriest.
Samen met het iiiideiijk dpel van de Zipe is de polder in toenemende mate in trek bij ganzen
Grauwe ganzen verblijven er het hele jaar, ‘s winters komen daar o.a, Kolgans. BranUgaio,
Potgans en Pietgans bij. Ook de zeldzame Dwerqcjans wordt jaarlijks waargenomen. In verband
daarmee is begin 2005 het zuidelijk deel van de Zgpe en het noordelijk deel von de Harger en
Petteinerpolcier als speciale beschermingszono aangewezen
In het zomerhalfjaar verblijven Lepelaars uit het Zwanenwater regelmatig in de Putten en
omgeving, Op dc nieuw aangelegde (schelpen)cilandjs in de Putten is de laatste jaren een
belangrijke slaapplaats ontstaan van Grote sterns,
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samenvatting Sanering Tankval (uit rapport Sanering Tankval)
De Tankval in Harger- en Pettemerpolder is vervuild met asbest. Natuurmonumenten wil een
oplossing voor deze vervuiling.
Via dit rapport wil NatUurmonumenten in beeld brengen welke zaken er hij de aanpak van de
vervuiling in de Tankval spelen. Het gaat daarbij vooral om zaken rondom cultuurhistone en
Natura 2000 en de vraag hoe je het nulieutechnisch probleem in de Tankval het meest
etticiënt aanpakt.
In dit rapport gaat het om hoofdlijnen. Dit rapport is de basis voor een technische uitwerking.
De eigendornssituatie van de Tankval is als volgt:
• een groot deel is eigendom van Natuurmonumenten
• een deel is in bezit bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
• een klein deel is eigendom van Hoogendonk
Hoogendenk is bereid om zijn deel te verkopen aan Natuurmonumenten, In de
Intentieevereenkomst Natuurontwikkeling Zwakke Schakels Noord Holland (van december
2013) is algesproken dat Hoogheernraadschap Hollands Noorderkwartier de gronden in de
noordwestpunt van Harger- en Petternerpolder aan Natuu rmonurnenten verkoopt. De
Tankval valt
binnen die contour.
Natuurmonumenten wil de gronden van
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogendonk graag verwerven, maar
alleen als de vervuiling afdoende gesaneerd is.
Rondom de Tankval spelen enkele belangrijke zaken:
• het is een Natura 2000 gebied
• de Tankval is een cultuurhistorisch element
• bij verdwijnen van oppervlaktewater moet er dezelfde oppervlakte water terugkomen
In dit rapport gaat het over zes mogelijkheden voor de aanpak van de Tankval.
De conclusie:

groen is yunstig,
rood is ongunstig,
geel is neutraal

definitieve oplossing
kosten graven nieuw opp.water
behoud Tankval
ecologische risicos
verlies zilt grasland
kosten operatie
voldoet aan Bus
eindoordeel
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6.

ecologische wenselijkheid project (door Cor ten Haat van Bureau Ten Haat & Bakker)
-

AANLEIDING

-

In het rapport ‘Harger en Petternerpolder, inrichtingsplan op hoofdlijnen’ (Ten Haal & Bakker, 2005)
wordt voorgesteld de waterpartijen in de Harger en Pettemerpolder, waaronder De Putten, te
baggeren. De voorstellen voor het baggeren zijn nader uitgewerkt in het rapport ‘De Putten, nieuwe
vogeleilandjes’ (Ten Haaf & Bakker, 2013). Als onderdeel van dit onderzoek zijn metingen verricht.
Hieruit bleek dat in het centrale deel van de Putten 50 tot 70 cm. bagger voorkomt. In veel gevallen
is dat meer dan de helft van de totale waterdiepte (tot de vaste bodem). In beide rapporten wordt
de ecologische wenselijkheid van het baggeren van de Putten wel aangegeven, maar slechts terzijde
onderbouwd. In deze notitie worden de natuurwaarden van de Putten nader beschreven en wordt
aangegeven waarom baggeren een positief effect zal hebben op deze natuurwaarden,
Bij de uitvoering van baggerwerkzaamheden zal terdege rekening moeten worden gehouden met de
aanwezige natuurwaarden. Als slot van deze notitie wordt geadviseerd op welke wijze dat kan
gebeuren.
Als gevolg van de zandsuppleties, dat momenteel in het kader van Zwakke Schakels N H voor de
Hondsbossche Zeewering plaatsvinden, zullen de ahiolrsche omstandigheden in de Putten
veranderen. De brakke kwel zal in de eerste 300 meter achter de dijk naar verwachting afnemen In
deze notitie is met deze verandering geen rekening gehouden. We gaan er van uit dat cie brakke
natuurwaarden van de Harger en Pettemerpolder gehandhaafd zullen blijven d.m.v. hydrologische
maatregelen Dit sluit aan bij het beleid zoals dat is overeengekomen tussen Natuurmonumenten,
Provincie en HHNK.
NATU URWAAR DEN
Flora en vegetatie
Langs de westrand van de Putten komen nog enkele plekjes voor, met vegetaties die tot het Ruppia
verbond (Ruppion marittmae) gerekend worden. Daarin groeien soorten als Spiraalruppia (Ruppia
crrrhoza) en Gesteelde zannichellia (Zannichellia palustris suhsp Pedicilata). Dit vegetatietype is zeer
zeldzaam en behoort tot de meest bedreigde waterplantengemeenschappen van ons land (Wessels,
1098 en Weeda et al, 2000).
In 1951 constateerde aquatiscir ecoloog C. den Hartog dat de Putten nog tlink begroeid waren met
Spiraalruppia en Schedefonteinkruid (C. den Hartog, in prep.). In 2012 bezocht hij het gebied

opnieuw en zag toen dat ‘deze begroeiingen totaal verdwenen waren’.
De resterende groeiplaatsen van Spïraalruppia in de Putten vinden we zonder uitzondering op
plaatsen met weinig of geen bagger in ondiep water (tot 20 cm), waar het zonlicht goed tot op de
bodem kan doordringen. In helder water kan Spiraalruppia wel tot een ruim een meter diep groeien
(Weeda et al. 1991). Die omstandigheden komen in de Putten niet meer voor. Door de grote
hoeveelheden bagger is het water dieper dan 20 cm overal troebel,
Door baggeren zullen de omstandigheden voor brakwatervegetaties, zoals het Ruppiaverhond,
zeker verbeteren.

tøStuomt

t (‘

macrofauna (en relatie met vogels)
De macrofauna van binnendijkse brakke wateren is niet zeer soortenrijk, maar de soorten die
worden aangetroffen zijn over het algemeen wel bijzonder. Veel soorten zijn door het verdwijnen
van binnendijkse brakke gebieden zeldzaam geworden
In de Ptittpn wordt?n verschillende van deze soorten aangetroffen, waaronder de
Brakwaterstt’urgarnaal fPolemonetus valians), de Brakwateraasgarnaal (Neomysus integer). de
Veelkleurige zeeduizendpoot (Nereis diversicolor) en verschillende vlokreeftlns (Gammarus spec.).
De Putten zijn zeer belangrïjk als broed en pleisterplaats voor veel kustvogels. Door de ligging langs
de Noord Atlantische trekbaan en de beschikbaarheid van voedsel, zijn de Putten voor vogels een
aantrekkelijk gebied om kortere of langere tijd te verblijven. De macrofauna en dan met name de
.

Brakwateraasgarnaal

—

vormt een belangrijk deel van het voedsel voor deze vogels.

Verreweg de meeste soorten macrofauna hebben een voorkeur voor schoon, helder water met een
goede zuurstofhuishouding. Het baggeren kan sterk bijdragen tot het ontstaan van een dergelijk
m Ii eu.
palingbroodriffen
In de Putten komt het kolonievormende mosdiertje Palingbrood (Electra crustulenta) voor, Een
mosdiertjeskolonie wordt gesticht door één mosdiertje, dat uit geslachtelijke voortplanting is
ontstaan, Dit diertje kloont zichzelf ongeslachtelijk, waardoor er kopieën ontstaan, die samen een
kolonie vormen. Alle dieren in een kolonie zijn dus familie van elkaar. Meestal zijn de kolonies klein
en vormen ze een vlies op een steen, een duiker of een rietstengel. In zeldzame gevallen kunnen ze
riffen vormen, die ook wel levende stenen’ genoemd worden. In cle Putten komen deze riffen OP Vrij
grote schaal voor. Buiten enkele locaties in Zeeland is dit waarschijnlijk dê enige plaats in Nederland.
In 2013 is een globale kartering van Palingbroodriffen in de Putten uitgevoerd (Ten Haaf & Bakker,
2013). Plaatselijk zijn effen gevonden van circa 5 meter lang, een meter breed en ruim een halve
meter hoog. Het duurt waarschijnlijk vele tientallen, wellicht zelfs meer dan honderd jaar, voordat
riffen met een dergelijke omvang gevormd zijn.
Opvallend is dat de riffen vooral werden aangetroffen op de plekken met helder water en weinig
bagger.

detail met Oproipissebed
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globale versprednq van Pahngbroodnffen in de Pittn

palinqhroodnf in de Putten
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Palingbroodriffen zijn belangrijk als leefgebied en schuilplaats voor veel brakwaterdieren, waaronder
Veelkeurige zeeduizendpoot, Kogelpissebedden tsphaerorna spec.), Brakwaterpoliepen
fCordylophora spec) en verschillende brakwatervlokreeftjes (Gammarus duebeni en G. zaddachi)

de

(Bijrna en Boeschoten, 1985). Verder natuurlijk de Paling, waaraan deze riffen hun naam c]anken.

Bij het veldonderzoek dat wij in 2013 uitvoerden werden ook kleine krabbetjês op het Palingbrood
waargenomen. Mogelijk gaat het om het Zuiderzeekrabbetje (Rhithropanopeus harrasii).
De vindplaatsen van Palrngbrood geven duidelijk aan dat de soort een voorkeur heeft voor plaatsen
met helder water en weinig of geen bagger. Het baggeren van de Putten zal dus een gunstige
uitwerking hebben op het voorkomen van deze soort. Doordat veel waterdierr’n gebruik maken van
de riffen, profiteren deze mee.

Het voorkomen van de Palïngbroodriffen stelt ook voorwaarden aan de wijze waarop gebaggerd gaat
worden
WIJZE VAN BAGGEREN

ctu’le natuurv;aarch’n van de Putten stellen voorwaar den aan de wijze van bagger en. Zo
moeten de Palingbroodrrffen, die zich over een lange periode ontwikkeld hebben, gepaird blijven.
De

In 2013 is een globale kartenng uitgevoerd, maar voor het baggeren is een cietarikartering
noodzakelijk. Direct voor atgaand aan het baggeren wordt het hele gebred (lopend met wardpak)
afgezocht. De riffen worden gemarkeerd met stokken en tinten.

Het baggeren dient zodanig te gebeuren tat geen sterke opwoeling van slib door het hele gebred kan
pIaatvrnden. Hiermee moet rekening worden gehouden in het baggerplan
De waarde van het gebied voor broedvogels, doortrekkers en overwinteraar :,relt beperkingen aan
de uitvoeringsperiode van het baggeren Waarschijnlijk is de per ode van half juli tot half september
het meest geschikt. Dit aspect moet nader worden uitgewerkt in een natuurtoets en werkprotocol.
23 augustus 201.1
Ten Haaf & Bakker, Groet
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7.

wenselijkheid van het project voor het watersysteem

de situatie van nu
In delen van de Harger- en Pettemerpolder is de aanwezigheid van zout öp het land en in
het slootwater zeer belangrijk. Dat geldt vooral voor de Leipolder en voor de atgeplagde
percelen Het slootieven in Harger- en Pettemerpolder is heel gevarieerd en bijzonder. mede
omdat er in de sloten overgangen qua zoutgehalte zijn. Op de afgeplagde graslanden en op
de graslanden in de Leipolder zijn bij de flora duidelijk invloeden van zout te herkennen
Deze verschillende invloeden van zout maken dat de Harger- en Pettemerpolder een grote
rijkdom aan natutirwaarden heeft.

L
Het zoute slootsysteem van de Leipolder wordt nu gedeeltelijk gevoed door zoute kwel in de
Putten. In de Leipolder dringt de kwel door tot in de greppels en de sloten. Door deze kwel
en door het indrogen daarvan (Dode Zee effect) ontstaat in de greppels een zeer zout milieu.
Dat is gunstig voor soorten als zeekraal en zulte.
verwijderen van bagger voor waterkwaliteit in de Putten
Het verwijderen van bagger uit de Putten zorgt er voor dat de waterkwaliteit van deze
Waterpatel behoorlijk verbetert. Zoals Ten Haat in zijn bijdrage vermeldt, is verbetering van
de waterkwaliteit (en dan vooral het donrzichh zeer gunstig en ook noodzakelijk voor de
macrofauna (bv brakwateraasgarnaal) en daarmee voor foeragerende vogels, voor de tiora
(bv ruppia’s) en voor palingbrood.
vasthouden gebiedseigen water
Door de nieuwe eilanden in de Putten gaat circa 3 hectare wateroppervlakte verloren. Bij
een gemiddelde diepte van circa 60 centimeter is dat atgerond 18.000 m. Via het baggeren
van de Putten neemt de waterdiepte op de overblijvende 10 hectare toe met gemiddeld 40
centimeter Dat is afgerond 40.000 kubieke meter. De netto toename aan inhoud is circa
22.000 mi. De grotere inhoud biedt meer mogelijkheden voor het vasthouden van
gebiedseigen water.
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op’ossingen voor veranderende kweistroom door zandige versterking

Omdat de Hondsbossche Zeewenng niet aan de veitigheidseisen voldoet, startten HHNK en
Rijkswaterstaat in maart 2014 met de zogenaamde zandige versterking van de
Hondsbossche Zeewering. Daarbij komt er een grote hoeveelheid zand voor de
Hondsbossche Zeewering. In de loop van 2015 is dit werk afgerond.
Het opgebrachte zand op zich beinvloedt de kwelstroom naar de Putten en naar de greppels
van de Leipotder nauwelijks. Het aangebrachte zand is zo grotkorrelig dat invloed op de kwel
te verwaarlozen is.
Op het nieuwe strand (aan de zeezijde van de Hondsbossche Zeewering) ontstaat door
neerslag een zoetwaterbel. Op een termijn van vijf â tien jaar is de zoetwaterhel zo groot, dat
hij de zoute kwelstroom onderbreekt. Dat betekent dat de Harger- en Petternerpolder vanaf
dat moment gaat verzoeten. De natuurwaarden van de zilte omgeving zijn zo hoog. dat
Natuurmonumenten absoltiut geen verzoeting wil. Bovendien zijn zilte systemen zeldzaam in
Nederland.
Natuurmonumenten en HHNK zijn druk bezig om te bekijken welke maatregelen er mogelijk
zijn om de dreigende verzoeting te voorkomen. Hoogstwaarschijnlijk is het mogelijk om de
verzoeting van de Ptitten tegen te gaan. Voorlopig gaat men hierbij uit van het aanboren van
diepere zoute kwelstromen bij de Putten via kwelbuizen. Daarnaast komen er ventielputten
aan de binnenzijde van de dijk. Die ventielputten vangen de (nieuwe) zoete kwel uit de
zoetwaterbel onder het nieuwe strand af.
Uitgangspunt bij deze notitie is dat het lukt om de Putten brak te houden.
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de Putten

zoute kwelstroom

situatie voor 2014

zandige versterking

zoetwaterbel

situatie na versterking

tegengaan verzoeting op graslanden
Voor het tegengaan van de verzoeting van de graslanden Leipolder zijn de ventielputten en
kwelbuizen geen oplossmg De dieper aangeboorde zoute kwel via de kwelbutzen bereikt
namelijk wel de Putten maar niet het maaiveld van de graslanden in de Leipolder. Daar
wordt gedacht aan het vullen van de greppels met zout water uit het slootsysteem in
Leipolder. Dat slootsysteern is zout doordat het het overtollige zoute water uit de Putten
ontvangt.
Daarmee wordt de Putten in de toekomst nög belangrijker voor de aanvoer van zout water
naar de Leipolder. Nu komt het zoute slootwater (het aquatische systeem) uit de Putten en

uit kwel. Het zotite water in de greppels (het ternstische systeem) komt nu uit kwel. In de
toekomst (dat wil zeggen na het verloren gaan van de zoute kwel in de Leipolder) komt de
voeding met zout water bij beide systemen (het terristische én het aquatische) geheel uit de
Putten.
aanvulling zout op afgeplagde percelen
Aanvoer van zout, helder water is ook belangrijk voor de instandhoudnq van de
natuurwaarden op de in 2008 en 2011 afgeplagde percelen ten oosten van de Leipolder. De
bodem van de afgeptaqde percelen is erg zout, waardoor er veel zilte plantensoorten
groeien.

Door uitspoeling verdwijnt een deel van het zout uit de bovenste laag. Aanvulling van de
zoutvoorraad kan komen uit het zoute slootsysteem van de Leipolder via bij voorbeeld
beregening. Dat water is in de toekomst zout door de aanvoer van zout water uit de Putten,

samenvatting effecten baggeren van de Putten
Baggeren van de Putten zorgt voor:
•
helder, zout water in de Putten
•
aanvoer van helder, zout water in het zoute slootsysteem van de Leipolder
•
aanvoer van helder. zout water op het grasland in de Leipolder (via inundatie greppels)
•
aanvoer van helder. zout water op het grasland in de afaeplagde delen (idem)
•
aanvoer van helder, zout water in het zoute slootsysteem van de Leihoek
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baggermethoden

Voor het baggeren van de Putten zijn verschillende methoden mogelijk.
Hier worden negen methodes in vogelvlucht onder de loep genomen:
a. afvoer van de verse bagger naar Nauerna
b. direct verspreiden van (verse) bagger op zilt grasland
c. afdekken van de bagger met zand
d. rijping in depots (met depots op drie verschillende locaties)
e, drooglegging
f. eiland in stalen damwand
g over de dijk naar strand
h. ndikken
i.
geotubes
Bij deze studie op hoofdlijnen zijn de uitgangspunten:
a. er moet 36.000 rn verse bagger uit de Putten verwijderd worden
b. de zoutgehalten van de bagger zijn extreem hoog
c. de bagger is njet vervuild
d. na indroging blijft er 18.000 m bagger over
Bij deze beschouwing is gekeken naar de ervaringen met het baggeren in Wormer- en
Jisperveld, een veenweidegebied in Noord-Holland, vooral bij beschouwingen over
methoden en kosten. De situatie in Harger- en Petternerpolder is anders dan daar (bv venige
bagger kleHge bagger) maar er zijn grote overeenkomsten. In het kader van deze notitie is
het niet nodig om de precieze kuubsprijzen van verschillende baggermethodes op het
netvlies te krijgen. Het gaat hier meer om orde van grootte van de prijzen
—

De voor- en nadelen van de genoemde baggermethodes zijn beoordeeld op zes punten:
a. voor- en nadelen voor de natuurwaarden in de Putten
b. voor- en nadelen voor de natuurwaarden in de Leipolder
c. haalbaarheid qua Nb-wet en FF-wet
d. gevolgen voor voortgang Proqrarnrna Rtiimtelijke Kwaliteit, Tranche 1
e. technische haalbaarheid
f. kosten
afvoer van de verse bagger naar Nauerna
Directe afvoer van de verse bagger naar de provinciale stortplaats in Nauerna heeft grote
voordelen. Door het baggeren van de Putten nemen de natuurwaarden daar toe, er is geen
belasting van het grasland in de Leipolder, alleen tijdens het baggeren is er verstoring van
soorten van NatLira 2000 (en die is vrij gemakkelijk te vermijden door buiten de rusttijd te
werken) en er is geen oponthoud bij de realisatie van de Eerste Tranche van Programma
Ruimtelijke Kwaliteit.
Afvoer van verse bagger is echter een extreem dure methode. Alleen al de stortkosten zijn
100 euro per kuub. Bij 36.000 rn zou dat neerkomen op ongeveer 3 miljoen euro. Daarbij
is het verpompen van de bagger en het transport niet meegerekend.
Conclusie: deze methode is om financiële redenen niet haalbaar.
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direct verspreiden van (verse) bagger op zilt grasland
Voor het verspreiden van de verse bagger uit de Putten op de graslanden zijn diverse
methodes denkbaar. Er valt te denken aan verregenen, aan uitrijden van natte bagger met
een drijfrnesttank en aan verspreiden met een sleepslangmachine.
Een kleine laag bagger geeft een ‘boost’ aan zilte planten. Dat past zeer goed bij het streven
om de zilte graslanden in de Leipolder verder te ontwikkelen,
Een dikke laag bagger verstikt de begroeiing echter, Het gaat hier om 18.000 m
ingedroogde bagger (= 50 % van 36000 m verse bagger) op maximaal 62 hectare zilt
grasland. Niet alle 62 hectare is beschikbaar voor verspreiding van bagger. Door
onregelmatig gevormde percelen (zoals in Harger- en Pettemerpolder gebruikelijk) en door
slootkanten is netto 80 procent van de oppervlakte beschikbaar. Dat resulteert in een laag
ingedroogde bagger van 3’ cm.
Bij dikke lagen bagger zorgt het extreem hoge zoutgehalte in de bagger er voor dat de grond
te zout voor plantengroei wordt, zelfs voor zoutrninnende planten. Voor het ontwikkelen van
een pioniersvegetatie in de Leipolder is dat gunstig. Daarbij valt te denken aan maximaal
vier hectare.
Een pioniersvegetatie op een veel groter oppervlakte is ongunstig. vooral voor de Natura
2000 soorten. Op een pioniersvegetatie groeit namelijk weinig of geen gras. Het
voedselaanbod voor de Natura 2000 soorten in de totale Harger- en Pettemerpolder is op dit
moment berekend op 122 % van de voedselbehoette. Dat moet eigenlijk minstens 150
procent zijn. Daarmee is het huidige voedselaanbod aan de krappe kant. Bi pioniervegetatie
op een behoorlijke oppervlakte zou het aanbod van gras voor ganzen beneden een
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aanvaardbaar minimum komen. Daarmee is het uitgesloten dat Provjncie voor deze
verspreidingsmethode op een grote oppervlakte een Nbvergunning verleent,

Landgebruik in Natura 2000-gebied Abtskolk & De Putten
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direct verspreiden van (verse) bagger op alle graslandtypes
Naast zilte graslanden bezit Natuurmonumenten in de Harger en Pettemerpolder diverse
percelen met een andere natuurdoelstelling. Het gaat daarbij om 55 ha kruidennlk grasland
en om 48 ha wintergastenweide.
Omdat de bagger op een veel grotere oppervlakte komt (165 ha in plaats van 62 ha) komt er
een dunnere laag bagger op de graslanden. Bij verspreiding over 62 ha is de laagdikte 31
cm, bij 765 ha is de laagdikte 1 t. cm.
Verspreiden van zilte bagger in een laag van 1½ cm zorgt op grasland met deze drie
beheertypes voor vermindering van grasgroei en daardoor voor vermindering van het
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voedselaanbod voor Natura 2000 soorten. Gezien het al krappe voedselaanbod in de
uitgangssituatie leidt elke verminderïng er toe dat Provincie geen Nb-vergunning kan
afgeven.
Bij een baqgerlaaq van 1 centimeter is er behoorlijke verstikking, waardoor ongewenste
planten als distels behoorlijk zullen toenemen. Gezien het hoge zoutgehalte van de
opgebrachte bagger zal dat niet direct gebeuren maar pas na enkele jaren. Het bestrijden
van distels vraagt een behoorlijke inspanning.
Bij het verspreiden van zo’n dikke laag bagger is de kans groot dat er bagger in sloten
afstroornt. Dat zorgt voor troehele sloten met minder natuurwaarden. Ook is uitbaggeren van
de sloten noodzakelijk. Uitbaggeren zorgt voor grote verstoring van het slootleven én het is
een dure aangelegenheid.
Door het opbrengen van een behoorlijke laag bagger wordt de opbrengst aan bruikbaar gras
duidelijk minder. Mede omdat Natuurmonumenten graag wil dat boeren een grote rol bij het
natuurbeheer in de Harger en Pettemerpolder spelen is het niet verantwoord om het beheer
van graslanden voor boeren enige tijd onaantrekkelijker te maken..
Conclusie: het direct verspreiden van verse bagger over graslanden is niet haalbaar.

Harger- en Petkstmerpolder,
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afdekken van de bagger met zand
In de Bergse Plassen bij Rotterdam is de aanwezige bagger afgedekt met een laag zand
met toevoegmq van aluminiumhydroxide. Dit was in die situatie een succesvolle methode,
vooral doordat de helderheid van het water direct toenam. Ook nam de nalevering van
fosfaat fors af. Dat had gunstige effecten op de natuurwaarden.

Toedekken met zand zou betekenen dat de aanwezige ruppia en het palingbrood ook onder
het zand komen. Dat zouden die soorten niet overleven.
Bij punthelasting (door de grond van nieuwe eilanden) zal de bagger zich verplaatsen naar
plekken zonder belasting. Daarmee is de kans groot dat de bagger de aanwezige ruppia en
het palinqbrood bedekt. Dat zou fataal zijn voor deze soorten.
Conclusie: het toedekken met zand is geen reële optie.
rijping in depots (met een depot bij de Putten, in de Leipolder of in de Leihoek)
Rijping van bagger in een depot is een beproefde methode. Gezien de samenstelling van de
bagger uit de Pcitten zal de bagger snel rij pen. Bij veenbagger is een rijpingsperiode van drie
tot vier jaar normaal.
De bagger uit de Putten zou binnen één of twee jaren voldoende rijp zijn. Rijping binnen één
jaar is alleen mogelijk als de bagger in het depot regelmatig omgewerkt worcit.
Voor de 36.000 m verse bagger is bij een normale vulhoogte van èén meter ruim 3t
hectare vulruimte nodig. Met de omliggende bedijking is ruim 4 hectare ruimte nodig.
Voor de plaats van de depots zijn drie opties: ten oosten van de Putten, in de Leihoek en in
de Leipolder.

i5Natuurmonumenten
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Door het bedekken van ruim 4 hectare grasland met een depot is er tijdelijke afname van het
voedselaanbod. Omdat Provincie die vermindering misschien niet significant acht, kan
Provïncie misschien een Nb-vergunning afgeven.

oekgebied.n vor depots
giebai
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Harer- en P.ttmerpoIder

Een depot bij de Putten geëft verstoring van de beschermde soorten van Natura 2000 door
de verhoging in het landschap door de dijkjes en door opgaande riet- en wilgenbegroeiing op
het depot. Die verstoring duurt minstens één winterseizoen. Verstoring gedurende twee
seizoenen is waarschijnlijker. Regelmatige bewerking van de rijpende bagger, die nodig is
voor vlotte rijping, zou de rust in het ganzenseizoen te veel verstoren.
Een Nb-vergunning voor een depot bij de Putten gedurende één seizoen is vanwege de
verstoring van het open landschap niet haalbaar, laat staan voor een periode van twee laar.
Daarmee is een depot op die plek geen reële optie, ook omdat deze locatie de laatste twee
jaar de ‘hot-spot’ voor dwergganzen is.
Een depot in de Leipolder bedekt hoogwaardig zilt grasland. Daarnaast is er ook op die
locatie verstoring van de ganzenrust en vermindering van het qrasaanbod. Daardoor is het
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niet aannemelijk dat Provincie voor een depot in de Leihoek een Nh-vergunning gaat
afgeven. Daarmee is een depot in de Leipolder geen reële optie.
De beschikbare ruimte in de Leihoek (4 ha) is te krap voor een depot van 4 hectare. De
bedijking van een depot zou dicht op de slootkant komen. Daardoor is de kans op dijkbreuk
behoorlijk groot
Een depot in Leihoek zou betekenen dat het graven van compensatiewater geruime tijd na
het maken van de eilanden in de Putten plaatsvindt. HHNK staat niet toe dat er water
gedempt wordt vbhrdat er watercompensatie gegraven wordt.
Het graven van Nieuwe Kleiputten kan pas kan pas na rijping van de bagger uit de Putten
starten. De aanvang van dat project zou ruim na de geplande einddaturn van de Eerste
Tranche van Programma Ruimtelijke Kwaliteit (2017) vallen.
Gezien deze bezwaren is een depot in de Leihoek geen reële optie.
Conclusie: aanleg van depots op deze drie voorkeurslocaties is geen reële optie.
indrogen van de bagger jn de Putten
Het is technisch mogelijk om de Putten enige tijd geheel droog te zetten, zodat de
aanwezige bagger indroogt. De ngedroogde klei kan gebruikt worden om eilanden te
maken, Het betekent dat er weinig transport van bagger en grond is.
Deze indroqingsmethode heeft voor de natuurwaarden zeer grote nadelen: de aanwezige
ruppia en het palingbrood overleven drooglegging niet. Gezien de grote schade aan
belangrijke en bijzondere natuurwaarden als rtippia en palingbrood is het irreëel om te
verwachten dat de bevoegde instantie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, voor deze
methode een FF-ontheffing afgeeft. Gezien het verlïes aan hoge natuurwaarden blokkeert
ook Natuurmonumenten deze methode.
Pas na rijping van de bagger uit de Putten kan begonnen worden met de aanleg van de
eilanden. De start van dat project zou dan na ruim de einddatum van de Eerste Trariche van
Pro qrammna Ruimtelijke Kwaliteit vallen
Conclusie: indrogen van bagger ter plaatse is geen reële optie.
eilanden met stalen damwand
In het Wormer- en Jisperveld zijn de kosten van allerlei oplossingen voor de berging van
bagger doorgerekend. Daar had men onder andere het idee om een nieuw eiland te maken
door het slaan van een stalen damwand in een gesloten cirkel. In die cirkel zou bagger
komen. Door bezïnken van de bagger ontstaat na enige tijd een stevige laag grond.
Nieuwvorming van eilanden op deze manier kwam daar met tachtig euro per kuub bagger
als extreem duur uit de berekeningen. Berging van 36.000 m bagger zou in dat geval circa
2,9 miljoen kosten.
Conclusie: deze methode is om financiële redenen njet haalbaar
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over de dijk
Er is geopperd om de bagger uit de Putten naar het nieuwe strand te spuiten. Deze methode
heeft veel voordelen. Zo hoeft er geen bagger afgevoerd te worden en is het waarschijnlijk
de goedkoopste methode. Echter. HHNK heeft aan de aannemer van de zandige versterking
voorgeschreven dat hij qrofkorre lig materiaal aanbrengt. De bagger voldoet bij lange na niet
aan die eis.
Conclusie: de bagger naar

[ict

nieuwe strand spuiten is geen rede optie.

i nU i kken
Het is technisch mogelijk om de slappe bagger uit de Putten in één werkgang om te vormen
tot steekvaste bagger. Het is een relatief dure methode.
Indikking heeft grote voordelen: er hoeft geen bagger atgevoerd te worden <en dat is vooral
bij de erg zoute bagger uit de Putten een moeilijke opgave). de ingedikte bagger is ter
plaatse te gebruiken voor de bouw van de eilanden en er is alleen verstoring tijdens het
indikken,
De capaciteit van de verschillende indikkingsmethoden. gerekend in kubieke meter per
maand. is laag. Daardoor is het niet mogelijk om de 36.000 m1 bagger uit de Putten binnen
afzienbare tijd in te dikken. Dat knelt omdat er voor het baggeren maar beperkt tijd is,
namelijk de maanden juli en augustus. Voor die tijd beginnen is niet haalbaar qua
voorbereiding en na 1 oktober werken is niet mogelijk vanwege de mogelijke verstoring van
doelsoorten van Natura 2000.
Conclusie: omdat de capaciteit te klein is, is indikking niet haalbaar.
geotubes
In andere gebieden is ervaring opgedaan met verwerking van de bagger in zogenaamde
geotubes. Bij deze methode gaat de verse bagger in zakken van qeotextiel. Door toevoeging
van flocculant rijpt de bagger direct.
Verwerking in geotubes is geen goedkope methode. De prijs per kubieke meter ligt rond de
prijs van verwerking in depots. Het is eerder te verwachten dat de prijs boven de depotprijs
lIgt dan dat hij er onder zit.
In de zoute omstandigheden van de Putten is meer flocculant nodig dan onder zoete
omstandigheden. Daardoor stijgen de totale verwerkingskosten iets.
In de specifieke omstandigheden van de Putten heeft werken met geotubes veel voordelen:
a. er hoeft geen bagger afgevoerd te worden en dat is vooral bij de erg zoute bagger
uit de Putten een moeilijke opgave
b. de gerijpte bagger is ter plaatse te gebruiken voor de bouw van de eilanden
c. de geotextiel kan als oeverbescherming dienen, waardoor er bespaard kan worden
op de kosten van wiepenbeschoeiing
d. er is alleen verstoring tijdens het vullen van de geotuhes
Conclusie: toepassen van geotu bes is een reële optie.
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eindconciusie

Om verschillende redenen zijn acht van de negen besproken methodes niet haalbaar.
Toepassen van geotubes is de enige reële optie.
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9.

koppelen Leipolder aan Leihoek

De oppervlakte van de nieuwe eilanden is 3,3 hectare. De huidige eilandjes in de Putten zijn
ongeveer een halve hectare. Met de aanleg van de eilanden gaat dus nette krap 3 hectare
watereppervlakte verloren.
HHNK schrijft voor dat de verloren wateroppervlakte gecompenseerd wordt, waarbij het
nieuwe watervlak in hetzelfde peilvak als hët verloren watervlak moet liggen,
Natuurmonumenten wil 4 hectare grasland in de Leihoek omvormen naar nieuwe kleiputten.
Ook daar is vergroten van de natuurwaarden het doel. Bij die omvorrning wordt 3 hectare
grasland afgegraven. De resterende hectare blijft in principe intact als eilandjes. Plan
‘Nieuwe Kleiptitten’ is opgenomen in de Eerste Tranche van Programma Rtiimteljke
Kwaliteit.
Met het atgraven van 3 hectare grasland ontstaat een goede mogelijkheid voor compensatie
van het verloren wateroppervlakte in de Putten.
Op dit moment zijn de Leipolder en de Putten één peilvak. De Leihoek watert af op de
Leipolder. Het is in de huidige situatie niet mogelijk dat er oppervlaktewater van de Leipolder
naar de Leihoek stroomt. Daarvoor is het slootpeil van de Leihoek te hoog (circa één meter
hoger dan Leipolder) én de verhindingspijp tussen Leihoek en Leipolder ligt daarvoor te
hoog.
Bij afgraven van de nieuwe eilandjes Leihoek tot het maaiveldniveau van de Leipolder (dus
één meter verlagen) komt het oppervlaktewater van de Leihoek op hetzelfde niveau als de
Leipolder.
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De huidige vorm van de verbindingspijp tussen Leihoek en Leipolder maakt het, ook na het
afgraven van de Leihoek, onmogelijk dat het water van de Leipolder naar de Leihoek
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stroomt. Dat moet wel om het nieuwe oppervlaktewater als watercompensatie te kunnen
opvoeren.
Aanpassing van de verbindingspijp is eenvoudig. In de huidige pijp zit aan de kant van de
Leihoek een bocht. Die pijp buigt na korte afstand (circa één meter) naar een meter dieper
af. Het lage gedeelte van de pijp ligt voldoende diep, De bocht is eenvoudig te verwijderen.
De koppeling van Leipolder met Leihoek zorgt er voor dat zout water uit de Putten via de
Leipolder naar de Leihoek stroomt. Daardoor behoudt Leihoek het huidige zilte karakter. Bij
niet koppelen zal Leihoek over enige tijd verzoeten doordat door de zandige versterking de
zoute kwelstroom verloren gaat. Verzoeting van Leihoek is ongewenst.
Samengevat: met betrekkelijk eenvoudige ingrepen (dieper afgraven Leihoek en veranderen
verbindingspijp) is het mogelijk om het oppervlaktewater in Leihoek en Leipolder te
verbinden. Daardoor geldt het nieuwe oppervlaktewater van de Leihoek als
watercompensatie voor het verlies aan oppervlaktewater door de aanleg van eilanden in de
Putten én daardoor blijft de Leihoek zilt.

t
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10. randvoorwaarden
Om het project Baggeren
Ei/ancien de Ptitten tot een succes te maken, is een aantal
randvoorwaarden, naast het Tegengaan Verzoetinq, cruciaaL
a. zorgvuldig baggeren
b. goede oeverbeschoeiing voor duurzaamheid
c. beheer:
• weren predatoren van eilanden
• onbegroeide ei landen
• financiële haalbaarheid beheer
zorgvuldig baggeren
Op veel plekken in de Putten ligt een dikke laag bagger Verwijderen van die bagger
betekent een hoge ecologische winst.
Bij onzorgvuldig baggeren verdwijnen ruppia en pahngbrood door opzuigen of overvaren.
Daarnaast moet er bagger blijven liggen op plekken met een dunne baggerlaag t< 20 cm).
Deze baggerplekken zijn van belang als foerageergebied voor vogels en hel zijn vaak de
plekken waar palingbrood en ruppia’s voorkomen. Om de plekken met een dunne
baggerlaag over te slaan is intensieve begeleiding qua ecologie nodig. Ook storing qua
tiitvoerlng is noodzakelijk.
goede oeverbeschoeiing voor duurzaamheid
Voor de duurzaamheid van de nieuwe eilanden is een goede oeverbescherming heel
belangrijk. Goede bescherming zorgt er voor dat er cle komende jaren geen afslag van de
nieuwe eilanden optreedt. De grond die bij afslag in de Putten komt, zorgt voor nieuwe
bagger (met alle ecologische nadelen daarvan) én voor minder ruimte voor de vogels.
Een gevulde geotube is een prima en duurzame beschoeiing. zeker bij vernieuwende
technieken als drijvers en kokosmatten (zoals in Wormer- en Jisperveld toegepast zijn).
beheer: weren predatoren van eilanden
Bij onderzoek in de jaren negentig bleek dat vossen in het broedseizoen regelmatig naar de
toenmalige eilanden zwornmen en daar een ware slachting onder de broedende vogels en
hun jongen aanrichtten.
Door de eilanden in het midden in de Putten te situeren is het voor vossen moeilijker om de
eilanden te bereiken. Echter, ook bij die situering is bezoek van vossen niet uitgesloten. In
dat geval ïs plaatsing van een elektrisch vossenraster een goede. beproefde oplossing. bij
voorbeeld in het Zwanenwater en bij de Lotenijlanden.
beheer: onbegroeide eilanden
Met riet of hoog gras begroeide eilanden zijn voor kustvogels niet geschikt als broedplaats of
pleisterplaats Om begroeiing te voorkomen komt er op grote gedeelten van de nieuwe
eilanden een schelpenlaag van 10 ë 15 centimeter dikte.
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Op een schelpenbodem is de kans op begroeiing klein, maar niet uitgesloten. Om zo nodig
maaibeheer te kunnen uitvoeren, komen er verhmdingsdijkjes (opgebouwd uit qeotiibes)
tussen het vaste land en de mlanden onderhnq. Deze verbindingsdiykjes liggen net onder
water. Ze zijn berijdbaar met kleine machines.
Een bijkomend voordeel van deze verbindingsdijkjes is dat ze de golfslag afremmen,
waardoor er nog minder kans op afslag is.
financiële haalbaarheid beheer
De hudige Putten is ongeveer 13 ha. waarvan circa

.‘

hectare eilandjes. De rest is brak

water

In de toekomstige situatie is 3,3 hectare eilanden en 10 hectare brak water. De eilanden zijn
aan te merken als N 09.01 schor. Het water is te typeren als N 04.03 brak water.
In 2015 is de SNLvergoeding voor N 09.01 €107 per hectare. Voor N 04.03 is het
hectarebedrag €54. De totale beheervergoeding wordt zodoende circa €900.
Omdat de eilanden duurzaam zijn aangelegd, hoeb er naar verwachtinq de komende twintig
jaar geen grootschalig onderhoud aan oevers plaats te vinden.
Omdat er geen kosten voor grootschalig onderhoud te verwachten zijn. is de
beheervergoeding beschikbaar voor het verwijderen van begroeiing (ëén keer per jaar) en
voor het aanvullen van de schelpen op de eilanden. Hiervoor is het jaarlijkse bedrag van 900
euro te krap.
Door het inschakelen van vrijwilligers voor het jaarlijks verwijderen van de begroeiing en
voor het verdelen van schelpen op de eilanden is uitvoering van het reguliere beheer binnen
de ontvangen beheervergoeding (900 euro) mogelijk. Natuurmonumenten heeft positieve
ervaringen met het inschakelen van vrijwilligers. Zij brengen al jaren schelpen op Utopie, een
natuurgebied op Texel (zie onderstaande foto).
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11. samenhang met subsidies Programma’s Ruimtelijke Kwaliteit

-

Water

Programma Ruimtelijke Kwaliteit, Tranche 1
In samenhang met de aanpak van Zwakke Schakels stelt Provincie via het Programma
Ruimtelijke Kwa/iteit financiën beschikbaar. Ook andere partijen leverden een tinanciele
bijd rage.
Provincie heeft Natuurmonumenten gevraagd om het Programma Ruimtelijke Kwaliteit in
Harger en Pettemerpolder te trekken, Marcel Groot trekt het deelproject Baggeren &
Eilanden de Putten.
Natuurmonumenten heeft in het oorspronkelijke uitvoeringsplan van Programma Ruimtelijke
Kwaliteit voor de Harger- en Petternerpolder project H 10 Eilandjes de Putten opgevoerd. In
de meest recente begroting van Pro gramrna Ruimtelijke Kwaliteit is voor dit deelproject
80.000 euro (inclusief VAT, exclusief BTW) uitgetrokken.
Bij het opstellen van dat projectplan bleek dat er 36.000 rn bagger in de Putten zit. Voor het
behoud van hoge natuurwaarden als palingbrood en ruppia ïs verwijderen van die bagger
noodzakelijk, ook als er geen eilanden in de Putten aangelegd zouden worden.
Omdat het baggeren van de Putten en de aanleg van eilanden onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn, is het oorspronkelijke projectplan Eilandjes de Putten via Eilanden en
Baggeren opgeschaald naar Baggeren & Eilanden de Putten.
Vanwege de watercompensatie in Leihoek is het project Nieuwe Kleiputten verbonden met
het project Baggeren & Eilanden de Putten. Het project Nieuwe Kleiputten is een onderdeel
van Programmna Rtiimtelijke Kwaliteit, Tranche 1.
Tweede Tranche van Programma Ruimtelijke Kwaliteit
Eind vorig jaar kondigde Provincie aan dat er een aanvulling op de Eerste Tranche t zou
komen. Die aanvulling heette de Tweede Tranche.
Beheereenheid Noord-Holland Noord heeft eind februari voor de Tweede Tranche twee
projectvoorstelleri ingediend: Kwelderdam (bij Texel) en Baggeren & Eilanden de Putten.
Provincie heeft de in februari ingediende projecten (van Natuurmonumenten en van andere
partijen) niet in behandeling genomen. De gehele Tweede Tranche werd namelijk uitgesteld.

Provincie heeft pas geleden de aanmelding van projecten voor de Tweede Tranche opnieuw
geopend. De subsidieregeling heet nu niet meer Tweede Tranche. Het is nu de
subsidieregeling Ruim tebjke Kwaliteit Hondsbossche en Pettemner Zeewering Noord-Holland
2014 ( = RK 2014). Kwelderdam valt niet onder de regeling RK 2014. Het project moet
namelijk binnen het afgekaderde zoekgebied (Petten en directe omgeving) vallen.

d NatuurmonumenterL

Baggeren & Eilanden de Putten in Programma Water
Natuurmonumenten
aanvragen,
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subsidie

bij
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Uitvoertngsregeling van

Programma

Water

De hoofddoelen van Baggeren & Eilanden de Putten (aanleg van eilanden, baggeren en
herstel kweltoevoer) passen in het provinciaal beleid. Deze hoofddoelen sluiten aan bij
verschillende doelen uit de Uitvoeringsregehng van Programma Water van Provincie Noord
Holland:
vasthouden gebiedseigen water
• §2-2a
verbeteren kwaliteit van aangevoerd water
• §2-2g
waterwaliteitsverbetering in Waterparel
• § 2-3.3a
Door de nieuwe eilanden in de Putten gaat circa 3 hectare wateroppervlakte verloren. Bij
een gemiddelde diepte van circa 60 centimeter is dat afgerond 18.000 m. Via het baggeren
van de Putten neemt de waterdiepte op de overblijvende 10 hectare toe met gemiddeld 40
centimeter. Dat is afgerond 40.000 kubieke meter. De netto toename aan inhoud in de
Putten is circa 22.000 m. De grotere inhoud biedt meer mogelijkheden voor het vasthouden
van gebiedseigen water.
Het baggeren van de Putten zorgt er voor dat de kwaliteit (en dan vooral de helderheid) van
het aangevoerde water in Leipolder en Leihoek beter is.
De waterkwaliteit in de Putten zelf zal na het baggeren van de Putten ook beduidend beter
worden.
Naast Baggeren & Eilanden de Putten zijn Natuurmonumenten en HHNK druk bezig om te
bekijken welke maatregelen er mogelijk zijn om de dreigende verzoeting te voorkomen.
Voorlopig gaat men hierbij uit van het aanboren van diepere zoute kwelstromen bij de Putten
via kwelbuizen. Daarnaast komen er ventielputten aan de binnenzijde van de dijk. Die
ventielputten vangen de (nieuwe) zoete kwel uit de zoetwaterbel onder het nieuwe strand af.
Dit project Tegengaan Verzoeting is geen onderdeel van Baggeren Eilanden de Ptitten, Het
-

sluit wel aan bij de doelen van de Uitvoeringsregehng van Programma Water,

u r.iirzq van /h

UIU n t
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Baggeren & Eilanden de Putten rn RK 2014
Natuurmonumenten wil, als aanvullïng op subsidie uit Programma Water, subsidie
aanvragen bij Rc;itntehjke Kwahtet Hondsbossche en Pettemer ZeewerIng Noord-Holland
2014 (=RK 2014).
In RK 2014 kennen de beoordelaars van de aanvraag punten toe aan verschillende
onderdelen, De scorende’ onderdelen zijn gebaseerd op provinciale doelen, De doelen van
project Baggeren Elanden de Putten sluiten goed aan hij de scorende’ onderdelen:
-

score
BEP

[ b pubheke tot gankchjkheid

ave rsterkng de hteit van het gebied
+ + +

c. duurzaamheid (levensduur)

+ * +

d. afstemming met andere partijen

+ +

e. ontwikkeling en htdeefbaarheid natuur

+

÷÷

+

versterking identiteit
Harger- en Pettemerpolder ontleent zijn identiteit onder andere aan de Putten. Het meertje
De Putten is een beroemd element, vooral in de wereld van vogelaars. Bij gesprekken over
natuurgebieden in de omgeving komt heel vaak de vogelrijkdom van de Putten ter sprake.
publieke toegankelijkheid
De eilanden in de Putten zijn voor publiek niet toegankelijk. De bouw van een Vogelkijkhut,
onderdeel van de Eerste Tranche van Programma Rtiirntelijke Kwaliteit, zorgt er voor dat de
nieuwe eilanden in de Putten beleef baar zijn.
duurzaamheid
Toepassing van geotextiel als oeverbeschoeiing zorgt voor duurzaamheid van de eilanden.
Er kan van worden uitgegaan dat de eilanden minstens veertig jaar blijven bestaan.
afstemming partijen
Dit projectplan is na veel overleg tot stand gekomen. Daarbij waren diverse partijen
betrokken.
Eilanden de
HHNK is op verschillende manieren betrokken bij de geplande Baggeren
Putten en Neuwe Kle,pcitten: als eigenaar van de ondergrond in de Leihoek, als eigenaar
van de hopen grond op het maaiveld, als partner in de lntentieouereenkomst
Natuurontwikkehig, als bewaker van de waterkwaliteit en als bevoegd gezag voor de
Waterve rg ci nning.
-

Eilanden de Putten valt onder Gemeente Bergen.
Het werkgebied van Baggeren
Omgevingsvergunrungen zijn de verantwoordelijkheid van gemeentes.
-
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Vogelwerkgroep Alkmaar en Faunabescherming zijn twee krihsche organisaties. Zij zijn ook
krihsch over veel plannen van Natuurmonumenten. Het project Baqyeren
Eilanden de
Pcitten (en de daarmee samenhangende projectonderdelen Tegengaan Verzoeting. Nieuwe
Kleiputten en Verbetering Waterhuishouding) roept bij deze organisaties groot enthousiasme
op.
-

natuurwaarden
Harger- en Pettemerpolder is rijk aan bijzondere natuurwaarden, Met Baggeren Eilanden
de Putten wordt deze rijkdom nég verder verbeterd en toekernstbestendig gemaakt.
-

;

•—

q
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12. grondbalans
Bij het project Baggeren EIlar?öen de Putten en bij de daarmee samenhangende projecten
uit Programma Ruimtelijke Kwaliteit (Saneren Tankval en Nieuwe Keiputten) komt grond
beschikbaar en er wordt grond gebruikt
Dat resulteert in een grondbalans voor deze drie projecten.
Het afvoeren van de grondhopen op de Leihoek (circa 21.000 ml is
verantwoordelijkheid van HHNK, Het is daarom geen onderdeel van deze grondhalans.

een

Bij de drie projecten gaat het om:
•
grond voor saneren Tankval
•
benodigd materiaal voor bouw eilanden in de Putten
•
vrijkomende bagger uit de Putten
• vrijkomencje grond bij verlagen Leihoek
grond voor saneren Tankval
Uitgangspunten
a. saneren van vervuiling (bv asbest) door afdekken met laag van één meter dikte
o eerst geodoek, daarna grond gelijkmatig in laagjes opbrengen
o huidig waterpeil is bovenkant atdeklaag
o nieuw waterpeil is waterpeil in plas naast Tankval (nieuwe
waterdiepte 065 m)
b. benodigd aan grond 6.000 â 7.000 m
benodigd materiaal voor bouw eilanden in de Putten
De berekening van Cor ten Haal is hier het uitgangspunt. Hij berekende dat er 26.100 m3
materiaal nodig is voor de bouw van de eilanden in de Putten.
vrijkomende bagger uit de Putten
Uitgangspunt:
a. 36000 m3 bagger, 18000 m ingedroogde bagger
b. ingedroogde bagger in geotuhes (bouwmateriaal voor eilanden)
vrijkomende grond bij verlagen Leihoek
Uitgangspunten:
a. voor watercompensatie nieuwe eilanden de Putten: netto krap 3 ha
o 3,3 ha nieuwe eilanden, huidige eilanden circa ½ ha
b. nieuw oppervlaktewater Leihoek moet aansluiten op oppervlaktewater Leipolder
o maaiveld Leipolder is nu één meter hoger dan maaiveld in de
Leihoek
c, afgraven wateroppervlakte (3 ha): fl2 meter beneden huidig maaiveld
45,000 mi
o 30.000 m â 1½ meter
d. afgraven eilanden (1 ha): 1 meter beneden huidig maaiveld
10.000 m â 1 meter
10.000 m
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13. de omgeving
het gebied

Achter de Pettemer Zeedijk ligt een uniek stukje natuur: de Harqer en Pettemerpolder. De
polder is ontstaan in de middeleeuwen.
Het is een van de laatste binnendijkse zilte gebieden in Nederland, Vermenging van zoet
water uit de duinen (aan de zuidzijde) en zout water uit zee (aan de westzijde) zorgt ervoor
dat er bijzondere planten groeien en zeldzame diersoorten verblijven en broeden. Zo zie je
er jn de winter smienten. wintertalingen en zelfs zeldzame dwergganzen. In de zomer zijn er
kiuten. visdieljes, tureluurs, epelaars, scholeksters en steenIopers Er groeien bijzondere
planten als zeekraal, schorrekruid en zulte.

De Harger- en Pettemerpolder (circa 400 ha) is een beschermd natuurgebied. Het gebied
maakt onderdeel uit van de nationale en Europese natuurnetwerken zoals de Ecologische
Hootdstructuur (tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland) en Natura 2000.

Natuurmonumenten koestert
unieke natuur n Verenigde
Harger- en Pettemerpolder
Achter de Pettemer Zeedijk
ligt een uniek stukje natuur:
de Harger.. en Pettemerpolder.
De polder is ontstaan in de
middeleeuwen. Het is een
van de laatste binnendïjkse
zilte gebieden in Nederland.
Vermenging van zoet water uit
de duinen en zout water uit zee
zorgt ervoor dat er bijzondere planten groeien en
zeldzame diersoorten verblijven en broeden.
Zo ze je er in de winter smenten, wntertalngen en
zelfs zeldzame werranzen In de zomer zin er kutn
vsd:efje. treiarrs, epeIaars, scholeksters en steenfopers
Er groeien bzonaere oaiten als zeekraal, schorrekrurd,
zeeaster en zulte
De Harger- en Pettemeroolder is een beschermd natuur
ebed Het gebed maakt onderdeel ut van de natonae
en Europese ratuumetwerken (Ecologische Hco4dstructuur en Natura 2000)
Veren nr Natuurmonumenten heeft ruim de helft
van het gebed in eirendom o beheer ‘kc’r het beheer
van de natuur wil de verenrin waar mogelijk samen
werken met de agrariers in het gebed

Natuurmonumenten

44

eigendomssituatie

Het meertje de Putten is eigendom van Natuurmonumenten.
De graslanden in de Leipolder zijn eigendom van HHNK.
HHNK heeft de graslanden in Leipolder al langere tijd via een gebruïkscontraet bij
Natuurmonumenten in gebruik gegeven. Daarmee is Natuurmonumenten verantwoordelijk
voor het beheer. Natuurmonumenten schakelt voor het onderhoud van de graslanden
agrariërs in. Dat gaat via een kortlopend geliberaliseerd pachtcontract.
De gronden in de Leihoek zijn eigendom van HHNK. In de Intentietwereenkomst
Nattiurontwikkeling (van december 2013) staat dat HHNK deze graslanden gaat overdragen
aan Natuurmonumenten. De partijen uit deze intentieovereenkomst ondertekenden eind
oktober 2014 de Samenwerkingsovereenkomst Natuurontwikkelirig Zwakke Schakels. de
uitwerking van deze intentieovereenkornst,

eiqondom HHNK

qendom MM

beheer MM

‘6’

45
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eigendom KHNK. gebruik NM
eigendom HHNI(
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Baggeren & Eilanden de Putten

—

EHS

Het wërkgebeU van Baggeren & Eilanden de Putten (de Putten. Lepolder. Leihoek) hgt in
zijn geheel binnen de Ecologische Hootdstructuur (tegerwioordig Natuurnetwerk NederlanW.

Natuurmonumenten
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Baggeren & Eilanden de Putten

—

Natura 2000

De Leihoek ligt er buiten, maar de andere delen van het werkgebied van Baggeren &
Eilanden de Ptitten (de Putten en Leipolder) liggen in het Natura 2000 gebied Abtskolk & de
Putten, dat is aangewezen voor vier vogelsoorten (dwerggans, grauwe gans, kolgans en
smient). Dat betekent dat het projectplan in overeenstemming moet zijn met de voorschriften
uit het Beheerplan Natura 2000. Als dat niet zo is, dan moet er een Nb-vergunning
aangevraagd worden. In de praktijk is voor dit project zeker een Nb-vergunning nodig.
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Baggeren & Eilanden de Putten

—

Natuurbeheerplan 2014

In het Natuurbeheerplan 2014 van Provincie staan de graslanden in Leipotder en Leihoek als
Agrarisch Natuurbeheer (A0 1.01) of als Natuurbeheer ( = N 12.02 kruidenujk gras/and of N
1204 zilte graslanden),
Omdat het EHS-qebied is, heeft Provincie cie ambitie om alle graslanden en wateren in
Leipotder, Leihoek en de Putten om te zetten n enige vorm van Natuurbeheer.
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Baggeren & Eilanden de Putten cultuurhistorie archeologie
-

-

De oude polderstructuur zorgt er voor dat de cultuurhistorische waarde van de Harger- en
Pettemerpolder hoog is, vooral door de dijken en het historische slotenpatroon. Uitvoering
van het project Baggeren & Eilanden de Putten verandert niets aan het slotenpatroon.
De geplande werkzaamheden voor Baggeren & EIlanden de Putten liggen binnen de Harger
en Petternerpolder, een polder met diverse archeologische waarden. In de aangegeven
deelgebieden met archeologische waarde vinden geen baggerwerkzaamheden. ophogingen
ot afgravingen plaats met uitzondering van de Tankval.
In het project Sanering Tankval is partiële demping van de Tankval opgenomen, Bij deze
demping wordt een klein deel van archeologische waarde afgedekt met grond. Voor
archeologische waarden is atdekken met grond eerder aantrekkelijk dan onaantrekkelijk.
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Baggeren & Eilanden de Putten

—

Bestemmingsplan Gemeente Bergen

Gemeente Bergen heeft het Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord in de openbare
raadsvergadering van 7 juli 201 1 vastgesteld.
In het Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord is het ruimtelijk beleid voor het plangebied
verwoord, onderbouwd en vertaald in regelgeving in kaart en regels. Op basis van een
analyse van het plangebied en van mogelijke ontwikkelinuen binnen het plangebied zijn
uitgangspunten geformuleerd voor de regelgeving. Het Bestemmingsplan is hoofdzakelijk
consoliderend van aard. Inhoud is gegeven aan een regeling op basis waarvan de
bestaande ruimtelijke karakteristiek en aanwezige natuurwaarden en landschappelijke en
cultuurhistorische waarden van het plangebied kunnen worden behouden zonder dat
ruimtelijk aanvaardbare bouwinitiatieven ot beperkte functiewijzigirigen onmogelijk worden
gemaakt.
In dat Bestemmingsplan is de locatie van het werkgebied van Baggeren & Eilanden de
Putten (de Putten. Leipolder, Leihoek) benoemd als Natuur en Ci5 Waterkering. Met de
zandige versterking vervalt de waterkerende functie van de Hondshosschê Zeewering
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14. vooroverleg
vooroverleg Provincie
Hel plan Baggeren & Eilanden de Putten is veelvuldig besproken in overleggen tussen
Provincie en Natuurmontiniunten,
In eerste instantie stond het project Ëilandjes de Ptitten in de zogenaamde Eerste Tranche
van Programma Ruimtelijke Kwaliteit. Provincie heeft over deze Eerste Tranche regelmatig
overleg met Natuurmonumenten (in de persoon van Mcme! Groot, de projectleidmg van de
projecten van de Eerste Tranche in Harger- en Pettemerpolden.
Eind 2013 kondigde Provincie aan dat er een aanvulling op de Eerste Tranche 1 zou komen.
Die aanvulling heette de Tweede Tranche. Ook hierover heeft Natuurmonumenten veel met
Provincie overlegd.
Toen bleek dal het prolectplan Baggeren & Eilanden de Putten niet in zijn geheel in de
subsidiemogelijkheden van de Tweede Tranche zou gaan passen heeft Provincie opnieuw
regelmatig met Natuurmonumenten overlegd om te kïjken of er andere mogelijkheden voor
financiering van dit project Zijn.
Natuurmonumenten heeft eind augustus met een groep ambtenaren van Provincie
besproken welke methoden voor het verwijderen van bagger uit de Putten zijn.

voorverleg Gemeente Bergen
Gemeente Bergen is via Programma Ruimtelijke Kwaliteit, Tranche 1 betrokken bij de
uitvoering van Baggeren Eilanden de Putten, Nieuwe Kleiputten en Sanering Tankval
-

Daarnaast is Gemeente Bergen de instantie die in het werkgebied verantwoordelijk is voor
de Omgevingsvergunning.
In oktober heeft er heeft vooroverleg met Gemeente Bergen plaatsgevonden.
vooroverleg HHNK
HHNK is op verschillende manieren betrokken bïj de geplande Baggeren
Eilanden de
Putten en Nieuwe Kleipcitten: als eigenaar van de ondergrond in de Leihoek, als eigenaar
van de hopen grond op het maaiveld, als partner in de lntentieovereenkomst
NatLiurontwikkehng. als bewaker van de waterkwaliteit en als bevoegd gezag voor de
W aterve rg Li fl n ing.
In maart 2014 heeft Marcel Groot de eerste ideeën voor proJect Baggeren Eilanden de
Putten met HHNK besproken. De opmerkingen uit dat overleg zijn in het vervolgoverleg van
september verwerkt.
-

Begin september is er een vervolgoverleg geweest. Daar is besproken dat de aanleg van
eilanden tot verlies van oppervlaktewater leidt en dat voor het gedempte water dezelfde
oppervlakte aan nieuw water moet komen. HHNK eist dat het graven van nieuw
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oppervlaktewater in hetzelfde peilvak plaatsvndt als waar er gedempt wordt. Er
notihe voor gekozen om Leihoek te koppelen aan Leipolder.
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vooroverleg Vogelwerkgroep Alkmaar

—

Faunabescherming

—

enkele bewoners

Op verzoek van de besturen van Vogelwerkgroep Alkmaar en van de Faunabescherming
heeft Natuurmonumenten begin oktober met de secretans en twee leden van de
Vogelwerkgroep Alkmaar en met de voorzitter van Faunabescherming gesproken. De twee
aanwezige leden van Vogelwerkgroep Alkmaar wonen net ten noorden van de Leihoek.
Dat overleg ging over zaken die in Harger en Petternerpolder spelen. In dat overleg
kwamen onder andere de projectpiannen voor Baggeren
Eilanden de Putten en voor
Nieuwe Kleiputten aan de orde.
-

Deze groepen zijn vaak heel kritisch over Natuurmonumenten, Eén voorbeeld daarvan: zij
vinden het een grove misstap dat Natuurmonumenten zich neerlegde bij de zandige
versterking van de Hondsbossche Zeewering. Ook steekt het deze groepen dat
Natuurmonumenten met verschillende partijen samenwerkt om de gevolgen van de zandige
versterking te verzachten of weg te nemen. Zij menen dat Natuurmonumenten veel beter
had kunnen doorgaan met verzet, waaronder het jurïdisch aanvechten van vergunningen bij
de Raad van State. Dat zou in hun ogen een beter resultaat voor de natuur opgeleverd
hebben dan nu.
Ondanks die kritische houding waren alle aanwezigen zeer enthousïast over de getoonde
plannen voor Baggeren Eflanden de Putten en voor Nieuwe Kleiputten. Zij menen dat die
projecten een duidelijke meeRvaarde voor de natuurwaarden en de beleving daarvan
hebben.
-
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samenvatting uitslag onderzoek kwaliteit bagger in de Putten (maart 2014)

In tabel 4.2 is een samenvatting gegeven van de toetsingsresultaten op basis van de
parameters uit het Standaardpakket.
Tabel 4.2: Resultaten toetsin9 Besluit bodemkwaliteit
Monster
Verspreiden In
Verspreidbaar op
Toepassen In oppervlaktewater
oppervlaktewater aangrenzend perceel
klasse
Vrij
niet
wel
niet
wel
niet
1
toepasbaar
A
B toepasbaar_**
-

*

ISMM2
jSMM3
Ctî’

tX

x
x
x
x

x
x
x
x

....

1
1
J....,
rate verchndt (i A.
ce

conccntrate oerchrijdt de 1 -waaree

Op basis van de chemische analyses van de parameters uit het Standaardpakket is geen
beperking voor hergebruik aanwezig.

Tabel 4.3: Resultaten toetsing Besluit bodemkwaliteit
Monster
Concentratie chioride
Maximale waarde voor
fmglkg U.s.)
toepassing van zeezand
$MM1
SMM2
SMM3
MM4

10243
7.276
16.342
6300

200

ing(

kg ds.

1

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de grenswaarde voor toepassing van zeezand ruimschoots

wordt overschreden. Ondanks dat de chemische parameters uit het Standaardpakket
voldoen aan de toetsingswaarden mag het slib derhalve niet zondermeer worden toegepast
zonder ontzilt te worden danwel dat vooroverleg plaatsvindt met het bevoegd gezag.
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15. wetgeving
Voor veel activiteiten in het kader van de uitvoering van het project Baggeren Eilanden de
Putten en de daarmee samenhangende projecten Nieuwe Kleiputten en Sanering Tankval
zijn vergunningen nodig. Hierbij valt te denken aan zaken als Omgevingsvergunning,
Watervergunning, FF-onthefting en Nb-vergunninq.
-

In hoofdlijnen zijn de volgende activiteiten aan de orde:
a. baggeren van de Putten
b. opslag bagger in geotubes
c. aanleg eilanden in de Putten
o uit bagger (geotubes) en uit grond Leihoek
d. afgraven Leihoek
e. afvoer van grond vanuit Leihoek
o naar eilanden in de Putten
o naar bestemmingen buiten de Hargee en Pettemerpolder
In de planuitwerkinq kernen de details van de noodzakelijke vergunningen aan de orde. Het
gaat daarbij bij voorbeeld om het in beeld brengen van de vergunningverlenende instanties,
de termijnen bij een aanvraag en de benodigde onderzoeken voor de vergunningaanvragen.
Enkele onderzoeken zijn al uitgevoerd: een orienterend bodemonderzoek Leihoek. een
onderzoek grondhopen op Leihoek en een onderzoek naar de kwaliteit van de bagger in de
Putten.
Omdat het tijdschema zeer krap is, moet Natuurmonumenten, in atwachting van de
aanbesteding van de ingenieursdienst, ook alvast enige andere onderzoeken opstarten.
Daarbij valt bij voorbeeld te denken aan uitgebreid bodemonderzoek van de Leihoek, een
zogenaamd AF 04.
natuurwetgeving
Baggeren is op te vatten als regulier onderhoud. waarvoor de Gedragscode Natuurbeheer
van toepassing is. Voor het baggeren hoeft dus geen FF-ontheffing aangevraagd te worden.
Dat is wel het geval voor diverse andere werkzaamheden. Dat zijn projectrnatige
werkzaamheden waarvoor de Gedragscode Natuurbeheer niet geldt.
De genoemde werkzaamheden vinden plaats in het Natura 2000 gebied Abtskolk & de
Ptitten, Als er kans op verstoring van de doelsoorten smient, grauwe gans. kolgans en
dwerggans is, dan is er een Nb-vergunning nodig.
De werkzaamheden leiden alleen tijdens de uitvoering tot verstoring. Door buiten de
beschermingsperiode (1 oktober 1 april) te werken is er geen Nb-vergunning nodig.
—

In de bewerkte gebieden komen hoge natuurwaarden voor. Daarom zullen er FF
ontheffingen nodig zijn.
Een Natuurtoets maakt deel uit van de verdere planuitwerking van de genoemde project
Baggeren Eilanden de Putten en de daarmee samenhangencie projecten.
-
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wetgeving baggeren en grond
Bij de ontwatering van bagger in geotubes komt water vrij. Omdat de bagger niet
verontreinigd is, is lozing van vnjkomend water voor de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewater geen probleem. Het gebruikte flocculant is een giftige stot, maar bij
contact met water verliest het die gittigheid.
De toepassing van grond is aan strenge regels gebonden. Zo mag zilte grond (met meer dan
200 mg Cl per kg droge stof) niet zonder meer in zoete gebieden toegepast worden. Dat is
een belangrijk gegeven voor de afvoer van het ‘overschot aan grond uit Leihoek. De
vrijkomende bagger (opgeslagen in de geotubes) en de gebruikte grond voor de eilandjes
komt in een zout milieu (namelijk de Putten).
Bij de verder planuitwerking dient in beeld te komen welke vergunningen voor de
verschillende partijen (bv bagger uit de Putten, grond uit Leihoek) en voor de verschil lende
bestemmingen (bv bouw eilanden in de Putten. sanering Tankval) noodzakelijk zijn.
wetgeving saneren
Het ligt in de bedoeling om het milieuprobleem van de met asbest vervuilde Tankval via het
project Saneren Tankval op te lossen.
Saneren van grond is aan regels gebonden. Bij de verder planuitwerking dient in beeld te
komen welke vergunningen voor de sanering van de Tankval noodzakelijk zijn.

Tankval
Natuutmonumenten
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16. kosten
Bij eerdere begrotingen voor Baggeren Eilanden de Putten ging Cor ten Haat er van uit:
a, dat aHe grond voor de bouw van eilanden (26.100 m ‘)aangevoerd moest worden
b. dat er wiepenbeschoeiing voor bescherming van de oevers van de eilanden moest
komen
-

Bij dit bijgestelde plan veranderen de uitgangspunten enigszins:
a. de ingedroogde bagger in de geotubes leveren een belangrijk deel van de grond
voor de eilanden (18000 van de 26.100 m)
t)
c. omdat de oevers van cie eilanden uit duurzaam geotextiel (het omhulsel van de
geotubes) bestaan, hoeft er geen wiepenbeschoeiing te komen
d. het baggeren in geotubes is een relatief dure methode
e. gezien de kwaliteit van de vrijkomende grond uit Leihoek (zilt, categorie landbouw en
natuur) is het mogelijk om deze grond kostenneutraal af te voeren
De gespecificeerde begroting staat in een apart document.
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17. de projectorganisatie
Natuurmonumenten, HHNK en Provincie werken samen aan het project Baggeren Eilanden
de Putten en de daaraan geheerde projecten Nieuwe Kleiputten en Sanering Tankval:
-

Natuurmonumenten is de trekker van deze projecten. Dat is conform de
Samenwerkingsovereenkomst Programma Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schak eis. de
lntentieovereenko,nst
Natuurontwikkehnq
en
de
daaruit
voortvloeiende
Samenwerkingsovereenkomst Na tuurontwikkeling.
Binnen Natuurmonumenten is Marcel Groot de projectleider voor deze drie projecten. Eric
Menkveld, beheerder van Beheereenheid Noord..Holland Noord van Natuurmonumenten, is
opdrachtgever.
Natuurmonumenten zal voor een deel van de begeleidende werkzaamheden een
ingenieursbureau inschakelen. Daarbij wordt gedacht aan de uitwerking van de technische
en natuurtechnische zaken (zoals Natutrtoetsen) en aan toezicht houden.
Natuurmonumenten houdt cle begeleiding deels in eigen hand. Het gaat daarbij om zaken
als directievoering, aanbesteding en contacten onderhouden met andere partijen.
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samenvatting uitslag oriënterend bodemonderzoek Leihoek (oktober 2014)

44, Indicatieve toetiinq v:rwcricgolijkhdin

Formeel kunnen de in dit verkennend bodemonderzoek verkregen analyseresultaten niet worden
getoetst aan het Besluit bodemkwalitoit. Om toch een indicatie te krijgen van de
verwerkingsmog&ijkheden van de diverse grondf lagen) is op verzoek van de opdrachtgever tevens
een indicatieve beoordeling aan de samenstellingseisen van het Besluit bodemkwahteit uitgevoerd.
Voor een toelichting van de toetsingswaarden uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit wordt
verwezen naar bijlage VII
In tabel 4,4 zijn toepassingsmogelijkheden weergegeven, bepaald aan de hand van een indicatieve
toetsing van de beschikbare gegevens aan de samenstellingswaarden van het Besluit bodemkwaliteit.
Tabel 4.4: Indicatieve toetsing Besluit bodernkwa!itelt
(Meng)monster
Locatie en bodemtype
ZÎntugIljke
warnemlng
Boven rond klei en zand
MM1
Puln
Bovgond klei
MM3
Onderçrondk
‘—

Kwaliteltsklasse

{

Op basis van

Landbouw en ntuu

-

5jorui 1

i

1

i

M=individ ee monster, MM=meggonster
S
ii r 1020’ uiterst 20 0
in

ij

jvofi

In tabel 4,5 is een overzicht gegeven van de chtorideconcentraties. Opgemerkt wordt dat de
concentraties formeel niet kunnen worden getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit aangezien voor de
parameter chloride geen maximale waarden zijn vastgesteld binnen de verschillende
kwaliteitsklassen, Om toch een inzicht te krijgen in de eventuele schadelijke gevolgen die chloride zou
kunnen hebben is getoetst aan de grenswaarde die wordt gehanteerd voor toepassing van ontzilt
zeezand welke is weergegeven in het Besluit bodemkwaliteit.
TabeI4 5: Resultaten toetsing Besluit bode mkwaHtelt
Maximale waarde voor
Monster
Concentratie chloride
toepassing van zeezand
(mg!kg d.s.)
MM1
t4M2

1

560

4.100
3000
5.400

200 mç/ kq ds.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de grenswaarde voor toepassing van zeezand ruimschoots wordt
overschreden. Ondanks dat de chemische parameters uit het Standaardpakket voldoen aan de
toetsingswaarden mag de grond derhalve niet zondermeer worden toegepast zonder vooroverleg
plaatsvindt met het bevoegd gezag.
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18. planning
Baggeren

-

Eilanden de Putten qua planning is een ambitieus en ingewikkeld plan.

De subsidie uit Utvoeringstegehng Water moet voor eind 201 5 besteed zijn. Praktisch
gesproken betekent dit dat de uitvoering van het werk in de nazomer van 20)15 moet
plaatsvinden. Voor die tijd beginnen is niet haalbaar qua voorbereiding (en trouwens ook niet
vanwege de broedtijdi, na 1 oktober werken is niet mogelijk vanwege de mogelijke
verstoring van doelsoorlen van Natura 2000.
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Om uitvoering in de nazomer van 2015 mogelijk te maken, moet de projectleiding van
Natuurmonumenten op korte termijn aan de slag met planuitwerking. Natuurmonumenten
heeft niet voldoende mankracht en onvoldoende technische kennis in huIs om dat zelf op
zich te nemen. Voor die planuitwerking is inschakeling van een ingenieursbureau
noodzakelijk.
Omdat het tijdschema zeer krap is, moet Natuurmonumenten, in afwachting van de
aanbesteding van de ingenieursdienst, alvast enige onderzoeken opstarten. Daarbij valt bij
voorbeeld te denken aan uitgebreid bodemonderzoek van de Leihoek, een zogenaamd AP
04. Dat starten met onderzoeken knelt als er uit Uitvoenngsregeling Water geen subsidie
komt. Dat betekent namelijk dat Natuurmonumenten voorbereidende werkzaamheden laat
uitvoeren (en moet betalen) terwijl er uiteindelijk geen subsidie komt. Omdat
Natuurmonumenten de kans van slagen zeer hoog inschat, is zij bereid om projectkosten
door Natuurmonumenten voor te financieren. Het gaat daarbij om een bedrag van 20.000 â
50.000 euro.
Ook voor de subsidie van RK 2014 is spoedige beschikking ook gewenst. Omdat dit een
relatief kleine subsidie is, is een iets latere beschikking voor RK 2074 minder ingrijpend dan
uitstel van de beschikking voor Uitvoëringsregeling Water.
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19. vervolg
Begin november 2014 zal Natuurmonumenten subsidie aanvragen bij:
a. Uitvoeringsregelinq van Programma Water
begin november
b. RK 2014
uiterlijk 13 november
Provincie Noord-Holland beslist uiterlijk drie maanden na de ndiening over de
subsidieaanvraag bij Uitvoeringsregeling Van Pro gramma Water, De beslissing over RK
2014 valt in de loop van februari 2015.
In afwachting van de toekenning van deze subsidies gaat Natuurmonumenten alvast aan de
slag met:
a. opstart noodzakelijke onderzoeken
b. werven ingenieursbureau voor uitwerking plan Baggeren Eilanden de Putten en
(voor zo ver nodig) uitwerking van de daaraan gelieerde projecten (Nieuwe
Kleiptitten en Sanering Tankvar
c. voorbereiding uitbesteding Directie & toezicht
d. voorbereiding aanbesteding uitvoering van het werk
-

Op bestuurlijk niveau gaat Natuurmonumenten zich inspannen om enkele losse eindjes op
te lossen, hij voorbeeld:
o zeggenschap over de Leihoek
o zeggenschap over de Tankval
HHNK en Natuurmonumenten gaan ondertussen door met de voorbereidingen voor de
ci itvoe ring van het project Tegengaan Verzoeti’ng

4”

Natuurmonumenten
pr titKinq

t ijr

ii t)IiCir(i3

V(2ti’eflI

LI

Provincie
Noord-Hoiand

‘i,ij VOOt

dl pwiVcÂ

Natuurmonumenten

1

64

1

bijlage 1: literatuur

Harger- en Pettemerpolder, lonclrtingsplan op hcofdhjnen

Ten Haaf & B3kk€n

2005

de Putten, rueuwe vogeleilandjes

Ten Haaf & Bakker

2013

Uitvoeringsregehng Programma Water

www.noord-hollandnl

RK 2014

www.noord-holland.nI

Kust op Kracht

www.kustopkracht.nl

Beheerpian Abtskolk & de Putten

Provincie Noord-Holland

Bestemmingsplan Landelijk Noord

Gemeente Bergen

Orenteienri bodemonderzoek 2014

HO Advies

2014

Onderzoek kwaliteit bagger de Putten

HO Advies

2014
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