Geacht college,

Hierbij willen wij onze zienswijze geven op het Natura 2000 Ontwerpbeheerplan Voordelta
2015-2A21.

Het ontwerp geeft in hoofdlijnen een goed beeld van de situatie. Wat daarbij op valt, is dat de
situatie voor bepaalde doelsoorten nog (lang) niet is bereikÍ. Een belangrijk aantal viseters en
veel bodemdiereters zítten onder het gewenste niveau! Ook de aanwezigheid en de kwaliteit
van de zeehonden vraagt nog extra aandacht. In deze wordt de situatie voor de Bruinvis
gemist. Hoewel geen doelsoort, en dus zonder instandhoudingsverplichting, is de Bruinvis een
belangrijke indicator zoogdier voor de biodiversiteit van deze wateren.
Ten aanzien van de plantkundige en abiotische ontwikkelingen valt het op dat embryonale
duinvorming vóór de Kwade Hoek niet onder de instandhoudingsplicht van de Voordelta
behoren. Terwijl dit gebied zich toch als onderdeel van het grote Voordelta totaal 'gedraagt'.
Wanneer er sprake is van (instandhoudings-) beheer gaaÍ dit veelal over regelgeving I
restricties I toegangsbeperkingen. Hoewel over handhaving, in geval van overheden, wel
wordt besproken en deze, in theorie, ook voldoende is uitgewerkt, ziet de praktijk er echter
anders uit. Met name verstoringen door recreanten (Kitesurfers, buggykiters en hanggliders)
worden erg lang getolereerd. Het beheer, in de vofln van handhavend optreden, moet ons
inziens eerder en sneller gebeuren.

Wat ons daarbij ook zorgen baart, is dat veel en regelmatig met zware terreinauto's, vaÍl
instanties, over het strand wordt gereden. Dit laat letterlijk en figuurlijk ongewenste sporen
na, in de vorm van verstorirg en zelf van overrijden van jonge strandvogels. Kortom de zo
gewenste rust wordt nog onvoldoende gegarandeerd.
Hoewel er voor de stranden op de Kop van Goeree vooralsnog geen strandslaaphuisjes zijn
gepland, willen we wel aandacht vragen voor de gevolgen hiervan, zowel op De Kop van
Goeree als elders in het Voordeltagebied. Wij zijn van mening dat strandslaaphuisjes niet in
de Voordelta thuis horen. Zowel uit een oogpunt van verstoring, ma,ar ook uit een
landschappelijk oogpunt zijn deze huisjes ongewenst. Er zijn voldoende 'binnendijkse'
locaties, in de buurt van de kust, waar recreatiewoningen kunnen worden gebouwd.
Tot slot vinden wij de toename van mosselzaadinvanginstallaties (MZI's) in de voordelta uit
landschappelijk oogpunt ongewenst. Er liggen er al in het rustgebied van de roodkeelduiker
(doelsoort). Als er meer MZI's komen kan dat schadelijk zijn voor de ruimte die
roodkeelduikers nodig hebben om te overwinteren in de voordelta.

Wrj hopen dat u bovenstaande aandachtspunten alsnog nadrukkelijker in het beheerplan,
hetzij in de vorm van algemene restricties, danwel van locatierestricties, wilt opnemen.
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