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Inleiding
In maart 2022 zijn er twee motorcross evenementen gepland in de omgeving
van Ruinen tot Meppel. Een evenement georganiseerd door MC80 de
Wolden en een evenement georganiseerd door Antrappers.
Door de Natuurbeschermingswacht Meppel en omstreken wordt een
voorlopige voorziening gevraagd om deze evenementen te stoppen.
Voor inhoudelijke informatie over deze evenementen zie de betreffende verzoeken
aan de rechtbank en de daarbij behorende bijlagen.
Een motorcrossevenement met 700 en 100 crossmotoren door rul terrein heeft een
stikstofuitstoot. De motoren worden meest op aanhangwagens of bestelwagens
aangevoerd. In Total zijn er veel vervoersbewegingen.
In dit memo wordt geschetst welke effecten dergelijke evenementen in maart
kunnen hebben voor de natuur.
Voor beide evenementen is het noodzakelijk dat eerst een ecologisch onderzoek
plaatsvindt en een vergunning Wnb voor gebiedsbescherming alsmede een
ontheffing voor soortbescherming wordt aangevraagd.
Voor de evenemenenten in maart / april 2022 is het nu te laat om dit te realiseren.

Gebiedsbescherming MC80 de Wolden
Het routekaartje bij de basisdocumenten is zeer onduidelijk. In ieder geval voert het
parcours vlak langs het Natura 2000-gebied Dwingelderveld. Mogelijk dat noord
van Ansen de route deel in het Natura 2000-gebied valt.
Via internet is een filmpje bekeken van een eerdere versie van het evenement.
Globaal is het evenement te beschrijven als crossen door landbouwpercelen,
afgewisseld met crossen door landschapselementen en bosranden.
Aangenomen dat niet echt door het Natura 2000-gebied zal worden gecrost kan er
wel sprake zijn van externe werking.
Het evenement zal plaatsvinden op 20 maart 2022. Dit is aan het begin van het
broedseizoen voor vogels en gedurende de voorjaarstrek van reptielen en
amfibieën.
De Kraanvogels die op het Dwingelderveld broeden hebben rond die tijd al een nest
met eieren. De omgeving van de nestplaats bevat nog geen of nauwelijks voedsel.
Dit betekent dat de broedvogels elkaar afwisselen bij het broeden en één van de
partners op de landbouwpercelen naast het Dwingelderveld gaat foerageren.
Verstoring van de foeragerende vogel verstoort het broedproces.
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Reptielen zoals de Adder, Gladde Slang en Levendbarende Hagedis kunnen ook
buiten het Dwingelderveld in de bosranden en landschapselementen overwinteren.
In het voorjaar zal worden getracht het lichaam op te warmen om de energie vrij te
maken om naar de zomerverblijven te trekken. Juist medio maart zijn deze dieren
door de gemiddeld lage temperaturen traag en daardoor kwetsbaar.
Een vergelijkbare situatie doet zich voor met de amfibieën. Van deze soorten valt
de Kamsalamander onder de gebiedsbescherming. In maart vindt rek van
overwinteringsplaatsen, vaak ver buiten de voortplantingsplaatsen, naar deze
voortplantingsplaatsen voor.
Los van stikstof dient daarom een passende beoordeling te worden gemaakt of er
wegens externe werking toch geen kans is op significante effecten.

Gebiedsbescherming Antrappers
Het Reestdal is geïdentificeerd als "Important Bird Area" en als zodanig
opgenomen in het rapport IBA2019 van Birdlife International vanwege het
geconcentreerd broedvoorkomen van de Ooievaar. Dit betekent dat het gebied moet
worden aangewezen en vooralsnog worden beschouwd als een Vogelrichtlijngebied
en als zodanig bescherming geniet, vergelijkbaar met de gebiedsbescherming van
de Wnb en Habitatrichtlijn. Dit evenement zal ongetwijfeld leiden tot verstoring
van deze functie van het gebied (hoofdstuk 2 Wnb).
De beschermingsbepalingen status van het gebied zijn onduidelijk. Het gebied is
nog niet aangewezen als Natura 2000-gebied onder de Wnb. Bescherming van de
functie waarvoor het gebied zal worden aangewezen is wel vast aan de orde. In
ieder geval dient verslechtering te worden voorkomen.
Als het gebied wordt aangewezen treden de beschermingsbepalingen van de
Habitatrichtlijn in werking.
Als het Reestdal ten onrechte niet is aangewezen als Vogelrichtlijngebied en
Natuara 200-gebied volgens de Wnb zijn de strikte beschermingsbepalingen
ingevolge artikel 4 lid 4 van de Vogelrichtlijn van rechtstreekse toepassing.
Feit is dat het gebied nog niet is aangewezen. Onduidelijk is of het gebied ten
onrechte niet is aangewezen.

Soortbescherming beide evenementen
Het evenement in het broedseizoen leidt onvermijdelijk tot verstoring van
broedvogels. In het open veld broeden de eerste weidevogels en zangvogels als
piepers en leeuweriken reeds of zijn bezig met nestplaatskeuze of nestbouw.
Speciale aandacht dient er te zijn voor de Ooievaars die dan reeds broeden op
eieren. Het verlaten van het nest door verstoring kan leiden tot afkoeling van de
eieren waardoor deze sterven.
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In de bosranden hebben reeds meerdere vogelsoorten hun nesten als. Speciale
aandacht dient er te zijn voor de roofvogels en uilen. Bosuilen hebben ten tijde van
net evenement reeds jongen.
Onder het kopje gebiedsbescherming is reeds aandacht besteed aan reptielen en
amfibieën. Alle soorten zijn beschermd. De kikker en paddentrek is in volle gang,
hetgeen betekent dat de volwassen exemplaren zich nog goeddeels in het
landbiotoop ophouden en dus gevaar lopen te worden overreden.
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