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Natuurbeheerplan 2024

Het Ontwerp Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2024 is nagenoeg gelijk aan het definitieve

Natuurbeheerplan 2023. Na vaststelling van het definitieve Natuurbeheerplan 2023 zijn

er nog twee herzieningen nodig gebleken op technische fouten. De eerste herziening is

voltooid, de 2e herziening is nog in procedure. In de tabellen hieronder staan de

tekstuele wijzigingen benoemd, eerst overzichtelijk parafraserend, dan volledig

tekstueel.

Naast de tekstuele wijzigingen zijn er ook wijzigingen aan de kaarten. In de ontwerpfase

is er een aantal wijzingen aangebracht aan de Ambitiekaart en de Beheertypekaart naar

aanleiding van vervolgvragen van een particulier bij de Reeuwijkse Plassen en diverse

ambtelijke bronnen van input. Ambtelijk is er vanuit de uitvoering gevraagd om

wijzigingen in Otterpolder, Steinsedijk Haasdrecht, Abessinië & Zuidzijderpolder,

Westveen, Krimpenerwaard Den Hoek, Buijtenland van Rhoon en tot slot Oosterse en

Westerse Laagjes te Zuid-Beijerland. De technische wijzigingen in de herzieningen zijn

qua kaartmateriaal toegelicht in de besluiten die bij de twee herzieningen horen, de

ligging is Voornes Duin, Bentwoud, Vlietland en Krimpenerwaard. 
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Tabel 1: Beknopte omschrijving van alle wijzigingen

§ NBP 2023 1e

herziening

NBP 2023 2e 

herziening

Ontwerp NBP 2024 NBP

2024

1.3 Nieuwe paragraaf met procesbeschrijving

totstandkoming NBP 2024.

4.5 De koppeltabel is 

conform de nieuwe

landelijke indeling

hernoemd. 

5.2  Vorig jaar stond in deze paragraaf nadrukkelijk 

vermeld wat in 2023 nieuw was en hoe het

proces van die wijziging verlopen was. Nu in

2024 is die extra uitleg verwijderd. De regels

zijn zo beter leesbaar.
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Tabel 2: Tekstuele vergelijking § 1.3 WAS en § 1.3 WORDT

Was (NBP23) Wordt (Ontwerp NBP24)

1.3 Totstandkoming Natuurbeheerplan

2023

In het najaar van 2021 is er een grote actie

uitgevoerd in samenwerking met de TBO’s.

Doel was om de beheerkaarten van de

TBO’s en van de provincie beter op elkaar

te laten aansluiten. Dit heeft geresulteerd

in grote hoeveelheden aanpassingen. In

zijn algemeenheid is van groot naar klein

gewerkt. Waar uit tijdgebrek kleine

aanpassingen zijn blijven liggen in de

ontwerpversie van Natuurbeheerplan 2023

zullen deze zijn opgepakt in de definitieve

versie van Natuurbeheerplan 2023, dit

betreft dan altijd minimale hoeveelheden

vierkante meters (bv <200 m2) en is op

initiatief van de betreffende beheerder.

Ook zijn er grote aanpassingen blijven

liggen omdat ze buiten de NNN vielen.

Hiervoor is het nodig de begrenzing van

het NNN aan te passen, te onderzoeken

wat de ecologische meerwaarde is, er

moet financiële ruimte zijn en er moet een

gedragen besluit genomen worden. Deze

aanpassingen zullen helaas moeten

worden uitgesteld tot Natuurbeheerplan

2024. Daarnaast zijn passages herzien in

verband met het nieuwe Europese

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Omdat de implementatie van het Nationaal

Strategisch Plan (de Nederlandse

uitwerking van het GLB) landelijk nog in

volle gang is, kunnen in dit ontwerp

natuurbeheerplan nog niet alle

uitgangspunten beschreven worden. Zo is

nog niet geheel uitgewerkt wat de

verhouding tussen de conditionaliteiten,

ecoregelingen en het agrarisch

natuurbeheer exact zal zijn. Nieuw is de

kaart voor de categorie Klimaat in het

kader van het agrarisch natuurbeheer

vanwege de doelverbreding met

klimaatdiensten. Tot slot is er een

toelichting op de kaarten opgenomen.

1.3 Totstandkoming Natuurbeheerplan 2024 

De ontwerpversie van het Natuurbeheerplan 2024

is nagenoeg gelijk aan het definitieve

Natuurbeheerplan 2023. Er is slechts een korte

periode genomen in oktober om enkele ambtelijke

wijzigingen door te voeren. Waar vorig jaar

belangrijke input van TBO’s al in het Ontwerpversie

werd meegenomen, verwerken we deze input dit

jaar pas in de Definitieve versie.
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Tabel 3: Tekstuele vergelijking § 4.5 WAS en § 4.5 WORDT

Was (NPB23) Wordt (NBP23 1eH)
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Tabel 4: Tekstuele vergelijking § 5.2 WAS en § 5.2 WORDT

Was (NBP23) Wordt (Ontwerp NBP24)

5.2 Aanvragen van subsidies voor

agrarisch natuur- en landschapsbeheer en

voor blauwe diensten

Subsidieaanvragen voor agrarisch natuur-

en landschapsbeheer, ook wel

gebiedsaanvragen genoemd, hebben

betrekking op beheersdiensten voor de in

hoofdstuk 4 beschreven leefgebieden en

categorieën. Deze aanvragen worden

ingediend door gecertificeerde

collectieven. Ook voor deze categorie

geldt dat de certificering geschiedt door

de Stichting certificering SNL. Per gebied

wordt slechts één aanvraag gehonoreerd.

De SNL 2016 bevat de eisen waaraan een

gebiedsaanvraag moet voldoen. 

Voor een deel gaat het bij de SNL 2016 om

inhoudelijke eisen aan de aanvraag. 

- Voor de verschillende

leefgebieden en de kenmerkende soorten

binnen deze leefgebieden zijn

beheermaatregelen gedefinieerd. Deze

beheermaatregelen zijn opgenomen in de

Catalogus Groenblauwe Diensten (CGBD),

zodat subsidiëring past binnen de

Europese kaders van geoorloofde

staatssteun. Uitsluitend voor

beheermaatregelen die zijn vermeld in de

CGBD kan subsidie worden verstrekt.

- De beheermaatregelen moeten

plaatsvinden binnen de op de

beheertypenkaart begrensde

leefgebieden.

- De aanvraag dient een

onderbouwing te bevatten van de kosten

waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Voor wat betreft het gebruik van

chemische gewasbeschermingsmiddelen

op gronden waar gesubsidieerd agrarisch

natuur- en landschapsbeheer plaats vindt,

geldt voor aanvragen vanaf 1 januari 2023

het volgende. In voorgaande jaren is in de

subsidieregeling opgenomen dat dit per 1

januari 2023 niet meer toegestaan zou

zijn. Met belanghebbenden partijen is een

5.2 Aanvragen van subsidies voor

agrarisch natuur- en landschapsbeheer

en voor blauwe diensten

Subsidieaanvragen voor agrarisch natuur-

en landschapsbeheer, ook wel

gebiedsaanvragen genoemd, hebben

betrekking op beheersdiensten voor de in

hoofdstuk 4 beschreven leefgebieden en

categorieën. Deze aanvragen worden

ingediend door gecertificeerde

collectieven. Ook voor deze categorie

geldt dat de certificering geschiedt door

de Stichting certificering SNL. Per gebied

wordt slechts één aanvraag gehonoreerd.

De SNL 2016 bevat de eisen waaraan een

gebiedsaanvraag moet voldoen. 

Voor een deel gaat het bij de SNL 2016

om de volgende eisen aan de aanvraag. 

- Voor de verschillende

leefgebieden en de kenmerkende soorten

binnen deze leefgebieden zijn

beheermaatregelen gedefinieerd. Deze

beheermaatregelen zijn opgenomen in de

Catalogus Groenblauwe Diensten (CGBD),

zodat subsidiëring past binnen de

Europese kaders van geoorloofde

staatssteun. Uitsluitend voor

beheermaatregelen die zijn vermeld in de

CGBD kan subsidie worden verstrekt.

- De beheermaatregelen moeten

plaatsvinden binnen de op de

beheertypenkaart begrensde

leefgebieden.

- De aanvraag dient een

onderbouwing te bevatten van de kosten

waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

- Het collectief maakt in haar

gebiedsaanvraag duidelijk op welke wijze

overige gebiedspartijen zijn betrokken,

zowel bij de totstandkoming van de

gebiedsaanvraag als bij de uitvoering

ervan.

- Het collectief onderbouwt in haar

gebiedsaanvraag de keuze van de

beheermaatregelen en de gekozen
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proces opgestart om de alternatieven,

mogelijkheden en onmogelijkheden te

verkennen rondom het streven om het

gebruik van dergelijke middelen uit te

bannen. In dit proces hebben

Gedeputeerde Staten ervoor gekozen om

het volgende scenario nader uit te werken;

het invoeren van het verbod voor de

categorieën: insecticiden, fungiciden en

nematiciden in combinatie met het

voorschrift om het gebruik van herbiciden

te beperken tot pleksgewijze toepassing.

Dit scenario leidt echter tot grote

problemen voor de uitvoering van

weidevogelbeheer op bouwland. Omdat er

binnen de graslandgebieden op bouwland

hoge dichtheden aan met name kieviten

broeden, wordt er een uitzondering

gemaakt voor het gebruik van herbiciden

bij het pakket legselbeheer op bouwland.

Hierbij is volveldse toepassing van

herbiciden wel toegestaan.

De provincie is voornemens dit besluit in

de subsidievereisten te verwerken zoals

die gaan gelden voor subsidieaanvragen

die ingaan per 1 januari 2023. 

Daarnaast worden de volgende eisen aan

de totstandkoming van de aanvragen

gesteld.

- Het collectief maakt in haar

gebiedsaanvraag duidelijk op welke wijze

overige gebiedspartijen zijn betrokken,

zowel bij de totstandkoming van de

gebiedsaanvraag als bij de uitvoering

ervan.

- Het collectief onderbouwt in haar

gebiedsaanvraag de keuze van de

beheermaatregelen en de gekozen

locaties om deze beheermaatregelen uit te

voeren. 

- Het collectief maakt in haar

gebiedsaanvraag duidelijk op welke wijze,

zowel bij de totstandkoming van de

gebiedsaanvraag als bij de uitvoering

ervan, de monitoring van ecologische

resultaten wordt vormgegeven. 

- Het collectief maakt in haar

gebiedsaanvraag duidelijk hoe het werkt

aan de vermindering van het gebruik van

locaties om deze beheermaatregelen uit

te voeren. 

- Het collectief maakt in haar

gebiedsaanvraag duidelijk op welke wijze,

zowel bij de totstandkoming van de

gebiedsaanvraag als bij de uitvoering

ervan, de monitoring van ecologische

resultaten wordt vormgegeven. 

- Er wordt geen gebruik gemaakt

van insecticiden, fungiciden, nematiciden.

- Herbiciden worden alleen

pleksgewijs gebruikt. Uitzondering: in

pakket legselbeheer op bouwland is

volveldse toepassing van herbiciden

toegestaan.

- Het collectief maakt in haar

gebiedsaanvraag duidelijk hoe het werkt

aan de vermindering van het gebruik van

herbiciden. Het proces tot het

terugdringen van het gebruik is

onderwerp van de jaarlijkse

voortgangsrapportage en het -gesprek.

De exacte eisen die gesteld worden aan

de gebiedsaanvraag staan in de

subsidieverordening.
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herbiciden. Het proces tot het

terugdringen van het gebruik is onderwerp

van de jaarlijkse voortgangsrapportage en

het -gesprek.

De exacte eisen die gesteld worden aan de

gebiedsaanvraag staan in de

subsidieverordening.


