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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-586091583 (DOS-2016-

0012405)

Contact

E. Buijserd

070 - 441 69 56

e.buijserd@pzh.nl

Onderwerp:

Vaststelling Ontwerp Natuurbeheerplan 2018

Publiekssamenvatting:

Voor het ontwikkelen en beheren van natuur is het Subsidiestelsel Natuur en Landschap in 

uitvoering. De actuele natuurbeheertypen, ambitiedoelen en leefgebieden waarbinnen agrarisch 

natuurbeheer kan plaatsvinden, zijn vastgesteld in het natuurbeheerplan. Jaarlijks wordt een 

natuurbeheerplan door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Gedeputeerde Staten hebben voor 2018 een ontwerp natuurbeheerplan vastgesteld. 

Belanghebbenden kunnen van 19 mei 2017 tot 30 juni 2017 hierop een zienswijze indienen. 

Gedeputeerde Staten zullen vervolgens, na behandeling van de zienswijzen, een definitief 

Natuurbeheerplan 2018 vaststellen.

Advies:
1. Vast te stellen het Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 met bijbehorende bijlagen; 

2. Vast te stellen de bijlage ‘Was word tabel NBP2017 _ ontwNBP2018’ behorende bij de GS 

brief;
3. Vast te stellen de GS-brief waarmee het Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 met bijbehorende 

bijlagen en de Was word tabel NBP2017 _ ontwNBP2018’ aan PS ter kennisname worden
aangeboden;

4. Te bepalen dat het Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 gedurende 6 weken na de vaststelling 
door GS ter inzage wordt gelegd;

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het Ontwerp Natuurbeheerplan 2018.

Besluit GS:
Vagesteld conform advies

Bijlagen:
Ontwerp Natuurbeheerplan_2018
Ontwerp Natuurbeheerplan_2018_Kaart1_Beheertypenkaart_A3_AG10
Ontwerp natuurbeheerplan_2018_Kaart2_Ambitie_A3

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: E. Buijserd Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Kuile, JG, ter digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 16 mei 2017 16 mei 2017
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Ontwerp_Natuurbeheerplan_2018_Kaart3_ToeslagenVaarland_A3
Ontwerp_Natuurbeheerplan_2018_Kaart4_LeefgebiedOpenGrasland_A3
Ontwerp_Natuurbeheerplan_2018_Kaart5_LeefgebiedOpenAkkerland_A3
Ontwerp_Natuurbeheerplan_2018_Kaart6_LeefgebiedNatteDooradering_A3
Ontwerp_Natuurbeheerplan_2018_Kaart7_LeefgebiedDrogeDooradering_A3
Ontwerp_Natuurbeheerplan_2018_Kaart8_ZoekGebiedWater_A3
GS brief - Vaststelling Ontwerp Natuurbeheerplan 2018 - DOS-2016-0012405
BIJLAGE GS brief Was word tabel NBP2017 _ ontwNBP2018
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1 Toelichting voor het College

Zie GS-brief.

Financieel en fiscaal kader:

Geen opmerkingen.

Juridisch kader:

GS zijn op basis van artikel 1.3 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-

Holland 2016 bevoegd tot het vaststellen van het natuurbeheerplan.

Op de voorbereiding van het Natuurbeheerplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht van toepassing. Dit houdt onder meer in dat het Ontwerp-Natuurbeheerplan 

gedurende 6 weken ter inzage wordt gelegd waarbij belanghebbenden in de gelegenheid worden 

gesteld om hier zienswijzen op in te brengen.

2 Proces

Het vaststellen van het natuurbeheerplan is een jaarlijks terugkerende actie. Het 

natuurbeheerplan is de basis waarop de subsidieverlening in het kader van de Subsidieregeling

Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 (subsidie voor natuurbeheer en agrarisch 

natuurbeheer) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (subsidie voor 

omzetting van landbouwgrond naar natuur en inrichtingsmaatregelen ten behoeve van natuur) 

plaatsvindt.

Bij de behandeling van het Natuurbeheerplan 2017 in de Commissievergadering Duurzame 

Ontwikkeling van 7 september 2016 hebben Provinciale Staten gevraagd om in het 

Natuurbeheerplan 2018 op te nemen dat er naast jaarlijkse evaluatiegesprekken met de 

collectieven ook jaarlijks met de vrijwilligers een dergelijk gesprek gevoerd zal worden. Dit is 

verwerkt in paragraaf 4.3.

Daarnaast geven jaarlijks beheerders en collectieven geconstateerde onjuistheden van de 

kaarten door. Daar waar het evidente fouten betreft, zijn deze in het ontwerp natuurbeheerplan 

verwerkt. Daarnaast kunnen belanghebbenden gedurende de ter inzageperiode van 19 mei 2017 

tot 30 juni 2017 een zienswijze indienen. Deze zullen in een nota van beantwoording verwerkt 

worden en daar waar van toepassing zullen deze leiden tot een aanpassing van het 

natuurbeheerplan. Vervolgens stellen Gedeputeerde Staten het definitieve Natuurbeheerplan 

2018 vast. Dit is voorzien in een van de de eerste vergaderingen na het zomerreces.

3 Communicatiestrategie

Zowel het ontwerp natuurbeheerplan als het definitieve natuurbeheerplan zal ter kennisname naar 

Provinciale Staten gestuurd worden. De groene partners zullen van de zienswijzeperiode op de 
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hoogte worden gebracht. Daarnaast wordt de ter inzage periode via een officiële bekendmaking

bekend gemaakt. 
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