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Gedeputeerde Staten – Provincie Zuid-Holland

De heer B. Potjer

Postbus 90602

2509 LP  DEN HAAG

 

Datum 24 december 2021

Onderwerp Toelichting afspraken N2000 beheerplannen

 

Geachte heer Potjer,

Dank voor uw brief van 21 december 2021 waarin u uw reactie geeft op het

voornemen van Rijkswaterstaat om de beheerplannen Deltawateren en Voordelta

te verlengen voor de maximale verlengingsduur. In uw reactie geeft u aan dat de

provincie Zuid-Holland als mede-bevoegd gezag van deze Natura 2000 gebieden

bereid is mee te werken aan de voorgestelde verlenging mits Rijkswaterstaat

eerder gemaakte afspraken betrekt bij het verzoek tot verlenging. Graag bevestig

ik hierbij dat de afspraken die d.d. 30 september j.l. gemaakt zijn in de aanloop

naar het verlengingsbesluit nagekomen worden. Deze hebben als doel om goed

beheer te waarborgen voor de gebieden waar we gezamenlijk

verantwoordelijkheid voor dragen.

De afspraken betreffen het uitwerken van een gezamenlijke planning voor het

beheer tijdens de verlengingsperiode, het oprichten van een stuurgroep waarin die

planning wordt afgestemd, het uitwerken en afstemmen van plannen van aanpak

per gebied in gezamenlijke regiegroepen en (handhavings)maatregelen om de

natuur binnen de vigerende plannen zo goed mogelijk te beschermen. Deze

afspraken worden hieronder nader toegelicht.

Het is, zoals u in uw brief aangeeft, spijtig dat we moeten kiezen om te verlengen

in plaats van komend jaar de nieuwe beheerplannen vast te stellen. De redenen

waarom dit niet mogelijk is zijn toegelicht in onze brief van 11 november j.l..

Afgesproken is dat Rijkswaterstaat zich inzet om zo spoedig mogelijk de evaluatie

en actualisatie van de beheerplannen tot een goed einde te brengen, waarbij we

rekening houden met de capaciteit van alle betrokken organisaties in de

Zuidwestelijke Delta. 

In uw brief vraagt u naar de plannen die Rijkswaterstaat wil gaan uitvoeren

tijdens de verlengingsperiode. Vanuit Rijkswaterstaat lopen verschillende

processen om nieuwe plannen en projecten te ontwikkelen om goed beheer te

waarborgen tijdens de verlengingsperiode, waar de provincie Zuid-Holland ook bij

betrokken is. Wij hebben er vertrouwen in dat met een goede samenwerking

tussen Rijkswaterstaat, de betrokken bevoegde gezagen (gemeenten, provincies,

en ministeries) handhavingsdiensten en terreinbeherende organisaties er ook
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binnen de vigerende beheerplannen de benodigde maatregelen genomen kunnen

worden om de natuur voldoende te blijven beschermen. Deze plannen en

projecten zijn momenteel nog in ontwikkeling en worden opgesteld in afstemming

met onder andere de eerder genoemde instanties. Voor Rijkswaterstaat is het van

belang dat de plannen goed aansluiten op bekende knelpunten voor het beheer en

behoeftes van uitvoeringsdiensten en handhavingsdiensten. Daarom werkt

Rijkswaterstaat samen met de betreffende organisaties om maatregelen te

identificeren, uit te werken en vast te stellen. Rijkswaterstaat wil samen met de

betrokken partijen inzetten op het verbeteren van de toezicht en handhaving, het

handhaafbaar maken van de huidige beheerplannen en de monitoring van gebruik.

Ook extra beheer- en inrichtingsmaatregelen worden onderzocht. De uitwerking

van deze plannen en maatregelen voor de verlengingsperiode komen in het

gezamenlijke plan van aanpak per gebied.

Om de samenwerking en afstemming te verbeteren zijn er tussen de provincie

Zuid-Holland en Rijkswaterstaat afspraken over het opzetten van een bestuurlijke

stuurgroep. De stuurgroep is bedoeld om de verschillende planningen voor de

vigerende beheerplannen en de vernieuwing van de beheerplannen af te stemmen

en waar nodig gebiedsgerichte regiegroepen sturing te geven. Daarnaast is de

stuurgroep bedoeld om de problemen met de afstemming die in het verleden

ontdekt zijn te ondervangen en op te lossen. Welke vorm deze groep aanneemt en

hoe deze het beste plaats kan krijgen in de bestaande overlegstructuren zal in

overleg met de betrokken bevoegde gezagen (provincies en ministeries) bepaald

worden. Het is mogelijk dat ook andere betrokken organisaties zoals

terreinbeheerders en gemeenten betrokken worden als uit het overleg komt dat

hun deelname in de stuurgroep bijdraagt aan de effectiviteit. 

Dit zijn de afspraken zoals overeengekomen in de aanloop naar de verlenging. Ik

hoop dat ik hiermee aan uw verzoek om de afspraken bij de verlengingsprocedure

te betrekken hebben voldaan. We zullen u over het verloop van de uitvoering van

deze afspraken op de hoogte houden en u uiteraard blijven betrekken bij de

ontwikkeling en uitvoering van de afgesproken plannen.

Hoogachtend,

de hoofdingenieur-directeur,

namens deze,

hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta

 

 

 

 

 

 

                           

                                         

           

                                        

                               

                             

                                

                                   

               

           


