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Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Verlenging Beheerplan Deltawateren 

Geachte Statenleden,

Middels deze brief informeren wij u dat Gedeputeerde Staten op 8 november 2022

hebben ingestemd met het verzoek van Rijkswaterstaat d.d. 14 oktober 2022 om het

Natura 2000 beheerplan Deltawateren 2016-2022 voor een periode van maximaal 6 jaar

te verlengen.

Rijkswaterstaat is, namens de minister van I&W, de voortouwnemer voor het Natura

2000 beheerplan Deltawateren waaronder de geheel of gedeeltelijk binnen provinciale

grenzen gelegen gebieden Grevelingen, Haringvliet, Hollands Diep en Oude Maas vallen.

De Provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant zijn voor besluiten over dit

beheerplan mede-bevoegd gezag.

Per brief d.d. 11 november 2021 heeft Rijkswaterstaat de mede-bevoegde gezagen

geïnformeerd over de planning van de nieuwe beheerplannen voor deze gebieden en

aangekondigd voornemens te zijn het beheerplan Deltawateren voor een periode van

maximaal 6 jaar te verlengen.

Ambtelijk en bestuurlijk zijn de volgende afspraken gemaakt die uitgangspunt zijn voor

de verlenging (bevestigd door RWS per brief op 24 december 2021):

- Het uitwerken van een gezamenlijke planning voor het beheer tijdens de

verlengingsperiode en dient gericht te zijn op zo snel mogelijke realisatie van de

beheerplannen

- Het oprichten van een stuurgroep waarin die planning wordt afgestemd /

vastgesteld

- Het uitwerken en afstemmen van plan van aanpakken per gebied in gezamenlijke

regiegroepen

- (Handhavings)maatregelen om de natuur binnen de vigerende plannen zo goed

mogelijk te beschermen
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Wij gaan ervan uit u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd over

de voortgang van de nieuw op te stellen beheerplannen van de Deltawateren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd. secretaris, voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM  drs. J. Smit 
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