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Verlenging Natura 2000-beheerplan Deltawateren
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Tram 9. Vanaf station

Den Haag CS is het tien

minuten lopen. De

parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Wij hebben uw brief van 5 oktober 2022 (RWS2022/30948) met het verzoek om in te

stemmen met verlenging van het beheerplan Deltawateren op 14 oktober 2022

ontvangen.

 

Zoals destijds ook aangegeven bij de verlenging van het beheerplan Voordelta is het

spijtig dat er ook voor deze gebieden een reeds verouderd beheerplan verlengd moet

worden. Wij waarderen het dat u daarvoor de volledige verantwoordelijkheid neemt. 

Specifiek voor het Natura 2000-gebied Grevelingen stelt u dat zolang er nog geen besluit

genomen is over project Getij Grevelingen het nog onduidelijk is hoe de nieuwe

beheersituatie eruit zal komen te zien en het nieuwe beheerplan op deze nieuwe

situatie afgestemd moet worden. Wij wijzen u op het punt dat een dergelijk project

getoetst moet worden aan het vigerende beheerplan, een verouderd beheerplan helpt

dit proces juist niet. Daarnaast achten wij het waarschijnlijk dat de looptijd van project

Getij Grevelingen deze beheerplanperiode overschrijdt, waardoor een nieuw beheerplan

hier niet op kan worden afgestemd. 

Wij zijn verheugd dat er invulling is gegeven aan de afspraken die rondom de verlenging

van het beheerplan Deltawateren gemaakt zijn voor het vervolgproces, te weten:

 Het uitwerken van een gezamenlijke planning voor het beheer tijdens de

verlengingsperiode en deze dient gericht te zijn op zo snel mogelijke realisatie

van de beheerplannen.

 Het oprichten van een bestuurlijke stuurgroep waarin die planning wordt

afgestemd en vastgesteld.

 Het uitwerken en afstemmen van plan van aanpakken per gebied in

gezamenlijke ambtelijke regiegroepen.

 (Handhavings)maatregelen om de natuur binnen de vigerende beheerplannen

zo goed mogelijk te beschermen.

Voor alle bovenstaande punten zijn vorderingen gemaakt gedurende het afgelopen jaar. 
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Wij gaan er van uit dat er medewerking wordt verleend in het vinden van tussentijdse

oplossingen indien er problemen ontstaan bij zaken die door de veroudering

onvoldoende in het beheerplan zijn opgenomen. 

Gezien het vorenstaande en de constructieve samenwerking stemmen wij in met uw

verzoek het Natura 2000-beheerplan Deltawateren voor 6 jaar te verlengen. Het

ondertekende instemmingsbesluit treft u als bijlage bij deze brief aan. 

Wij kijken ernaar uit om met elkaar en de gebiedspartners de evaluatie en actualisatie

van het beheerplan voortvarend ter hand te nemen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd. secretaris, voorzitter,

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

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij

rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Bijlage:

- Ondertekend Verlengingsbesluit Natura 2000-beheerplan Deltawateren


