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Onderwerp

Natura 2000 verlenging beheerplan Deltawateren

Advies

1. In te stemmen met voorgenomen besluit van de minister van Infrastructuur en

Waterstaat tot verlenging van het Natura 2000-beheerplan Deltawateren 2016-

2022 met een periode van maximaal zes jaar

2. Vast te stellen de instemmingsbrief aan Rijkswaterstaat inzake de verlenging van

het Natura 2000-beheerplan Deltawateren 2016-2022 met een periode van

maximaal zes jaar

3. Vast te stellen de GS-brief waarmee PS wordt geïnformeerd over de

instemmingsbrief aan Rijkswaterstaat inzake de verlenging van het Natura 2000-

beheerplan Deltawateren 2016-2022 met een periode van maximaal zes jaar.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over instemming met verlenging van het

Natura 2000-beheerplan Deltawateren

Aangezien de commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS,

bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te

geven aan B. Potjer, gedeputeerde Natuur van de Provincie Zuid-Holland, om de

verlenging van het Natura 2000-beheerplan Deltawateren 2016-2022 met

Rijkswaterstaat namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- Brief RWS met het formele verzoek tot instemming met de verlenging van

beheerplan Deltawateren (RWS2022/30948, d.d. 5 oktober 2022, ontvangen 14

oktober 2022)

o Bijlage 1: het te tekenen verlengingsbesluit

o Bijlage 2: onderbouwing en toelichting inclusief planning;

o Bijlage 3: eventuele wijzigingen van ondergeschikt belang en disclaimer 

- GS-brief aan RWS als reactie op hun verzoek

- Brief van RWS met toelichting op afspraken rondom verlenging N2000

beheerplannen Voordelta en Deltawateren (d.d. 24-12-2021) 

- GS-brief aan PS

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

Openbaar 8 november 2022 17 november 2022
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1 Toelichting voor het College

 

Rijkswaterstaat is, namens de minister van I&W, het bevoegd gezag en voortouwnemer

voor de deltawateren waarvan de Natura 2000-gebieden Grevelingen, Haringvliet,

Hollandsch Diep, Oude Maas en Voordelta geheel of gedeeltelijk binnen Zuid-Holland

gelegen zijn. De provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant zijn mede-bevoegd

gezag voor de deltawateren. Voor de Voordelta is een individueel beheerplan opgesteld

en per 1 maart verlengd met instemming van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en

Zeeland. De andere gebieden zijn opgenomen in het beheerplan Deltawateren, welke op

17 november 2022 verloopt. 

Per brief d.d. 11 november 2021 heeft Rijkswaterstaat de provincie geïnformeerd over

de planning van de nieuwe beheerplannen van deze gebieden en heeft zij de provincie

verzocht om in te stemmen met de verlengingsduur van de huidige beheerplannen met

zes jaar. Per brief (d.d. 5 oktober 2022, ontvangen d.d. 14 oktober 2022) ontving de

provincie het formele verzoek van Rijkswaterstaat aan GS om in te stemmen met het

verlengingsbesluit van het beheerplan Deltawateren. Naar verwachting zullen de

colleges van Gedeputeerde Staten van Zeeland en Noord-Brabant, alsook de minister van

LNV, voor 17 november instemmen met dit verzoek.  

Vanwege de ecologische druk op de gebieden is er vanuit de provincie Zuid-Holland op

zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau aangegeven dat een snellere procedure en andere

volgorde in de afhandeling van de gebieden de voorkeur heeft. Rijkswaterstaat geeft aan

dat dit om praktische redenen niet haalbaar is (met name vanwege capaciteit). De

provincie Zuid-Holland heeft (per lid-GS brief van gedeputeerde Potjer, d.d 22-12-2021)

aangegeven dat zij het bijzonder spijtig vindt dat het niet lukt om eerder nieuwe

beheerplannen op te stellen. Want het betekent dat het noodzakelijk is om langer te

werken volgens de vigerende beheerplannen die nu al verouderd zijn. De provincie moet

zich nu conformeren aan de planning zoals Rijkswaterstaat voorstelt, inclusief verlenging

zonder herziening, omdat een periode zonder beheerplan ook een zeer onwenselijke

situatie is. De verantwoordelijkheid om nog maximaal zes jaar op basis van verouderde

beheerplannen te werken ligt dan ook bij Rijkswaterstaat. 

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

de verlenging:

 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 plannen van aanpak per gebied in

gezamenlijke ambtelijke regiegroepen.

 (Handhavings)maatregelen om de natuur binnen de vigerende beheerplannen zo

goed mogelijk te beschermen.

Rijkswaterstaat heeft deze afspraken in aanloop naar het verlengingsbesluit nogmaals

bevestigd per brief op 24 december 2021 en voor alle bovenstaande punten zijn

vorderingen gemaakt gedurende het afgelopen jaar. 
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Op dit moment wordt er al intensief gewerkt aan de beheerplanevaluaties van alle

deltawateren, hierbij zijn de Provincie Zuid-Holland en omgevingsdiensten Haaglanden

en Zuid-Holland Zuid nauw betrokken. 

Provincie Zuid-Holland is bezig met natuurdoelanalyses voor al haar gebieden. De

gebieden met stikstofgevoelige habitats zijn al gereed. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0,00

Programma   : Ambitie 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Het beheerplan vormt (mede) het toetsingskader voor vergunningverlening en

handhaving. Wanneer de beheerplannen niet verlengd worden, en niet op tijd een nieuw

beheerplan kan worden vastgesteld, levert dat problemen op met vergunningverlening

en handhaving en de uitvoering van activiteiten die op grond van het beheerplan zijn

vrijgesteld van vergunningplicht.

Het is eenmalig mogelijk beheerplannen te verlengen met maximaal zes jaar. Omdat

slechts eenmaal verlengd mag worden en Rijkswaterstaat de ervaring heeft dat de

doorlooptijd van de beheerplannen enkele jaren kan duren, vraagt Rijkswaterstaat aan

GS om in te stemmen met een verlenging van zes jaar. Rijkswaterstaat heeft een

planning voorgelegd waarin het beheerplanproces voor al haar gebieden die in 2022

aflopen is uitgewerkt. Omdat niet alle plannen tegelijk uitgewerkt kunnen worden, is

voor een spreiding gekozen waarbij voor het evalueren en het opstellen van nieuwe

beheerplannen van alle gebieden in totaal zes jaar nodig zal zijn. Het streven is

nadrukkelijk om zo snel mogelijk een nieuw beheerplan per gebied op te leveren en niet

noodzakelijk de volle zes jaar te benutten.

Tegen dit verlengingsbesluit kan bezwaar worden gemaakt binnen 6 weken na

bekendmaking. De Wet natuurbescherming schrijft voor dat bij een verlenging geen

toepassing behoeft te worden gegeven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet

bestuursrecht. Om deze reden vindt er geen terinzagelegging plaats. Rijkswaterstaat

neemt het voortouw bij het afhandelen van eventuele bezwaarschriften.

 

De cdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176

Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de cdK

afgegeven machtiging wordt B. Potjer, gedeputeerde van Natuur, gemachtigd om de

overeenkomst verlenging van het Natura 2000-beheerplan Deltawateren 2016-2022 met

Rijkswaterstaat namens de provincie te ondertekenen.

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft, in overeenstemming met de

staatssecretaris van Economische Zaken en Gedeputeerde Staten van Zeeland en Zuid-
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Holland, het Natura 2000 beheerplan Deltawateren vastgesteld op 17 november 2016.

Op 25 januari 2022 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het verzoek van

Rijkswaterstaat tot een verlenging van het beheerplan van Natura 2000-gebied

Voordelta voor een periode van maximaal 6 jaar.

 

3 Proces

 

Rijkswaterstaat heeft het verlengen van het beheerplan Deltawateren met de

terreinbeheerders en andere direct belanghebbende besproken. Door verlenging van het

beheerplan kunnen vrijstellingen en afspraken die voor de looptijd van het beheerplan

zijn gemaakt gecontinueerd en uitgevoerd worden.

 

Na vaststelling door Gedeputeerde Staten wordt het verlengingsbesluit ondertekend en

wordt Rijkswaterstaat door middel van de bijgevoegde GS-brief daarover geïnformeerd.

Rijkswaterstaat streeft ernaar het gezamenlijke verlengingsbesluit uiterlijk 17 november

2022 te publiceren in de Staatscourant.

4 Participatie en rolneming

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de wettelijke taak om elke 6 jaar

beheerplannen vast te stellen. Daarnaast heeft de minister de bevoegdheid deze met

maximaal 6 jaar te verlengen. Hierover moet overeenstemming worden bereikt met

andere bevoegde gezagen zoals GS van Zuid-Holland en Zeeland. Via de lopende

gebiedsprocessen en beheerplanprocessen zijn relevante partijen hierbij betrokken en

hierover geïnformeerd.

5 Communicatiestrategie

Het besluit om het beheerplan Deltawateren te verlengen wordt door Rijkswaterstaat

gepubliceerd in de Staatscourant. De verdere communicatie naar de betrokken

gebiedspartijen verloopt via Rijkswaterstaat, al is de provincie hier nauw bij betrokken.

Ook bij het opstellen van het nieuwe beheerplan wordt de provincie al intensief

betrokken.  

 

 PS zal over het besluit worden geïnformeerd middels een lid-GS brief. 


