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Betreft: Ontwerp beheerplan Natura 2000 Kennemerland-Zuid Verzenddatum

3 0 NOV. 2016
Geacht College,

Kenmerk
880833/Hierbi) laten wij u weten dat wij op 29 november 2016 het ontwerp 

Natura 2000-beheerplan voor het gebied Kennemerland-Zuid hebben 
vastgesteld. Het ontwerp beheerplan treft u als bIJIage bIJ deze brief 
aan. Het is tot stand gekomen in nauw overleg met betrokken partijen 
in het gebied en in ambtelijk overleg met vertegenwoordigers van de 
provincie Zuid-Holland.

Uw kenmerk

In het beheerplan zijn de Natura 2000-doelen uitgewerkt en is 
aangegeven welke maatregelen nodig zijn om deze doelen te kunnen 
realiseren. Dit zijn voor het overgrote deel maatregelen waarover reeds 
besluitvorming heeft plaatsgevonden in het kader van het PAS.
Ook is aangegeven onder welke voorwaarden het huidig gebruik in en 
om de gebieden kan worden voortgezet zonder dat daarvoor een 
vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet nodig is.

Uw college is mede bevoegd gezag voor de vaststelling van dit 
beheerplan. Wij verzoeken u om in te stemmen met het ontwerp 
beheerplan en het vast te stellen voor de gronden gelegen in de 
provincie Zuid-Holland.
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Na uw akkoord starten wij de volgens artikel 19a lid 5 van de 
Natuurbeschermingswet voorgeschreven procedure conform afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht om tot vaststeiling van het 
definitieve plan te komen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Hodand,

pr^vindesecretaris voojfejKer

Sergk .W, RemkesC- i.

1 bijlage(n)
Ontwerp beheerplan Natura 2000 Kennemerland-Zuid
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