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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2016-571184408 (DOS-2007-

0007689)

Contact

I. de Vos

070 - 441 87 55

i.de.vos@pzh.nl

Onderwerp:

vaststelling ontwerp beheerplan Natura 2000 Kennemerland Zuid

Publiekssamenvatting:

Het Natura 2000 gebied Kennemerland Zuid omvat het duingebied tussen IJmuiden en Noordwijk 

in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Het gebied is 8170 ha groot. Het gebied is door het Rijk 

aangewezen als Natura 2000 gebied vanwege de bijzondere natuurwaarden. Voor het gebied is 

in overleg met eigenaren, beheerders en belangenpartijen een ontwerp beheerplan opgesteld. In 

het beheerplan is uitgewerkt welke maatregelen er genomen moeten worden om de 

instandhoudingsdoelstellingen voor dit gebied te bereiken. Verder is in het beheerplan het 

bestaande economische gebruik beschreven en getoetst. Conclusie is dat alle bestaand gebruik 

zonder beperkende voorwaarden kan worden voortgezet. Voor nieuwe activiteiten fungeert het 

beheerplan als toetsingskader voor de vergunningverlening ingevolge de 

Natuurbeschermingswet. 

Het ontwerpbeheerplan wordt in het eerste kwartaal 2017 volgens de regels van de Algemene 

wet bestuursrecht ter visie gelegd, waarmee zienswijzen kunnen worden ingediend. Deze 

kunnen leiden tot een aanpassing in het definitieve beheerplan. 

Advies:
1. Het ontwerp-beheerplan Natura 2000 Kennemerland Zuid voor de gronden in de 

provincie Zuid-Holland die niet in eigendom en/of beheer zijn bij het Rijk vast te stellen, 
en in te stemmen met de overige delen van het ontwerp beheerplan.

2. De brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vast te stellen, waarin wordt 
ingestemd met het ontwerp-beheerplan Natura 2000 Kennemerland Zuid en de 
terinzagelegging daarvan.

3. De brief aan Provinciale Staten vast te stellen, waarmee het ontwerp-beheerplan Natura 
2000 Kennemerland Zuid, alsmede de onder 2 genoemde brief ter kennisname aan PS 
worden aangeboden.

4. De publiekssamenvatting inzake het ontwerp-beheerplan Natura 2000 Kennemerland 
Zuid vast te stellen. 

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: I. de Vos Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Kuile, JG, ter digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 10 januari 2017
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Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
Ontwerp-beheerplan Natura 2000 Kennemerland Zuid met bijlagen
Brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Brief aan Provinciale Staten
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1 Toelichting voor het College

Zie brief voor PS.

Financieel en fiscaal kader:

Geen, zie brief aan PS.

Juridisch kader:

Er zijn geen bijzonderheden.

2 Proces

Het ontwerp beheerplan is tot stand gekomen in nauwe afstemming met een breed 

samengestelde adviesgroep, bestaande uit overheden (Rijk, provincies, gemeenten, waterschap), 

terreinbeheerders (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, Waternet, 

PWN), particuliere eigenaren en gebruikers en maatschappelijke organisaties. Daarbij is 

gestreefd naar een zo breed mogelijk draagvlak voor uitwerking van de doelen en maatregelen en 

voortzetting van het gebruik. Verwacht wordt dat deze brede werkwijze zal leiden tot een 

beperking van het aantal in te dienen zienswijzen. Het ontwerp beheerplan is intern afgestemd 

met alle relevante beleidsvelden (water, cultuur, ruimtelijke ordening) en de omgevingsdiensten 

Haaglanden (vergunningverlening) en Zuid-Holland Zuid (handhaving). Er zijn geen knelpunten. 

In de brief aan PS is de vervolgprocedure opgenomen.

3 Communicatiestrategie

De provincie Noord-Holland verzorgt als voortouwnemer de ter visie legging van het ontwerp 

beheerplan. De provincie Noord-Holland zal een persbericht uitbrengen dat in overleg met de 

provincie Zuid-Holland is opgesteld. Op de website van de provincie Zuid-Holland zal een 

verwijzing worden opgenomen naar de website van de provincie Noord-Holland.
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