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Hierbij treft u het ontwerp Natuurbeheerplan 2018 ter informatie aan. Het natuurbeheerplan geeft 

de natuurdoelen weer en biedt de basis voor de subsidieregeling voor natuur- en 

landschapsbeheer, het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de subsidieregeling voor een 

kwaliteitsimpuls natuur en landschap. Het natuurbeheerplan is geen beleidsbepalend document 

maar onderdeel van het instrument om het natuurbeleid uit te voeren.

Net als in voorgaande jaren hebben wij het natuurbeheerplan voor het komende jaar in ontwerp 

vastgesteld. Zoals gedeputeerde Weber u heeft toegezegd in de Commissievergadering

Duurzame Ontwikkeling van 7 september 2016 is in het Natuurbeheerplan 2018 opgenomen dat 

er naast jaarlijkse evaluatiegesprekken met de collectieven ook jaarlijks met de vrijwilligers een 

dergelijk gesprek gevoerd zal worden. U treft dit aan in paragraaf 4.3.

Ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2017 zijn er in het Natuurbeheerplan 2018 alleen 

technische en geen uit beleid voortkomende wijzigingen doorgevoerd. Jaarlijks geven beheerders 

en collectieven onjuistheden in de kaarten door. Deze zijn in het ontwerp Natuurbeheerplan 2018

verwerkt. Daarnaast zijn een aantal redactionele wijzigingen verwerkt. In de bijlage treft u een 

was-wordt tabel aan.

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd tot het vaststellen van het natuurbeheerplan. Omdat het 

natuurbeheerplan een belangrijke basis is voor subsidieaanvragen voor het natuurbeheer en 

agrarisch natuurbeheer, dient het natuurbeheerplan tijdig te worden vastgesteld. Het standaard 

maar voor het subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) noodzakelijke tijdspad is dat 

wij het Natuurbeheerplan 2018 zo snel mogelijk na het zomerreces in definitieve vorm vaststellen.

Om iedere belanghebbende de gelegenheid te geven een zienswijze op het plan in te dienen 

wordt het ontwerp Natuurbeheerplan 2018 ter inzage gelegd. De ter inzage legging is gepland 

van 19 mei 2017 tot 30 juni 2017. Vervolgens stellen wij de Nota van beantwoording op de 
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zienswijzen en het definitieve Natuurbeheerplan 2018 vast. Dit is voorzien in een van de eerste 

GS-vergaderingen na het zomerreces waarna het definitieve natuurbeheerplan en de Nota van 

beantwoording aan u ter informatie gestuurd zullen worden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris, voorzitter,

`
drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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