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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-609962503 (DOS-2016-

0012405)

Contact

L. Bergs

070 – 441 86 14

l.bergs@pzh.nl

Onderwerp:

Vaststelling Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2018 en wijziging Natuurbeheerplan 2017

Publiekssamenvatting:

Voor het ontwikkelen en beheren van natuur is het Subsidiestelsel Natuur en Landschap in 

uitvoering. De actuele natuurbeheertypen, ambitiedoelen en leefgebieden waarbinnen agrarisch 

natuurbeheer kan plaatsvinden, zijn vastgesteld in het natuurbeheerplan. Jaarlijks wordt een 

natuurbeheerplan door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Gedeputeerde Staten hebben voor 2018 op 16 mei 2017 het Ontwerp-natuurbeheerplan 

vastgesteld. Belanghebbenden hebben hierop 20 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn 

beantwoord in bijgaand Nota van beantwoording en waar van toepassing, is het 

Natuurbeheerplan 2018 gewijzigd.

Verder zijn de kaarten “Leefgebied natte dooradering” en “Leefgebied droog grasland” van het 

Natuurbeheerplan 2017 gewijzigd. Deze wijzigingen treden met terugwerkende kracht tot en met

1 januari 2017 in werking zodat geen leemte ontstaat tussen het in 2016 vastgestelde 

Natuurbeheerplan 2017 en de versie van 29 augustus 2017. 

Advies:

1. Vast te stellen het Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2018;

2. Vast te stellen de Nota van Beantwoording op de zienswijzen op het Ontwerp-

    Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2018;

3. Vast te stellen de wijziging van het Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2017, inhoudende wijziging 

    van de bijlagen kaarten 4 en 6 en deze met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017 in 

    werking te laten treden;

4. Vast te stellen de GS-brief Vaststelling Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2018 en wijziging van 

    het Natuurbeheerplan 2017 aan Provinciale Staten;

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: L. Bergs 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 29 augustus 2017 29 augustus 2017

PZH-2017-609962503 dd. 29-08-2017



2/5

5. Te bepalen dat het Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2018 en de wijziging van het 

    Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2017 bekendgemaakt worden door publicatie in het 

    Provinciaal Blad;

6. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS-voorstel Vaststelling Natuurbeheerplan 

    Zuid-Holland 2018 en wijziging van het Natuurbeheerplan 2017.

Besluit GS:
Conform advies vastgesteld

Bijlagen:
- Natuurbeheerplan_2018_Kaart1_Beheertypenkaart_A3_AG10
- Natuurbeheerplan_2018_Kaart2_Ambitiekaart_A3_AG10
- Natuurbeheerplan_2018_Kaart3_ToeslagenVaarland_A3
- Natuurbeheerplan_2018_Kaart4_LeefgebiedOpenGrasland_A3
- Natuurbeheerplan_2018_Kaart5_LeefgebiedOpenAkkerland_A3
- Natuurbeheerplan_2018_Kaart6_LeefgebiedNatteDooradering_A3
- Natuurbeheerplan_2018_Kaart7_LeefgebiedDrogeDooradering_A3
- Natuurbeheerplan_2018_Kaart8_ZoekGebiedWater_A3
- Definitief Natuurbeheerplan_2018
- Nota van beantwoording NBP 2018
- Was - Wordt tabel Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2018
- Wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2017 van 29 augustus 2017
- Natuurbeheerplan2017kaart4leefgebiedopengrasland
- Natuurbeheerplan2017kaart6leefgebiednattedooradering
- GS brief - Vaststelling Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2018 - DOS-2016-0012405
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1 Toelichting voor het College

Natuurbeheerplan 2018

In het Natuurbeheerplan (hierna: NBP) 2018 staan de natuurdoelen en natuurambities 

beschreven die als basis dienen voor de subsidiëring vanuit de Subsidieregeling Natuur- en 

Landschapsbeheer Zuid Holland 2016 (hierna: SNL) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls 

Natuur en Landschap 2013 (hierna: SKNL).

Het NBP wordt jaarlijks geactualiseerd. Er is geen sprake van beleidsinhoudelijjke veranderingen, 

ten opzichte van het NBP 2017 en het Ontwerp-NBP 2018.

In afstemming met de belanghebbende partijen (waaronder gemeenten, Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer, de collectieven) zijn de bij de NBP 2018 behorende kaartbeelden daar waar 

nodig aangepast. De tekstuele aanpassingen staan vermeld in bijgaande Was - Wordt tabel 

Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2018. 

Daarnaast zijn bij het opstellen van de definitieve versie van het NBP 2018 nog een aantal 

wijzigingen in het kaartmateriaal opgenomen door de technische vereisten van de kaart of 

technische aanpassingen na overleg met de beheerder. Ten opzichte van het Ontwerp-

Natuurbeheerplan 2018 zijn de volgende wijzigingen in de definitieve versie aangebracht:

- Het natuurbeheertype N00.02 nog om te vormen naar natuur/ nog nader te bepalen, 

wordt van de natuurbeheertypenkaart verwijderd (technische vereiste).

- De landschapstypen worden overeenkomstig met de natuurbeheertypenkaart, ook op de 

ambitiekaart opgenomen, waar dit nog niet het geval was. 

- Het natuurbeheertype in de Buttervlietpolder wordt aangepast van N01.03 Rivier- en 

moeraslandschap naar N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland op zowel de 

natuurbeheertypen- als de ambitiekaart.

- Ter plaatse van percelen bij de Nieuwkoopse Plassen met natuurbeheertype N02.01, 

N03.01, N04.01, N04.02, N04.03 en N04.04 wordt de kaart Toeslagen Vaarland 

aangepast, de toeslag is hier niet van toepassing.

- Naar aanleiding van een gebiedsschouw met de beheerder en ecologen in het kader van 

de SNL wordt in de Preekhilpolder een deel met natuurbeheertypen N10.01 Nat

schraalland aangepast naar N08.03 Vochtige duinvallei, N12.02 Kruiden- en faunarijk 

grasland en N08.02 Open duin op zowel de natuurbeheertypen- als de ambitiekaart.

Wijziging NBP 2017

De kaarten van het NBP 2017 “Leefgebied natte dooradering” en “Leefgebied droog grasland” die 

Gedeputeerde Staten op 24 mei 2016 hebben vastgesteld, zijn niet volledig. Met dit voorstel zijn 

deze kaarten gecompleteerd, zodat de correcte kaartbeelden zijn vastgesteld en die van de 

huidige versie vervallen.  

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen financiele consequenties verbonden aan het voorliggend besluit. 

Subsidieverstrekking voor natuur- en agrarisch natuurbeheer is gebaseerd op het NBP en de 

Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016. Financiële verplichtingen 
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worden aangegaan op basis van beschikte subsidieaanvragen.

Juridisch kader:

NBP 2018

Op de voorbereiding van NBP is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 

van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing . Dit houdt onder meer in dat het Ontwerp-

NBP gedurende 6 weken (19 mei tot 30 juni 2017) ter inzage heeft gelegen, waarbij 

belanghebbenden in de gelegenheid werden gesteld om zienswijze in te dienen. De zienswijzen 

zijn beantwoord in de Nota van beantwoording van het Ontwerp-NBP 2018.

De verwachting is dat bezwaren vanuit de collectieven op het definitieve NBP 2018 uitblijven, 

aangezien de wijzigingen voortkomen uit de binnengekomen zienswijzen van de 

belanghebbenden.

Het NBP 2018 treedt na publicatie in het Provinciaal Blad in werking per 1 januari 2018.

Wijziging NBP 2017

De kaarten “Leefgebied natte dooradering” en “Leefgebied droog grasland” zijn gewijzigd op 

verzoek van de belanghebbenden. Ondanks dat het een technische wijziging betreft, is sprake 

van het opnieuw vaststellen van het NBP 2017. 

In dit besluit wordt voorgesteld om af te wijken van de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Een 

inzagelegging van de wijziging van het NBP 2017 betekent namelijk dat na sluiting van deze 

periode van zes weken waarbij belanghebbenden hun zienswijze kunnen indienen, het NBP 2017 

opnieuw moet worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Deze procedure neemt te veel tijd 

in beslag waardoor het NBP 2017 te laat vastgesteld wordt. 

Door af te wijken van voormelde procedure betekent dat de bezwaarprocedure van de Algemene 

wet bestuursrecht openstaat. Bezwaren worden echter niet verwacht, aangezien de wijzigingen 

technisch van aard zijn en doorgevoerd op verzoek van belanghebbenden. Hierdoor kan het NBP 

2017 op korte termijn worden vastgesteld. 

2 Proces

Op 16 mei 2017 hebben Gedeputeerde Staten het Ontwerp-NBP 2018 vastgesteld.  Na 

vaststelling hebben belanghebbenden hun zienswijze kunnen indienen. Er is geen sprake van 

beleidsinhoudelijke wijzigingen. 

Op 24 mei 2016 hebben Gedeputeerde Staten het huidige NBP 2017 vastgesteld. Door dit 

voorstel vindt een technische wijziging plaats van twee kaarten van het NBP 2017. 

Provinciale Staten worden door middel van een GS-brief geïnformeerd over het voorliggend GS-

voorstel.

Na vaststelling van de wijziging van het NBP 2017 wordt het besluit zes weken ter inzage gelegd,

waarbij belanghebbenden de gelegenheid krijgen om hun zienswijze in te dienen.  

3 Communicatiestrategie

Na kennisname door Provinciale Staten van het voorliggend GS-voorstel worden het NBP 2018

en de wijziging van het NBP 2017 bekendgemaakt door publicatie in het Provinciaal Blad. De 
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indieners van een zienswijze worden na vaststelling van het NBP 2018 en wijziging NBP 2017 

geïnformeerd  door een brief met de Nota van Beantwoording waarin medegedeeld wordt hoe 

hun zienswijze is beantwoord.
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