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Aanleiding 

Op 1 januari 2010 is het Subsidiestelsel voor Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) in werking getreden ter vervanging van provinciale subsidieregelingen 

Natuurbeheer (PSN) en Agrarisch Natuurbeheer (PSAN). Voor de uitvoering van deze subsidieregelingen stellen Gedeputeerde Staten een Natuurbeheerplan

op, dat jaarlijks wordt herzien. Het Natuurbeheerplan vormt het toetsingskader voor de toekenning van subsidie voor beheer, functiewijziging en inrichting. 

Het Ontwerp-Natuurbeheerplan heeft zes weken ter visie gelegen.

Er zijn in totaal 20 zienswijzen ingediend. Daarnaast zijn enkele technische wijzigingen doorgevoerd; deze betreffen kleine aanpassingen die in het Ontwerp-

Natuurbeheerplan niet of foutief zijn verwerkt.

Procedure terinzagelegging

Het Ontwerp-Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2018 heeft van 22 mei tot 2 juli jl. ter inzage gelegen. Het Ontwerp-Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2018

heeft gedurende de periode van de terinzagelegging op de website van de provincie Zuid-Holland gestaan. Het Ontwerp-Natuurbeheerplan kon in die 

periode tevens worden ingezien op het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag. 

Communicatie ter inzage legging

De terinzagelegging van het Natuurbeheerplan is in een publicatie in het Provinciaal Blad aangekondigd. Daarnaast zijn beheerders van wie de subsidie voor 

natuurbeheer eind 2017 afloopt per brief hierover geïnformeerd en is er gewezen op de terinzagelegging. In het Groene Partnersoverleg, waar de grote 

terreinbeherende organisaties en de Vereniging Hollands Particulier Grondbezit aan deelnemen, is de terinzagelegging eveneens aangekondigd. De 

indieners van een zienswijze ontvangen na vaststelling van het Natuurbeheerplan een brief met deze Nota van Beantwoording zienswijzen, waarin is 

aangegeven hoe hun zienswijze is behandeld.
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Overzicht zienswijzen

1. Natuurmonumenten
2. Staatsbosbeheer Zuid-Holland
3. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
4. Vereniging Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke
5. Werkgroep Agrarisch Natuurbeheer ANV Den Hâneker: J. Aantjes
6. Coöperatie Collectief Hoeksche Waard
7. Coöperatie Bosgroep Midden Nederland
8. Natuurcoöperatie Krimpenerwaard
9. Agrarisch Collectief Midden-Delfland
10. Collectief Alblasserwaard Vijfheerenlanden
11. Collectief De Hollandse Venen
12. Collectief Zuid Hollandse Eilanden
13. Agrarisch Collectief Krimpenerwaard
14. Gemeente Krimpenerwaard
15. Gemeente Rotterdam
16. VOF Vreeswijk
17. M.A.W.M. Straathof
18. G.T. Uitbeijerse
19. Blokland Agrarische Administratie & Advies: Houdstermaatschappij A.T. Bikker Beheer B.V. 
20. PPP Agro Advies Ing. C. de Leeuw: Schep Holsteins Holland BV
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Aanvrager Samenvatting Beantwoording Conclusie

1 Natuur-
monumenten

1. Verzocht wordt om aanpassing van een 
aantal beheertypen op de provinciale 
beheertypenkaart in de Duinen van 
Voorne en Duinen van Goeree, waar na 
het uitvoeren van herstelmaatregelen in 
het kader van N2000 en de PAS een 
verschuiving van beheertypen is 
opgetreden.

2. Verzocht wordt om de 150 ha aan PMR-
gronden in de noordrand van Rotterdam 
(Schiezone, Vlinderstrik) op te nemen als 
‘nog om te vormen’ op de 
beheertypenkaart, zoals voor Buytenland 
van Rhoon het geval is.

3. Verzocht wordt om het 
openstellingsbesluit vergezeld te laten 
gaan van een kaart waarop is 
aangegeven of gronden zijn opengesteld 
of niet. 

4. Verzocht wordt om de volgende, tot nu 
toe niet opengestelde gebieden voor 
SNL-beheersubsidie open te stellen:
- Annabos en enige bosjes op 

Goeree.
- Deel van de polder Schieveen.

1. De provincie kan zich vinden in de 
voorgestelde aanpassingen van de 
beheertypen. De percelen waarvoor een 
(ander) natuurbeheertype wordt 
voorgesteld, wordt aangepast op de 
natuurbeheertypen- en ambitiekaart. De 
percelen waarvoor het type ‘nog om te 
vormen naar natuur’ wordt voorgesteld, 
zijn als zodanig opgenomen op de 
ambitiekaart van het Natuurbeheerplan. 
De percelen waarvoor wordt voorgesteld 
deze aan te passen naar type E01.01 of 
E01.03, maken geen onderdeel uit van 
het Natuurbeheerplan en zijn niet op de 
natuurbeheertype- en ambitiekaart 
weergegeven.

2. Op de beheertypekaart is het niet 
mogelijk percelen aan te duiden als ‘nog 
om te vormen naar natuur’. Daarnaast 
ligt de Vlinderstrik in zijn geheel en de 
Schiezone grotendeels buiten de 
begrenzing van het NNN. 

3. Dit verzoek heeft geen betrekking op de 
besluitvorming rondom het 
Natuurbeheerplan 2018. Bij het 
vaststellen van het openstellingsbesluit 
zal worden bezien of opengestelde 
gronden op kaart worden aangegeven.

4. Dit verzoek heeft geen betrekking op de 
besluitvorming rondom het 
Natuurbeheerplan 2018. Het verzoek zal 
worden betrokken bij de voorbereiding 
van het openstellingsbesluit.

1. De zienswijze leidt tot aanpassing van de 
natuurbeheertypen- en ambitiekaart van 
het Natuurbeheerplan.

2. De zienswijze leidt niet tot aanpassing 
van het Natuurbeheerplan. 

3. De zienswijze leidt niet tot aanpassing 
van het Natuurbeheerplan.

4. De zienswijze leidt niet tot aanpassing 
van het Natuurbeheerplan.

2 Staatsbos-
beheer Zuid-
Holland

Per januari 2018 heeft Staatsbosbeheer 
zeggenschap over de gronden van het 
recreatieschap Zuidwestelijke Delta in de 

1. De provincie kan zich vinden in de 
zienswijzen, de begrenzing van de 
natuurbeheertypen en de 

1. De zienswijze leidt tot aanpassing van de 
begrenzing van de natuurbeheertypen op 
de natuurbeheertypen- en ambitiekaart 
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Aanvrager Samenvatting Beantwoording Conclusie

Grevelingen. Er wordt verzocht om de kaart 
als volgt aan te passen:
1. Aanpassen van de kaart van het 

Natuurbeheerplan aan de nieuwe 
begrenzing van de terreinen.

2. Wijzigen van de terreinen die nu het 
beheertype N08.02 Open duin hebben, 
naar N12.06 Ruigteveld omdat het 
aangewezen type zwak blijkt te 
kwalificeren. Alleen op de punten blijft 
het type N08.02 bestaan.

natuurbeheertypen zelf, worden 
aangepast naar de begrenzing en de 
typen  zoals opgenomen in de bij de 
zienswijze gevoegde shapefile.

2. De provincie kan zich vinden in de 
zienswijzen, de begrenzing van de 
natuurbeheertypen en de 
natuurbeheertypen zelf, worden 
aangepast naar de begrenzing en de 
typen  zoals opgenomen in de bij de 
zienswijze gevoegde shapefile.

van het Natuurbeheerplan.
2. De zienswijze leidt tot aanpassing van de 

begrenzing van de natuurbeheertypen op 
de natuurbeheertypen- en ambitiekaart 
van het Natuurbeheerplan.

3 Stichting Het 
Zuid-Hollands 
Landschap

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap 
verzoekt beheertypen aan te passen omdat 
deze niet stroken met de in het terrein 
aanwezige beheertype.

Hieronder volgt per deelgebied een 
antwoord:

- Ridderkerkse Griend: de provincie 
kan zich vinden in de zienswijze.

- Sophiapolder: vaarlandtoeslag wordt 
verstrekt voor delen die fysiek 
beheer nodig hebben. Water en 
procesnatuur (zoals het type Rivier-
en moeraslandschap) vallen daar 
niet onder / de noordelijke punt ligt 
niet binnen de grenzen van het NNN. 

- Preekhilpolder: de provincie kan zich 
vinden in de zienswijze.

- Ommeloop: de provincie kan zich 
vinden in de zienswijze.

- Mildenburg: de provincie kan zich 
vinden in de zienswijze. 

- Kouwe Grond: de provincie kan zich 
vinden in de zienswijze. 

- Kleistee: de provincie kan zich 
vinden in de zienswijze. 

- Klein Profijt: de provincie kan zich 
vinden in de zienswijze.

- Kasteelgaarde Rhoon: de provincie 
kan zich vinden in de zienswijze. 

Hieronder is per deelgebied beschreven of de 
zienswijze leidt tot aanpassing van de 
natuurbeheertypen- en ambitiekaart van het 
Natuurbeheerplan:

- Ridderkerkse Griend: de zienswijze 
leidt tot aanpassing van de kaarten.

- Sophiapolder: de zienswijze leidt niet 
tot aanpassing van de kaarten. 

- Preekhilpolder: de zienswijze leidt tot 
aanpassing van de kaarten.

- Ommeloop: de zienswijze leidt tot 
aanpassing van de kaarten.

- Mildenburg: de zienswijze leidt tot 
aanpassing van de kaarten.

- Kouwe Grond: de zienswijze leidt tot 
aanpassing van de kaarten.

- Kleistee: de zienswijze leidt tot 
aanpassing van de kaarten.

- Klein Profijt: de zienswijze leidt tot 
aanpassing van de kaarten en 
aanvullend tot aanpassing van de 
kaart Toeslagen Vaarland van het 
Natuurbeheerplan.

- Kasteelgaarde Rhoon: de zienswijze 
leidt tot aanpassing van de kaarten.

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



Nota van Beantwoording op het Ontwerp-Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2018 6

Aanvrager Samenvatting Beantwoording Conclusie

- Holle Mare/ Derryvliet: het westelijk 
perceel ligt niet binnen de grenzen 
van het NNN. De provincie kan zich 
vinden in de zienswijze met 
betrekking tot de twee oostelijke 
percelen. 

- Duinen van Oostvoorne: de provincie 
kan zich vinden in de zienswijze. 

- Groene Strand: de provincie kan zich 
vinden in de zienswijze.

- Holle Mare/ Derryvliet: de zienswijze 
leidt tot aanpassing van de kaarten 
ter plaatse van de twee oostelijke 
percelen. 

- Duinen van Oostvoorne: de 
zienswijze leidt tot aanpassing van 
de kaarten. 

- Groene Strand: de zienswijze leidt 
tot aanpassing van de kaarten.

4 Vereniging 
Agrarisch 
Natuur en 
Landschaps-
beheer Rijn & 
Gouwe 
Wiericke

1. Verzocht wordt de begrenzing van het 
leefgebied open grasland te verruimen 
en de begrenzingen zelf nauwkeuriger/ 
logischer in te tekenen zoals op de kaart 
in de bij de zienswijze gevoegde bijlage 
is aangegeven.

2. De Vereniging constateert dat aan 
landbouwgrond het natuurbeheertype 
N00.01 – nog om te vormen naar natuur 
– is toegekend. Verzocht wordt om het 
natuurbeheertype N00.01 te verwijderen 
mocht het zo zijn dat het beoogde 
natuurbeheer makkelijker gerealiseerd 
kan worden op landbouwgrond i.c.m. 
agrarisch natuurbeheer. Mocht het zo 
zijn dat het beoogde natuurbeheer niet 
realiseerbaar is, wordt verzocht het 
natuurbeheertype N00.01 te verwijderen. 

3. Verzocht wordt om te onderzoeken of de 
Tempelpolder als belangrijk
weidevogelgebied op de kaart gezet kan 
worden. Dit geldt voor meer locaties. 

1. De provincie kan zich vinden in de 
zienswijze, met uitzondering van een 
aangegeven locatie. Voor deze locatie 
geldt dat de percelen binnen de 
begrenzing van de gerealiseerde NNN 
liggen en een natuurbeheertype kennen. 
Reeds gerealiseerde NNN kan niet 
overlappen met een leefgebied zoals 
bedoeld in het Natuurbeheerplan. 

2. Het is niet noodzakelijk om het 
natuurbeheertype N00.01 te verwijderen. 
De aanduiding zoals deze op de 
ambitiekaart van het Natuurbeheerplan is 
weergegeven, staat het agrarisch 
natuurbeheer niet in de weg. 

3. De term ‘belangrijk weidevogelgebied’ 
heeft geen betrekking op het 
Natuurbeheerplan 2018, maar is een 
term welke afkomstig is uit de 
Verordening Ruimte 2014 en betreft de 
aangewezen ‘gebieden met bijzondere 
kwaliteit’ zoals in de Verordening Ruimte 
opgenomen. Het verzoek heeft dan ook 
geen betrekking op de besluitvorming 
rondom het Natuurbeheerplan 2018. 

1. De zienswijze leidt tot aanpassing van de 
kaart Leefgebied Open Grasland van het 
Natuurbeheerplan.

2. De zienswijze leidt niet tot aanpassing 
van het Natuurbeheerplan.

3. De zienswijze leidt niet tot aanpassing 
van het Natuurbeheerplan.

5 Werkgroep Verzocht wordt om de natuurbeheertypekaart De provincie kan zich vinden in de De zienswijze leidt tot aanpassing van de 
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Aanvrager Samenvatting Beantwoording Conclusie

Agrarisch 
Natuurbeheer 
ANV Den 
Hâneker: J. 
Aantjes

op verschillende percelen zoals aangegeven 
in de bij de zienswijze gevoegde bijlage, in 
overeenstemming te brengen met 
overeengekomen kaartbeeld van de 
subsidiebeschikking. 

zienswijze. natuurbeheertypen- en ambitiekaart van het 
Natuurbeheerplan.

6 Coöperatie 
Collectief 
Hoeksche 
Waard

Verzocht wordt om begrenzingen op de 
kaarten van het Natuurbeheerplan op enkele 
onderdelen aan te passen zodat deze 
overeenkomen met de werkelijke situatie:
1. Opschuiven van de grens van het 

leefgebied Open grasland zoals 
aangegeven op de bij de zienswijze 
gevoegde kaart.

2. Aanpassen van kaartmateriaal ter 
plaatse van plekken waar de IMNA laag 
niet correspondeert met de feitelijke 
situatie, zoals aangegeven op de bij de 
zienswijze gevoegde kaarten.

3. Aanpassingen in de begrenzing zoals 
verzocht bij de inspraakprocedure op het 
ontwerp Natuurbeheerplan 2017, zoals 
ook de intentie van de provincie was om 
aanpassingen door te voeren.

1. De provincie kan zich vinden in de 
zienswijze. 

2. De provincie kan zich vinden in de 
zienswijze. 

3. De provincie kan zich vinden in de 
zienswijze. Het betreft het verzoek met 
betrekking tot bloemdijken en 
‘krekennatuurterreinen’ zoals in de 
zienswijze van vorig jaar toegelicht:
a. Bloemdijken: Het Natuurbeheerplan 

wordt aangepast voor de genoemde 
terreinen die nu het beheertype 
N12.01 Bloemdijk kennen, die geen 
onderdeel uitmaken van het NNN, 
niet in beheer zijn bij 
Staatsbosbeheer en waarop geen 
actuele SNL beschikking rust; 
hiervan vervallen de 
natuurbeheertypen en het leefgebied 
Droge dooradering wordt uitgebreid. 

b. Krekennatuurterreinen: De door de 
coöperatie genoemde 
‘krekennatuurterreinen’ zullen alsnog 
van het voorgestelde 
natuurbeheertype worden voorzien, 
voorzover dit terreinen betreffen die 
gelegen zijn binnen het NNN.

1. De zienswijze leidt tot aanpassing van de 
kaart Leefgebied Open Grasland van het 
Natuurbeheerplan.

2. De zienswijze leidt tot aanpassing van de 
kaart Leefgebied Open Akkerland van 
het Natuurbeheerplan.

3. De zienswijze leidt tot aanpassing van 
het Natuurbeheerplan:
a. De natuurbeheertypen- en 

ambitiekaart en de kaart Leefgebied 
Droge Dooradering worden 
aangepast.

b. De natuurbeheertypen- en 
ambitiekaart en de kaart Leefgebied 
Droge Dooradering worden 
aangepast. 

7 Coöperatie 
Bosgroep 
Midden 
Nederland

1. Verzocht wordt om correcties zoals 
ingediend bij SNL-aanvraag 2017 te 
wijzigen op de natuurbeheertypenkaart.

2. Verzocht wordt om natuurbeheertypen te 
wijzigen ter plaatse van percelen zoals 
weergegeven in de bij de zienswijze 

1. De provincie kan zich vinden in de 
zienswijze.

2. De provincie kan zich vinden in de 
zienswijze.

1. De zienswijze leidt tot aanpassing van de 
natuurbeheertypen- en ambitiekaart van 
het Natuurbeheerplan.

2. De zienswijze leidt tot aanpassing van de 
natuurbeheertypen- en ambitiekaart van 
het Natuurbeheerplan.
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Aanvrager Samenvatting Beantwoording Conclusie

gevoegde bijlage. 

8 Natuur-
coöperatie 
Krimpener-
waard

Verzocht wordt om de aanduidingen N13.01 
en N10.02 op de natuurbeheertypenkaart op 
gronden van de Natuurcoöperatie 
Krimpenerwaard, zoals op de bij de 
zienswijze gevoegde bijlage weergegeven, 
om te zetten naar de aanduiding N00.01.

Het is niet mogelijk het natuurbeheertype 
N00.01 op de natuurbeheertypenkaart weer 
te geven, omdat dit een type betreft dat nog 
moet worden omgevormd naar natuur. In 
plaats daarvan worden de natuurbeheertypen 
N13.01 en N10.02 van de 
natuurbeheertypenkaart verwijderd. Op de 
ambitiekaart worden deze omgevormd tot 
N00.02 Nog om te vormen naar natuur / nog 
nader te bepalen. De ambitiekaart is niet 
relevant voor de bepaling door RvO met 
betrekking tot betalingsrechten.

De zienswijze leidt tot aanpassing van de 
natuurbeheertypen- en ambitiekaart van het 
Natuurbeheerplan.

9 Agrarisch 
collectief 
Midden-
Delfland

1. Verzocht wordt om in het 
Natuurbeheerplan vast te leggen dat de 
collectieven jaarlijks geconsulteerd 
worden over het weidevogelbeheer 
binnen het NNN.

2. Geadviseerd wordt om in het 
Natuurbeheerplan kort iets te melden 
over het initiatief om in Zuid-Holland tot 
kwaliteitsverbetering van het 
weidevogelbeheer te komen. 

3. Voorgesteld wordt om ‘Veelzijdig 
Boerenland’ zoals in § 4.3 staat 
genoemd, te vervangen door 
BoerenNatuur.nl en/of de Zuid-Hollandse 
‘afdeling’ daarvan (BoerenNatuur Zuid-
Holland).

4. Met betrekking tot de polder Schieveen 
wordt het volgende verzocht:
a. In overeenstemming brengen van de 

begrenzing van het natuurgebied in 
de zuidwesthoek van de polder met 
de begrenzing zoals die in het 
recente bestemmingsplan voor 

1. De passage in paragraaf 4.3  slaat op het 
procescriterium binnen het agrarisch 
natuurbeheer dat het agrarisch collectief 
verantwoordelijk is voor de beheerregie. 
Hier valt de afstemming van het 
agrarisch natuurbeheer met andere 
beheerders en vrijwilligers onder. De 
provincie voert met alle partijen jaarlijks 
gesprekken over het weidevogelbeheer 
zowel binnen als buiten het NNN en de 
afstemming hiervan. De tekst is op dit 
punt verduidelijkt.

2. De provincie kan zich vinden in de 
zienswijze. Er is een korte passage aan 
het einde van paragraaf 4.3 toegevoegd.

3. De provincie kan zich vinden in de 
zienswijze en heeft de correctie 
doorgevoerd.

4. a. De Provincie kan zich vinden in de 
zienswijze.
b. Dit verzoek heeft geen betrekking op 
de besluitvorming rondom het 
Natuurbeheerplan 2018. Het verzoek zal 

1. De zienswijze leidt tot aanpassing van 
het Natuurbeheerplan.

2. De zienswijze leidt tot aanpassing van 
het Natuurbeheerplan.

3. De zienswijze leidt tot aanpassing van 
het Natuurbeheerplan.

4. a. De zienswijze leidt tot aanpassing van 
de natuurbeheertypen- en ambitiekaart 
en de kaart Leefgebied Open Grasland 
van het Natuurbeheerplan.
b. De zienswijze leidt niet tot aanpassing 
van het Natuurbeheerplan.
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Aanvrager Samenvatting Beantwoording Conclusie

Schieveen is vastgesteld en 
begrenzen van het overige gebied 
als 'leefgebied open grasland’.

b. De natuurgebieden in Schieveen van 
beheerbudget te voorzien.  

worden betrokken bij de voorbereiding 
van het openstellingsbesluit.

10 Collectief 
Alblasser-
waard 
Vijfheeren-
landen

Verzocht wordt om de leefgebieden Open 
grasland en Droge dooradering binnen de op 
de bij de zienswijze gevoegde bijlage 
weergegeven gebieden, uit te breiden. 

De provincie kan zich voor alle deelgebieden 
vinden in de zienswijze.

De zienswijze leidt tot aanpassing van de 
kaart Leefgebied Open Grasland en de kaart 
Leefgebied Droge Dooradering van het 
Natuurbeheerplan.

11 Collectief De 
Hollandse 
Venen

In het ontwerp Natuurbeheerplan is in de 
ambitiekaart ten noorden van de 
Nieuwkoopse Plassen een gebied 
aangewezen als zoekgebied nieuwe natuur. 
Verzocht wordt om de kaart leefgebied Open 
grasland aan te passen en het gehele 
zoekgebied nieuwe natuur (exclusief TBO 
percelen) aan te wijzen als leefgebied Open 
grasland.

De provincie kan zich vinden in de 
zienswijze. 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de 
kaart Leefgebied Open Grasland van het 
Natuurbeheerplan.

12 Collectief Zuid 
Hollandse 
Eilanden

Verzocht wordt om een opnieuw ingericht 
gebied rond de Strypsche wetering in 
Rockanje, zoals weergegeven op de bij de 
zienswijze gevoegde kaart, op te nemen in
het Natuurbeheerplan als leefgebied Open 
Grasland. 

Het leefgebied open grasland zal worden 
uitgebreid met het aangegeven deel, 
uitgezonderd de delen van het NNN die met 
een natuurbeheertype op kaart staan.

De zienswijze leidt tot aanpassing van de 
kaart Leefgebied Open Grasland van het 
Natuurbeheerplan.

13 Agrarisch 
Collectief 
Krimpener-
waard

Verzocht wordt om percelen/ gebieden zoals 
in de bij de zienswijze gevoegde bijlage 
weergegeven, toe te voegen aan het 
leefgebied Open Grasland. 

De provincie kan zich voor alle deelgebieden 
vinden in de zienswijze.

De zienswijze leidt tot aanpassing van de 
kaart Leefgebied Open Grasland van het 
Natuurbeheerplan.

14 Gemeente 
Krimpener-
waard

1. Verzocht wordt om specifieke gebieden, 
zoals op de bij de zienswijze gevoegde 
bijlage zichtbaar gemaakt, te herzien en 
een aanduiding op te nemen die past bij 
het proces voor (zelf)realisatie van 
natuur in deze gebieden en die het 
mogelijk maakt dat grondeigenaren in 

1. De provincie kan zich vinden in de 
zienswijze. De natuurbeheertypen 
worden op de ambitiekaart omgevormd 
naar het natuurbeheertype N00.02 Nog 
om te vormen naar natuur / nog nader te 
bepalen. Daarnaast is hierover  in 
paragraaf 3.4 een tekst opgenomen met 

1. De zienswijze leidt tot aanpassing van de 
ambitiekaart van het Natuurbeheerplan.

2. De zienswijze leidt tot aanpassing van de 
ambitiekaart van het Natuurbeheerplan.
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deze gebieden een beroep kunnen doen 
op de SKNL en SNL.

2. Gevraagd wordt om te bezien of de 
natuurbeheertypen in de overige 
gebieden, zoals op de bij de zienswijze 
gevoegde kaart is weergegeven, 
aanpassingen behoeven.

toelichting.
2. De provincie kan zich vinden in de 

zienswijze. De natuurbeheertypen 
worden op de ambitiekaart omgevormd 
naar het natuurbeheertype N00.02 Nog 
om te vormen naar natuur / nog nader te 
bepalen. Daarnaast wordt een tekst in 
het Natuurbeheerplan opgenomen met 
toelichting.

15 Gemeente 
Rotterdam

1. Verzocht wordt om de begrenzing van de 
NNN-gronden in de Polder Schieveen in 
overeenstemming te brengen met de 
kaart van het bestemmingsplan ‘Natuur-
en recreatiegebied Schieveen’.

2. Verzocht wordt om de natuurpercelen in 
de Polder Schieveen open te stellen voor 
SNL-beheersubsidie. 

1. De Provincie kan zich vinden in de 
zienswijze. Zie ook zienswijze 9.4a

2. Dit verzoek heeft geen betrekking op de 
besluitvorming rondom het 
Natuurbeheerplan 2018. Het verzoek zal 
worden betrokken bij de voorbereiding 
van het openstellingsbesluit.

1. De zienswijze leidt tot aanpassing van 
het Natuurbeheerplan. De zienswijze 
leidt niet tot aanpassing van het 
Natuurbeheerplan.

16 VOF Vreeswijk Verzocht wordt om het perceel zoals in de bij 
de zienswijze gevoegde bijlage een 
standaard agrarische code te geven in plaats 
van het natuurbeheertype N05.01 Moeras. 

De provincie kan zich vinden in de 
zienswijze. Het natuurbeheertype blijft wel 
staan op de ambitiekaart, deze kaart is niet 
relevant voor de bepaling door RvO met 
betrekking tot betalingsrechten. Er wordt 
geen agrarische code gegeven aan het 
perceel. 

De zienswijze leidt tot aanpassing van de 
natuurbeheertypenkaart van het 
Natuurbeheerplan.

17 M.A.W.M. 
Straathof

Verzocht wordt om het gebied grenzend aan 
de Zwolsestraat in Scheveningen en dat nu 
aangeduid staat op de ambitiekaart als 
beheertype N00.01 Nog om te vormen 
natuur, aan te passen naar de huidige stand 
van nu omdat het gebied 25 jaar geleden is 
ingericht. 

De provincie kan zich vinden in de 
zienswijze.

De zienswijze leidt tot aanpassing van de 
natuurbeheertypen- en ambitiekaart van het 
Natuurbeheerplan.

18 G.T. Uitbeijerse Verzocht wordt om het beheertype ter plaatse 
van de beheereenheid van meneer 
Uitbeijerse (Waddinxveen, sectie G, nummer 
3086) te wijzigen van N12.02 Kruiden- en 
faunarijk grasland naar N13.01 Vochtig 

De provincie kan zich vinden in de 
zienswijze.

De zienswijze leidt tot aanpassing van de 
natuurbeheertypen- en ambitiekaart van het 
Natuurbeheerplan.
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weidevogelgrasland. 

19 Blokland 
Agrarische 
Administratie & 
Advies: 
Houdstermaats
chappij A.T. 
Bikker Beheer 
B.V.

1. Verzocht wordt om het natuurbeheertype 
N11.01 van de percelen in eigendom van 
de Houdstermaatschappij, welke bij de 
zienswijze als bijlage zijn gevoegd, te 
verwijderen uit het Natuurbeheerplan 
2018, omdat dit perceel in regulier 
landbouwgebruik is.

2. Verzocht wordt om nadrukkelijk aan te 
geven aan de RVO om het 
Natuurbeheerplan niet op deze wijze te 
gebruiken voor het jaar 2017 en eerder 
omdat dit voor eigenaar en gebruiker van 
de gronden veel financiële schade 
oplevert. 

1. De provincie kan zich vinden in de 
zienswijze. Het natuurbeheertype blijft 
wel staan op de ambitiekaart, deze kaart 
is niet relevant voor de bepaling door 
RvO met betrekking tot betalingsrechten

2. Dit verzoek heeft geen betrekking op de 
besluitvorming rondom het 
Natuurbeheerplan 2018. De provincies 
hebben hier gezamenlijk actie op 
ondernomen. 

1. De zienswijze leidt tot aanpassing van de 
natuurbeheertypenkaart van het 
Natuurbeheerplan.

2. De zienswijze leidt niet tot een 
aanpassing van het Natuurbeheerplan. 

20 PPP Agro 
Advies Ing. C. 
de Leeuw: 
Schep 
Holsteins 
Holland BV

Verzocht wordt om de intekening van het 
natuurbeheertype N05.01 Moeras op de 
beheertype kaart 2015-2017 en 2018, 
evenals de ambitiekaart 2018, zodanig te 
wijzigen dat deze alleen op de naastgelegen 
watergangen berust en niet op de 
landbouwpercelen. Het betreft de percelen 
zoals bij de zienswijze als bijlage gevoegd. 

Voor wat betreft het verzoek met betrekking 
tot de beheertypenkaart van 2018, kan de 
provincie zich vinden in de zienswijze. Het 
natuurbeheertype wordt van de kaart af 
gehaald. Deze blijft echter wel staan op de 
ambitiekaart, maar wordt in het kader van het 
zienswijze met betrekking tot 
Krimpenerwaard, omgezet naar 
natuurbeheertype N00.02 Nog om te vormen 
naar natuur / nog nader te bepalen. Deze 
kaart is niet relevant voor de bepaling door 
RvO met betrekking tot betalingsrechten. 
Het  verzoek met betrekking tot wijziging van 
de beheertypenkaart 2015-2017 heeft geen 
betrekking op de besluitvorming rondom het 
Natuurbeheerplan 2018.

De zienswijze leidt tot aanpassing van de 
natuurbeheertypenkaart van het 
Natuurbeheerplan, niet tot aanpassing van de 
ambitiekaart.
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