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Voor u ligt het Ontwerp Natuurbeheerplan 2019 ter kennisname dat Gedeputeerde Staten op 3

april 2018 hebben vastgesteld. Het natuurbeheerplan geeft de natuurdoelen weer en vormt de

basis voor de Subsidieregeling Natuur- en landschapsbeheer, het agrarisch natuur- en

landschapsbeheer en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap. Het

natuurbeheerplan is geen beleidsbepalend document, maar onderdeel van het instrument om het

natuurbeleid uit te voeren. 

 

Zoals in voorgaande jaren is het natuurbeheerplan voor het komende jaar in ontwerp vastgesteld. 

Net als bij het Natuurbeheerplan 2018 zijn in het Ontwerp Natuurbeheerplan 2019 uitsluitend

technische wijzigingen en geen beleidswijzigingen opgenomen. In dit ontwerp zijn een aantal

redactionele wijzigingen verwerkt. In de bijlage treft u een was-wordt tabel aan met een overzicht

van de wijzigingen. 

 

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

natuurbeheerplan vormt een belangrijke basis voor subsidieaanvragen voor het natuurbeheer en

agrarisch natuurbeheer. Om die reden dient het natuurbeheerplan tijdig te worden vastgesteld. 

De planning is om de definitieve vorm van het Natuurbeheerplan 2019 vast te stellen in één van

de laatste GS-vergaderingen voor het zomerreces. 

http://www.zuid-holland.nl


 

Ons kenmerk

  PZH-2018-636305430

2/2

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

wordt het Ontwerp Natuurbeheerplan 2019 ter inzage gelegd. De terinzagelegging is voorzien

van 9 april 2018 tot en met 21 mei 2018. Vervolgens stellen wij de Nota van beantwoording op de

zienswijzen en het definitieve Natuurbeheerplan 2019 vast. Dit is voorzien in de laatste GS-

vergaderingen voor het zomerreces, waarna het definitieve natuurbeheerplan en de Nota van

beantwoording aan u ter kennisname worden aangeboden. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd.secretaris, voorzitter,
 

ir. J.C. van Ginkel MCM drs. J. Smit

  

Bijlagen:

- Ontwerp Natuurbeheerplan 2019 inclusief bijlagen.

- Was-Wordt tabel NBP 2018- Ontwerp NBP2019. 

 

 


