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Op 24 april 2018 hebben wij op verzoek van de provincie Noord-Holland het definitieve Natura

2000 beheerplan Kennemerland-Zuid en de bijhorende Nota van antwoord op de zienswijzen

vastgesteld. Deze documenten bieden wij u hierbij ter informatie aan.

 

Natura 2000 beheerplan Kennemerland-Zuid / ontvangen zienswijzen

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 Natura 2000 gebied Kennemerland-Zuid heeft de provincie Noord-Holland als

voortouwnemer een ontwerpbeheerplan opgesteld. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met

de provincie Zuid-Holland en een breed samengestelde adviesgroep met andere partijen. In het

beheerplan zijn de voor dit gebied aangewezen Natura 2000 doelen uitgewerkt in omvang,

kwaliteit, ruimte en tijd. Het beheerplan geeft aan welke maatregelen er genomen moeten worden

om de instandhoudingsdoelstellingen voor dit gebied te bereiken. Een aantal doelen is

stikstofgevoelig en Kennemerland-Zuid is dan ook een PAS gebied. De PAS gebiedsanalyse

maakt onderdeel uit van het beheerplan.

Ook zijn de huidige (economische) activiteiten in en rondom het gebied getoetst aan de Natura

2000 doelen. Beoordeeld is of deze activiteiten (mogelijk) negatieve effecten op de

instandhoudingsdoelen hebben. In het beheerplan is geconcludeerd dat de huidige activiteiten

geen dan wel een verwaarloosbaar klein effect op de instandhoudingsdoelen hebben en op

dezelfde wijze kunnen worden voortgezet.

Het ontwerpbeheerplan is na vaststelling door alle bevoegde gezagen van 30 maart tot en met 10

mei 2017 ter inzage gelegd, zodat eenieder de mogelijkheid had om zijn of haar zienswijze

kenbaar te maken. In totaal zijn 38 zienswijzen ontvangen. Deze hadden deels betrekking op het

proces en de communicatie, dit is in de beantwoording nader toegelicht.

Een deel van de zienswijzen was van technische aard en dit heeft in een aantal gevallen geleid

tot aanpassingen in de tekst. Diverse zienswijzen hadden betrekking op het Programma Aanpak
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Stikstof, hiervoor is verwezen naar de reguliere procedures inzake het PAS. Meerdere

zienswijzen hadden betrekking op regulering van de populatie damherten, hiervoor is verwezen

naar de hiervoor doorlopen procedure inzake de Wet natuurbescherming.

Vier indieners van zienswijzen zijn uitgenodigd voor een gesprek, waarin de gelegenheid werd

geboden tot het toelichten van de zienswijze. Dit heeft niet geleid tot wijzigingen.

Er zijn geen zienswijzen ingediend die specifiek betrekking hadden op het Zuid-Hollandse

gedeelte.

Voor de samenvatting en beantwoording van alle zienswijzen verwijzen wij naar de Nota van

antwoord.

 

Wettelijk kader

De Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn zijn in 2005 geïmplementeerd in de Wet

natuurbescherming (voorheen Nbwet). In 2013 is het aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000

gebied Kennemerland-Zuid vastgesteld door de voormalige staatssecretaris van Economische

Zaken. Hierin zijn de natuurdoelen vastgelegd. Op basis van de Wet natuurbescherming

(voorheen Nbwet) en het aanwijzingsbesluit is hieraan een uitwerking gegeven in het beheerplan.

Voor alle in het beheerplan opgenomen activiteiten geldt dat na vaststelling van het definitieve

beheerplan geen vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming meer nodig is. Voor

uitbreiding van huidige activiteiten en nieuwe toekomstige activiteiten fungeert het beheerplan als

toetsingskader voor de vergunningverlening. Daarnaast is het beheerplan het handhavingskader

ingevolge de Wet natuurbescherming. 

 

Financiële aspecten

Met het vaststellen van het beheerplan worden geen financiële verplichtingen aangegaan. Dit zal

indien van toepassing separaat gebeuren bij de nadere uitwerking van de maatregelen. De

kosten kunnen worden gedekt uit het voor Natura 2000 beschikbare budget in Programma 1

(groen, waterrijk en schoon).

 

Vervolgprocedure

Na vaststelling door alle bevoegde gezagen zal de provincie Noord-Holland het beheerplan en de

Nota van antwoord conform de regels van de Algemene wet bestuursrecht ter visie leggen. Voor

diegenen die een zienswijze hebben ingediend is het daarbij mogelijk om beroep aan te tekenen

bij de rechtbank in Haarlem. Ook belanghebbenden die destijds redelijkerwijs geen zienswijze

konden indienen, en belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen in het definitieve

beheerplan ten opzichte van het ontwerpbeheerplan, kunnen in beroep gaan.

De communicatie rond de tervisielegging zal door de provincie Noord-Holland worden verzorgd.
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Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd secretaris, voorzitter,
 

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

  

Bijlagen:

- Natura 2000 beheerplan Kennemerland-Zuid met bijlagen

- Nota van antwoord Natura 2000 beheerplan Kennemerland-Zuid

- Brief aan provincie Noord-Holland

 

 


