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Onderwerp

Vaststelling Natura 2000 beheerplan Kennemerland-Zuid 

Publiekssamenvatting
Voor het Natura 2000 gebied Kennemerland Zuid heeft de provincie Zuid-Holland het
definitieve beheerplan vastgesteld. Zodra het beheerplan ook door het Rijk is goedgekeurd,
zal het ter inzage worden gelegd. Kennemerland Zuid omvat het duingebied tussen
IJmuiden en Noordwijk in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Het is een prachtig gebied
met unieke natuur, die het waard is om beschermd te worden. In overleg met eigenaren,
beheerders en belangenpartijen is een  beheerplan opgesteld, waarin staat  welke
maatregelen er genomen moeten worden om de bijzondere natuur in dit gebied te
behouden. Verder is in het beheerplan het bestaande economische gebruik beschreven en
getoetst. Conclusie is dat alle bestaand gebruik zonder beperkende voorwaarden kan
worden voortgezet. Voor nieuwe activiteiten fungeert het beheerplan als toetsingskader voor
de vergunningverlening ingevolge de Wet natuurbescherming. 

Advies
1 . De Nota van antwoord bij het Natura 2000 beheerplan Kennemerland-Zuid vast te stellen,
waarin de ontvangen zienswijzen worden samengevat en beantwoord.
2. Het Natura 2000 beheerplan Kennemerland-Zuid voor de gronden in de provincie Zuid-Holland
vast te stellen, en in te stemmen met de overige delen van het beheerplan.
3. De brief aan de provincie Noord-Holland vast te stellen, waarin het besluit van Gedeputeerde
Staten tot vaststelling van het beheerplan en Nota van antwoord wordt medegedeeld.
4. De brief aan Provinciale Staten vast te stellen, waarmee de Nota van antwoord, het beheerplan
en de brief aan de provincie Noord-Holland ter kennisname worden aangeboden aan PS.
5. De publiekssamenvatting inzake het Natura 2000 beheerplan Kennemerland-Zuid vast te
stellen.

Besluit GS
Conform advies vastgesteld

 Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar  I. de Vos Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende J. Daamen digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Weber, JF 

wnd. provinciesecretaris Ir. J.C. van Ginkel MCM 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 24 april 2018 
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Bijlagen
- GS-brief aan PS – Vaststelling Natura 2000 beheerplan Kennemerland-Zuid

- GS-brief aan provincie Noord-Holland – Vaststelling Natura 2000 beheerplan Kennemerland-

Zuid
- Brief provincie Noord-Holland aan GS - Vaststelling Natura 2000-beheerplan Kennemerland-
Zuid
- Natura 2000 beheerplan Kennemerland Zuid met bijlagen

- Nota van antwoord Natura 2000 beheerplan Kennemerland-Zuid
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1 Toelichting voor het College

 

Zie brief van GS aan PS.

 

Financieel en fiscaal kader

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).

 

Juridisch kader

Zie brief aan PS.

 

2 Proces

 Zie brief aan PS.

 

3 Communicatiestrategie

 

De provincie Noord-Holland verzorgt als voortouwnemer de ter visie legging van het beheerplan.

De provincie Noord-Holland zal een persbericht uitbrengen dat in overleg met de provincie Zuid-

Holland is opgesteld. Op de website van de provincie Zuid-Holland zal een verwijzing worden

opgenomen naar de website van de provincie Noord-Holland.

 


