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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-648384293 (DOS-2007-
0007710)

Onderwerp

Vaststelling gecorrigeerde Nota van Antwoord en N2000 beheerplan Biesbosch
 

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

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- GS-brief aan PS over de vaststelling gecorrigeerd N2000 beheerplan Biesbosch en Nota van
Antwoord
- GS-brief aan provincie Noord-Brabant over de vaststelling gecorrigeerd N2000 beheerplan
Biesbosch en Nota van Antwoord
- Natura 2000 beheerplan Biesbosch
- Natura 2000 beheerplan Biesbosch Kaartbijlagen
- Nota van Antwoord bij Natura 2000 beheerplan Biesbosch

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 29 mei 2018 -
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1 Toelichting voor het College

 

Op 19 december 2017 hebben GS op verzoek van provincie Noord-Brabant het definitieve

beheerpan Biesbosch vastgesteld. In de GS-brief stond dat met indieners van zienswijzen

gesproken was, maar dit bleek maar ten dele waar. De Natuur en Vogelwacht Biesbosch (NVB)

signaleert dit in een mail aan de gedeputeerde Weber en PS. De gedeputeerde heeft hierover

een brief geschreven aan PS. Vervolgens is NVB alsnog uitgenodigd voor een gesprek. In dit

gesprek constateerden NVB, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en provincie

Noord-Brabant dat sprake was van een technische fout en dat het betreffende deel van de

zienswijze van NVB alsnog gehonoreerd kon worden.

De provincie Noord-Brabant doet deze correcties af op ambtelijk niveau. Zuid-Holland kiest voor

het opnieuw vaststellen van de gewijzigde versies van de Nota van Antwoord en het beheerplan.

Het Rijk moest nog vaststellen en doet dit op basis van de gecorrigeerde documenten.

 

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).

De in dit voorstel beschreven correcties hebben geen financiële consequenties.

 

Juridisch kader

Zie GS-brief.

 

2 Proces

 Zie toelichting voor het college en de GS-brief.

 

3 Communicatiestrategie

 

De provincie Noord-Brabant verzorgt als voortouwnemer van dit beheerplan de communicatie en

publicatie. Na vaststelling door alle bevoegde gezagen zal deze provincie de ter inzagelegging

voor beroep verzorgen en een persbericht uitbrengen. Op de website van de provincie Zuid-

Holland zal een verwijzing worden opgenomen naar de website van de provincie Noord-Brabant.

 


