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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-653527284 (DOS-2018-

0000516)

Onderwerp

Vaststelling Definitief Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2019

Advies

1. Vast te stellen het Definitief Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2019 inclusief de bijlagen Kaart 

1 t/m 8 en de Was-Wordt-tabel Natuurbeheerplan 2019;

2. Vast te stellen de Nota van Beantwoording op de zienswijzen op het Ontwerp-

Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2019;

3. Vast te stellen de GS-brief waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over de 

Vaststelling Definitief Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2019 inclusief de bijlagen Kaart 1 t/m 

8 en de Was-Wordt-tabel Natuurbeheerplan 2019;

4. Te bepalen dat het Definitief Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2019 bekendgemaakt wordt 

door publicatie in het Provinciaal Blad;

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het GS-voorstel Vaststelling Definitief 

Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2019.

Besluit GS
vastgesteld conform advies

Bijlagen

- GS-brief - Vaststelling Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2019 

- Definitief Natuurbeheerplan 2019 

- Nota van beantwoording NBP 2019

- Was-Wordt tabel Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2019

- Natuurbeheerplan 2019 Kaart 1 Beheertypenkaart (bestaat uit 5 deelkaarten)

- Natuurbeheerplan 2019 Kaart 2 Ambitiekaart (bestaat uit 5 deelkaarten)

- Natuurbeheerplan 2019 Kaart 3 Toeslagen Vaarland

- Natuurbeheerplan 2019 Kaart 4 Leefgebied Open grasland

- Natuurbeheerplan 2019 Kaart 5 Leefgebied Open Akkerland

- Natuurbeheerplan 2019 Kaart 6 Leefgebied Natte Dooradering 

- Natuurbeheerplan 2019 Kaart 7 Leefgebied Droge Dooradering

- Natuurbeheerplan 2019 Kaart 8 Leefgebied Water

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 10 juli 2018
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1 Toelichting voor het College

Zie GS-brief.

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan het besluit tot vaststelling van het Definitief 

Natuurbeheerplan 2019.

De subsidieverlening van natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer is gebaseerd op het 

natuurbeheerplan. De financiële consequenties komen aan de orde bij de openstellingsbesluiten 

voor de onderdelen natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer van de Subsidieregeling Natuur- en 

Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 (hierna: SNL) en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls 

Natuur en Landschap 2013 (hierna: SKNL). Deze openstellingsbesluiten zullen na het

zomerreces ter besluitvorming worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. 

Jaarlijks wordt er ongeveer € 10,5 mln aan natuurbeheer en € 6,5 mln aan agrarisch 

natuurbeheer aan subsidie verleend. Het overgrote deel daarvan is opgenomen in lopende 

(meerjaren)beschikkingen. Het verloop van de SKNL hangt af van de  animo voor 

zelfrealisatie/particulier natuurbeheer. De afgelopen  jaren is voor € 13 mln opengesteld, maar 

lieten de subsidieaanvragen op zich wachten i.v.m. het doorlopende gebiedsproces. De 

verwachting voor 2019 is dat met name het gebiedsproces Krimpenerwaard gaat lopen en 

daardoor meer dan € 13 mln opengesteld zal worden. 

Dekking wordt gevonden in programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon in de taak 1.4.7 

Biodiversiteit: Beheer en onderhoud en verwerkt in Begroting 2019.

Juridisch kader

Op de voorbereiding van het Natuurbeheerplan is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 

van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit houdt in dat het 

Ontwerp-Natuurbeheerplan 2019 gedurende zes weken (van 9 april 2018 t/m 22 mei 2018) ter 

inzage heeft gelegen, waarbij belanghebbenden in de gelegenheid werden gesteld om een 

zienswijze in te dienen. De zienswijzen op het Ontwerp-Natuurbeheerplan 2019 zijn beantwoord 

in de Nota van beantwoording. 

De verwachting is dat bezwaren op het Definitief Natuurbeheerplan 2019 uitblijven, aangezien de 

wijzigingen voortkomen uit de zienswijzen van de belanghebbenden. 

Het Definitief Natuurbeheerplan 2019 treedt na publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

De persoonsgegevens die staan vermeld in de Nota van Beantwoording worden geanonimiseerd 

in het kader van de inwerkinggetreden AVG.

2 Proces

Op 3 april 2018 hebben Gedeputeerde Staten het Ontwerp-Natuurbeheerplan 2019 vastgesteld. 

Na vaststelling hebben belanghebbenden hun zienswijze kunnen indienen. Er is geen sprake van 

beleidsinhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het NBP 2018 en het Ontwerp-Natuurbeheerplan 
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2019.

Tijdens het verwerken van de digitale kaartbeelden van de beheertypenkaart van het Ontwerp-

Natuurbeheerplan 2019 naar Pdf-files zijn een paar omissies opgetreden, waardoor een aantal 

natuurbeheertypen zijn weggevallen. Deze omissies zijn in het Definitief Natuurbeheerplan 2019 

hersteld. 

Provinciale Staten worden geïnformeerd door middel van de GS-brief Vaststelling Definitief 

Natuurbeheerplan 2019 DOS-2018-0000516, die is bijgevoegd als bijlage bij het voorliggend GS-

voorstel.

3 Communicatiestrategie

Na kennisname door Provinciale Staten van het voorliggend GS-voorstel wordt het Definitief NBP 

2019 gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 

Dit jaar is ten opzichte van voorgaande jaren geen input gevraagd aan beheerders en collectieven 

om onjuistheden in de  kaarten door te geven. De afgelopen jaren is het overgrote deel van de 

onjuistheden hersteld, waardoor deze informele voorronde niet nodig geacht is.

De belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend worden schriftelijk op de hoogte 

gesteld van de publicatie van het Definitief Natuurbeheerplan 2019 en ontvangen de Nota van 

beantwoording waarin de zienswijzen zijn beantwoord. 
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