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Onderwerp

Ontwerp Natuurbeheerplan 2021.
Geachte Statenleden,
Voor u ligt het Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 ter kennisname dat Gedeputeerde Staten op 24
maart 2020 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. 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.
Om iedere belanghebbende de gelegenheid te geven een zienswijze op het plan in te dienen
wordt het Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 ter inzage gelegd. De terinzagelegging is voorzien
van 30 maart 2020 tot en met 11 mei 2020. Na de terinzagelegging stellen wij de Nota van
beantwoording op en het definitieve Natuurbeheerplan 2021 vast. Dit is voorzien in éen van de
laatste Gedeputeerde Staten-vergaderingen voor het zomerreces, waarna het definitieve
natuurbeheerplan en de Nota van beantwoording aan u ter kennisname worden aangeboden.
Het Natuurbeheerplan Zuid-Holland staat in feite los van de verschillende Natura 2000
beheerplannen die de provincie vaststelt, maar er zijn wel raakvlakken. In de Natura 2000
beheerplannen staat beschreven om welke natuurwaarden en -doelen het in dat gebied draait.
Daarnaast gaat het Natura 2000 beheerplan in op wat het gebruik van het gebied is, welke
activiteiten daarvan schadelijk zijn en op wat de benodigde maatregelen zijn om de waarden te
beschermen. Een van de maatregelen is vaak het continueren van het bestaande natuurbeheer.
Het Natuurbeheerplan Zuid-Holland is onderdeel van de basis voor het subsidiëren van het
bestaande natuurbeheer. Specifieke maatregelen die gericht zijn op het verminderen van
stikstofuitstoot of het (aanvullend op regulier natuurbeheer) tegengaan van de negatieve effecten
van stikstof zijn geen onderdeel van het Natuurbeheerplan Zuid-Holland.
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Zoals in voorgaande jaren is het natuurbeheerplan voor het komende jaar in ontwerp vastgesteld.
Net als bij het Natuurbeheerplan 2020 zijn in het Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 uitsluitend
technische wijzigingen en geen beleidswijzigingen opgenomen. In dit ontwerp zijn een aantal
redactionele wijzigingen verwerkt en zijn er op een aantal kaarten verbeteringen doorgevoerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Bijlagen:

- Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 incl. de bijlagen: kaart 1 t/m 8.
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