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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-769841703 DOS-2021-

0001297

Onderwerp

Vaststelling Ontwerp Natuurbeheerplan 2022

Advies

1.  Vast te stellen het Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 inclusief de bijlagen Kaart 1 t/m 8.

2.  Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin zij worden geïnformeerd over het

Ontwerp Natuurbeheerplan 2022, inclusief de bijlagen: kaart 1 t/m 8 en Was-wordt tabel.

3.  Te bepalen dat het Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 inclusief de bijlagen, gedurende zes

weken na de vaststelling door Gedeputeerde Staten ter inzage wordt gelegd en deze

terinzagelegging in het Provinciaal Blad wordt aangekondigd.

4.  Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Ontwerp Natuurbeheerplan 2022. 

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. GS-brief aan Provinciale Staten “Vaststelling Ontwerp Natuurbeheerplan 2022

2. Ontwerp Natuurbeheerplan 2022

3. Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 Kaart 1 Beheertypekaart (bestaande uit 5 deelkaarten)

4. Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 Kaart 2 Ambitiekaart (bestaande uit 5 deelkaarten)

5. Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 Kaart 3 Toeslagen vaarland

6. Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 Kaart 4 Leefgebied Open Grasland

7. Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 Kaart 5 Leefgebied Open Akkerland

8. Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 Kaart 6 Leefgebied Natte Dooradering

9. Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 Kaart 7 Leefgebied Droge Dooradering

10. Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 Kaart 8 Leefgebied Water

11. Was-wordt tabel

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 23 maart 2021 23 maart 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Zie GS-brief aan PS. Met betrekking tot Natura 2000/stikstof staat hierin het volgende:

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.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag : € nihil

Programma : Programma 5 – Versterken Natuur in Zuid-Holland 

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

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

Natuurbeheerplan 2022. 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 (SNL 2016) en de

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 2013 (SKNL 2013). Deze

openstellingsbesluiten zullen later in het jaar ter besluitvorming worden voorgelegd aan

Gedeputeerde Staten. 

Juridisch kader

Gedeputeerde Staten zijn op grond van artikel 1.3 van de SNL 2016 bevoegd tot het jaarlijks

vaststellen van het natuurbeheerplan. 

Op het Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 is afdeling 3.4 (de uniforme openbare

voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit houdt in dat

het Ontwerp Natuurbeheerplan gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd, waarbij

belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze in te dienen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten het natuurbeheerplan vast. Dit om de tekst en het

kaartbeeld zo actueel mogelijk te houden.
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3 Proces

 

Net als bij het Natuurbeheerplan 2021 zijn in het Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 uitsluitend

technische wijzigingen en geen beleidswijzigingen opgenomen. De wijzigingen worden – zoals

toegezegd - overzichtelijk gepresenteerd in bijgevoegde Was-wordt tabel.

Belanghebbenden hebben ook dit jaar de mogelijkheid om input te leveren. Zij kunnen na

vaststelling van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 gedurende de termijn van de ter inzage

legging een zienswijze indienen. Voor dit ontwerp is de termijn voor de ter inzagelegging voorzien

van 29 maart 2021 tot en met 10 mei 2021. De zienswijzen worden in een nota van

beantwoording verwerkt en waar nodig zullen deze leiden tot een wijziging van het

natuurbeheerplan. 

Vervolgens stellen Gedeputeerde Staten het definitieve Natuurbeheerplan 2022 vast. De planning

hiervoor is één van de laatste vergaderingen voor het zomerreces.

 

4 Participatie

 

Voor wat betreft het kaartmateriaal in het Natuurbeheerplan wordt nadrukkelijk de afstemming

gezocht met de beheerders. De afgelopen jaren is in voorbereiding op de jaarlijkse vaststelling

van het natuurbeheerplan met beheerders overlegd waar er aanpassingen aan de kaarten nodig

is. Daar waar er evidente afwijkingen tussen de werkelijkheid in het veld en het kaartbeeld

bestaat, wordt dit reeds in het ontwerp natuurbeheerplan aangepast. Daarnaast kunnen

belanghebbenden zienswijzen indienen tijdens de ter inzage legging van het natuurbeheerplan. 

 

5 Communicatiestrategie

 

Zowel het Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 als het definitieve Natuurbeheerplan worden ter

kennisname naar Provinciale Staten gestuurd. 

De groene partners worden van de zienswijzetermijn op de hoogte gesteld. Daarnaast wordt dit

bekendgemaakt op de website. Beheerders waarvan de subsidiebeschikking afloopt worden met

het oog op een eventuele nieuwe subsidieaanvraag per brief gevraagd om voor hun terreinen te

controleren of het natuurbeheerplan nog aansluit bij de werkelijkheid. Daarbij worden zij eveneens

geattendeerd op de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen en geïnformeerd over de

aanvraagprocedure voor een nieuwe beheersubsidie.

 


