
1/3

GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-777989162 DOS-2021-

0001297

Onderwerp

Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2022

Advies

1. Vast te stellen het Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2022, inclusief de bijlagen Kaart 1 t/m 8

en de Was-wordt-tabel Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2022.

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

OntwerpNatuurbeheerplan Zuid-Holland 2022.

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

Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2022.

4. Te bepalen dat de vaststelling van het Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2022 bekendgemaakt

wordt door publicatie in het Provinciaal Blad.

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

Zuid-Holland 2022.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1. GS-brief aan PS- Vaststelling Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2022

2. Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2022

3. Nota van Beantwoording op de zienswijzen op het Ontwerp Natuurbeheerplan Zuid-Holland

2022

4. Nota van Beantwoording op de zienswijzen op het Ontwerp Natuurbeheerplan Zuid-Holland

2022 (publieksversie)

5. Was-wordt-tabel Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2022

6. Natuurbeheerplan 2022 Kaart 1 Beheertypenkaart (bestaat uit 5 deelkaarten)

7. Natuurbeheerplan 2022 Kaart 2 Ambitiekaart (bestaat uit 5 deelkaarten)

8. Natuurbeheerplan 2022 Kaart 3 Toeslagen Vaarland

9. Natuurbeheerplan 2022 Kaart 4 Leefgebied Open grasland

10. Natuurbeheerplan 2022 Kaart 5 Leefgebied Open Akkerland

11. Natuurbeheerplan 2022 Kaart 6 Leefgebied Natte Dooradering 

12. Natuurbeheerplan 2022 Kaart 7 Leefgebied Droge Dooradering

13. Natuurbeheerplan 2022 Kaart 8 Leefgebied Water

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 29 juni 2021 29 juni 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Zie GS-brief aan PS.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

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

Natuurbeheerplan 2022. De subsidieverlening van natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en

subsidie voor kwaliteitsimpulsen in natuur en landschap is weliswaar gebaseerd op het

natuurbeheerplan, maar 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 en de Subsidieregeling

Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 2013.

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 2022 gedurende zes weken (van 2 april 2021 t/m 14 mei 2021)

digitaal ter inzage heeft gelegen, waarbij belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld om een

zienswijze in te dienen. De zienswijzen op het Ontwerp-Natuurbeheerplan 2022 zijn beantwoord

in de Nota van beantwoording.

Het Natuurbeheerplan 2022 treedt een dag na publicatie in het Provinciaal Blad in werking. Dit

gebeurt direct nadat GS het voorliggende besluit genomen heeft.

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

in het kader van de AVG.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Jaarlijks wordt het natuurbeheerplan geactualiseerd. Op 14 juli 2020 hebben Gedeputeerde

Staten het Natuurbeheerplan 2021 en op 23 maart 2021 het Ontwerp Natuurbeheerplan 2022

vastgesteld.

 

3 Proces

 

In de periode van 2 april 2021 t/m 14 mei 2021 heeft het Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 na

vaststelling ter inzage gelegen. Hierop hebben belanghebbenden hun zienswijze ingediend. Deze

zijn beantwoord in de Nota van Beantwoording, welke onderdeel uit maakt van dit besluit.

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

Natuurbeheerplan 2022 die als bijlage is toegevoegd aan dit GS-voorstel.

 

4 Participatie en rolneming
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Het natuurbeheerplan maakt onderdeel uit van het (subsidie)stelsel voor natuur- en

landschapsbeheer, waarmee natuurgebieden van beheersubsidie kunnen worden voorzien. Het

faciliteren van het natuurbeheer past binnen de opgave om een aantrekkelijke en natuurrijke

provincie te zijn. De provincie is hierin in grote mate afhankelijk van natuurbeheerders.

Het natuurbeheerplan bevat kaarten waarop de in de natuurgebieden aanwezige

natuurbeheertypen staan. Voor deze typen kunnen de beheerders subsidie krijgen. Omdat de

natuurbeheerders bij uitstek weten welke natuur er in hun gebieden aanwezig is, wordt de

natuurbeheerders gevraagd om al voordat de vaststellingsprocedure wordt gestart hun input te

leveren op het kaartmateriaal van het natuurbeheerplan. Op deze manier kunnen recente

ontwikkeling van de natuur of overige verbeteringen van de kaart al in de ontwerpversie van het

natuurbeheerplan worden verwerkt. Voor Natuurbeheerplan 2023 hebben we met de TBO’s

afgesproken een extra grote revisie van ons beider kaartmateriaal te doen.

Naast de hiervoor beschreven participatie wordt bij de vaststellingsprocedure van het

natuurbeheerplan ook het traject gevolgd van ter visielegging. Het zijn uiteindelijk Gedeputeerde

Staten die het natuurbeheerplan vaststellen, maar in het voortraject zijn de beheerders

nadrukkelijk betrokken. Provinciale Staten krijgen het natuurbeheerplan met de nota van

beantwoording ter kennisname aangeboden.

 

5 Communicatiestrategie

 

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

Natuurbeheerplan 2022 gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

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

gesteld van de publicatie van het definitieve Natuurbeheerplan 2022 en ontvangen de Nota van

beantwoording waarin de zienswijzen zijn beantwoord.

 


