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Betreft: Vaststelling Natura 2000-beheerplan Kennemerland-Zuid
Geachte leden,

Verzenddatum
—

4 APR. 2016

Kenmerk

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het besluit van ons college van 3
april 201 8 ter kennis over het vaststellen van het definitieve Natura
2000-beheerplan Kennemerland-Zuid. Ook hebben wij tegelijkertijd de
Nota van Antwoord naar aanleiding van de zienswijzeprocedure
vastgesteld. Beide vaststellingen zijn onder voorbehoud van instemming
van de mede bevoegde gezagen, Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland, de minister van LNV en de minister van Defensie. Aan de
bevoegde gezagen is verzocht in te stemmen met de Nota van
Antwoord en het beheerplan vast te stellen.

Aanleiding voor dit besluit
Het Rijk heeft 1 9 Natura 2000-gebieden aangewezen in de provincie
Noord-Holland. Voor 1 2 van deze gebieden moeten Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op grond van artikel 2.3 van de Wet
natuurbescherming een beheerplan vaststellen. Voor gronden in
eigendom van het Rijk blijft het Rijk bevoegd gezag. Voor militaire
terreinen is dat het ministerie van Defensie, voor de overige is dat het
ministerie van LNV. Voor de gronden gelegen in de provincie Zuid
Holland zijn Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bevoegd gezag.
Kennemerland-Zuid is aangewezen als Natura 2000-gebied.
Op 29 november 201 6 hebben wij het beheerplan in ontwerp
vastgesteld. Wij hebben u hierover schriftelijk geïnformeerd (brief
880833/880837), waarbij wij uitgebreid zijn ingegaan op de inhoud van
het beheerplan, de gevolgen voor derden en de financiële gevolgen voor
de provincie. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de toenmalige
ministeries van Economische Zaken, Defensie, en Infrastructuur en
Milieu hebben, als mede bevoegde gezagen, op respectievelijk 1 0
januari 201 7, 21 december 2016, 13januari 201 7 en 1 7 maart 201 7
ingestemd met de vaststelling van het ontwerpplan. Het ontwerpplan
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heeft van 30 maart 201 7 tot en met 10 mei 201 7 ter inzage gelegen. Er
zijn in totaal 38 zienswijzen binnengekomen. Deze zienswijzen hebben
wij beantwoord in de Nota van Antwoord bij het Natura 2000beheerplan Kennemerland-Zuid” (zie bijlage). De zienswijzen hebben
aanleiding gegeven om op enkele punten de tekst van het beheerplan
redactioneel aan te passen. Deze aanpassingen leiden niet tot extra
gevolgen voor derden of extra financiële gevolgen voor de provincie.
Verdere procedure
Direct nadat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de ministers van
LNV en Defensie (thans mede bevoegde gezagen) hebben ingestemd
met de Nota van Antwoord en het beheerplan hebben vastgesteld,
zullen wij de wettelijke procedure volgen. Het definitieve plan wordt dan
samen met de Nota van Antwoord gepubliceerd en ter inzage gelegd.
Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden die al eerder zienswijzen
hebben ingediend gedurende zes weken beroep instellen bij de
rechtbank Noord-Holland tegen onderdelen van het beheerplan.
Daarnaast staat beroep open voor zover belanghebbenden niet
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de onderdelen van het beheerplan die ambtshalve of
naar aanleiding van zienswijzen zijn gewijzigd nâ de inspraakronde. De
indieners van een zienswijze zullen tevens persoonlijk worden
geïnformeerd over de wijze waarop hun ingebrachte zienswijzen zijn
verwerkt en over de beroepsmogelijkheid.

Wij zullen aan de voorzitter van de Commissie NLM aanbieden om een
uitgebreide technische briefing te doen over de Natura 2000-plannen,
de taakverdeling en de voorgenomen maatregelen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van

pro\/i nciesecretaris

.M. Bergkaflw
2 bijlagen:
1. Nota van antwoord ingediende zienswijzen
2. Natura 2000-beheerplan Kennemerland-Zuid
—

—

995527/995533

