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Betreft: ontwerp-Natuurbeheerplan 2019

Geachte leden,

Verzenddatum

11 APR. 2010
Kenmerk

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u ter kennis dat ons college op 1 0
april jI. heeft besloten om het ontwerp-Natuurbeheerplan 201 9 vast te
stellen en ter inzage te leggen in de periode van 1 9 april tot en met 30
mei 201 8. In deze brief lichten wij de inhoud van het ontwerp
Natuurbeheerplan 201 9 toe. Het Natuurbeheerplan bestaat uit een set
kaarten en een toelichting hierop, en geeft aan waar welke natuur aan
wezig is en/of kan worden ontwikkeld en welke natuurdoelen gelden.
Het plan is te raadplegen via onze website
httjs://wwwnoorcl-holland .nl/Onderwerpen/Nawur/Natuurbeleid
en interactieve kaarten Natuurbeheerplan.
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Uw kenmerk

Ontwerp-Natuurbeheerplan 2019

De provincie stelt de kaders voor de uitvoering van het natuur- en land
schapsbeheer. De natuurdoelen in het Natuurbeheerplan vinden hun
basis in internationale regelgeving zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn en
zijn aangevuld met onze provinciale beleidskeuzes. Op basis van het
Natuurbeheerplan kan door (agrarische) natuurbeheerders subsidie voor
het beheer worden aangevraagd. Deze subsidies worden verstrekt via
het landelijk uniforme Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). De
belangrijkste ontvangers van de subsidies zijn natuurbeherende organi
saties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord
Holland, het Goois Natuurreservaat, agrarische collectieven en particu
liere eigenaren van natuurgrond. Subsidiebeschikkingen hebben een
looptijd van zes jaar, waarna 5teed5 wordt bezien of verlenging wense
lijk is. Vaststelling van de subsidieplafonds voor 201 9 en openstelling
van subsidie vindt plaats in het najaar, in samenhang met de provinciale
begroting.
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In de voorbereiding van dit ontwerp-Natuurbeheerplan 201 9 is met (ver
tegenwoordigers van) belanghebbenden gesproken. Nu het ontwerp
plan door ons college is vastgesteld, wordt het zes weken ter inzage
gelegd, zodat belanghebbenden eventuele zienswijzen kenbaar kunnen
maken. In een nota van beantwoording zal ons college gemotiveerd
aangeven of de zienswijzen aanleiding geven tot aanpassingen.
Inhoudelijke wijzigingen in het ontwerp-Natuurbeheerplan
Het ontwerp-Natuurbeheerplan 201 9 is op een beperkt aantal punten
gewijzigd ten opzichte van het Natuurbeheerplan 201 8. Deze wijzigin
gen worden hierna toegelicht.
Landschapselementen
Met ingang van 201 8 is voor het beheer van een aantal landschapsele
menten beheersubsidie beschikbaar. In dit ontwerp-Natuurbeheerplan
zijn ook de tuunwallen en kolken op Texel en Wieringen opgenomen,
zodat ook voor het beheer van deze waardevolle landschapselementen
een subsidiemogelijkheid beschikbaar blijft. Overigens is het onze wens
dat binnen de SNL-systematiek een apart beheertype beschikbaar komt
voor tuunwallen, waardoor een hogere beheervergoeding mogelijk
wordt. Dit moet echter in IPO-verband worden afgewogen, omdat het
SNL een collectief stelsel van de twaalf provincies is.
Kaarten
Het kaartmateriaal zowel de beheertypen- als de ambitiekaart is
geactualiseerd, onder andere als gevolg van het afronden van natuurprojecten. De meest in het oog springende wijziging is dat het nieuwe
natuurgebied dat is ontstaan bij de Hondsbossche Zeewering, aan de
kaarten is toegevoegd. Dit gebied zal ook worden toegevoegd aan het
Natuurnetwerk Nederland (NNN), omdat het deel van het duingebied is
geworden. Hiermee wordt het gebied op dezelfde manier beschermd als
de andere NNN-gebieden: ruimtelijke ontwikkelingen zijn niet toege
staan als deze de natuurwaarden schaden. Ook leidt begrenzing als
NNN ertoe dat de ecologische ontwikkeling van dit nieuwe stuk natuur
gebied wordt meegenomen in de reguliere natuurmonitoring.
-

-

Er zijn technische correcties uitgevoerd, zodat de kaartgrenzen precie
zer aansluiten bij de kadastrale grenzen. De kaarten met zoekgebieden
agrarisch natuurbeheer (deelkaarten open grasland, open akker, droge
dooradering, natte dooradering en agrarisch waterbeheer) zijn vrijwel
ongewijzigd ten opzichte van het Natuurbeheerplan 201 8.
Daarnaast zal het definitieve Natuurbeheerplan dit najaar worden ge
combineerd met het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG). Dit
lichten wij verderop in deze brief toe.
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Communicatie
Onze partners in het natuurbeleid, zoals gemeenten, waterschappen,
terreinbeheerders, agrarische collectieven, Vogelbescherming,
BoerenNatuur en LTO-Noord, ontvangen een brief over het ontwerp
Natuurbeheerplan 201 9, met een link naar de digitale vindplaats van
het plan en de kaartviewer. Tevens zal communicatie plaatsvinden op
de provinciale website, in regionale bladen en in een vakblad voor agra
riërs.
Programma Natuurontwikkeling: meer samenhang tussen verwer
ving, inrichting en beheer van natuur
Het kaartmateriaal van het ontwetp-Natuurbeheerplan wordt nu ter in
zage gelegd. Het definitieve Natuurbeheerplan zal, dit jaar voor het
eerst, onderdeel worden van het Programma Natuurontwikkeling. Dit is
een nieuw programma dat de oude planfiguren Natuurbeheerplan en
Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG) bundelt. Het Programma
Natuurontwikkeling zal ter besluitvorming aan uw Staten worden voor
gelegd, zoals dat ook steeds gebeurde met het Natuurbeheerplan en
het PMG. Door de introductie van het Programma Natuurontwikkeling
brengen wij de grote samenhang tussen verwerving, inrichting en
beheer van natuur beter tot uitdrukking. Bovendien presenteren wij dit
op een inzichtelijke wijze aan alle betrokkenen. Onderdeel van het
Programma Natuurontwikkeling zal ook een meerjarig financieel kader
zijn. Op dat moment kunnen wij uw Staten ook de voortgang melden
van het traject rond het agrarisch natuurbeheer in het Natuurnetwerk
Nederland (NNN), dat van start is gegaan onder begeleiding van mr.
F.W.R. Evers. U bent eerder door ons geïnformeerd dat dit traject is
gestart.
Relatie met de Provinciale Ruimtelijke Verordening
Tot vorig jaar bevatte het Natuurbeheerplan ook een kaart met de be
grenzing van het NNN. Deze kaart werd, na vaststelling van het Natuur
beheerplan, ingevoegd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).
Deze procedure leidde nogal eens tot verwarring, omdat de vraag of
een perceel als NNN begrensd moet zijn, een ruimtelijk-planologische
afweging is, en het Natuurbeheerplan zich enkel richt op subsidiëring
van het natuurbeheer. Bovendien was het bestaan van twee kaarten met
de NNN-begrenzing (één in het Natuurbeheerplan en één in de PRV),
nodeloos complex. Om deze reden bevat het Natuurbeheerplan 201 9
niet langer een kaart met de NNN-begrenzing, maar enkel nog kaarten
die over subsidiëring van natuurbeheer en functiewijziging gaan. Wijzi
gingen in de NNN-begrenzing vinden voortaan plaats in het daartoe
geëigende spoor, nI. via een wijziging van kaart 4 ‘ecologie’ behorende
bij artikel 1 9 van de PRV.
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Om dezelfde reden bevat het Natuurbeheerplan 201 9 niet langer een
beschrijving van wezenlijke kenmerken en waarden van NNN-gebieden.
Ook deze beschrijving dient immers een planologisch doel, nI. om te
bepalen welke ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn in het NNN.
Daarom past deze beschrijving beter in de PRV. Aan een uitgebreide
herziening van de wezenlijke kenmerken en waarden wordt momenteel
gewerkt; uw Staten zijn hierover geïnformeerd via enkele BOToverleggen. De definitieve beschrijving van wezenlijke kenmerken en
waarden zal in de PRV worden opgenomen.
Wij gaan ervan uit u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

piDçI n cie secretaris

Bergkamp

bijlage:
—

ontwerp-Natuurbeheerplan 2019, inclusief toelichting
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