Provincie
Noord-Holland
Bekendmaking en toelichting op het ontwerp-Natuurbeheerplan 2019
Deze bekendmaking dient ter toelichting op het ontwerp-Natuurbeheerplan, en maakt daar geen
deel van uit. Op de inhoud van deze bekendmaking kunnen geen zienswijzen worden ingediend.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken op grond van de inspraakverordening van de Al
gemene wet bestuursrecht bekend dat van 1 9 april tot en met 30 mei 201 8 het ontwerp
Natuurbeheerplan 201 9 ter inzage ligt. U kunt de stukken inzien op onze website:
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid en interactieve kaarten Natuur
beheerplan.
Inhoud ontwerp-Natuurbeheerplan 201 9

De provincie Noord-Holland hecht veel belang aan de bescherming en de ontwikkeling van de
Noord-Hollandse natuur en het landschap en beschouwt dit als één van haar kerntaken. Bij de
uitvoering van het natuur- en landschapsbeheer zijn veel partijen betrokken. De provincie stelt de
kaders door een Natuurbeheerplan vast te stellen. Op basis van het Natuurbeheerplan kunnen
beheerders bij de provincie een subsidie aanvragen voor de uitvoering van dit beheer.
Het ontwerp-Natuurbeheerplan 201 9 beschrijft de provinciale ambities voor het natuurbeheer in
Noord-Holland en de wijze waarop deze ambities in samenwerking met beheerders, vrijwilligers,
gemeenten en waterschappen kunnen worden gerealiseerd. Het ontwerp-Natuurbeheerplan be
staat uit een aantal kaarten, die hierna worden toegelicht:
-

—

-

-

-

de beheertypenkaart, die uiteenvalt in:
o een kaart voor het natuurbeheer
o een kaart voor het leefgebied open grasland;
o een kaart voor het leefgebied open akkerland;
o een kaart voor het leefgebied natte dooradering;
o een kaart voor het leefgebied droge dooradering;
o een kaart voor het agrarisch waterbe heet;
vaarlandtoeslagkaatt;
de
de ambitieka art.

De beheertypenkaart geeft alle bestaande, beheerwaardige (agrarische) natuur weer, volgens de
landelijk uniforme systematîek van de Index Natuur en Landschap. De beheertypenkaart vormt de
basis voor het verlenen van beheersubsidies op grond van de Uitvoeringsregeling Natuur- en
Landschapsbeheer (SVNL). Van beheerders ook als zij geen subsidie ontvangen wordt verwacht
dat zij hun beheer uitvoeren, gericht op de instandhouding van de beheertypen. Een beheerder
kan alleen voor financiering van het toegekende beheertype in aanmerking komen. Indien sprake
—

—
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is van een natuurterrein dat alleen varend bereikt kan worden, wordt een toeslag op de beheersubsidie toegekend. De terreinen waarvoor deze toeslag wordt toegekend zijn aangeduid op de
vaarlandtoeslagkaart.
De beheertypenkaart valt uiteen in zes deelkaarten: voor het natuurbeheer, voor het leefgebied
open grasland, voor het leefgebied open akkerland, voor het leefgebied natte dooradering, voor
het leefgebied droge dooradering en voor het agrarisch waterbeheer. De eerste kaart is bedoeld
voor natuurbeheerders (terreinbeheerders enparticuliere natuurbeheerders); alle andere kaarten
zijn bedoeld voor agrarische collectieven die agrarisch natuurbeheer organiseren.
Voor een deel van alle natuurgebieden en agrarische gebieden met natuurwaarden bestaat een
ambitie om het huidige gebruik of het beheer te veranderen. Dit is vastgelegd in de ambitiekaart.
Het verschil tussen de beheertypenkaart en de ambitiekaart laat zien waar een verbetering van de
natuurkwaliteit mogelijk en wenselijk is. De ambitiekaart vormt de basis voor de subsidies voor
kwaliteitsimpulsen of functieverandering op grond van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls
Natuur en Landschap (SKNL). Op enig moment kan de ambitie, zoals vastgelegd in de ambitiekaart, worden bereikt. De beheertypenkaart zal daarom periodiek worden aangepast. Op andere
terreinen zal het beheertype op de ambitiekaart identiek zijn aan dat op de beheertypenkaart. Op
die terreinen is het natuurdoel al bereikt en is de ambitie om dit type te behouden. Voor nog te
ontwikkelen terreinen is het (nog) niet altijd mogelijk om een uitspraak te doen over de toekom
stige inrichting en het gewenste beheertype.
Het kaartmateriaal van het Natuurbeheerplan is opgebouwd op basis van de Index Natuur en
Landschap. Dit is een landelijk uniforme ‘natuurtaal’, die beschrijft welke typen natuur, agrarische
natuur en landschap we in Nederland kennen. Omdat de Index door de overheid en de beheerders
gezamenlijk is opgesteld, is een goede onderlinge afstemming mogelijk over doelen, financiering
en resultaten. De Index Natuur en Landschap, inclusief een toelichting op de verschillende na
tuurtypen, beheertypen en beheervoorschriften, is te raadplegen op
www.portaalnatuuren landschap. n 1.
De wijze waarop subsidie kan worden aangevraagd voor het natuurbeheer (SVNL-regeling) of voor
kwaliteitsimpulsen of functieverandering (SKNL-regeling) wordt toegelicht op de website van de
provincie Noord-Holland: https://www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies/Subsidieregelingen.
Inhoudelijke wijzigingen in het ontwerp-Natuurbeheerplan 2019

Het ontwerp-Natuurbeheerplan 201 9 is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het Na
tuurbeheerplan 201 8. Deze wijzigingen worden hierna toegelicht.
Landschapselementen
Met ingang van 201 8 is voor het beheer van een aantal landschapselementen 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 be
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heervergoeding 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 toe
gevoegd. Ook zijn technische correcties uitgevoerd, zodat de kaartgrenzen preciezer 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.
-

-

Programma Natuurontwikkeling
Het definitieve Natuurbeheerplan zal, dit jaar voor het eerst, onderdeel worden van het Program
ma Natuurontwikkeling. Dit is een nieuw programma dat de oude planfiguren Natuurbeheerplan
en Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG) bundelt. Het Programma Natuurontwikkeling zal
ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd, zoals dat vorige jaren ook gebeurde
met het Natuurbeheerplan en het PMG. Door de introductie van het Programma Natuurontwikke
ling brengen wij de grote samenhang tussen verwerving, inrichting en beheer van natuur beter tot
uitdrukking.
Zienswijze indienen?

Op de voorbereiding van een besluit tot vaststelling of wijziging van een Natuurbeheerplan is de
algemene uniforme voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs
recht (Awb) van toepassing. Op grond van deze procedure heeft een ieder het recht om in de pe
riode van de terinzagelegging schriftelijk of mondeling te reageren op het ontwerpplan. Het ont
werp-Natuurbeheerplan ligt ter inzage van 19 april 201 8 tot en met 30 mei 201 8. U kunt de stuk
ken inzien op onze website https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid
en interactieve kaarten Natuurbeheerplan. Om het plan bij de provincie Noord-Holland in te zien
kunt u een afspraak maken met mw. F1. Prijden, tel. 023-514 4948 of e-mail priidenfnoord
holland.nl.
Indien u een zienswijze wilt indienen kunt u dit in de genoemde periode doen via een webformu
her, dat is te vinden op: https://www.formdesk.com/pnh/Ontwerp_Natuurbeheerplan_201 9
Wij verzoeken u uw zienswijze over kaarten te voorzien van duidelijk kaartmateriaal en indien
mogelijk ook kadastrale gegevens te vermelden. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ont
vangt een ontvangstbevestiging met daarin meer informatie over de vervolgprocedure. De inge
diende zienswijzen worden door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland betrokken in de besluit
vorming over het Natuurbeheerplan 201 9. Gedeputeerde Staten zullen de ingediende zienswijze
voorzien van een reactie in een zogenoemde ‘nota van beantwoording’. Het definitieve Natuurbe
heerplan zal eind 201 8 als onderdeel van het Programma Natuurontwikkeling worden vastge
-

-
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steld door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Noord-Holland. Omdat Gedeputeerde
Staten bij de voorbereiding van het Natuurbeheerplan gebruik hebben gemaakt van afdeling 3.4
van de Awb, biedt de Awb geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit tot vaststel
ling van het Natuurbeheerplan. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om beroep in te stellen
bij de rechtbank te Haarlem.
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