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Betreft: Beheer Natuurverbinding Omval-Kolhorn door Staatsbosbe
heer

31 OKT. 2078
Kenmerk

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) informeren wij u over ons besluit d.d. 30 okto
berji. over het beheer van de Natuurverbinding (voorheen ecologische
verbindingszone genoemd) Omval-Kolhorn.

1140250/1137418

Uw kenmerk

Op 5juli 2007 hebben wij middels een overeenkomst aan Staatsbosbe
heer een alleenrecht gegeven voor het beheer van de Natuurverbinding
Omval-Kolhorn. Deze overeenkomst kent een looptijd van 30 jaar, met
een optionele verlenging van nog eens 30 jaar. Tegelijkertijd hebben wij
toen aan Staatsbosbeheer de opdracht verstrekt voor het daadwerkelijk
beheer van de natuurverbinding voor de periode van 1 0 jaar, dus tot 5
juli 2017.
Gezien onze contractuele verplichting om het beheer van de natuurver
binding Omval-Kolhorn door Staatsbosbeheer te laten uitvoeren, is het
noodzakelijk dit alleenrecht middels een besluit van ons college voor de
komende 20 jaar te continueren. Daartoe hebben wij op 30 oktoberjl.
bes loten.
Conform de overeenkomst uit 2007 worden iedere 1 0 jaar opnieuw
afspraken gemaakt over de kosten van het beheer. De gesprekken hier
over hebben langer geduurd dan voorzien, en zijn in juni 201 8 afge
rond. (Staatsbosbeheer heeft de natuurverbinding in de tussenliggende
tijd steeds beheerd.) Wij hebben besloten Staatsbosbeheer opdracht te
verlenen tot het uitvoeren van het beheer van de natuurverbinding tot
medio 2027. Dan zullen opnieuw afspraken worden gemaakt over de
beheerkosten.
In afwijking op het reguliere natuurbeheer, dat geregeld wordt middels
subsidie via het Stelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL), verstrekken
wij in dit geval een opdracht, omdat de provincie zelf eigenaar is van de
desbetreffende gronden. De financiële vergoeding die Staatsbosbeheer
ontvangt (€ 514.1 00,- voor de periode van 10 jaar) is overigens wel
gebaseerd op de SNL-normkosten.
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Daarnaast worden langs het Schagerkoggekanaal en het Kanaal Omval
Kolhorn momenteel op diverse locaties natuurvriendelijke oevers aange
legd door provincie Noord-Holland. Het beheer hiervan zal vanaf 201 9
in overleg met Staatsbosbeheer worden toegevoegd aan deze opdracht.
De dekking van het beheer van de Natuurverbinding Omval-Kolhorn (zie
hierboven) en het beheer van de natuurvriendelijke oevers (naar ver
wachting max. € 2.500 extra per jaar), past binnen de begroting voor
het natuur- en landschapsbeheer.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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