I

Provincie
Noord-Holland

POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM

Cedeputeerde Staten

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

Uw contactpersoon

mw M. Anneveldt-Pot
BEL/CRN
Telefoonnummer 023-51 43684
potm@noord-holland.nl

1 I 2

Betreft: ontwerp-Natuurbeheerplan 2020

Verzenddatum

Geachte leden,

Kenmerk

27 MEI 2019
1211102/1211105

Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u ter kennis dat ons college op 21
mei jl. heeft besloten om het ontwerp-Natuurbeheerplan 2020 vast te
stellen en ter inzage te leggen in de periode van 30 mei tot en met 1 0
juli 201 9. In deze brief lichten wij de inhoud van het ontwerpNatuurbeheerplan 2020 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
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid

Uw kenmerk

en https://maps.noord-holland.nl/Natuurbeheerplan
Ontwerp-Natuurbeheerplan 2020

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
ontvangers van de subsidies zijn natuurbeherende organisaties zoals
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, het
Goois Natuurreservaat, natuurcollectieven en particuliere eigenaren van
natuurgrond. Subsidiebeschikkingen hebben een looptijd van zes jaar,
waarna steeds wordt bezien of verlenging wenselijk is. Vaststelling van
de subsidieplafonds voor 2020 en openstelling van subsidie vindt plaats
in het najaar, in samenhang met de provinciale begroting.
In de voorbereiding van dit ontwerp-Natuurbeheerplan 2020 is met (ver
tegenwoordigers van) belanghebbenden gesproken. Nu het ontwerpNatuurbeheerplan door ons college is vastgesteld, wordt het zes weken
ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden eventuele zienswijzen ken-
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baar kunnen maken. In een nota van beantwoording zal ons college
gemotiveerd aangeven of de zienswijzen aanleiding geven tot aanpas
singen.
Inhoudelijke wijzigingen in het ontwerp-Natuurbeheerplan

Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2020 is op een aantal punten gewijzigd
ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2019. Deze wijzigingen worden
hierna toegelicht.
Kaarten

In overleg zijn de beheertypekaart en de ambitiekaart waar nodig geac
tualiseerd. Er zijn weinig inhoudelijke wijzigingen in het kaartmateriaal
ten opzichte van het huidige Natuurbeheerplan 201 9. Wel zijn er tech
nische correcties uitgevoerd, zodat de kaartgrenzen preciezer aanslui
ten bij de kadastrale grenzen. De kaarten met zoekgebieden agrarisch
natuurbeheer (deelkaarten open grasland, open akker, droge dooradering, natte dooradering en agrarisch waterbeheer) zijn vrijwel ongewij
zigd ten opzichte van het Natuurbeheerplan 201 9.
Communicatie

Onze partners in het natuurbeleid, zoals gemeenten, waterschappen,
terreinbeheerders, agrarische collectieven, Vogelbescherming,
BoerenNatuur en LTO-Noord, ontvangen een brief over het ontwerpNatuurbeheerplan 2020, met een link naar de webpagina waarop het
plan en de kaartviewer staan. Ook wordt een advertentie geplaatst in
regionale bladen en in een vakblad voor agrariërs met een melding en
een verwijzing naar de webpagina.
Programma Natuurontwikkeling

Het kaartmateriaal van het ontwerp-Natuurbeheerplan wordt nu ter in
zage gelegd. Het definitieve Natuurbeheerplan is onderdeel van het
Programma Natuurontwikkeling. Het Programma Natuurontwikkeling zal
ter besluitvorming aan uw Staten worden voorgelegd. Onderdeel van
het Programma Natuurontwikkeling zal ook een meerjarig financieel
kader zijn.
Wij gaan ervan uit u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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voorzitter
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