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Verzenddatum

Geachte leden,

1 5 JULI 2021
Graag informeren wij u overons besluitvan 13 juli 2021 ter vaststelling
van hetontwerp Natura 2000 - beheerplan PolderZeevang.

Kenmerk
1661315/16666115

Aanleiding voor dit besluit
PolderZeevang is een Natura 2000-gebied, waarvoorde provincie NoordHolland opgrond van de Wet natuurbescherming een beheerplan moet
vaststellen. De te kst van dit ontwerp beheerplan is in nauw overleg met
alle betrokken partijen opgesteld. Het beheerplan geldt vooreen periode
van maximaal zes jaar; daarna dient het zo nodigte worden
geactualiseerd en opnieuw te worden vastgesteld. Het herziene Natura
2000-beheerplan voor PolderZeevang dient in het najaar van 2021 te
worden vastgesteld om te voldoen aan de wette lijke herzieningstermijn.
Inhoud van hetbeheerplan op hoofdlijnen
De belangrijkste zaken die in het beheerplan staan zijn:
1) Een beschrijving van omvang, kwaliteiten trend van de
leefgebieden van soorten waarvoorin PolderZeevang
instandhoudingsdoelstellingen (Natura 2000-doelen) zijn
geformuleerd.
Deze doelen staan in de aanwijzingsbesluiten die de
staatssecretaris van Economische Zaken voorhetgebied heeft
vastgesteld. VoorPolderZeevangzijn alleen
behoudsdoelstellingen voor vogelsoorten geformuleerd opgrond
van de Vogel richtlijn, nietvoorhabitattypen of dier- of
plantensoorten op grond van de Habitatrichtlijn. Het gebied is
aangewezen vooreen aantal vogelsoorten als rust- en
foerageergebied en is niet als broedgebied aangewezen voor deze
soorten. Hetgaat om de kleine zwaan, kolgans, grauwe gans,
brandgans, smient, grutto, goudplevier, kievit en wulp.
2)

Uw kenmerk

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023)514 3143

De maatregelen naar aanleiding van eerste beheerplanperiode
en evaluatie.
In juli 201 3 is het eerste Natura 2000 Beheerplan Polder
Zeevang van kracht geworden. De looptijd van het plan was 6
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jaar. In 201 9 is ereen evaluatie-documentopgesteld. Hierin is
aangegeven of er/welke veranderingen in het leefgebied van de
Natura 2000 doelsoorten (niet broedende) vogels zijn geweest
en welke ontwikkelingen erzijn in de aantallen vogels. De
analyse van de omstandigheden in het gebied en de trends van
de verschillende soorten liet zien dat aan het doel van behoud
van omvang en kwaliteit van het leefgebied voorde
verschillende soorten werd voldaan. Erwas geen noodzaak om
andere of nieuwe maatregelen te nemen. Daarom is de
geldigheid van het ongewijzigde beheerplan in 201 9 voor 2 jaar
verlengd.

3)

Een omschrijving van het'huidige gebruik', zoals dat-waar nodig
onderbepaalde voorwaarden - kan worden voortgezetzonderdat
daarvoor een vergunning op grond van de Wet
natuurbescherming nodig is.
Het huidig gebruik is getoetst en ingedeeld in de categorieën
vergunningvrij, vergunningplichtigen nietvergunningplichtigmet
en zondervoorwaarden.
De huidige activiteiten in en om het ge bied kunnen doorgaan
zonder dat daarvoor een vergunning nodig is. In sommige gevallen
dient men zich daarbij wel te houden aan bepaalde beperkingen,
zoals bijvoorbeeld overleg met de terreinbeheerderof een
gedragscode. Nieuwe activiteiten met mogelijk significante
effecten op de Natura 2000-doelen zijn en blijven
vergunningplichtig.
Een aantal activiteiten is in het nieuwe beheerplan als
vergunningvrijeactiviteit opgenomen om de praktische
toepasbaarheid te verbeteren, zonder dat dit ten koste gaat van
de instandhoudingsdoelen:
• onderhoud aan watergangen (onderdezelfde
voorwaarden zoals die nu gelden).
• werkzaamheden t.b.v. de aanlegvan natuurvriendelijke
oevers en andere oeverbeschermingsmaatregelen zoals
beschoeiingen;
• gangbare werkzaamheden ten behoevevan agrarisch
graslandbeheer, waaronder herstelmaatregelen na
vraatschade en aanlegvan kruidenrijkgrasland;
• uitvoering van gecoördineerd populatiebeheervoor
ganzen, mitsde passende beoordelinguitwijstdatde
instandhoudingsdoelen hiermee inderdaad nietin het
gedingkomen.

Gevolgen van het beheerplan voor derden
De inhoud van het beheerplan is grotendeels ongewijzigd ten opzichte van
de eerste beheerplanperiode. Om die reden gaan we ervan uit dat de
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gevolgenvoorderdenvanuitditbeheerplanZeevang2021 -2027 nihil
zullen zijn. Specifiek voor PolderZeevang geldt verder dat geen sprake is
van stikstofgevoeligeinstandhoudingsdoelen (habitattypen of
leefgebieden). De stikstofproblematiekdiein veel gebieden wel een rol
speelt is hier dus niet aan de orde.
Financiële gevolgen van het beheerplan voorde provincie
Geen
Verdere procedure
\Ne zullen hetbeheerplan PolderZeevang vanaf Oaugustuszes weken ter
inzage leggen en organiseren een informatieavond in hetgebied. Een
iederheeftgedurendezes weken de gelegenheid mondeling of schriftelijk
zienswijzen in te dienen. De ontvangen zienswijzen zullen wij
beantwoorden in een Nota van Antwoord. Waarnodig wordt het
beheerplan op de binnengekomen zienswijzen aangepast. Hetbeheerplan
kan dan definitief worden vastgesteld en in werkingtreden.
Tegen de definitieve vaststelling van het beheerplan staat beroep open
voor zover de in het beheerplan omschreven activiteiten als vergunning(gebiedsbescherming) of ontheffingsvrij (soortenbescherming) worden
verklaard. De looptijd van het nieuwe beheerplan is maximaal zesjaar.
Indien zich zwaarwegende nieuwe informatie of ontwikkelingen voordoen
staat het ons vrij tussentijds het beheerplan hierop aan te passen. Een
ontwikkeling als deze kan bijvoorbeeld zijn een aanpassing van de
aanwijzingsbesluiten doorbet ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit.

De natuur-en landschapswaarden van Polder Zeevang worden met inzet
van diverse beleidsinstrumenten beschermd; NatuurNetwerk Nederland,
Bijzonder Provinciaal Landschap, Actieplan weidevogels. Deze context
komt aan bod in het beheerplan Zeevang 2021-2027. Omdat we graag
ontwikkelingen in de Natura 2000 doelstellingen in hetgebied willen
blijven volgen spreken we met de projectgroepen klankbordgroep af dat
de dialoognietstoptbij hetvaststellen van hetbeheerplan.Ten minste
een maal perjaar bieden we partijen de gelegenheid bij elkaar te komen
om deze ontwikkelingen te blijven volgen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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