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Geachte heet/mevrouw,
Namens
(gevestigd aan de
) naar aanleiding van het font
werp)natuurbeheerplan verzoek ik u op grond van de Wet openbaarheid bestuur om de volgende informatie
en de bijbehorende stukken.
Graag ontvang ik namens cliënt de onderliggende rapporten en informatie waaruit blijkt dat de percelen van
de
als natuur wordt aangemerkt en wat de achterliggende redenen hiervan zijn. Graag ont
vang ik tevens alle informatie en stukken waarom het perceel van de
tot de ambitiekaart
‘Vochtig weidevogetgrasland’ is opgenomen.
Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob verzoek ik u mij de
gevraagde informatie binnen 4 weken toe te sturen. Indien u kosten in tekening brengt voor het maken van
kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan schriftelijk vooraf op de hoogte te brengen.
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Op 26januari jI. hebben wij uw verzoek ontvangen, namens
om informatie over de als Natuurnetwerk Nederland fNNN)
(kenmerk 911542/911608). Uw
begrensde percelen te
verzoek betreft informatie waaruit blijkt dat de percelen van de
als natuur zijn begrensd en informatie en stukken die inzicht
geven waarom aan de betreffende percelen op de ambitiekaart het
beheertype “vochtig weidevogeigrasland” is toegekend.
Op 6 februari jl. hebben wij u een brief gestuurd dat wij gebruik maken
van de mogelijkheid om de beslissing op uw verzoek te verdagen en er
naar streven uiterlijk 23 maart 201 7 een beslissing te nemen (kenmerk
911542/915134).
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Wij hebben besloten de gevraagde documenten openbaar te maken.

Op de bijgevoegde inventarislijst treft u een overzicht aan van de acht
rapporten die wij aan u toezenden en openbaar maken.
Als antwoord op uw vraag waarom de percelen zijn begrensd met
beheertype vochtig weidevogelgrasland informeren wij u als volgt. De
percelen zijn destijds als natuur begrensd, onder andere omdat het een
belangrijk gebied is voor weidevogels en de percelen een verbinding
vormen naar natuurreservaten. De percelen voldoen aan de ecologische
doelstellingen van Robuuste ecologische verbindingen. De begrenzing
sluit aan bij de Europese Vogelrichtlijn (1 979) en Habitatrichtlijn (1 992),
op grond waarvan soorten en natuurgebieden beschermd moeten
worden door de lidstaten van de Europese Unie.
en het beheertype zijn van belang
De percelen van de
voor het behoud van weidevogels. In de rapporten treft u de gevraagde
informatie aan. Tevens verwijzen wij u naar het Natuurbeheerplan 201 7
met interactieve kaarten op onze website waarin de betreffende
percelen zijn opgenomen met beheertype “vochtig weidevogelgrasland”.
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Zie: httDs:/fwww.npprd-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid
en zie: kaarten.
.

Vochtig weidevogelgrasland omvat natte en vochtige graslanden met
primair een weidevogeldoelstelling; beide zijn belang voor een
diversiteit in soorten. De zuurgraad dient matig zuur tot neutraal te
zijn, de voedselrijkdom is minimaal licht voedselrijk. Het kan zowel
kruidenrjke als door bemesting voedselrijke fraaigras)graslanden
bevatten. Goede weidevogelgraslanden worden gekenmerkt door een
open karakter, een mozaïek van diverse vormen van graslandbeheer en
het voorkomen van soorten als grutto, kievit, scholekster en tureluur.
Ook eenden als zomertaling en slobeend zijn kenmerkend. Vochtig
weidevogelgrasland komt op diverse bodems en in diverse
landschapstypen voor. Het zwaartepunt ligt in het landschapstype
laagveen en zeeklci: hier komt het voor op zowel klei- als veengrond.
De openbaar gemaakte rapporten en uw (geanonimiseerde) verzoek om
informatie publiceren wij op onze website: www.noord-holland.nl/wob.
Het kan enkele dagen duren voordat u deze rapporten aantreft op onze
website.
Wij vertrouwen u naar behoren te hebben geïnformeerd. Voor eventuele
vragen kunt u contact opnemen met
telefoon

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

direLteur B1eiçY

911542/926292
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Bij lagen:
Inventarisljst met 8 rapporten (91 1 542/9271 69)

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending,
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord
Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie,
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.
Voor meet informatie kunt u de provinciale website bezoeken:
www.noord-holland.nl.
Wij willen bezwaren tegen besluiten graag op Informele wijze
behandelen. Als uw bezwaar in aanmerking komt voor deze informele
behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact met u op.
In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het
telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt eenbezwaarschrift
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u
bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de
Voorzitter van de Rechtbank Noord-Holland.
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