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1. Inleiding 

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 bestuursrecht (Awb) van toepassing. Op grond van deze procedure heeft een ieder het recht om in de 

periode van de terinzagelegging schriftelijk of mondeling te reageren op het ontwerpplan.  

Het ontwerp wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2023 (GS besluit 10 mei 2022, nr.1815408/1815411) heeft van 23 mei t/m 3 juli 2022 ter 

inzage gelegen. Onderstaand een overzicht van de ingediende zienswijzen.  

 

 

2. Algemene toelichting op de ingediende zienswijzen 

Een aantal ingediende zienswijzen gaat over de NNN-begrenzing. Deze zienswijzen beschouwen wij als een herbegrenzingsverzoek in het kader 

van de Omgevingsverordening. Deze beoordelen we bij de eerstvolgende herbegrenzing van het NNN (planning eerste helft 2023).  

Een vijftal zienswijzen heeft betrekking op het lopende gebiedsproces in Loosdrecht. De zienswijzen geven geen aanleiding tot wijziging van 

het Natuurbeheerplan. Uitkomsten uit gebiedsprocessen kunnen op termijn wel aanleiding geven om het Natuurbeheerplan aan te passen.  

 

Het Natuurbeheerplan, inclusief de kaarten, worden in september door Gedeputeerde Staten vastgesteld, en vervolgens worden deze in 

november vastgesteld door Provinciale Staten. Zodra Provinciale Staten het Natuurbeheerplan heeft vastgesteld, kan op basis van de kaarten 

van het Natuurbeheerplan en een openstellingsbesluit door Gedeputeerde Staten, een subsidie aangevraagd worden.  

De subsidieregeling voor het beheer, de SVNL (Subsidie voor Natuur en Landschapsbeheer) en ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer) 

worden opengesteld van medio november t/m 31 december 2022. Het aan te vragen beheer gaat in op 1 januari 2023.  
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De subsidieregeling voor omvormen naar natuur en inrichting, de SKNL (Subsidieregeling voor Kwaliteitsimpuls voor Natuur en Landschap) 

wordt opengesteld van 1 januari t/m 31 oktober 2023.  

 

3. Overzicht van de zienswijzen  

Voorstel Thema Zienswijze 

 

 

 

1 Ambitietype kaart 1, 5, 8, 10, 12, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 36 

2 Beheertype kaart 4, 5, 7, 10, 17, 19, 21, 30, 31, 35, 38, 39 

3 Leefgebieden kaart 9, 11, 25, 33, 34, 35, 40 

4 NNN begrenzing 1, 3, 6, 13, 15, 40, 41 

5 Overige 2, 9, 14, 16, 20, 21, 23, 29, 35, 36, 37 
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4.  Lijst van indieners en overzicht vindplaats beantwoording via nummer kenmerk (verseon 

nummers) 

Indiener, 
volgorde 

kenmerk 
1815408/ 

Naam 

1 1851406 privépersoon  

2 1853313 privépersoon  

3 1857482 Maatschap Kemp Portengen 

4 1858716 Rentmeesterskantoor Noordanus  

5 1859067 privépersoon  

6 1859419 privépersoon  

7 1859464 Rentmeesterskantoor Noordanus  

8 1859617 privépersoon  

9 1861280 ANLV De Lieuw Texel 

10 1861533 Vereniging de Ster van Loosdrecht 

11 1861887 privépersoon   

12 1861998 privépersoon   

13 1862123 Rentmeesterskantoor Noordanus  

14 1862741 Rentmeesterskantoor Noordanus  

15 1863600 privépersoon   

16 1863779 Werkgroep Natuur Duinlust Verhulst 
van de buurtvereniging Bloemendaal 
Noord  

17 1863794 privépersoon   

18 1863803 Melkkoeienbedrijf Pauw-Prins 

19 1864194 Vereniging Natuurmonumenten 

20 1864249 Stichting ter behoud van het 
Schoorlse- en Noord-
Kennemerduingebied 

Indiener, 
volgorde 

kenmerk 
1815408/ 

Naam 

21 1864251 Landschap Noord-Holland 

22 1864302 privépersoon   

23 1864304 privépersoon  

24 1864327 Staatsbosbeheer 

25 1864329 Recreatie Noord Holland 

26 1864534 privépersoon  

27 1864535 privépersoon  

28 1864539 PWN 

29 1864539 privépersoon  

30 1864543 privépersoon  

31 1864614/1864616 Burgerinitiatief Bescherm de 
natuur in het Geestmerambacht 

32 1864618 privépersoon  

33 1865356 Water, Land & Dijken 

34 1865508 Collectief Noord-Holland Zuid 

35 1865521 ANV Hollands Noorden 

36 1865745 Sterzicht BV 

37 1865690/1865692 privépersoon   

38 1888143 Unie van Bosgroepen 

39 1858527 Gemeente Texel 

40 1857961 Stichting Tuin van Haarlem 

41 1857951 privépersoon  
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5.   Overige opmerkingen 

 

Ambtshalve zijn kaarten aangepast naar aanleiding van inrichting en/of realisatie van het gebied of naar aanleiding van een kaartfout. Deze 

wijzigingen zijn onderstaand benoemd met een T-nummer.  

 

6.  Zienswijzen op ontwerp-wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2023 en reactie GS 

Indiener, 

volgorde 

thema samenvatting opmerking reactie gedeputeerde staten wijzigingsvoorstel 

1 ambitiekaart, NNN 

begrenzing 

Indiener verzoekt tot begrenzing en 

ontgrenzing NNN en toevoegen 

ambitietype op nieuwe NNN. 

GS gaat akkoord met het toevoegen van een 

ambitietype. De zienswijze heeft betrekking op de 

ruimtelijke begrenzing van het NNN. Dit is 

geregeld in de Omgevingsverordening. We nemen 

uw verzoek mee bij de eerstvolgende actualisatie 

van de herbegrenzing in het kader van de 

Omgevingsverordening.  

ambitiekaart 

aanpassen 

2 overige Indiener verzoekt door te mogen gaan 

met ANLb op zijn percelen.  

In het Natuurbeheerplan is aangegeven dat 

indiener nog voor maximaal 6 jaar gebruik kan 

maken van ANLb.  

  

3 NNN begrenzing Indiener verzoekt tot ontgrenzing NNN 

van de percelen GVL00-A-1656 en 

GVL00-A-1771.  

De zienswijze heeft betrekking op de ruimtelijke 

begrenzing van het NNN. Dit is geregeld in de 

Omgevingsverordening. We nemen uw verzoek 

mee bij de eerstvolgende actualisatie van de 

herbegrenzing in het kader van de 

omgevingsverordening.  
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Indiener, 

volgorde 

thema samenvatting opmerking reactie gedeputeerde staten wijzigingsvoorstel 

4 beheertypekaart Indiener verzoekt rekening te houden 

met het plan zoals Vereniging De Ster 

heeft voorgesteld.  

Dit perceel is onderdeel van het gebiedsaanbod 

van de vereniging Ster van Loosdrecht. Wij hebben 

recent met het bestuur van de vereniging 

afgesproken het gebiedsaanbod verder uit te 

werken tot concrete afspraken tussen provincie en 

vereniging en tussen provincie en de aangesloten 

grondeigenaren. In samenspraak met de 

vereniging zullen wij betrokken grondeigenaren 

hiervoor benaderen. Het resultaat wordt verwerkt 

in het Natuurbeheerplan. Wij passen het ambitie- 

en beheertype daarom nu nog niet aan. 

  

5 beheertypekaart, 

ambitiekaart 

Indiener geeft aan dat op de 

beheertypekaart en ambitiekaart hele 

stukken zijn ingevuld met veenmos 

rietland in plaats van N13.01. 

Dit betreft een fout op de kaart. Tijdens de ter 

inzage legging is er een erratum opgenomen 

waarin de juiste beheertypen staan. Deze nemen 

we over in het Natuurbeheerplan.   

  

6 NNN begrenzing Indiener verzoekt om een deel van de 

huiskavel buiten de NNN-begrenzing te 

houden. 

Uw verzoek is bij ons bekend. We hebben 

gesprekken met u gevoerd. GS vindt deze kavel 

ecologisch waardevol. Wij laten dit perceel daarom 

voorlopig begrensd. We onderzoeken nog hoe we 

de realisatie van het NNN in de Hargemer- en 

Pettemerpolder willen gaan afronden. Als daarover 

meer bekend is nemen we contact met u op.  

  

7 beheertypekaart Indiener verzoekt rekening te houden 

met het plan zoals Vereniging De Ster 

heeft voorgesteld.  

Dit perceel is onderdeel van het gebiedsaanbod 

van de vereniging Ster van Loosdrecht. Wij hebben 

recent met het bestuur van de vereniging 

afgesproken het gebiedsaanbod verder uit te 

werken tot concrete afspraken tussen provincie en 

vereniging en tussen provincie en de aangesloten 

grondeigenaren. In samenspraak met de 

vereniging zullen wij betrokken grondeigenaren 

hiervoor benaderen. Het resultaat wordt verwerkt 
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Indiener, 

volgorde 

thema samenvatting opmerking reactie gedeputeerde staten wijzigingsvoorstel 

in het Natuurbeheerplan. Wij passen het ambitie- 

en beheertype daarom nu nog niet aan. 

8 ambitiekaart Indiener had de intentie zijn perceel 

(Gemeente Ransdorp Sectie G, nummer 

31) om te zetten naar natuur maar heeft 

geen beheerplan kunnen (laten) 

opstellen. Indiener wil het perceel nu niet 

meer laten omzetten naar NNN-gebied.   

Wij nemen contact met u op om met u de 

mogelijkheden te bespreken om tot een 

beheerplan te komen. Het perceel is al als NNN 

begrensd. Het Natuurbeheerplan is niet het kader 

om NNN te ontgrenzen. Dit gebeurt in de 

omgevingsverordening.  

  

9 leefgebieden 

kaart, overige 

1. Indiener geeft aan dat bepaalde 

percelen (in NNN) niet ingetekend zijn op 

de Leefgebiedenkaart Dooradering. 

 

2. Indiener geeft aan dat de tarieven voor 

de ANLb-beheerpakketten stijgen. Om de 

beschikkingen te kunnen continueren 

moet het budget ook een zelfde stijging 

krijgen. Zo niet dan daalt het areaal met 

afgesloten beheer. 

1. Dit is een kaartfout. Deze percelen hadden 

dooradering moeten krijgen. 

 

2. Momenteel worden nieuwe tarieven voor ANLb 

opgesteld. Het Rijk heeft toegezegd zich in te 

spannen om de tariefverhoging voor het 

cofinancieringsdeel van de Provincies te dekken. 

Provincies hebben aangegeven de dekking door 

het Rijk voor te financieren zolang het geld nog 

niet beschikbaar is. Dit wordt vastgelegd in het 

openstellingsbesluit.  

leefgebiedenkaart 

dooradering 

aanpassen.  
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Indiener, 

volgorde 

thema samenvatting opmerking reactie gedeputeerde staten wijzigingsvoorstel 

10 beheertypekaart, 

ambitiekaart 

1. Indiener acht een aantal beheertypen 

op de ambitiekaart in het gebied van de 

Ster van Loosdrecht ecologisch niet 

haalbaar en vraagt deze te nuanceren.  

 

2.Indiener vraagt om een gebied 

specifieke soortenlijst van vaatplanten te 

maken die passend zijn voor het Ster 

gebied zodat de ontwikkeling en 

ecologische kwaliteit beter inzichtelijk 

wordt dan bij uitsluitend toepassen voor 

SNL-doelsoorten voor de evaluatie. 

1. Het gebiedsaanbod van de vereniging Ster van 

Loosdrecht en daarop volgende gesprekken en 

veldbezoeken geven aanleiding om de 

ambitiekaart en de beheertypekaart te verfijnen en 

aan te passen op de lokale mogelijkheden. We 

hebben recent met u afgesproken dat wij het 

gebiedsaanbod uitwerken tot concrete afspraken 

tussen provincie en vereniging en tussen provincie 

en de aangesloten grondeigenaren. Het resultaat 

hiervan wordt uiteindelijk verwerkt in het 

Natuurbeheerplan. Wij passen het ambitie- en 

beheertype daarom nu nog niet aan.  

 

2. In uw zienswijze gaat u ook in op de 

aanwezigheid van SNL-doelsoorten en de 

wenselijkheid van een gebied specifieke 

soortenlijst. De SNL-doelsoorten zijn opgenomen 

in een landelijke index, die wij niet kunnen 

aanpassen. Wij delen uw wens om voor monitoring 

van de natuurdoelen in het stergebied gericht te 

kijken naar gebied specifieke plantensoorten. Wij 

stellen voor om bij de uitwerking van de afspraken 

tussen provincie en uw vereniging te kijken of en 

hoe we dit vorm kunnen geven.   

  

11 leefgebieden kaart Indiener geeft aan dat zijn percelen niet 

meer op de leefgebiedenkaart open 

grasland zijn opgenomen.  

Dit is een kaartfout. Wij passen de 

leefgebiedenkaart open grasland aan. 

leefgebiedenkaart 

open grasland 

aanpassen 

12 ambitiekaart Indiener maakt bezwaar tegen het 

omzetten van zijn percelen van vochtig 

hooiland naar vochtig 

weidevogelgrasland op de ambitiekaart.  

GS gaat akkoord. Het beheer dat wij hier beogen is 

vochtig hooiland. Wij passen de ambitiekaart aan 

op dit beheertype.  

ambitiekaart 

aanpassen  
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Indiener, 

volgorde 

thema samenvatting opmerking reactie gedeputeerde staten wijzigingsvoorstel 

13 NNN begrenzing Percelen liggen binnen het NNN. Indiener 

verzoekt om de percelen uit de 

ambitiekaart te halen of toe te zeggen 

dat agrarisch gebruik van de gronden in 

de toekomst mogelijk blijft. 

In het kader van het gebiedsproces zullen 

gesprekken gevoerd worden over deze percelen. 

  

14 overige, 

ambitiekaart 

Deze zienswijze betreft dezelfde 

percelen als zienswijze nr. 3. 

 

1. Indiener vraagt een toezegging dat 

agrarisch gebruik van de gronden in de 

toekomst mogelijk blijft.   

 

2. Indiener vraagt een toelichting hoe het 

kan dat zijn huiskavel wordt aangeduid 

als ‘Nog om te vormen landbouwgrond 

naar natuur’, terwijl er recent een NB-

vergunning is afgegeven. 

 

3. Indiener vraagt een toelichting 

waarom zijn percelen wel in het 

Natuurbeheerplan vallen en de 

Hilversumse Meent niet, terwijl dat 

gebied dichter bij Natura2000 ligt. 

 

4. Indiener verzoekt de gronden van het 

juiste ambitietype te voorzien. 

1. Agrarisch gebruik in de toekomst betekent 

ontgrenzen NNN. Zie antwoord zienswijze nr. 3. 

 

2. De NNN begrenzing gaat over hoe de 

graslanden gebruikt kunnen worden en kan goed 

samengaan met de NB-vergunning.  

 

3. De begrenzing in het Natuurbeheerplan heeft 

niet te maken met de ligging van of afstand tot 

Natura2000 gebieden. 

 

4. GS gaat akkoord. Het juiste ambitietype is 

kruiden- en faunarijk grasland. Wij passen de 

ambitiekaart aan. 

ambitiekaart 

aanpassen 

15 NNN begrenzing Indiener verzoekt ontgrenzing van zijn 

percelen.  

GS gaat niet akkoord. Het Natuurbeheerplan is 

niet het kader om NNN te ontgrenzen. Dit gebeurt 

in de omgevingsverordening. In het kader van het 

lopende gebiedsproces wordt gekeken of dit 

perceel nodig is voor realisatie van het NNN. De 

projectleider, met wie u in het eerste kwartaal van 
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Indiener, 

volgorde 

thema samenvatting opmerking reactie gedeputeerde staten wijzigingsvoorstel 

2022 heeft kennisgemaakt, gaat hierover graag 

verder met u in gesprek.  

16 overige Indiener vraagt aandacht voor hekken 

die geplaatst zijn in het gebied het 

Nonnenbos en vraagt wie 

verantwoordelijk is voor handhaving van 

het natuurbeheer.   

Het gebied ligt in het NNN. Handhaving van 

activiteiten in het NNN, zoals het plaatsen van 

hekken, loopt via de gemeente.  

  

17 beheertypekaart Indiener verzoekt percelen beheertype 

A11.01 te geven op de beheertypekaart.  

GS gaat akkoord. In 2021 hebben wij op deze 

percelen een beheertype gelegd, naar aanleiding 

van een informele SKNL aanvraag. Deze aanvraag 

is niet beschikt. Wij zullen daarom het agrarisch 

beheertype weer terugleggen op deze percelen.  

beheer op 

beheertypekaart 

verwijderen en 

leefgebied open 

grasland 

toevoegen 

18 ambitiekaart Indiener verzoekt de ambitiekaart aan te 

passen van kruiden- en faunarijk 

grasland naar vochtig 

weidevogelgrasland. 

GS gaat akkoord met het aanpassen van het 

beheertype op de ambitiekaart.  

ambitiekaart 

aanpassen 
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19 ambitiekaart, 

beheertypekaart 

1. Indiener verzoekt om op de 

beheertypekaart het beheertype N00.01 

(nog om te vormen naar beheer) toe te 

voegen.  

 

2. Indiener verzoekt om de 

beheertypekaart aan te passen voor 

enkele percelen zoals aangegeven in 

zienswijze en/of shapefile. 

 

3. Indiener verzoekt om voor Zuid-

Kennemerland de laatst besproken versie 

van het Ontwerp Natuurbeheerplan op te 

nemen.  

 

4. Indiener verzoekt om wateren/sloten 

toe te voegen op beheertypekaart in 

Wormer Jisperveld.  

 

5. Indiener vraagt hoe de nieuwe 

vegetatiekaart van het Wormer Jisperveld 

verwerkt wordt in het Natuurbeheerplan. 

 

6. Indiener beheert stukjes eigendom 

van waterschap (randen/oevers) en wil 

graag beheersubsidie ontvangen op deze 

randen/oevers.  

 

7. Indiener verzoekt de ambtitiekaart 

overeen te laten stemmen met de 

(gewijzigde) beheertypekaart.  

 

8. Indiener verzoekt de Schil 

Naardermeer goed te verwerken op de 

ambitiekaart.  

1. GS gaat niet akkoord met het verzoek. Voor nog 

in te richten natuur is de ambitiekaart leidend. Op 

de ambitiekaart kunnen wij wel N00.01 zetten, 

maar op de beheertypekaart staat alleen 

gerealiseerde natuur.  

 

2. GS gaat akkoord met het aanpassen van de 

percelen op Waalenburg, Beeckestein en 's 

Gravenland. 

 

3. Wij hebben de laatst besproken versie al 

verwerkt in het Ontwerp Natuurbeheerplan.  

 

4. We passen de kaart nu niet aan maar wij gaan 

voor het Natuurbeheerplan 2024 kijken hoe we 

met watergangen binnen het NNN omgaan.  

 

5. Zodra de vegetatiekaart klaar is kan deze 

opgenomen worden in het Natuurbeheerplan. Als 

de nieuwe beheertypekaart erg afwijkt van de 

afgegeven beschikking kan voor dit gebied de 

lopende beschikking vastgesteld worden en een 

uitbreiding aangevraagd worden.  

 

6. De regeling geeft alleen beheersubsidie aan 

eigenaren. Indiener kan afspraken maken met de 

eigenaar of een verklaring van beheer voor deze 

gebieden meegeven bij de aanvraag voor 

beheersubsidie.  

 

7. Wij passen de ambitiekaart nu niet aan. Voor 

het Natuurbeheerplan 2024 willen wij de 

ambitiekaart zoveel mogelijk up-to-date hebben.  

 

8. Wij passen de ambitiekaart nu niet aan en gaan 

beheertypekaart 

aanpassen  
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9. Indiener verzoekt de voortgangskaart 

aan te passen op beheertypekaart.  

 

10. Indiener verzoekt om ook gebieden 

die varend beheerd worden op te nemen 

op de vaarlandkaart.   

 

11. Indiener verzoekt om op 

vaarlandkaart ook percelen toevoegen 

voor bostypen (N14 en N17) die alleen 

varend bereikt kunnen worden. 

met u hierover in overleg.  

  

9. Dit plan gaat niet over de voortgangskaart. Op 

de beheertypekaart staat een agrarisch 

beheertype.  

 

10. GS gaat niet akkoord. De vaarlandkaart in het 

Natuurbeheerplan geeft aan waar een bijdrage 

gegeven wordt voor gebieden die alleen varend 

bereikt kunnen worden. We willen ons beraden 

voor het Natuurbeheerplan 2024 of ook percelen 

die alleen varend beheerd worden in aanmerking 

komen voor vaartoeslag. We willen de 

vaarlandkaart voor het Natuurbeheerplan 2024 

verbeteren in overleg met de beheerders.  

  

11.GS gaat niet akkoord. Ons huidige beleid is om 

geen bostypen op de vaarlandkaart toe te voegen. 

Voor het Natuurbeheerplan 2024 gaan we 

bekijken of we ook andere beheertypen aan de 

vaarlandkaart toevoegen.  
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Indiener, 

volgorde 

thema samenvatting opmerking reactie gedeputeerde staten wijzigingsvoorstel 

20 overige Indiener geeft aan het niet eens te zijn 

met het bosbeheer.  

GS gaat niet akkoord. Op dit moment zijn wij 

bezig met de Bossenstrategie; een plan om meer 

bos te realiseren in Noord-Holland en om het 

bestaande bosareaal te revitaliseren. Tegelijkertijd 

is soms bosbeheer noodzakelijk om de 

instandhoudingsdoelstellingen te halen, zoals in 

het duingebied het geval is. Als er bos in 

Natura2000 gebied verwijderd wordt, zal dit altijd 

elders gecompenseerd worden.  

Ten aanzien van de bossen bij Schoorl is 

afgesproken dat tijdens de eerste planperiode 

(2018 –2024) van het Natura 2000-beheerplan 

alleen het Dr. Van Steijnbos gekapt wordt (ca. 7,6 

hectare, gekapt begin 2021). Het Baaknolbos, 

Frederiksblink en Leeuwenkuilbos worden in deze 

jaren niet gekapt. Daarnaast zal na afloop van de 

eerste Natura 2000-beheerplanperiode een 

evaluatie plaatsvinden naar de ontwikkeling van 

de natuurwaarden in de Schoorlse Duinen. Op 

basis van de resultaten van deze evaluatie en de 

Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen wordt 

een hernieuwd Natura 2000-beheerplan opgesteld 

voor de Schoorlse Duinen. Hierin worden de 

maatregelen opgenomen voor de periode 2024 – 

2030. Boskap wordt daarbij als maatregel 

opgenomen als er geen alternatieven voorhanden 

zijn en als dit vanuit ecologisch perspectief 

noodzakelijk is voor de kwaliteit van het 

natuurgebied. De ambitiekaart van het 

Natuurbeheerplan wordt vervolgens aangepast op 

basis van het Natura 2000-beheerplan. Het nu 
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Indiener, 

volgorde 

thema samenvatting opmerking reactie gedeputeerde staten wijzigingsvoorstel 

voorliggende Natuurbeheerplan wordt daarom niet 

aangepast aan de hand van deze zienswijze.  
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Indiener, 

volgorde 

thema samenvatting opmerking reactie gedeputeerde staten wijzigingsvoorstel 

21 beheertypekaart, 

overige 

1. Indiener verzoekt om vaarland toe te 

voegen op vaarlandkaart. 

 

2. Indiener verzoekt de beheertypekaart 

aan te passen op basis van aangeleverd 

GIS-bestand.  

 

3. Indiener verzoekt een aantal percelen 

te begrenzen als NNN. 

1. GS gaat deels akkoord om de vaarlandkaart aan 

te passen. Percelen die alleen varend te bereiken 

zijn en voldoen aan het beheertype, worden 

opgenomen op de vaarlandkaart. We willen de 

vaarlandkaart voor het Natuurbeheerplan 2024 

verbeteren in overleg met de beheerders.  

 

2. GS gaat deels akkoord met het wijzigen van de 

beheertypen. GS gaat niet akkoord met een aantal 

percelen dat nog ingericht moet worden. Hierop 

ligt ook agrarisch natuurbeheer.  

 

3. GS gaat niet akkoord. De zienswijze heeft 

betrekking op de ruimtelijke begrenzing van het 

NNN. Dit is geregeld in de Omgevingsverordening. 

We nemen uw verzoek mee bij de eerstvolgende 

actualisatie van de herbegrenzing in het kader van 

de Omgevingsverordening.  

vaarlandkaart en 

beheertypekaart 

aanpassen 

22 ambitiekaart Indiener verzoekt om perceel W380 van 

de ambitiekaart te halen.  

GS gaat niet akkoord. Percelen binnen het NNN 

hebben allemaal een ambitietype en dit perceel 

ligt binnen het NNN. De zienswijze geeft geen 

aanleiding om het ambitietype te veranderen. Uw 

verzoek tot ontgrenzing uit het NNN is bekend bij 

ons en heeft u bij eerdere Natuurbeheerplannen al 

naar voren gebracht. Een beroepsprocedure 

hierover loopt nog. In het najaar 2022 wordt het 

gebiedsproces weer opgestart. Uw verzoek tot 

ontgrenzing wordt hierin meegenomen. 

  

23 ambitiekaart, 

overige 

1. Indiener verzoekt om percelen van de 

ambitiekaart te halen.  

 

2. Indiener verzoekt om zijn percelen op 

1. GS gaat niet akkoord. Percelen zijn onderdeel 

van een lopend gebiedsproces. Percelen binnen 

het NNN hebben allemaal een ambitietype.  
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te nemen op de vaartoeslagkaart zodat 

indiener vanuit het ANLb een vergoeding 

kan krijgen.  

2. GS gaat niet akkoord met het opnemen van de 

percelen op de vaarbijdragekaart. Op de 

vaarbijdrage kaart staan alleen percelen die 

gerealiseerd zijn, dus die worden beheerd als 

natuur. Percelen met ANLb krijgen geen 

vaarbijdrage. 

24 ambitiekaart 1. Indiener verzoekt om het ambitietype 

aan te passen op percelen in het 

Oostzanerveld.  

 

2. Indiener verzoekt op een perceel op 

Texel beheertype N12.02 op te nemen. 

GS gaat akkoord met de verzoeken.  beheertype- en 

ambitiekaart 

aanpassen.  

25 leefgebiedenkaart, 

ambitiekaart 

1.Indiener verzoekt Dijkland en 

Inlaagpolder te begrenzen als agrarisch 

leefgebied. 

 

2. Indiener verzoekt om van de 

ambitiekaart een zoekgebiedenkaart te 

maken.  

 

3. Indiener verbaast zich dat meerdere 

gebieden niet op de ambitiekaart 

voorkomen.  

 

4. Indiener verzoekt de ambitiekaart 

preciezer te begrenzen en puur 

recreatieve elementen hieruit te halen.  

 

5. De ambitiekaart komt op sommige 

plekken niet overeen met de 

werkelijkheid.  

1. GS gaat akkoord met toevoegen van leefgebied 

A11.02 in Dijkland en Inlaagpolder. 

 

2. GS gaat niet akkoord om van de ambitiekaart 

een zoekgebiedenkaart te maken omdat de 

ambitiekaart aansluit bij de grenzen van het NNN.  

 

3. Gebieden die niet op de ambitiekaart 

voorkomen zijn niet NNN-waardig.  

 

4. Het verzoek om de ambitiekaart preciezer te 

begrenzen en puur recreatieve elementen eruit te 

halen beschouwen wij als een 

ontgrenzingsverzoek van het NNN. Dit is geregeld 

in de Omgevingsverordening. We nemen uw 

verzoek mee bij de eerstvolgende actualisatie van 

de herbegrenzing in het kader van de 

omgevingsverordening.   

 

5. Dit heeft onze aandacht. We willen dit graag in 

leefgebiedenkaart 

open grasland 

aanpassen 
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bredere context bekijken. De aanpak hiervoor zijn 

we nog aan het bepalen.  

26 ambitiekaart Indiener verzoekt om een perceel dat is 

begrensd als NNN op te nemen in het 

Natuurbeheerplan. 

Het perceel staat al op de ambitiekaart.    

27 ambitiekaart 1. Indiener verzoekt percelen van de 

ambitiekaart te halen en te ontgenzen uit 

de NNN.  

 

2. Indiener verzoekt de volgende tekst 

op blz 6 weg te laten: “Op percelen waar 

opnieuw een ANLB-contract wordt 

afgesloten zal, net als in de andere NNN-

gebieden, het proces van omvorming 

naar natuur starten of voortgaan.” 

1. GS gaat niet akkoord. De percelen liggen 

middenin waardevol NNN gebied. Percelen zijn 

onderdeel van een lopend gebiedsproces.  

 

2. GS gaat niet akkoord met het voorstel voor 

tekstwijziging omdat het beleid is om het NNN te 

realiseren. 
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28 ambitiekaart Indiener verzoekt de ambitiekaart aan te 

passen aan de overeengekomen 

maatregelen uit Programma Natuur. 

GS gaat akkoord. Over deze gebieden heeft GS in 

andere trajecten al een positief besluit genomen.  

ambitiekaart 

aanpassen 

29 overige 1. Indiener verzoekt meerdere 

tekstwijzigingen door te voeren: 

- Te verwijderen dat beheerders beheer 

dienen uit te uitvoeren volgens het 

Natuurbeheerplan ook als zij geen 

subsidie ontvangen.  

- Te wijzigen dat opname van een terrein 

in het Natuurbeheerplan vanzelfsprekend 

leidt tot een positief besluit over 

subsidiering van beheer. 

- Toe te voegen dat wanneer een agrarier 

binnen NNN gebied ANLb aanvraagt, 

deze wordt toegewezen. 

- Te wijzigen dat ook individueel een 

aanvraag gedaan kan worden voor ANLb 

in plaats van alleen via een agrarisch 

collectief. 

- Te schrappen dat alleen aanvragen voor 

SVNL boven de 5.000 euro en boven de 

75 ha in behandeling worden genomen 

en anders bij een natuurcollectief 

aangesloten moet worden.  

 

2. Indiener vraagt of de provincie erop 

toeziet dat collectieven handelen 

conform de wet. 

1. GS neemt voorgestelde tekstwijzigingen niet 

over: 

- We verwijderen de zin niet, maar voegen toe dat 

het hier beheerders van gerealiseerde natuur 

betreft.  

- We wijzigen de zin niet. Toekennen van subsidie 

gebeurt op basis van toetsing aan het het 

Natuurbeheerplan, de uitvoeringsregeling en het 

openstellingsbesluit.  

- We voegen deze zin niet toe. ANLb subsidie 

verlenen we aan de agrarische collectieven. Deze 

manier van werken is landelijk geregeld. Zij sluiten 

contracten af met agrarische natuurbeheerders. 

- Wij wijzigen de zin niet. In 2016 is het ANLb 

ingevoerd. Beheeraanvragen lopen alleen nog via 

de agrarische collectieven.   

- Wij schrappen deze zin niet. Als provincies 

hebben we veel geïnvesteerd zodat de 

natuurcollectieven de aanvragers goed kunnen 

faciliteren. Deze manier van werken is efficiënter.  

 

2. De provincie werkt altijd met gecertificeerde 

beheerders. Ook de agrarische collectieven zijn 

gecertificeerd.    

   

tekst toevoegen op 

pagina 7 
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30 beheertypekaart Indiener verzoekt rekening te houden 

met het plan zoals Vereniging De Ster 

heeft voorgesteld.  

Dit perceel is onderdeel van het gebiedsaanbod 

van de vereniging Ster van Loosdrecht. Wij hebben 

recent met het bestuur van de vereniging 

afgesproken het gebiedsaanbod verder uit te 

werken tot concrete afspraken tussen provincie en 

vereniging en tussen provincie en de aangesloten 

grondeigenaren. In samenspraak met de 

vereniging zullen wij betrokken grondeigenaren 

hiervoor benaderen. Het resultaat wordt verwerkt 

in het Natuurbeheerplan. Wij passen het ambitie- 

en beheertype daarom nu nog niet aan. 

  

31 beheertypekaart 1. Indiener verzoekt om deelgebied 

Kleimeer toe te voegen aan het 

Natuurbeheerplan. Indiener verzoekt de 

beheertypekaart te wijzigen naar de 

bestaande gerealiseerde situatie. 

 

2. Indiener verzoekt om de polder 

Kleimeer als N2000 te begrenzen. 

1. Uw verzoek is bij ons bekend. U heeft hier in 

2020, bij de ter inzage legging van het 

Natuurbeheerplan 2021, ook een zienswijze over 

ingediend. Uw verzoek wordt meegenomen in het 

nog op te starten gebiedsproces. 

 

2. De provincie is hiervoor niet het bevoegd 

gezag. De minister van LNV wijst een Natura 2000 

gebied aan in een aanwijzingsbesluit. Meer 

informatie over aanwijzingsbesluiten en de 

procedure kunt u vinden op natura2000.nl. 

  

32 ambitiekaart Indiener maakt bezwaar dat in 

Spaarnwoude op de ambitiekaart 

beheertype A11.01 weidevogels op 

grasland” veranderd is naar “N00.01 nog 

om te vormen naar natuur”. 

Op de beheertypekaart agrarisch zoekgebieden 

ligt nog steeds A11.01. Het beheertype op de 

ambitiekaart is niet gewijzigd. De ambitiekaart 

geeft aan welk natuurdoel wij nastreven na 

realisatie van natuur. Welk natuurdoeltype dit 

wordt, wordt bepaald in het lopende 

gebiedsproces.  

  

33 leefgebiedenkaart Indiener verzoekt het Landsmeerderveld 

toe te voegen als zoekgebied open 

grasland. 

GS gaat akkoord met toevoegen van leefgebied 

A11.02 in het Landsmeerderveld. 

leefgebiedenkaart 

open grasland 

aanpassen 
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34 leefgebiedenkaart Indiener verzoekt Dijkland en 

Inlaagpolder te begrenzen als agrarisch 

leefgebied. 

GS gaat akkoord met toevoegen van leefgebied 

A11.02 in Dijkland en Inlaagpolder. 

leefgebiedenkaart 

open grasland 

aanpassen 

35 beheertypekaart, 

leefgebiedenkaart, 

overige 

1. Indiener geeft aan dat het ANLb zich 

niet alleen richt op doelsoorten en 

doelen uit de opgave Water en Klimaat, 

maar ook op de doelsoorten en doelen 

vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn 

(VR/HR) en hierop de tekst aan te passen 

op pagina 5. 

 

2. Indiener gaat graag in gesprek over 

het Actieplan weidevogels.  

 

3. Indiener verzoekt om ANLb tarieven te 

indexeren.  

 

4. Indiener verzoekt de gebieden 

‘Veereweg’ en ‘Wieringen-Oost’ van 

beheertype 11.02 om te zetten naar 

beheertype 11.01. 

 

5. Indiener verzoekt het gebied Wadway 

toe te voegen aan de leefgebiedenkaart 

als A11.02. 

 

6. Indiener verzoekt de open grasland 

grens bij Beetskoog aan te passen op de 

beheertypekaart. 

 

7. Indiener verzoekt leefgebied open 

grasland in Enkhuizen toe te voegen op 

1. GS besluit de tekst aan te passen op pagina 5.  

 

2. De provincie gaat graag in gesprek over het 

Actieplan weidevogels. 

 

3. Momenteel worden nieuwe tarieven voor ANLb 

opgesteld. Het Rijk heeft toegezegd zich in te 

spannen om de tariefverhoging voor het 

cofinancieringsdeel van de Provincies te dekken. 

Provincies hebben aangegeven de dekking door 

het Rijk voor te financieren zolang het geld nog 

niet beschikbaar is. Dit wordt vastgelegd in het 

openstellingsbesluit.  

 

4. GS gaat akkoord om Veereweg om te zetten van 

A11.02 naar A11.01. Het gebied voldoet aan de 

instapeis van het Natuurbeheerplan. GS gaat niet 

akkoord met omzetten "Wieringen-Oost" van 

A11.02 naar A11, omdat het gebied niet voldoet 

aan de instapeis. 

 

5. GS gaat akkoord om Wadway toe te voegen als 

A11.02. 

 

6. GS gaat akkoord. Wij volgen hierbij de BGT 

grens. 

 

7. GS gaat akkoord leefgebied open grasland in 

Enkhuizen toe te voegen. Dit betreft een kaartfout.  

tekst op pagina 5 

wijzigen 

leefgebiedenkaart 

open grasland 

aanpassen 
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de beheertypekaart.  

 

8. Indiener verzoekt om in de tekst op te 

nemen dat er vanaf de woningen een 

vergunningsvrije zone is voor het 

leefgebied open grasland van 

bijvoorbeeld 50 m of de grens aan te 

passen naar de grens van het bebouwde 

gebied. 

 

9. Indiener verzoekt de grens van 

leefgebied A11.01 in de polder Mijzen 

aan te passen aan de perceelgrenzen.  

 

8. De agrarische leefgebiedenkaart is een 

zoekgebied voor het verstrekken van subsidies. 

Vergunningen worden getoetst aan de 

Omgevingsverordening, niet aan de 

beheertypekaart van het Natuurbeheerplan. 

 

9. GS gaat niet akkoord. Wij hebben dit als 

gerealiseerde natuur op de kaart staan. Wij 

realiseren ons dat de ligging van de begrenzingen 

(kadastraal, BGT en NNN) hier erg complex is en 

we willen nader kijken naar de status 

'gerealiseerde natuur' op de voortgangskaart in dit 

gebied.  
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36 ambitiekaart, 

overige 

1. Indiener verzoekt rekening te houden 

met het plan zoals Vereniging De Ster 

heeft voorgesteld.  

 

2. Indiener vraagt zich af hoe agrarisch 

waterbeheer uitgevoerd kan worden als 

er vervuild regenwater vanuit de 

overstort uit de kern van Loosdrecht en 

vanaf de wegen via de sloten het natura 

2000 gebied in loopt. 

1. Dit perceel is onderdeel van het gebiedsaanbod 

van de vereniging Ster van Loosdrecht. Wij hebben 

recent met het bestuur van de vereniging 

afgesproken het gebiedsaanbod verder uit te 

werken tot concrete afspraken tussen provincie en 

vereniging en tussen provincie en de aangesloten 

grondeigenaren. In samenspraak met de 

vereniging zullen wij betrokken grondeigenaren 

hiervoor benaderen. Het resultaat wordt verwerkt 

in het Natuurbeheerplan. Wij passen het ambitie- 

en beheertype daarom nu nog niet aan. 

 

2. Partijen werken ten behoeve van de 

Kaderrichtlijn Water aan allerlei maatregelen om 

de waterkwaliteit te verbeteren. Het 

beperken/voorkomen van instroom van vervuild 

regenwater is in dit geval een taak van de 

gemeente, als onderdeel van haar gemeentelijk 

rioleringsplan.  

  

37 overige Indiener verzoekt in het 

Natuurbeheerplan een paragraaf op te 

nemen dat bij het verstrekken van 

subsidie de aanvrager getoetst wordt 

met een UBO-check, voldoet aan de ESG-

toets en dat er onderzoek naar track-

record van de instelling wordt gedaan.   

GS gaat niet akkoord met toevoeging van 

voorgestelde tekst. Om in aanmerking te komen 

voor subsidie moeten beheerders gecertificeerd 

zijn door de Stichting Certificering, zie pagina 15 

van het Natuurbeheerplan.  

  

38 beheertypekaart Indiener verzoekt om de beheertypen 

over te nemen van de ingediende 

shapefile. 

GS gaat akkoord. De aangegeven beheertypen zijn 

een verbetering en geven het werkelijke beheer 

aan.  

beheertypekaart 

aanpassen 

39 beheertypekaart 

 

Indiener verzoekt 3 gebieden uit te 

zonderen van de aanwijzing als 

GS gaat niet akkoord. Het Natuurbeheerplan heeft 

geen ruimtelijke doorwerking, dat is geregeld in 

de Omgevingsverordening. Het Natuurbeheerplan 
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weidevogelland omdat het ruimtelijke 

doorwerking heeft. 

 

is een kader dat de mogelijkheid biedt om 

(agrarisch) beheersubsidie aan te vragen op 

percelen die (agrarisch) beheerd worden.  

 

40 NNN begrenzing, 

leefgebiedenkaart 

1. Indiener verzoekt percelen (nr 1, 4 en 

5) te begrenzen als NNN. 

 

2. Indiener verzoekt een aantal percelen 

die in het Ontwerp wijzigingsbesluit OV 

NH 20220307 als NNN zijn begrensd ook 

zodanig op te nemen. 

 

3. Indiener verzoekt genoemde percelen 

geheel te begrenzen op de water- en 

klimaatkaart.  

1. GS gaat niet akkoord. De zienswijze heeft 

betrekking op de ruimtelijke begrenzing van het 

NNN. Dit is geregeld in de Omgevingsverordening. 

We stellen de projectleider van het betreffende 

gebiedsproces op de hoogte van uw zienswijze.   

 

2. De percelen liggen inderdaad in het NNN en er 

ligt een ambitietype op. De NNN-laag in de viewer 

wordt geactualiseerd naar het Ontwerp 

Wijzigingsbesluit OV NH 20220307 zodat de 

begrenzing klopt.  

 

3. Voor de grenzen van deze kaarten is gebruik 

gemaakt van de begrenzing van het landelijk 

gebied uit de Omgevingsverordening. We gaan de 

begrenzing water- en klimaat verbeteren in het 

Natuurbeheerplan 2024 en nemen daarbij uw 

verzoek mee.      

 

41 NNN begrenzing 

 

Indiener verzoekt percelen in de NNN te 

ontgrenzen. 

GS gaat niet akkoord. De zienswijze heeft 

betrekking op de ruimtelijke begrenzing van het 

NNN. Dit is geregeld in de Omgevingsverordening. 

Hierover heeft u reeds een herbegrenzingsverzoek 

ingediend. 
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T1 beheertypekaart Op deze percelen is ten onrechte een 

natuurbeheertype gelegd. 

Beheertype wordt verwijderd en agrarisch 

beheertype wordt weer neergelegd.  

beheertypekaart 

aanpassen 

T2 vervallen       

T3 beheertypekaart Bij enkele aanvragers van beheersubsidie 

komt de beheertypekaart niet overeen met 

kadastrale eigendommen. 

De beheertypekaart is verbeterd zodat deze 

overeenkomt met de kadastrale eigendommen 

van deze aanvragers. 

beheertypekaart 

aanpassen 

T4 ambitiekaart Ambitiekaart aanpassen voor een perceel 

n.a.v. SKNL aanvraag. 

Op de ambitiekaart wordt een ambitie 

toegevoegd 

ambitiekaart 

aanpassen 

T5 beheertypekaart Op enkele percelen ligt onterecht een 

beheertype. Natuur op deze percelen is nog 

niet gerealiseerd.  

Beheertypekaart wordt aangepast.  beheertypekaart 

aanpassen 

T6 ambitiekaart In een zienswijze op de 

Omgevingsverordening 2022 wordt gevraagd 

het ambitietype van een perceel te wijzigingen 

naar N12.02 

Ambitiekaart wordt aangepast.  ambitiekaart 

aanpassen 

T7 beheertypekaart In de shapefile van de beheertypekaart moet 

aangegeven worden dat percelen in 

aanmerking komen voor bijdragen voor 

monitoring, voorzieningen, toezicht en 

schapen.  

Beheertypekaart wordt aangepast.  beheertypekaart 

aanpassen 

T8 beheertypekaart Op de beheertypekaart zijn de lanen 

ingetekend volgens de landelijk vastgestelde 

intekenregels.  

Beheertypekaart wordt aangepast.  beheertypekaart 

aanpassen 

T9 beheertypekaart Op een aantal percelen in Ilperveld en 

Varkensland is ten onrechte het beheertype 

N06.01 gelegd. Het beheertype N13.01 wordt 

er weer opgelegd. 

Beheertypekaart wordt aangepast.  beheertypekaart 

aanpassen 

T10 beheertypekaart Op percelen waarvoor een SKNL beschikking 

is afgegeven wordt een beheertype gelegd.  

Beheertypekaart wordt aangepast.  beheertypekaart 

aanpassen 
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T11 overige Kaartfout vaarlandkaart. Vaarlandkaart wordt aangepast.  vaarlandkaart 

aanpassen 

T12 ambitietype 

kaart 

Grenzen NNN aangepast aan de 

Omgevingsverordening. 

Ambitiekaart wordt aangepast.  ambitiekaart 

aanpassen 

 

 

 

 

 

 

 


