NOTA VAN BEANTWOORDING
op het onderdeel Natuurbeheerplan behorende bij het Programma Natuurontwikkeling 2020-2024.

Samenvatting van de zienswijzen op het ontwerp-Natuurbeheerplan en beantwoording zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten van NoordHolland d.d. 17 september 2019.
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1. Inleiding
Het Natuurbeheerplan is onderdeel van het Programma Natuurontwikkeling.
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-Natuurbeheerplan heeft van 30 mei 2019 tot en met 10 juli 2019 ter inzage gelegen. Onderstaand een overzicht van de
ingediende zienswijzen (GS besluit 21 mei 2019, nr. 1211102/1211105).

2. Overzicht met wijzigingen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen
Voorstel

Thema

zienswijze

1

Ambitiekaart

2
3
4
5
6
7

Beheertypekaart
Agrarisch leefgebied
Vaarland
PRV: NNN en weidevogelleefgebied begrenzing
Proces
Proces OVP

8
9

Beheer algemeen
Voortgangskaart

1, 3, 9,11, 17, 24, 29, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 43, 45, 60, 61, 75, T01, T02, T03 en
T08
3,9, 11, 24, 25, 38, 39, 40, 45, 60, 75, T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07 en T08
7, 8, 10, 13, 15 en 26
4
1, 2, 5, 6, 16, 19, 30, 58, 64 en 70
18, 24, 37, 46 en 77
12, 14, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 34, 35, 36, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76 en 78
70
25
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3. Overzicht vindplaats beantwoording
nr.

kenmerk
1211102-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1230311
1232422
1233135
1236061
1236062
1240346
1240343
1242704
1242348
1242188
1241144
1240775
1244116
1243459
1243169
1242941
1244388
1244464
1244691
1244692
1244694
1244714
1244716
1247211
1245072
1245384
1245387
1245391
1245393
1245707

nr.

kenmerk
1211102-

31
32
33
34
35
36
37
38

1245709
1245754
1245759
1245785
1245873
1245874
1245905
1245946

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1245963
1245965
1246149
1246150
1246195
1246196
1246246
1246256
1246257
1246259
1246262
1246277
1246279
1246282
1246293
1246300
1246365
1246379
1246503
1246654
1246662
1246837

nr.

kenmerk
1211102-

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

1246842
1246854
1246857
1246864
1246867
1246871
1246874
1246883
1246887
1246895
1246899
1246912
1246919
1246925
1246926
1246032
1246939
1247206
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4. Overige opmerkingen
Ambtshalve is op een aantal percelen het beheertype gewijzigd op de ambitiekaart en/of op de beheertypekaart door inrichting en/of
realisatie van het gebied. Deze wijzigingen zijn onderstaand benoemd met een T-nummer.

5. Zienswijzen op ontwerp-Natuurbeheerplan 2020 en reactie GS
Nr.

Thema

Samenvatting opmerking

Reactie Gedeputeerde Staten

1.

PRV: NNNbegrenzing
en ambitiekaart

Indiener verzoekt om percelen NNN te ontgrenzen, dan wel de ambitie “vochtig weidevogelgrasland” niet toe te kennen.
Indiener vindt het noemen van het instrument
“onteigening” in het programma zorgelijk.

GS honoreren uw verzoek niet.
De zienswijze heeft deels betrekking op de ruimtelijke begrenzing van het NNN,
dat is geregeld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. De PRV is niet gewijzigd
en niet ter inzage gelegd.
De percelen maken onderdeel uit van een gebied Waterland-Oost waar door middel van een gebiedsproces NNN met weidevogelgrasland wordt gerealiseerd. Ook
deze percelen zijn begrensd en kansrijk om in te richten en te beheren als natuur.
In het kader van het gebiedsproces is ook contact met u over de gewenste natuurontwikkeling en het natuurtype. Het is de ambitie om uiterlijk in 2027 natuur te
realiseren.
In de komende Omgevingsverordening, die de PRV gaat vervangen, gaan wij de
NNN actualiseren. In deze actualisatie zullen ook de eventuele resultaten van het
gebiedsproces in Waterland-oost meegenomen worden.

2.

PRV-weidevogelgebied

Indiener geeft aan om meer beschutting te creeren met behulp van bomen en struiken, wat
ook andere doelen ten goede komt. Provinciale
regel over “open landschap” beperkt deze beschuttingsmogelijkheden.

GS honoreren uw verzoek niet.
De zienswijze heeft deels betrekking op de ruimtelijke begrenzing van het NNN en
de weidevogelleefgebieden, dat is geregeld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. De PRV is niet gewijzigd en niet ter inzage gelegd.
In de PRV zijn weidevogelleefgebieden aangewezen. Voor weidevogels is een open
landschap essentieel. Daartoe passen we het Natuurbeheerplan niet aan.
In het coalitieakkoord is wel een passage opgenomen over het mogelijk toepassen
van de bouw van schuilstallen binnen het landschap.

Wijzigingsvoorstel

Nr.

Thema

Samenvatting opmerking

Reactie Gedeputeerde Staten

3.

Ambitie- en
Beheertypekaart

Indiener verzoekt om:
1. Op genoemde percelen natuurambitie van
de ambitiekaart te verwijderen.
2. Op genoemde percelen natuurbeheertype
van de beheertypekaart te verwijderen.

GS honoreren uw verzoek niet.

4.

Vaarlandkaart

Indiener verzoekt om percelen toe te voegen aan GS honoreren uw verzoek.
de vaarland kaart. De percelen zijn momenteel
De percelen voldoen aan de criteria voor vaarland. We passen de kaart hierop aan.
alleen varend te bereiken.

5.

PRV: NNN
begrenzing

Indiener verzoekt om stukje NNN te ontgrenzen
via de compensatieregeling

1. Op alle als NNN begrensde percelen ligt een natuurambitie, ook op percelen die
nog niet als natuur zijn ingericht (de natuurfunctie is nog niet gerealiseerd). Wij
handhaven de ambitie en streven naar inrichting en beheer conform het ambitietype uiterlijk in 2027.
2. Deze percelen zijn nog niet gerealiseerd. Volgens de beheertypekaart ligt er tijdelijk (uiterlijk tot en met 2021) een agrarische beheertype op deze percelen.
Zodra de percelen als natuur zijn gerealiseerd, doch uiterlijk eind 2021, vervalt
het agrarisch beheertype.

GS honoreren uw verzoek niet.
De zienswijze heeft betrekking op de ruimtelijke begrenzing van het NNN. Dat is
geregeld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). PRV is niet gewijzigd en
niet ter inzage gelegd.
Wijzigingen ten behoeve van het mogelijk maken van activiteiten in het NNN die
daarop een negatief effect kunnen hebben, dienen primair door een bestemmingsplanwijziging mogelijk gemaakt te worden.
Daarbij wordt de provincie betrokken om ervoor te zorgen dat de wijziging past
binnen de kaders van de PRV. Pas na de wijziging van het bestemmingsplan passen wij de NNN begrenzing aan.

6.

PRV: NNN
begrenzing

Indiener verzoekt om Groetkanaal te begrenzen
als Ecologische Hoofdstructuur (tegenwoordige
NNN).

Wijzigingsvoorstel

GS honoreren uw verzoek niet.
Het Groetkanaal is in de PRV begrensd als natuurverbinding. Het Natuurbeheerplan beschrijft de natuurdoelen van de NNN-gebieden en niet van de natuurverbindingen. In de PRV staat bij de Wezenlijke Kenmerken en Waarden wel een beschrijving van deze natuurverbinding (zie KNV1).
Langs het Waardkanaal zijn wel ingerichte stapstenen begrensd als NNN (conform
de informatie die indiener toegestuurd heeft).
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Kaart aanpassen

Nr.

Thema

Samenvatting opmerking

Reactie Gedeputeerde Staten

Wijzigingsvoorstel

7.

Agrarische
leefgebieden

Indiener verzoekt om gebieden/percelen toe te
voegen op de agrarische leefgebieden kaart.
Deze percelen stonden in 2019 ook als agrarisch leefgebied op de kaart.

GS honoreren uw verzoek.

Kaart wijzigen

8.

Agrarische
leefgebieden

Op de kaart staat het agrarisch beheertype A01.01.
Per abuis zijn alle gebieden met een A01 en A02 beheertype op de beheertypekaart verwijderd van de agrarisch leefgebieden kaart. Dit zal hersteld worden. Het
agrarische beheertype blijft staan en het agrarisch leefgebied wordt weer toegevoegd conform begrenzing 2019.

Indiener verzoekt om op genoemde percelen na- GS honoreren uw verzoek.
tuurbeheertype van de beheertypekaart te verwijderen en agrarisch leefgebied toe te voegen. Op de kaart staat het agrarisch beheertype A01.01.

Kaart wijzigen

Per abuis zijn alle gebieden met een A01 en A02 beheertype op de beheertypekaart verwijderd van de agrarisch leefgebieden kaart. Dit zal hersteld worden. Het
agrarische beheertype blijft staan en het agrarisch leefgebied wordt weer toegevoegd conform begrenzing 2019.
9.

Ambitie- en
beheertypekaart

Indiener verzoekt om op genoemde percelen het GS honoreren uw verzoek.
natuurdoeltype “Vochtig hooiland” N10.02 neer
Wij vinden het erg positief dat u een goede onderbouwing heeft gegeven waarom
te leggen.
het beheertype aangepast moet worden. Wij zijn het eens met uw onderbouwing.

Kaart aanpassen

Het beheertype wordt op de ambitie- en de beheertypekaart aangepast.
10.

Agrarische
leefgebieden

Indiener verzoekt om op genoemde percelen na- GS honoreren uw verzoek.
tuurbeheertype van de beheertypekaart te verwijderen en agrarisch leefgebied toe te voegen. Op de kaart staat het agrarisch beheertype A01.01.

Kaart aanpassen

Per abuis zijn alle gebieden met een A01 en A02 beheertype op de beheertypekaart verwijderd van de agrarisch leefgebieden kaart. Dit zal hersteld worden. Het
agrarische beheertype blijft staan en het agrarisch leefgebied wordt weer toegevoegd conform begrenzing 2019.
11.

Ambitie- en
beheertypekaart

Indiener verzoekt om enkele percelen het beheertype aan te passen in verband met natuurontwikkeling en/of inrichting van de gebieden.

GS honoreren uw verzoek
De ambitiekaart en de beheertypekaart worden aangepast. Deze aanpassing heeft
pas invloed op de beheersubsidie nadat er een nieuw SVNL–subsidie wordt beschikt (2022).
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Kaarten aanpassen

Nr.

Thema

Samenvatting opmerking

Reactie Gedeputeerde Staten

12.

Proces OVP

Indiener verzoekt om het beheertype op genoemd perceel te wijzigen.

GS honoreren uw verzoek (nog) niet.

13.

Agrarische
leefgebieden

Indiener verzoekt om op genoemde percelen:
1.
2.

Wijzigingsvoorstel

Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Kortenhoef-West. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces
plaats om een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende
grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype
kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider
en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken hierover zullen
voor deelgebied Kortenhoef-West starten in het voorjaar van 2021. U wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.
GS honoreren uw verzoek deels (1 niet, 2 wel).

Natuurambitie van de ambitiekaart te verwij- 1.
deren.
Natuurbeheertype van de beheertypekaart te
verwijderen en agrarisch leefgebied toe te
voegen.
2.

Op alle als NNN begrensde percelen ligt een natuurambitie, ook op percelen
die nog niet als natuur zijn ingericht (de natuurfunctie is nog niet gerealiseerd). Wij handhaven de ambitie en streven naar inrichting en beheer conform het ambitietype uiterlijk in 2027.
Op de kaart staat het agrarisch beheertype A01.01. Per abuis zijn alle gebieden met een A01 en A02 beheertype op de beheertypekaart verwijderd van de
agrarisch leefgebieden kaart. Dit zal hersteld worden. Het agrarische beheertype blijft staan, en het agrarisch leefgebied wordt weer toegevoegd, conform
begrenzing 2019.
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Kaart aanpassen voor 1

Nr.

Thema

Samenvatting opmerking

Reactie Gedeputeerde Staten

14.

Proces OVP

Indiener verzoekt om een ander beheertype en
verzoekt om een kartelrandje uit de begrenzing
te halen.

GS honoreren uw verzoek (nog) niet .

Wijzigingsvoorstel

Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Ster van Loosdrecht. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces
plaats om een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende
grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype
kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider
en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken voor deelgebied
Ster van Loosdrecht zijn inmiddels gestart. U heeft hierover al een eerste gesprek
gehad met de coördinator grondverwerving, die de besproken punten voorlegt aan
de projectleider.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.

15.

Agrarische
leefgebieden

Indiener verzoekt om op genoemde percelen na- GS honoreren uw verzoek.
tuurbeheertype van de beheertypekaart te verwijderen en agrarisch leefgebied toe te voegen. Op de kaart staat het agrarisch beheertype A01.01.
Per abuis zijn alle gebieden met een A01 en A02 beheertype op de beheertypekaart verwijderd van de agrarisch leefgebieden kaart. Dit zal hersteld worden. Het
agrarische beheertype blijft staan en het agrarisch leefgebied wordt weer toegevoegd conform begrenzing 2019.

16.

PRV: NNNbegrenzing

Indiener verzoekt om “uitbreiding kleimeer” te
begrenzen als NNN.

GS honoreren uw verzoek niet.
De zienswijze heeft betrekking op de ruimtelijke begrenzing van het NNN. Dat is
geregeld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). PRV is niet gewijzigd en
niet ter inzage gelegd.
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Kaart aanpassen

Nr.

Thema

Samenvatting opmerking

Reactie Gedeputeerde Staten
Wij nemen uw verzoek mee bij de actualisatie van de NNN begrenzing in het kader
van de komende Omgevingsverordening die de PRV gaat vervangen.

17.

Ambitiekaart

Indiener verzoekt om ambitiekaart flexibel te be- GS honoreren uw verzoek niet.
grenzen, zodat uitbreiding mogelijk is.
De ambitiekaart geeft de ambitie weer van gronden binnen de NNN-begrenzing.
De gronden waarop uw zienswijze betrekking heeft zijn niet als NNN begrensd. De
begrenzing van het NNN wordt geregeld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening
(PRV). PRV is niet gewijzigd en niet ter inzage gelegd.
Wij nemen uw verzoek mee bij de actualisatie van de NNN begrenzing in het kader
van de komende Omgevingsverordening die de PRV gaat vervangen.

18.

Proces

Indiener mist een uitwerking van de plannen.

GS honoreren uw verzoek niet.
De uitwerking van plannen is geen onderdeel van het natuurbeheerplan. In het
Programma Natuurontwikkeling staat wel aangegeven hoe we de doelen van het
natuurbeheerplan willen realiseren, o.a. door te werken met gebiedsprocessen. In
het gebied Waterland Oost vindt een gebiedsproces plaats. Er is al een gesprek geweest met u over het proces en de plannen. Hier wordt momenteel verder aan gewerkt.

19.

PRV: NNN
begrenzing

Indiener verzoekt om percelen te ontgrenzen.

GS honoreren uw verzoek niet.
De zienswijze heeft betrekking op de ruimtelijke begrenzing van het NNN. Dat is
geregeld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening en deze PRV is nu niet ter inzage gelegd.
Wij nemen uw verzoek mee bij de actualisatie van de NNN begrenzing in het kader
van de komende Omgevingsverordening die de PRV gaat vervangen.
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Wijzigingsvoorstel

Nr.

Thema

Samenvatting opmerking

Reactie Gedeputeerde Staten

20.

Proces OVP

Indiener is het niet eens met de natuurdoelen
van de Kortenhoefse polder. Omdat bijbehorende vernatting grote gevolgen zal hebben.

GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Kortenhoef-Oost. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces
plaats om een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende
grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype
kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider
en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken voor deelgebied
Kortenhoef-Oost zijn inmiddels gestart. U bent of wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.
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Wijzigingsvoorstel

Nr.

Thema

Samenvatting opmerking

Reactie Gedeputeerde Staten

21.

Proces OVP

Indiener geeft aan dat zijn perceel bestemming
tuin heeft en wil dat graag behouden. En indiener verzoekt om op de naast gelegen percelen
een ander beheertype dan “nat schraalland” te
leggen.

GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is
een van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Weersloot. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken voor deelgebied Weersloot zijn inmiddels gestart. U bent of wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.

22.

Proces OVP

Indiener is het niet eens met de voorgenomen
inrichting van het gebied Kortenhoef-oost.

GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Kortenhoef-Oost. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces
plaats om een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende
grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype
kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider
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Wijzigingsvoorstel

Nr.

Thema

Samenvatting opmerking
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en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken voor deelgebied
Kortenhoef-Oost zijn inmiddels gestart. U bent of wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.

23.

Proces OVP

Indiener maakt bezwaar tegen het natuurbeheer- GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
plan op de percelen behorende bij het bedrijf
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomvan de indiener.
stige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Kortenhoef-Oost. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces
plaats om een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende
grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype
kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider
en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken voor deelgebied
Kortenhoef-Oost zijn inmiddels gestart. U bent of wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.
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Wijzigingsvoorstel

24.

Proces en 1.
ambitie- en
2.
beheertypekaart

Indiener verwijst naar de passage over
NNN-waardig beheer in het NNN. Het coalitieakkoord spreekt instemming uit dat agrarisch natuurbeheer NNN uitsluitend toegestaan wordt
als sprake is van duurzaam agrarisch natuurbeheer. SBB wil graag dat er een passend instrument wordt ontwikkeld.

GS honoreren uw verzoek om een helder instrument duurzaam agrarisch natuurbeheer te ontwikkelen en verwijst naar overeenstemming die partijen hebben bereikt over het realiseren van NNN: instrumenten, de inhoudelijke aspecten van het
instrument duurzaam agrarisch natuurbeheer en de wens om dat in drie pilotgebieden te gaan inzetten.

Kaart aanpassen voor 2
en 3

3.
4.
5.
6.
25.

26.

Beheertype1.
kaart

Agrarisch 1.
leefgebieden
2.

Indiener verzoekt om beheertype te wijzigingen
in
1. Waterland
2. Houtrakpolder
3. Elswout
Indiener geeft aan dat
1. Een perceel in de Prinshendrikpolder ten onrechte een beheertype heeft. Dit perceel is
nog niet gerealiseerd.
2. Polder Ceres is gedempt i.v.m. watercrassula, beheertype moet aangepast worden.
3. Opmerkingen over de voortgangskaart.
Indiener verzoekt om enkele stroken midden in
het leefgebied open grasland toe te voegen in
de Mijzenpolder.
En om enkele stroken middenin het leefgebied
open akker toe te voegen in de Wieringermeer

GS honoreren uw verzoek deels (1 niet, 2 en 3 wel)
1.
2.
3.

Wij hebben ecologische redenen aangegeven in een overleg om het beheertype niet aan te passen.
In dit gebied passen wij het beheertype aan.
In dit gebied passen wij het beheertype aan.

GS honoreren uw verzoek.
1.
2.
3.

We zullen het beheertype verwijderen van de beheertypekaart
In overleg met de eigenaar wijzigen we hier het beheertype op de ambitieen op de beheertypekaart.
Als we de voortgangskaart aanpassen nemen we deze opmerkingen mee.

GS honoreren uw verzoek.
Deze stroken kunnen beschouwd worden als kaartfouten. Het omliggende gebied
behoort al tot het leefgebied.
Wij passen de kaart hierop aan.
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27.

Proces OVP

Indiener heeft in zienswijze verzocht om
3 weken uitstel. Dit hebben wij niet op tijd gezien.
Het betreft hier een zienswijze namens een
vereniging uit het deelgebied Weersloot.

GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Weersloot. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken voor deelgebied
Weersloot zijn inmiddels gestart. De vereniging zal voor deze gesprekken ook benaderd worden.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.

28.

Proces OVP

Indiener is het niet eens met het ambitietype
“vochtig hooiland”. Indiener geeft ook aan dat
de aanleg van een dam de doorvaart in het gebied belemmerd.

GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Ster van Loosdrecht. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces
plaats om een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende
grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype
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kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider
en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken voor deelgebied
Ster van Loosdrecht zijn inmiddels wel gestart met de vereniging Ster van Loosdrecht. De projectleider zal in uw geval binnenkort contact met u opnemen.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.

29.

Ambitiekaart

Indiener verzoekt om op genoemde percelen na- GS honoreren uw verzoek niet.
tuurambitie van de ambitiekaart te verwijderen.
Op alle als NNN begrensde percelen ligt een natuurambitie, ook op percelen die
nog niet als natuur zijn ingericht (de natuurfunctie is nog niet gerealiseerd). De
genoemde percelen liggen in een Natura 2000 gebied. Wij handhaven de ambitie
en streven naar inrichting en beheer conform het ambitietype uiterlijk in 2027.

30.

PRV: NNN
begrenzing

Indiener verzoekt om percelen te ontgrenzen
omdat het een tuin en een weg betreft.

GS honoreren uw verzoek niet.
De zienswijze heeft betrekking op de ruimtelijke begrenzing van het NNN dat is
geregeld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). PRV is niet gewijzigd en
niet ter inzage gelegd.
Wij nemen uw verzoek mee bij de actualisatie van de NNN begrenzing in het
kader van de komende Omgevingsverordening die de PRV gaat vervangen.

31.

Ambitiekaart

Indiener verzoekt om op percelen in Westzaan
een ambitietype te leggen.

GS honoreren uw verzoek niet.
De ambitiekaart geeft de ambitie weer van gronden binnen de NNN-begrenzing.
De gronden waarop uw zienswijze betrekking heeft zijn niet als NNN begrensd. De
begrenzing van het NNN wordt geregeld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening
(PRV). PRV is niet gewijzigd en niet ter inzage gelegd.

Wij nemen uw verzoek mee bij de actualisatie van de NNN begrenzing in het kader
van de komende Omgevingsverordening, die de PRV gaat vervangen.
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32.

Ambitiekaart

Indiener verzoekt om ambitietype van de kaart
te verwijderen.

GS honoreren uw verzoek niet.
De zienswijze heeft deels betrekking op de ruimtelijke begrenzing van het NNN
dat is geregeld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). PRV is niet gewijzigd en niet ter inzage gelegd.
De percelen maken onderdeel uit van een gebied Waterland-Oost waar door middel van een gebiedsproces het NNN met weidevogelgrasland wordt gerealiseerd. In
het kader van dit gebiedsproces worden momenteel gesprekken gevoerd met belanghebbende.
In de komende Omgevingsverordening, die de PRV gaat vervangen, gaan wij de
NNN actualiseren. In deze actualisatie zullen uw verzoek meenemen, evenals eventuele resultaten van het gebiedsproces in Waterland-Oost.

33.

Ambitiekaart

Indiener verzoekt om ambitietype van de kaart
te verwijderen.

GS honoreren uw verzoek niet.
De zienswijze heeft deels betrekking op de ruimtelijke begrenzing van het NNN
dat is geregeld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) PRV is niet gewijzigd en niet ter inzage gelegd.
De percelen maken onderdeel uit van een gebied Waterland-Oost waar door middel van een gebiedsproces het NNN met weidevogelgrasland wordt gerealiseerd. In
het kader van dit gebiedsproces worden momenteel gesprekken gevoerd met belanghebbende.
In de komende Omgevingsverordening, die de PRV gaat vervangen, gaan wij de
NNN actualiseren. In deze actualisatie zullen uw verzoek meenemen evenals eventuele resultaten van het gebiedsproces in Waterland-Oost.
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34

Proces OVP

Indiener is het niet eens met het genoemde beheertype in het natuurbeheerplan.

GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Weersloot. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken voor deelgebied Weersloot zijn inmiddels gestart. U bent of wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.

35.

Proces OVP

Indiener geeft aan dat cliënten verzoeken om in GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
de oostelijke helft van het deelgebied
Kortenhoef-Oost een droog agrarisch beheertype Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is één
neer te leggen.
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Kortenhoef-Oost. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces
plaats om een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende
grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype
kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider
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en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken voor deelgebied
Kortenhoef-Oost zijn inmiddels gestart. U bent of wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.

36.

Proces OVP

Indiener is eigenaar en pachter van percelen in
deelgebied Weersloot. In verband met het agrarische bedrijf met paarden en schapen is indiener
het niet eens met omvorming naar natuurtype
“nat schraalland”.

GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Weersloot. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken voor deelgebied
Weersloot zijn inmiddels gestart. U bent of wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld
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37.

Proces

Indiener mist een gedegen bossstrategie.

GS honoreren uw verzoek niet.

Wijzigingsvoorstel

De keuze om een dergelijke strategie te maken is geen onderdeel van het Natuurbeheerplan.
Het Natuurbeheerplan betreft alleen kaarten waarop onze natuurambities en beheerdoelen staan aangegeven.
In het kader van de uitvoering van de Natura 2000-herstelmaatregelen hebben we
regelmatig contact met deze Stichting. We zullen middels een separate brief reageren op hun voorstel
38.

Ambitie- en
beheertypekaart

Indiener verzoekt om naar aanleiding van een
natuurcompensatie overeenkomst in polder
Waard Nieuwland op een klein gedeelte s van de
percelen H46 en H137 een beheertype te leggen.

GS honoreren uw verzoek.

39.

Ambitie- en
beheertypekaart

Indiener verzoekt om:
GS honoreren uw verzoek niet.
1. Op genoemde percelen natuurambitie van de
1. Op alle als NNN begrensde percelen ligt een natuurambitie, ook op perceambitiekaart te verwijderen.
len die nog niet als natuur zijn ingericht (de natuurfunctie is nog niet ge2. Op genoemde percelen natuurbeheertype van
realiseerd). De percelen liggen in een natura 2000 gebied. Wij handhaven
de beheertypekaart te verwijderen.
de ambitie en streven naar inrichting en beheer conform het ambitietype
uiterlijk in 2027.
2. Deze percelen zijn nog niet gerealiseerd. Volgens de beheertypekaart ligt
er tijdelijk (uiterlijk tot en met 2021) een agrarische beheertype op deze
percelen.

40.

Ambitie- en
beheertypekaart

Indiener verzoekt om:
GS honoreren uw verzoek niet.
1. Op genoemde percelen natuurambitie van de
1. Op alle als NNN begrensde percelen ligt een natuurambitie, ook op perceambitiekaart te verwijderen.
len die nog niet als natuur zijn ingericht (de natuurfunctie is nog niet ge2. Op genoemde percelen natuurbeheertype van
realiseerd). Wij handhaven de ambitie en streven naar inrichting en beheer
de beheertypekaart te verwijderen.
conform het ambitietype uiterlijk in 2027.

Vooruitlopend op de aanpassing in het NNN wordt op deze kleine gedeeltes (samen 0,12 ha) het beheertype N05.01 toegevoegd. Zowel op de ambitiekaart als op
de beheertypekaart.
Bij de actualisatie van de NNN-begrenzing in het kader van de komende
Omgevingsverordening nemen we deze wijziging mee.

2.

Deze percelen zijn nog niet gerealiseerd. Volgens de beheertypekaart ligt
er tijdelijk (uiterlijk tot en met 2021) een agrarische beheertype op deze
percelen.
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De percelen maken onderdeel uit van een gebied Waterland-Oost waar door middel van een gebiedsproces het NNN met weidevogelgrasland wordt gerealiseerd. In
het kader van dit gebiedsproces worden momenteel gesprekken gevoerd met belanghebbende.

41.

Proces OVP

Indiener geeft aan dat het ontwerp natuurbeheerplan om meerdere redenen niet definitief
vastgesteld kan worden.
Enkele redenen betreffen het huidige bestemmingsplan en in het gebiedsakkoord worden
niet alle bestemmingsplannen genoemd.
Indiener vindt het beheertype “nat schraalland”
niet passen in dit gebied.
Indiener geeft aan dat de ter visie legging van
het ontwerp natuurbeheerplan niet juist is gegaan.

GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Kortenhoef-Oost. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces
plaats om een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende
grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype
kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider
en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken voor deelgebied
Kortenhoef-Oost zijn inmiddels gestart. U bent of wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.
Bekendmaking van de ter visie legging van het ontwerp natuurbeheerplan heeft op
29 mei jl. in alle huis-aan-huis bladen gestaan. Ingevolge artikel 3:42, lid 2, Algemene wet bestuursrecht (Awb) voldoet dit. Het hoeft daarom niet in het Provinciaal Blad gepubliceerd te worden.

Pagina 20 van 42 Nota van beantwoording – Natuurbeheerplan 2020, onderdeel Programma Natuurontwikkeling 2020-2024

Wijzigingsvoorstel

Nr.

Thema

Samenvatting opmerking

Reactie Gedeputeerde Staten

42.

Proces OVP

Indiener geeft aan dat het ontwerp natuurbeheerplan om meerdere redenen niet definitief
vastgesteld kan worden.
Enkele redenen betreffen het huidige bestemmingsplan en in het gebiedsakkoord worden
niet alle bestemmingsplannen genoemd.
Indiener vindt het beheertype “nat schraalland”
niet passen in dit gebied.

GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
De begrenzing van het NNN is vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke verordening. Hierin zijn ook de wezenlijke kenmerken en waarden (WK&W) opgenomen.
Deze WK&W moeten in de bestemmingsplannen opgenomen gaan worden. Zie
hiervoor de PRV-artikel 19 lid 1 en 2.

Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
En indiener geeft aan dat de ter visie legging van van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
het ontwerp natuurbeheerplan niet juist is gegaan.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid. Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in het deelgebied Kortenhoef-Oost. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende
grondeigenaren zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken voor
deelgebied Kortenhoef-Oost zijn inmiddels gestart. U bent of wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.
Bekendmaking van de ter visie legging van het ontwerp natuurbeheerplan heeft op
29 mei jl. in alle huis-aan-huis bladen gestaan. Ingevolge artikel 3:42, lid 2 Algemene wet bestuursrecht (Awb) () voldoet dit. Het hoeft daarom niet in het Provinciaal Blad gepubliceerd te worden.
43.

Ambitiekaart

Indiener verzoekt om op genoemde percelen na- GS honoreren uw verzoek niet.
tuurambitie van de ambitiekaart te verwijderen
Op alle als NNN begrensde percelen ligt een natuurambitie, ook op percelen die
nog niet als natuur zijn ingericht (de natuurfunctie is nog niet gerealiseerd). De
gebieden liggen in een Natura 2000 gebied. Wij handhaven de ambitie en streven
naar inrichting en beheer conform het ambitietype uiterlijk in 2027.
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44.

Proces OVP

Indiener verzoekt om zijn percelen niet op te nemen in het beheerplan. Daarvoor worden diverse
argumenten aangegeven.
En indiener geeft aan dat de ter visie legging van
het ontwerp natuurbeheerplan niet juist is gegaan.

GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Kortenhoef-Oost. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces
plaats om een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende
grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype
kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider
en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken voor deelgebied
Kortenhoef-Oost zijn inmiddels gestart. U bent of wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.
Bekendmaking van de ter visie legging van het ontwerp natuurbeheerplan heeft op
29 mei jl. in alle huis-aan-huis bladen gestaan. Ingevolge artikel 3:42, lid 2, Algemene wet bestuursrecht (Awb) ( ) voldoet dit. Het hoeft daarom niet in het Provinciaal Blad gepubliceerd te worden.

45.

Ambitie- en
beheertypekaart

Indiener verzoekt om:
1. Op genoemde percelen natuurambitie van
de ambitiekaart te verwijderen.
2. Op genoemde percelen natuurbeheertype
van de beheertypekaart te verwijderen.

GS honoreren uw verzoek niet.
1.

2.

Op alle als NNN begrensde percelen ligt een natuurambitie, ook op percelen die nog niet als natuur zijn ingericht (de natuurfunctie is nog niet gerealiseerd). Wij handhaven de ambitie en streven naar inrichting en beheer
conform het ambitietype uiterlijk in 2027.
Deze percelen zijn nog niet gerealiseerd. Volgens de beheertypekaart ligt
er tijdelijk (uiterlijk tot en met 2021) een agrarische beheertype op deze
percelen.
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De percelen maken onderdeel uit van een gebied Waterland-Oost waar door middel van een gebiedsproces het NNN met weidevogelgrasland wordt gerealiseerd. In
het kader van dit gebiedsproces worden momenteel gesprekken gevoerd met belanghebbende grondeigenaren.

46.

Proces

Indiener mist een goede visie op het beheer van
bossen in relatie tot de CO2-reductie.

GS honoreren uw verzoek niet.
De keuze om een dergelijke strategie te maken is geen onderdeel van het Natuurbeheerplan.
Het Natuurbeheerplan betreft alleen kaarten waarop onze natuurambities en beheerdoelen staan aangegeven.
We zullen middels een separate brief reageren op het voorstel van de Stichting.

47.

Proces OVP

Indiener is eigenaar van grond in het tuinencomplex in de Vuntus. Het gebied heeft al een bijzondere fauna en flora. Herinrichting, verkoop
of mogelijke onteigening is een zware (en kostbare) maatregel om het totaalplan te behalen.
Indiener verzoekt om Vuntus een aparte status
te geven, omdat het inrichtingsplan al in 2019
wordt vastgesteld terwijl de gesprekken voor de
Vuntus pas starten medio 2020.

GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Vuntus. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken hierover zullen voor
deelgebied Vuntus starten medio 2020. U wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.
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48.

Proces OVP

Indiener is eigenaar van grond in het tuinencom- GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
plex in de Vuntus en wil niet vertrekken.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Vuntus. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken hierover zullen voor
deelgebied Vuntus starten medio 2020. U wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.

49.

Proces OVP

Indiener is eigenaar van grond in het tuinencom- GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
plex in de Vuntus, en wil perceel niet afstaan.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Vuntus. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haal-
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baar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken hierover zullen voor
deelgebied Vuntus starten medio 2020. U wordt hiervoor persoonlijk benaderd.

50.

Proces OVP

Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.
Indiener maakt bezwaar tegen het natuurbeheer- GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
type “nat schraalland”. Dit wordt onderbouwd
met argumenten en zorgpunten. En indiener is
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomhet niet eens met de grondstrategie in het gestige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
biedsakkoord.
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Weersloot. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken voor deelgebied
Weersloot zijn inmiddels gestart. U bent of wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.
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51.

Proces OVP

Indiener verzoekt nader te worden geïnformeerd GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
over de inhoud en de voortgang van het plan.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Kortenhoef-West. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces
plaats om een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende
grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype
kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider
en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken hierover zullen
voor deelgebied Kortenhoef-West starten in het voorjaar van 2021. U wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.

52.

Proces OVP

Indiener is eigenaar van grond in het tuinencom- GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
plex in de Vuntus en wil bestemming van “dagrecreatie” niet veranderen in natuur.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Vuntus. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haal-
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baar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken hierover zullen voor
deelgebied Vuntus starten medio 2020. U wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.

53.

Proces OVP

Indiener heeft in zienswijze verzocht om 4 weken uitstel. Er is verder geen aanvulling gekomen.
Indiener heeft eigendommen binnen het NNN in
het deelgebied Weersloot.

GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Weersloot. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken voor deelgebied Weersloot zijn inmiddels gestart. U bent of wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.
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54.

Proces OVP

Indiener maakt bezwaar tegen het beheertype
“nat schraalland”, hierdoor kunnen er geen paarden meer gehouden worden en kan het niet gehooid worden.
Natte schraallanden kunnen ook leiden tot meer
muggen, welke schadelijk kunnen gaan worden
voor de gezondheid.

GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Weersloot. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken voor deelgebied Weersloot zijn inmiddels gestart. U bent of wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.

55.

Proces OVP

Indiener geeft aan dat het waterpeil in de omliggende sloten en het grondwaterpeil al hun effect
hebben op de erosie en het afkalven van land.
Bovendien staat het water tot in de kelder.
Toekomstbeeld van de indiener: bang voor verergering en toename van muggen en knutten
het verdwijnen van het vee in de wei. Daarnaast
is indiener bevreesd voor waardedaling van percelen en opstallen.

GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Weersloot. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haal-
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baar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken voor deelgebied Weersloot zijn inmiddels gestart. U bent of wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.

56.

Proces OVP

Indiener wil uit de plannen. Perceel wordt al eco- GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
logisch beheerd, passend in de natuuromgeving.
Bovendien past het ambitietype niet.
Voor het oostelijke vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Vuntus. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken hierover zullen voor
deelgebied Vuntus starten medio 2020. U wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.
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57.

Proces OVP

Indiener is eigenaar van grond in het tuinencom- GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
plex in de Vuntus. Deze tuin wordt ecologisch
beheerd Zij willen dit gebied graag behouden
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomzoals het nu is.
stige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Vuntus. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken hierover zullen voor
deelgebied Vuntus starten medio 2020. U wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.

58.

PRV: NNN
begrenzing

Indiener verzoekt om percelen naast de camping
te ontgrenzen als NNN-gebied en als weidevogelleefgebied. In 2017 is een verzoek gehonoreerd om de camping uit het NNN en uit het weidevogelleefgebied te halen. Indiener geeft aan
dat dezelfde redernatie geldt voor deze percelen.

GS honoreren uw verzoek niet.
De zienswijze heeft betrekking op de ruimtelijke begrenzing van het NNN en weidevogelleefgebied. Deze begrenzing is geregeld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). PRV is niet gewijzigd en niet ter inzage gelegd.
Wij nemen uw verzoek mee bij de actualisatie van de NNN begrenzing in het kader
van de komende Omgevingsverordening, die de PRV gaat vervangen.
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59.

Proces OVP

Indiener is eigenaar van grond in het tuinencom- GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
plex in de Vuntus. Deze tuin wordt ecologisch
beheerd, zij willen dit gebied graag behouden
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomzoals het nu is.
stige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.

Wijzigingsvoorstel

Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Vuntus. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken hierover zullen voor
deelgebied Vuntus starten medio 2020. U wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.
60.

Ambitie- en
1.
beheertype2.
kaart

Indiener verzoekt:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

GS honoreren uw verzoek deels. Verzoek 1, 2, 4, 5, 6, 7 en 10 wel, verzoek 3, 8
Kaart aanpassen voor
en 9 niet.
1,2,4,5,6,7 en 10.
Perceel toe te voegen aan beheertypekaart.
1. Dit heeft betrekking op de ruimtelijke begrenzing van het NNN en weidevoVoor de Hilversumse Bovenmeent de ambigelleefgebied. Deze begrenzing is geregeld in de Provinciale Ruimtelijke Vertietype aanpassen op inrichtingsplan.
ordening (PRV) en heeft nu niet ter inzage gelegd.
Ambitiekaart is bij het Uitwateringskanaal
Het perceel is uw eigendom en ingericht conform de omliggende
niet volledig, graag aanpassen.
gerealiseerde percelen. Gezien de ligging is het logisch dit perceel als NNN
Beheertype verwijderen van percelen in de
te begrenzen. Vooruitlopend op de actualisatie van de NNN-begrenzing in
Nieuwe Keverdijkse Polder Deze percelen
het kader van de komende Omgevingsverordening, die de PRV gaat vervanzijn nog niet gerealiseerd.
gen, leggen wij alvast een beheertype op dit perceel. Het betreft hier 0,9 ha.
In de Harger Pettemer polder staat de ambi2. Conform het inrichtingsplan, passen we het ambitietype hierop aan.
tie niet goed op de kaart. Op de beheertype3. Dit betreft een natuurcompensatieplan welke nog niet goed verwerkt is op
kaart staat wel het juiste beheertype.
de NNN kaart en daardoor ook niet op de ambitiekaart. Bij de aanpassing
Het beheertype van de kleiputten in de Harvan het NNN in het kader van de komende Omgevingsverordening, die de
ger- en Pettemerpolder staan niet goed op
de kaarten. Graag aanpassen.
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7.

Beheertype verwijderen van percelen in de
Vuntus deze percelen zijn nog niet gerealiseerd.
8. In het Wormer- Jisperveld op 2 percelen het
beheertype “vochtig weidevogelgrasland”
toe voegen op de beheertypekaart.
9. Op Texel zijn enkele natuurgebieden ingericht, buiten de projecten van de provincie
om. Graag beheertype aanpassen op ambitie
en beheertypekaart.
10. Overleg met provincie over eventuele aanpassing van de vaarlandtoeslagkaart.

61.

62.

Reactie Gedeputeerde Staten
PRV gaat vervangen, gaan we deze natuurcompensatie goed op de kaart zetten. Vervolgens zal de ambitiekaart aangepast worden. Dit zal in het Natuurbeheerplan 2021 geregeld zijn.
4. Het beheertype zal van de kaart verwijderd worden.
5. Wij zullen de ambitiekaart aanpassen conform de beheertypekaart
6. Wij passen het beheertype op de ambitie- en beheertype kaart aan, conform
de inrichting.
7. Het beheertype zal van de kaart verwijderd worden.
8. Wij passen hier de kaart niet aan. Volgens onze informatie is hier een ANLBcontract op afgesloten.
9. Wij passen het beheertype nog niet aan voor deze gebieden. De informatie is
niet compleet en wij willen eerst beoordelen of de gebieden voldoen aan de
voorgestelde beheertypen.
10. Wij zullen contact opnemen over de vaarlandtoeslagkaart.

Ambitiekaart

Indiener verzoekt om op percelen in Westzaan
een ambitietype te leggen.

GS honoreren uw verzoek niet.

Proces OVP

Indiener geeft aan dat het mooie “dorpse” boerenland zal verdwijnen door de ambitie nat
schraalland en er meer kans is op muggen en
knutten. Doordat het drassig wordt is de kans
groot dat de kelder onder water zal staan en de
waarde van het huis en de omliggende grond zal
dalen.

GS honoreren uw verzoek (nog) niet.

De ambitiekaart geeft de ambitie weer van gronden binnen de NNN-begrenzing.
De gronden waarop uw zienswijze betrekking heeft zijn niet als NNN begrensd. De
begrenzing van het NNN wordt geregeld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening
(PRV). PRV is niet gewijzigd en niet ter inzage gelegd.
Wij nemen uw verzoek mee bij de actualisatie van de NNN begrenzing in het kader
van de komende Omgevingsverordening, die de PRV gaat vervangen.

Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Weersloot. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
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zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken voor deelgebied Weersloot zijn inmiddels gestart. U bent of wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld

63.

Proces OVP

Indiener is eigenaar van grond in het tuinencom- GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
plex in de Vuntus. Deze tuin wordt ecologisch
beheerd. Zij willen dit gebied graag behouden
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomzoals het nu is.
stige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Vuntus. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken hierover zullen voor
deelgebied Vuntus starten medio 2020. U wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.

64.

PRV: NNN
begrenzing

Indiener geeft aan dat de sport accommodatie
GS honoreren uw verzoek niet.
ten onrechte op de kaarten staat van het natuurHet sportaccommodatie complex is in overleg met de gemeente begrensd als NNN
beheerplan.
en staat om die reden op de ambitiekaart van het NBP. De begrenzing van het NNN
wordt geregeld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). . PRV is niet gewijzigd en niet ter inzage gelegd.
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65.

Proces OVP

Indiener wil situatie houden zoals het nu is.

GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Vuntus. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken hierover zullen voor
deelgebied Vuntus starten medio 2020. U wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.

66.

Proces OVP

Indiener kan zich niet vinden in de plannen om
de gronden in te moeten leveren. Zij willen dit
mooie natuurgebied behouden.

GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebieden Kortenhoef-Oost en Kortenhoef-West. Voor deze deelgebieden
vindt een gebiedsproces plaats om een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de
ambitie- en beheertype kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de
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belanghebbende grondeigenaren zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen.
Gesprekken voor deelgebied Kortenhoef-Oost zijn inmiddels gestart, voor Kortenhoef-West starten deze gesprekken voorjaar 2021. U bent of wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.

67.

Proces OVP

Indiener is eigenaar van grond in het tuinencom- GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
plex in de Vuntus. Deze tuin wordt ecologisch
beheerd, zij willen dit gebied graag behouden
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomzoals het nu is.
stige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Vuntus. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken hierover zullen voor
deelgebied Vuntus starten medio 2020. U wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.
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68.

Proces OVP

Indiener is eigenaar van een stuk grond in het
tuinencomplex in de Vuntus. Deze tuin wordt
ecologisch beheerd, zij willen dit niet verkopen.

GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Vuntus. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken hierover zullen voor
deelgebied Vuntus starten medio 2020. U wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.

69.

Proces OVP

Indiener is eigenaar van een stuk grond in het
tuinencomplex in de Vuntus. Zij willen dit niet
verkopen.

GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Vuntus. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haal-

Pagina 36 van 42 Nota van beantwoording – Natuurbeheerplan 2020, onderdeel Programma Natuurontwikkeling 2020-2024

Wijzigingsvoorstel

Nr.

Thema

Samenvatting opmerking

Reactie Gedeputeerde Staten
baar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken hierover zullen voor
deelgebied Vuntus starten medio 2020. U wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.

70.

PRV: NNNbegrenzing
Beheer algemeen

Indiener geeft aan dat
1. NNN kaart aangepast bij Waalenburg door
realisatie.
2. NNN aangepast moet worden op bestemmingsplannen in Den Helder en Wieringen
3. Aandacht moet komen voor vele ganzen en
aalscholvers in natuurgebieden
4. Paarden niet in broedseizoen in de duinen
moeten lopen.

GS honoreren uw verzoek (nu) niet.
1, 2. De zienswijze heeft betrekking op de ruimtelijke begrenzing van het NNN.
Deze begrenzing is geregeld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). PRV
is niet gewijzigd en niet ter inzage gelegd.

Wij nemen uw opmerkingen mee bij de actualisatie van de NNN-begrenzing in het
kader van de komende Omgevingsverordening die de PRV gaat vervangen.
3 en 4. Deze opmerkingen zullen we bespreken met de terreinbeheerders tijdens
het jaarlijkse beheeroverleg.

71.

Proces OVP

Indiener is een vereniging van eigenaar van een
stuk grond in het tuincomplex in de Vuntus.
Deze tuinen worden ecologisch beheerd en zij
willen niet omvormen naar moeras.

GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Vuntus. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
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zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken hierover zullen voor
deelgebied Vuntus starten medio 2020. U wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.

72.

Proces OVP

Indiener maakt bezwaar tegen begrenzing in het GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
natuurbeheerplan op zijn eigendommen:
1. In het NNN
Voor 1 en 2 gaan onderstaande stappen plaatsvinden:
2. Het ambitietype kranswier water
3. Op deelkaart F
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op het gebied in de Wijde Blik in de Oostelijke
Vechtplassen, welke valt onder de overige deelgebieden. Voor deze deelgebieden
vindt een gebiedsproces plaats om een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de
ambitie- en beheertype kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de
belanghebbende grondeigenaren zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen.
Gesprekken hierover zullen voor de overige deelgebieden starten in het voorjaar
van 2021. U wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.
3

Begrenzing op deelkaart F is een aanwijzing voor deelname aan de subsidieregeling voor agrarisch natuurbeheer met name voor de waterpakketten. Alle werkgebieden van de waterschappen staan op deze kaart ingetekend. Agrarische ondernemers kunnen subsidie aanvragen.
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Wijzigingsvoorstel

Nr.

Thema

Samenvatting opmerking

Reactie Gedeputeerde Staten

73.

Proces OVP

Indiener is eigenaar van een stuk grond in het
moestuincomplex in de Vuntus en wil niet omvormen naar moerasbos.

GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Vuntus. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken hierover zullen voor
deelgebied Vuntus starten medio 2020. U wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.

74.

Proces OVP

Indiener wil geen moerasambitie op zijn perceel. GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
Huidige terrein past perfect in de natuuromgeving.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Vuntus. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
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Wijzigingsvoorstel

Nr.

Thema

Samenvatting opmerking

Reactie Gedeputeerde Staten
zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken hierover zullen voor
deelgebied Vuntus starten medio 2020. U wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.

75.

Ambitie- en
beheertypekaart

Indiener verzoekt om:
1. Op genoemde percelen natuurambitie van de
ambitiekaart te verwijderen.
2. Op genoemde percelen natuurbeheertype van
de beheertypekaart te verwijderen.

GS honoreren uw verzoek niet.
Op alle als NNN begrensde percelen ligt een natuurambitie, ook op percelen die
nog niet als natuur zijn ingericht (de natuurfunctie is nog niet gerealiseerd). Wij
handhaven de ambitie en streven naar inrichting en beheer conform het ambitietype uiterlijk in 2027.
Deze percelen zijn nog niet gerealiseerd. Volgens de beheertypekaart ligt er tijdelijk (uiterlijk tot en met 2021) een agrarische beheertype op deze percelen.
De percelen maken onderdeel uit van een gebied Waterland-Oost waar door middel van een gebiedsproces het NNN met weidevogelgrasland wordt gerealiseerd. In
het kader van dit gebiedsproces worden momenteel gesprekken gevoerd met belanghebbende.

76.

Proces OVP

Indiener wil uit de plannen. Perceel wordt al eco- GS honoreren uw verzoek (nog) niet.
logisch beheerd, passend in de natuuromgeving.
Bovendien past het ambitietype niet.
Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Uw zienswijze heeft betrekking op de percelen in de Oostelijke Vechtplassen in
het deelgebied Vuntus. Voor dit deelgebied vindt een gebiedsproces plaats om
een inrichtingsplan op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haalbaar zijn. Bij het opstellen van het inrichtingsplan zullen de projectleider en rentmeesters van de provincie onder meer met de belanghebbende grondeigenaren
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Nr.

Thema

Samenvatting opmerking

Reactie Gedeputeerde Staten

Wijzigingsvoorstel

zoeken naar eventuele maatwerkoplossingen. Gesprekken hierover zullen voor
deelgebied Vuntus starten medio 2020. U wordt hiervoor persoonlijk benaderd.
Gelet op deze ontwikkelingen en lopende processen zullen we nu niet ingaan op
uw zienswijze, maar wordt deze wel betrokken bij het opstellen van het inrichtingsplan. De maatwerkoplossingen die mogelijk zijn worden vervolgens meegenomen in het natuurbeheerplan, welke jaarlijks in het voorjaar wordt opgesteld.
77.

78.

Proces

Proces OVP

Indiener mist een gebiedsvisie van het binnenduinrandgebied in de Egmonden.

GS honoreren uw verzoek niet.

Indiener heeft pro forma zienswijze ingediend
waarin hij om uitstel verzoekt en aangeeft dat er
in onderhavige plannen geen belang wordt gehecht aan de gebruikers, bewoners en eigenaren.
Indiener heeft uitstel gekregen. Binnen de gestelde termijn is geen aanvulling op de zienswijze ontvangen.

GS honoreren uw verzoek niet.

De keuze om een dergelijke visie te maken is geen onderdeel van het Natuurbeheerplan.
In het kader van het Kustpact is afgesproken dat er een visie op de binnenduinrand komt. Het initiatief hiervoor ligt bij de gemeenten. We adviseren u om contact op te nemen met de gemeente hierover.

Voor het Oostelijke Vechtplassengebied is een akkoord gesloten over de toekomstige ontwikkelingen voor het gebied. www.vechtplassen.nl. Natuurrealisatie is een
van de programmaonderdelen van dit gebiedsakkoord.
Het natuurbeheerplan vormt het kader waarbinnen natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor verschillende deelgebieden worden daarvoor inrichtingsplannen voorbereid.
Voor het gebied Oostelijke Vechtplassen vindt een gebiedsproces plaats om inrichtingsplannen op te stellen, waarbij samen met belanghebbende grondeigenaren
wordt bezien welke natuurdoelen op de ambitie- en beheertype kaart haalbaar
zijn.

T01

Ambitie- en
beheertypekaart

Op Texel is in het kader van het project Waalenburg een randsloot gegraven. Deze Kaart aanpassen
randsloot heeft een ander beheertype gekregen op de beheertype en ambitiekaart

T02

Ambitie- en
beheertypekaart

Provincie heeft deze gebieden binnen het NNN in eigendom en wil dit als gerealiseerde grond verkopen. Eis is dat de nieuwe eigenaar het gaat beheren volgens
het beheertype op onze beheertypekaart.
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Kaart aanpassen

Nr.

Thema

T03

Samenvatting opmerking

Reactie Gedeputeerde Staten

Wijzigingsvoorstel

Ambitie- en
beheertypekaart

Hier wordt een klein randje aan het NNN toegevoegd wat een kaartfout betreft.
Het beheertype wordt toegevoegd op de ambitie- en beheertypekaart.

Kaart aanpassen

T04

Beheertypekaart

Op deze gronden vindt een pilot plaats van alternatieve landbouw. Het beheertype Kaart aanpassen
is van dit perceel verwijderd.

T05

Beheertypekaart

Beheertype toevoegen op beheertypekaart, in verband met afronding van de SKNL. Kaart aanpassen

T06

Beheertypekaart

Beheertype toevoegen op beheertypekaart, in verband met afronding van de SKNL. Kaart aanpassen

T07

Beheertypekaart

Provincie heeft deze gebieden binnen het NNN in eigendom en wil dit als gerealiseerde grond verkopen. Eis is dat de nieuwe eigenaar het gaat beheren volgens
het beheertype op onze beheertypekaart.

Kaart aanpassen

T08

Ambitie- en
beheertypekaart

Percelen zijn ingericht voor natuur. Beheertype op ambitie- en beheertypekaart
aanpassen.

Kaart aanpassen
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