Toelichting op het Natuurbeheerplan 2020
Programma Natuurontwikkeling
Het Natuurbeheerplan is onderdeel van het Programma Natuurontwikkeling (PNO). Dit PNO is een
nadere uitwerking van de ambities en doelstellingen zoals die zijn vastgelegd in de Omgevingsvisie NH2050 op het gebied van biodiversiteit. Met het PNO brengen wij de samenhang tussen verwerving, inrichting en beheer van natuur tot uitdrukking. Het PNO voorziet ook in de uitvoering
van artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland 20162021 (SVNL 2016-2021). Daarin staat dat Provinciale Staten een Natuurbeheerplan vaststellen.
Inhoud Natuurbeheerplan 2020
Bij de uitvoering van het beheer van de natuur en het landschap zijn veel partijen betrokken. De
provincie stelt de kaders voor het beheer door een Natuurbeheerplan vast te stellen. Op basis van
het Natuurbeheerplan kunnen beheerders bij de provincie een subsidie aanvragen voor de uitvoering van dit beheer. Het Natuurbeheerplan bestaat uit een aantal kaarten met onderstaande toelichting op de kaarten en paragraaf 4.5 met tabel 4 (zie PNO 2020-2024).
(zie voor kaarten link: kaartviewer natuurbeheerplan)
de beheertypenkaart, die uiteenvalt in:
o

een kaart voor het natuurbeheer;

o

een kaart voor het leefgebied open grasland;

o

een kaart voor het leefgebied open akkerland;

o

een kaart voor het leefgebied natte dooradering;

o

een kaart voor het leefgebied droge dooradering;

o

een kaart voor het agrarisch waterbeheer;

-

de vaarlandtoeslagkaart;

-

de ambitiekaart.

Beheertypekaart
De beheertypenkaart geeft alle bestaande, beheerwaardige (agrarische) natuur weer, volgens de
landelijk uniforme systematiek van de Index Natuur en Landschap. De beheertypenkaart vormt de
basis voor het verlenen van beheersubsidies op grond van de Uitvoeringsregeling Natuur- en
Landschapsbeheer (SVNL). Van beheerders – ook als zij geen subsidie ontvangen – wordt verwacht
dat zij hun beheer uitvoeren, gericht op de instandhouding van de beheertypen. Een beheerder
kan alleen voor financiering van het toegekende beheertype in aanmerking komen.
De beheertypenkaart valt uiteen in zes deelkaarten: natuurbeheer, leefgebied open grasland,
leefgebied open akkerland, leefgebied natte dooradering, leefgebied droge dooradering en agrarisch waterbeheer. De eerste kaart is bedoeld voor natuurbeheerders (terreinbeheerders en parti-

culiere natuurbeheerders); alle andere kaarten zijn bedoeld voor agrarische collectieven die agrarisch natuurbeheer organiseren.
Op grond van de SVNL 2016-2021 moet de subsidieaanvraag (de ‘gebiedsaanvraag’) van het gecertificeerde agrarisch collectief voldoen aan de onderstaande beoordelingscriteria (par 4.5 van
het natuurbeheerplan/PNO) inclusief de daarbij aangeduide kaarten. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) toetst de gebiedsaanvragen aan conformiteit met Europese regelgeving.
Hierbij let RVO.nl op:
 de begrensde leefgebieden (open grasland, open akker, natte dooradering, droge dooradering en categorie water);
 onderstaande tabel, die aangeeft welke beheerfuncties en daarmee samenhangende beheermaatregelen kunnen worden opgenomen in de gebiedsaanvraag.
Leefgebied
Open Grasland

Beheerfuncties
Optimaliseren broed- en opgroeimogelijkheden (F01.12)
Creëren nat biotoop (F01.15)

Open Akker

Creёren foerageergebied (F01.11)
Optimaliseren voortplantingsmogelijkheden (F01.13)

Leefgebied natte dooradering

Optimaliseren broed- en opgroeimogelijkheden (F01.12)
Verschralen (F01.14)

Leefgebied droge dooradering

Optimaliseren broed- en opgroeimogelijkheden (F01.12)

Categorie water (agrarisch waterbeheer)

Waterberging (F02.11)
Verbeteren waterkwaliteit (F02.12)
Vernatting (F02.13)
Water vasthouden (F02.14)

Vaarlandtoeslagkaart
Indien sprake is van een natuurterrein dat alleen varend bereikt kan worden, wordt een toeslag op
de beheersubsidie toegekend. De terreinen waarvoor deze toeslag wordt toegekend zijn aangeduid op de vaarlandtoeslagkaart. Op de vaarlandtoeslagkaart staat alleen vaarland met natuurtypen ‘moerassen’ (N05), ‘voedselarme venen en vochtige heiden’ (N06), ‘vochtige schraalgraslanden’(N10), ‘rijke graslanden en akkers’ (N12) en ‘vogelgraslanden’ (N13).
Ambitiekaart
Voor een deel van alle natuurgebieden en agrarische gebieden met natuurwaarden bestaat een
ambitie om het huidige gebruik of het beheer te veranderen. Dit is vastgelegd in de ambitiekaart.
Op terreinen waar een verschil is tussen de beheertypen op de beheertypenkaart en de ambitiekaart is een verbetering van de natuurkwaliteit mogelijk en wenselijk. De ambitiekaart vormt de
basis voor de subsidies voor kwaliteitsimpulsen of functieverandering op grond van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). Op terreinen waar het beheertype op
de ambitiekaart identiek is aan dat op de beheertypenkaart is het natuurdoel al bereikt en is de
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ambitie om dit type te behouden. Voor nog te ontwikkelen terreinen is het (nog) niet altijd mogelijk om een uitspraak te doen over de toekomstige inrichting en het gewenste beheertype.
Het kaartmateriaal van het Natuurbeheerplan is opgebouwd op basis van de Index Natuur en
Landschap. Dit is een landelijk uniforme ‘natuurtaal’, die beschrijft welke typen natuur, agrarische
natuur en landschap we in Nederland kennen. Omdat de Index door de overheid en de beheerders
gezamenlijk is opgesteld, is een goede onderlinge afstemming mogelijk over doelen, financiering
en resultaten. De Index Natuur en Landschap, inclusief een toelichting op de verschillende natuurtypen, beheertypen en beheervoorschriften, is te raadplegen op www.bij12.nl.
(Bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/)
De wijze waarop subsidie kan worden aangevraagd voor het natuurbeheer (SVNL-regeling) of voor
kwaliteitsimpulsen of functieverandering (SKNL-regeling) wordt toegelicht op de website van de
provincie Noord-Holland: https://www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies/Subsidieregelingen.
Het definitieve natuurbeheerplan 2020 – als onderdeel van het Programma Natuurontwikkeling –
is op 17 september 2019 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Eind 2019 zal het door de Provinciale Staten van Noord-Holland worden vastgesteld. Gedeputeerde Staten maken bij de voorbereiding van het Natuurbeheerplan gebruik van afdeling 3.4 van de Awb, en hebben het ontwerp
natuurbeheerplan ter visie gelegd van 30 mei t/m 10 juli 2019. Na definitieve vaststelling biedt
de Awb geen mogelijkheid meer om bezwaar te maken tegen het besluit tot vaststelling van het
Natuurbeheerplan. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de
rechtbank te Haarlem.
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