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Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 13 oktober 2015, nr. 673523/673540,
tot een aanvulling van het Natuurbeheerplan 2016 zoals vastgesteld bij besluit van 21 april
2015, nr. 585532/585544.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Besluiten:

Aanvulling Natuurbeheerplan 2016
3.4.4. Overgangsperiode oude verplichtingen
Elke wijziging van werkwijze betekent dat er een periode van verschillende werkwijzen is.
Hiervoor is beschreven hoe de vernieuwing van het agrarisch natuurbeheer vanaf 2016 er uit
ziet. Hoewel dit voor het overgrote deel van de agrarische natuurbeheerders gaat gelden zijn er
ook die niet over kunnen of willen stappen naar de vernieuwde werkwijze maar wel een
verplichting tot beheer hebben in 2016. Voor de groep met weide- of akkervogelbeheer blijft de
oude regeling van kracht. Deze groep wordt de “doorlopers” genoemd.
Voor de doorlopers blijven de spelregels van voor 2016 gelden, met enkele beperkingen. Voor
deze groep blijft de SVNL oude stijl van kracht en niet de systematiek van SVNL 2016-2021.
Voor deze groep is deelkaart 2g bij dit Natuurbeheerplan van toepassing.
De doorlopers hebben een individuele verplichting voor een minimale deelname aan collectief
agrarisch beheer voor weidevogels of akkervogels. Per jaar werd op grond van een
gecoördineerd beheerplan (collectief beheerplan) de feitelijke deelname bepaald. Bij de
vernieuwing van het agrarisch natuurbeheer bestaat de individuele plicht niet meer en zijn de
begrenzingen verandert van gebieden waar beheer effectief en daarmee gewenst is. Er is nog
steeds een gecoördineerd beheerplan nodig, maar de (ecologische) doelstellingen daarmee zijn
voor de doorlopers nog maar beperkt haalbaar.
De doorlopers worden in de gelegenheid gesteld hun doorlopende minimale beheerverplichting
na te kunnen komen en dit voor 2016 aan te vragen. Toen zij gingen deelnemen paste hun
beheer immers in het toen vigerende beleid. Aan hun deelname zijn wel een aantal beperkingen
gesteld:
- Beheer in 2016 beperkt zich tot de beheereenheden waarop ook in 2015 beheer gevoerd
werd op grond van het door GS vastgesteld collectief beheerplan;
- Beheer voor weidevogels buiten het (nieuwe) leefgebied open grasland kan alleen bestaan uit
legselbeheer of beheer dat zes jaar gelijk moet blijven (de beheerpakkettypen A01.01.04,
A01.01.05, A01.01.06);
- Deelname beperkt zich in principe tot de minimale verplichting zoals die voor zes jaar is
aangegaan;
- Het gecoördineerde beheerplan is voor 2016 vrijgesteld van de verplichting tot aansluitend
en ecologisch effectief gelegen beheer, al dient dit wel het streven te blijven;
- De zesjarige overeenkomsten oude stijl zullen na afloop daarvan niet gecontinueerd worden.
Toegevoegd is deelkaart 2g Agrarische natuurbeheertypen (oude stijl)
Haarlem, 14 oktober 2015.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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Bezwaar
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie
van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en
adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift
het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent.
Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.
Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder formele
procedure: een gesprek tussen u en een vertegenwoordiger van het college. Indien uw bezwaar
zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken.
Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan.
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig
met het indienen van een bezwaarschrift kunt u – bij een spoedeisend belang - een voorlopige
voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank.

Uitgegeven op 22 oktober 2015
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

2

