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Bekendmaking

Ontwerp Natura 2000-beheerplan Noordhollands Duinreservaat
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken op grond van de inspraakverordening van
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat van 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017 het
ontwerp Natura 2000-beheerplan voor het Noordhollands Duinreservaat ter inzage ligt.
De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000gebieden. Nederland telt 161 Natura 2000-gebieden. Ze maken deel uit van een
samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie. Het Noordhollands
Duinreservaat is hier één van.
In samenwerking met diverse partijen heeft de provincie Noord-Holland het ontwerp
Natura 2000-beheerplan opgesteld.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben dit ontwerp Natura 2000-beheerplan op
29 november 2016 vastgesteld. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft, als mede
bevoegd gezag, op 17 maart 2017 ingestemd met de vaststelling.
Het beheerplan geeft aan welke maatregelen nodig zijn om de Natura 2000-doelen die het
Rijk voor dit gebied heeft vastgesteld te bereiken. Voor gebruikers van de gebieden maakt
het beheerplan duidelijk welke activiteiten zonder meer zijn toegestaan, welke activiteiten
onder voorwaarden zijn toegestaan en voor welke activiteiten een vergunning op grond
van de Natuurbeschermingswet nodig is. Het beheerplan heeft een looptijd van zes jaar.
Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt het ontwerp beheerplan met ingang van 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017
downloaden van de website van de provincie Noord-Holland: http://www.noordholland.nl/web/Digitaal-loket/Inspraak-1/Terinzageleggingen.htm.
U kunt de stukken in genoemde periode ook inzien in de gemeentehuizen van Heemskerk,
Beverwijk, Castricum en Bergen, bij Rijkswaterstaat, Toekanweg 7 te Haarlem, en bij de
provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, 2012 CH te Haarlem. Voor dat laatste gelieve
u telefonisch een afspraak te maken, tel.: 023 - 514 4948.
Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?
Iedereen kan binnen de gestelde termijn een zienswijze op het ontwerp beheerplan
indienen.
Op de begrenzing en de Natura 2000-doelen kan niet worden ingesproken. Deze zijn door
de staatssecretaris van Economische Zaken eerder al vastgesteld bij de definitieve
aanwijzing van de gebieden.
De gebiedsanalyses uit het Programma Aanpak Stikstof en de omvang van de maatregelen
die uit de gebiedsanalyse voortkomen, hebben een eigen juridisch traject gevolgd. Zie
hiervoor: http://pas.natura2000.nl. Op deze onderdelen kan in het kader van dit
beheerplan niet meer worden ingesproken.
Uw zienswijze kunt u digitaal verzenden via een webformulier. Dit kunt u vinden op onze
website: http://www.noord-holland.nl/web/Digitaal-loket/Inspraak1/Terinzageleggingen.htm. U kunt uw zienswijze ook sturen aan Gedeputeerde Staten, ter
attentie van de heer C. Verstand, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem onder vermelding van
‘Zienswijze ontwerp Natura 2000-beheerplan Noordhollands Duinreservaat’.
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Wat gebeurt er met uw reactie?
Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt een ontvangstbevestiging met
daarin meer informatie over de vervolgprocedure. Mede op basis van de ingediende
zienswijzen stellen Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en het mede
bevoegde gezag het definitieve beheerplan vast. Als indiener van een zienswijze krijgt u
bericht over het definitieve beheerplan.
Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie over het ontwerp beheerplan kunt u op werkdagen bellen met de
heer
C. Verstand (023 – 514 3863). Meer informatie is ook te vinden op de internetsite:
http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Natuur/Natura-2000.htm.

Haarlem, 29 maart 2017.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter
R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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