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Bekendmaking besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 14 november 2016 tot 
vaststelling van het Natuurbeheerplan provincie Noord-Holland 2017  
 
 
Provinciale Staten van Noord-Holland hebben ingevolge artikel 2.1 van de Uitvoeringsregeling 
Natuur en Landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 (Provinciaal Blad 2016,5993) op 14 
november 2016 het Natuurbeheerplan provincie Noord-Holland 2017 vastgesteld. Daartoe is de in 
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd. 
 
Op 9 september 2015 is de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland 2016-
2021 vastgesteld. Deze uitvoeringsregeling schept de mogelijkheid om een Natuurbeheerplan vast 
te stellen. In het Natuurbeheerplan begrenzen Provinciale Staten gebieden waar op vrijwillige basis 
subsidiëring kan plaatsvinden. Het gaat om subsidie voor beheer, inrichting en 
kwaliteitsverbetering van natuur, agrarische natuur en landschapselementen.  
 
Mogelijkheden de stukken in te zien  
Het Natuurbeheerplan Noord-Holland 2017 ligt vanaf de dag na uitgifte van deze bekendmaking in 
het provinciaal blad gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien bij de provincie 
Noord-Holland, Kleine Houtweg 18 te Haarlem op werkdagen van 9.00-16.00 uur en buiten deze 
uren na telefonische afspraak, (023-5143331). Het Natuurbeheerplan 2017 is ook te vinden op de 
website:  
www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurbeheer 
 
Beroep aantekenen  
De totstandkoming van het Natuurbeheerplan 2017 heeft plaatsgevonden met toepassing van 
Afdeling 3.4 (uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb). Om die reden kan tegen het besluit tot vaststelling van het Natuurbeheerplan 2017 geen 
bezwaarschrift  worden ingediend, maar dient rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter te 
worden ingesteld (artikel 7:1, eerste lid, onderdeel d van de Awb). 
 
Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. . Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Een 
belanghebbende moet wel een zienswijze tegen het Ontwerp-Natuurbeheerplan 2017 hebben 
ingediend of goede redenen hebben gehad om dat niet te hebben gedaan.  De termijn voor het 
indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan op de dag na de dag waarop ons 
besluit bekend is gemaakt in het Provinciaal Blad. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld, 
hebben de mogelijkheid een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter van de 
arrondissementsrechtbank, indien gelet op de belangen, onverwijlde spoed is vereist. In dit geval is 
opnieuw griffierecht verschuldigd. 
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Informatie  
Voor nadere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de provincie Noord-
Holland, mevr. W. Ates,tel.: 023-5143784 E-mail janssensw@noord-holland.nl 

 

 

Uitgegeven op 3 januari 2017  

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris 

 

 


