
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 6 maart 2012, 
nr. 2012-9104, tot vaststelling van de 
collectieve beheerplannen weidevogels 
2012.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 3:42 Awb bekend 
dat zij in hun vergadering van 6 maart 2012, 
onder nr. 14 hebben besloten:

1  De digitale versie van de collectieve beheer
plannen Subsidiestelsel Natuur en Land
schaps beheer (SNL) 2012 voor collectief 
agrarisch natuurbeheer in de ToolKit SNL 
vast te stellen. 

2  Dit besluit in het provinciaal blad en met de 
kaart op de website te publiceren. 

3  De Dienst Regelingen van het ministerie van 
EL&I en de Gebiedscoördinatoren SNL met de 
brieven van de vaststelling op de hoogte te 
stellen. 

4  De directeur Beleid te mandateren om 
verzoeken voor “last minute”beheer af te 
handelen, voor zover deze binnen de eerder 
door GS vastgestelde kwalitatieve en 
financiële kaders van het Natuur beheerplan 
2012 (GS 20 september 2011) en de sub
sidieplafonds voor 2012 (GS 4 oktober 2011) 
vallen. 

De kaart behorende bij de collectieve beheer
plannen ligt vanaf de dag van publicatie van dit 
besluit gedurende zes weken ter inzage bij de 
provincie, locatie Ceylonpoort 525 Haarlem 
(kamer 401, H.E. Wiersma).

De kaart is tevens te vinden op internet op de 
websites: http://www.noordholland.nl/web/
Themas/Natuurlandschapenrecreatie/Natuur/
Natuurbeheerplan.htm

Haarlem, 6 maart 2012.

Gedeputeerde Staten van NoordHolland;

J.W. Remkes, voorzitter.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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Toelichting
In de collectieve beheerplannen is opgenomen 
waar welke vorm van weidevogelbeheer plaats zal 
vinden. Op basis van de collectieve beheer plannen 
keert DR de subsidies voor het uitgevoerde weide
vogelbeheer uit. De bijbehorende kaart is digitaal 
te bekijken op onze website: http://www.noord
holland.nl/web/Themas/Natuurlandschapen
recreatie/Natuur/Natuurbeheerplan.htm. 

Mogelijkheid voor bezwaar
Als u belanghebbende bent kunt u tot 6 weken na 
de datum van de publicatie van deze bekend
making bezwaar indienen tegen de collectieve 
beheerplannen. Wij verzoeken u uw bezwaar
schrift te voorzien van duidelijk kaartmateriaal. 
Uw bezwaar kunt u sturen aan: 

Gedeputeerde Staten van NoordHolland, 
t.a.v. de Hoor en Adviescommissie, 
Postbus 3007, 
2001 DA Haarlem. 

onder vermelding van ‘Bezwaarschrift collectieve 
beheerplannen weidevogels 2012’.

Uitgegeven op 22 maart 2012.

Namens Gedeputeerde Staten van NoordHolland;

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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