
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 17 november 2010, 
nr.2010-66819, tot bekendmaking van 
het Natuurbeheerplan.
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

maken overeenkomstig artikel 3:42 van de 
Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat zij in 
hun vergadering van 21 september 2010 onder nr. 4 
het Natuurbeheerplan hebben vastgesteld.

Het Natuurbeheerplan is vastgesteld op basis van 
de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschaps-
beheer provincie Noord-Holland (PB 2009-130 en 
gewijzigd in PB 2010-119). 

In het Natuurbeheerplan begrenzen gedeputeerde 
staten gebieden waar op vrijwillige basis subsi-
diëring van beheer, inrichting en kwaliteits-
verbetering van natuur, agrarische natuur en 
landschapselementen kan plaats vinden.

Dit Natuurbeheerplan is de opvolger van het 
Natuurbeheerplan 2009. Het ontwerp-Natuur-
beheerplan heeft vanaf 9 juni 2010 zeven weken 
ter inzage gelegen. Hierop zijn zienswijzen 
ingediend, die hebben geleid tot enkele wijzi-
gingen in het Natuurbeheerplan.

Mogelijkheid de stukken in te zien
U kunt de stukken downloaden op de website: 
http://www.noord-holland.nl/web/Themas/
Natuur-en-landschap/Natuurbeheerplan-en-
beheersubsidies.htm.

Beroep aantekenen
De totstandkoming van het Natuurbeheerplan 
heeft plaatsgevonden met toepassing van 
Afdeling 3.4 (uitgebreide openbare voorberei-
dings procedure) van de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb). Om die reden kan tegen het besluit 
tot vaststelling van het Natuurbeheerplan geen 
bezwaarschrift bij ons college worden ingediend, 
maar dient rechtstreeks beroep bij de bestuurs-
rechter te worden ingesteld (artikel 7:1, eerste lid, 
onderdeel d van de Awb).

Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen bij 
de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Hiervoor is een 
griffierecht verschuldigd. 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.

Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld, 
hebben de mogelijkheid een voorlopige voor-
ziening te vragen bij de voorzitter van de 
Arrondissementsrechtbank, indien gelet op de 
belangen, onverwijlde spoed is vereist. In dit 
geval is opnieuw griffierecht verschuldigd.

Haarlem, 17 november 2010.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter. 

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 19 n0vember 2010.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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