
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 9 april 2013,  
nr. 166098/166106, tot bekendmaking en 
terinzagelegging van het Ontwerp 
Natuurbeheerplan 2014.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 3:42 Awb bekend 
dat zij in hun vergadering van 9 april 2013, onder 
nr. 166098/166106 hebben besloten:

1  Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2014 vast te 
stellen.

2  Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2014 ter 
inzage te leggen op alle gemeentehuizen in 
Noord-Holland en op het kantoor van de 
provincie Noord-Holland gedurende 6 mei t/m 
17 juni 2012.

Haarlem, 9 april 2013

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

J.W. Remkes, voorzitter.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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Toelichting

Ontwerp Natuurbeheerplan 2014
In het Natuurbeheerplan staat waar welk soort 
natuur, agrarische natuur of landschap 
aanwezig is of ontwikkeld kan worden. Het 
Natuurbeheerplan bevat de begrenzing van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en ecologische 
verbindingszones. Ook staat in het Natuur-
beheerplan hoe de in Noord-Holland aanwezige 
natuur, agrarische natuur of landschap beheerd 
moet worden en of eigenaren en gebruikers 
subsidie kunnen aanvragen voor het structurele 
beheer of voor een eenmalige kwaliteitsimpuls.

Terinzagelegging
U kunt het Ontwerp Natuurbeheerplan 2014 van 
maandag 6 mei 2013 tot en met maandag 17 juni 
2013 inzien op alle gemeentehuizen van Noord-
Holland en op het kantoor van de provincie 
Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem. Bij 
inzage op het kantoor van de provincie verzoeken 
wij u telefonisch een afspraak te maken, tel: 023-
5143814. U kunt de stukken ook downloaden van 
onze website: http://www.noordholland.nl/web/
Digitaalloket/Inspraak/Terinzageleggingen.htm

Zienswijze indienen
Van 6 mei 2013 tot en met 17 juni 2013 kan een 
ieder schriftelijk zienswijzen naar voren brengen 
ten aanzien van het Ontwerp Natuurbeheerplan 
2014. Wij verzoeken u uw zienswijze te voorzien 
van duidelijk kaartmateriaal. Uw zienswijze 
kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland, ter attentie van de heer  
W.M. Lubbers, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem 
onder vermelding van ‘Zienswijze Ontwerp 
Natuurbeheerplan 2014’.

Ontvangen zienswijzen worden opgenomen in 
een Nota van beantwoording. Daarin volgt een 
beschrijving van de aard van en het ambtelijk 
advies over de ingediende zienswijzen. 
Gedeputeerde Staten betrekken dit bij hun besluit-
vorming over het definitieve Natuur beheer plan 
2014, dat voorzien is in september 2013.

Uitgegeven op 12 april 2013.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 
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