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Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 20 januari 2015, 515612/525607 tot
bekendmaking en terinzagelegging van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2016.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Maken overeenkomstig artikel 3:42 Awb bekend dat zij in hun vergadering van 20 januari 2015,
onder nr. 515612/525607 hebben besloten:

Besluiten:
1. Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2016 vast te stellen.
2. Het ontwerp Natuurbeheerplan 2016 ter inzage te leggen op alle gemeentehuizen in
Noord-Holland en op het kantoor van de provincie Noord-Holland in de periode van
26 januari 2015 tot en met 8 maart 2015.

Haarlem, 20 januari 2015.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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Bijlage: Toelichting
Inhoud Natuurbeheerplan
In het Natuurbeheerplan staat waar welk soort natuur, agrarische natuur of landschap aanwezig
is of ontwikkeld kan worden. Het Natuurbeheerplan bevat de begrenzing van Natuurnetwerk
Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur) en de natuurverbindingen. Beheerders
van begrensde terreinen kunnen via het Stelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) bij de
provincie subsidie aanvragen. Partijen die gebruik maken van de subsidieregeling zijn onder
andere Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Goois
Natuurreservaat, particulieren met natuurgrond en agrarische ondernemers die aan agrarisch
natuurbeheer doen. Voor deze partijen is het belangrijk kennis te nemen van dit
Natuurbeheerplan. Overige partijen zoals gemeenten, recreatieschappen, waterwinbedrijven en
waterschappen kunnen geen gebruik maken van SNL. De financiering van het natuur- en
landschapsbeheer dat zij uitvoeren is op een andere manier geregeld.
Ter inzage legging en zienswijze indienen
Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2016 is digitaal te raadplegen via de provinciale website:
http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Groen/Subsidies/Natuurbeheerplan-en-SNL.htm. Op
de website is tevens een kaartviewer beschikbaar om de exacte begrenzingen te bekijken.
Daarnaast ligt het ontwerp-Natuurbeheerplan 2016 ter inzage op alle gemeentehuizen van
Noord-Holland en op het kantoor van de provincie Noord-Holland te Haarlem. Wanneer u inzage
in het ontwerp-Natuurbeheerplan wenst op het kantoor van de provincie, verzoeken wij u
telefonisch een afspraak te maken met de heer W.M. Lubbers, tel. 023-5143814.
Van 26 januari 2015 tot en met 8 maart 2015 kan een ieder die een wijziging in het ontwerpNatuurbeheerplan wenst, een zienswijze indienen bij Gedeputeerde Staten. Om de beoordeling
van uw zienswijze te vereenvoudigen, verzoeken wij u deze 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 of naar
ontwerpnbp2016@noord-holland.nl onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpNatuurbeheerplan 2016’. Gedeputeerde Staten betrekken de zienswijzen bij hun besluitvorming
over de vaststelling van de hiervoor genoemde stukken, die is voorzien in het voorjaar van
2015. Ontvangen zienswijzen worden door Gedeputeerde Staten van een reactie voorzien in een
Nota van beantwoording. Daarna wordt het plan ter vaststelling aan Provinciale Staten van
Noord-Holland voorgelegd.

Uitgegeven op 22 januari 2015.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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