
 

 

 

 

Toelichting op het ontwerp-wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2020  

Programma Natuurontwikkeling 

Het definitieve Natuurbeheerplan is onderdeel van het Programma Natuurontwikkeling. In het 

Programma Natuurontwikkeling wordt de samenhang tussen verwerving, inrichting en beheer van 

natuur aangegeven. 

Inhoud ontwerp-wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2020 

De provincie Noord-Holland hecht veel belang aan de bescherming en de ontwikkeling van de 

Noord-Hollandse natuur en het landschap en beschouwt dit als één van haar kerntaken. Bij de 

uitvoering van het natuur- en landschapsbeheer zijn veel partijen betrokken. De provincie stelt de 

kaders door een Natuurbeheerplan vast te stellen. Op basis van het Natuurbeheerplan kunnen 

beheerders bij de provincie een subsidie aanvragen voor de uitvoering van dit beheer. In het ont-

werp-wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan zijn op een aantal locaties de kaarten gewijzigd ten 

opzichte van het Natuurbeheerplan 2020.  

Wijzigingen algemeen: 

In het landelijke stelsel vervalt het huidige beheertype “moeras”. Deze wordt vervangen door twee 

nieuwe beheertype. Op de beheertypekaart en op de ambitiekaart zijn deze twee nieuwe moeras-

beheertypen toegevoegd, en is het huidige moeras beheertype verwijderd. 

 

Wijzigingen beheertype kaart: 

Percelen die zijn ingericht voor natuur hebben een natuurtype op de beheertypekaart gekregen. 

Als er een agrarisch beheertype of een agrarisch leefgebied lag op deze percelen, zijn deze ver-

wijderd. 

 

Wijzigingen ambitiekaart: 

- Voor de Bovenlanden nabij Aalsmeer (zie Natuurbeheerplan 2018) was een zoekgebied 

aangegeven met een NNN quotum (14,6 ha). Met de huidige wijziging 3,6 ha ingevuld. 

Het quotum van het zoekgebied wordt hierdoor 11 ha. 

- Op een aantal percelen binnen het NNN lag nog geen ambitie; dat is nu toegekend. 

- Op een aantal percelen is de ambitie gewijzigd in overleg, en naar aanleiding van een 

goed onderbouwd inrichtingsplan. 

- Voor een aantal percelen kwam het ambitietype niet overeen met het habitattype uit het 

Natura 2000 beheerplan. Het habitattype is leidend voor de ambitietype. Op deze perce-

len is het ambitietype aangepast. 
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De kaarten van het ontwerp-wijzigingsbesluit natuurbeheerplan 2020 bestaan uit 4 kaarten: 

 

- Wijzigingen ambitiekaart ( alle wijzigingen in één kleur) 

- Wijzigingen beheertypekaart (alle wijzigingen in één kleur) 

- Wijzigingen- nieuwe ambitietype op ambitiekaart (elk beheertype met eigen kleur) 

- Wijzigingen nieuwe beheertype op beheertypekaart (elk beheertype met eigen kleur) 

 

De kaarten zijn ook te vinden op de kaartviewer van het natuurbeheerplan. (zie link: kaartviewer 
natuurbeheerplan) 
 
Op deze viewer staan ook de kaarten van het vastgestelde Natuurbeheerplan 2020. 

Het kaartmateriaal van het Natuurbeheerplan is opgebouwd op basis van de Index Natuur en 

Landschap. Dit is een landelijk uniforme ‘natuurtaal’, die beschrijft welke typen natuur, agrarische 

natuur en landschap we in Nederland kennen. Omdat de Index door de overheid en de beheerders 

gezamenlijk is opgesteld, is een goede onderlinge afstemming mogelijk over doelen, financiering 

en resultaten. De Index Natuur en Landschap, inclusief een toelichting op de verschillende na-

tuurtypen, beheertypen en beheervoorschriften, is te raadplegen op www.bij12.nl.  

(Bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/)  

De beheertypenkaart vormt de basis voor het verlenen van beheersubsidies op grond van de Uit-

voeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL). Indien sprake is van een natuurterrein dat 

alleen varend bereikt kan worden, wordt een toeslag op de beheersubsidie toegekend. De terrei-

nen waarvoor deze toeslag wordt toegekend zijn aangeduid op de vaarlandtoeslagkaart. 

De ambitiekaart vormt de basis voor de subsidies voor kwaliteitsimpulsen of functieverandering 

op grond van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL). 

De wijze waarop subsidie kan worden aangevraagd voor het natuurbeheer (SVNL-regeling) of voor 

kwaliteitsimpulsen of functieverandering (SKNL-regeling) wordt toegelicht op de website van de 

provincie Noord-Holland: https://www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies/Subsidieregelingen. 

Het ontwerp-wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2020 is op 19 mei 2020 vastgesteld door Gede-

puteerde Staten. In september zal het definitieve natuurbeheerplan – als onderdeel van het Pro-

gramma Natuurontwikkeling – door Gedeputeerde Staten en eind 2020 door de Provinciale Staten 

van Noord-Holland worden vastgesteld. Gedeputeerde Staten maken bij de voorbereiding van het 

Natuurbeheerplan gebruik van afdeling 3.4 van de Awb, en leggen het ontwerp-wijzigingsbesluit 

natuurbeheerplan ter visie van 28 mei t/m 8 juli 2020. Na definitieve vaststelling biedt de Awb 

geen mogelijkheid meer om bezwaar te maken tegen het besluit tot vaststelling van het Natuur-

beheerplan. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de rechtbank 

te Haarlem. 

 


