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Middelburg, 24 september 2019
Geachte voorzitter,
Op 24 september jl. heeft ons college de Planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016
vastgesteld. Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat de begrenzing van de natuurgebieden en agrarische
beheergebieden in Zeeland en dient onder andere voor de subsidiëring van het natuurbeheer via het
Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). De planwijziging bevat wijzigingen in de begrenzing van
enkele bestaande en nieuwe natuurgebieden, wijzigingen van beheertypen van enkele bestaande
natuurgebieden en wijziging van de begrenzing van de agrarische leefgebieden Open akker,
Open grasland, Droge dooradering en Natte dooradering.
Bij deze planwijziging wijzigen GS tevens de begrenzing van de in de bijlagen 9, 10, en 11 aangegeven
gebieden van de Omgevingsverordening Zeeland 2018. In verband hiermee hebben GS een besluit tot
wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 vastgesteld.
De ontwerp besluiten hebben van 10 juni tot en met 21 juli jl. ter inzage gelegen. Hierop zijn zes
zienswijzen ontvangen. Deze zijn behandeld in de bijgevoegde antwoordnota. Naar aanleiding hiervan
zijn de beide voorstellen op enkele punten aangepast . Voorts is naar aanleiding van het GS besluit van
25 juni jl. de begrenzing van twee percelen nabij Veere als nieuwe natuur meegenomen in de
Planwijziging 2019.
De beide besluiten en de antwoordnota zijn ter kennisgeving bijgevoegd. De kaarten kunnen
vanaf 1 november in detail worden bekeken op de kaartviewer op de provinciale website op:
https:ZZflamingo.bii12.nlZzeeland-kaarten-viewerZZappZAtlasZeeland
De Planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en de 3e wijziging van de
Omgevingsverordening Zeeland 2018, in verband met de wijziging van de bijlagen 9, 10 en 11, liggen
vanaf 1 november tot en met 12 december ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg en
kunnen verder worden ingezien op en gedownload van de provinciale website op
https://www.zeeland.nl/terinzage.
De bijbehorende kaarten kunnen in deze periode in detail worden bekeken via de provinciale website op
https://kaarten.zeeland.nl/map/natuur landschap en op www.ruimtelNkeplannen.nl.
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Gedurende de periode van terinzagelegging kan door belanghebbenden die eerder een zienswijze
hebben ingediend - en zij aan wie niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend beroep worden aangetekend. Dit geldt tevens voor de begrenzing nieuwe natuur van twee percelen
nabij Veere, zoals weergegeven op kaartbijlage 3.1e van de planwijziging.
Tegen de wijziging van de Omgevingsverordening staat geen beroep open.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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