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Middelburg, 3 maart 2020
Geachte voorzitter,

In het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 is op kaart de begrenzing van het Natuurnetwerk Zeeland
weergegeven. Het gaat om de bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden (nieuwe natuur) en de
agrarische gebieden van ecologische betekenis. Het Natuurbeheerplan is het provinciale beleidskader
voor onder meer de subsidiëring van natuurbeheer en van verwerving en inrichting van natuurgebieden
via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).
Jaarlijks is er een wijziging van het Natuurbeheerplan. Deze wijzigingen kunnen bestaan uit het
aanpassen van de begrenzing van de bestaande en nieuwe natuurgebieden, of van de
natuurbeheertypen van de natuurgebieden, of van de subsidieregels.
Op 24 september 2019 heeft ons college zo’n jaarlijkse reguliere actualisatie vastgesteld (GS-besluit nr.
19424442). Subsidieaanvragen voor het jaar 2020 moeten voldoen aan de kaders van dit gewijzigde
Natuurbeheerplan.
Sinds de Natuurbeheerplanwijziging van 2019 hebben zich kansen voorgedaan om in zeven gebieden die
in het Natuurbeheerplan niet zijn begrensd als nieuwe natuur (= natuurontwikkelingsgebied) natuur te
realiseren die een bijdrage kan leveren aan de ecologische versterking van het Natuurnetwerk. Dat kan
echter alleen wanneer die gebieden de status nieuwe natuur krijgen in het Natuurbeheerplan.
Daarnaast is gebleken dat in twee andere gebieden de begrenzing nieuwe natuur niet volledig binnen de
grenzen van het kadastrale perceel valt. Dit betekent dat voor die niet begrensde delen van het perceel
geen subsidie kan worden aangevraagd.
Om de eigenaren-beheerders van deze gebieden toch in staat te stellen om nog in 2020 gebruik te
maken van subsidie voor functieverandering (waardevermindering van de grond bij de omvorming van
landbouwgrond naar natuur) en inrichting van nieuwe natuur, of voor subsidie voor een kwaliteitsimpuls in
bestaande natuur, heeft ons college op 18 februari jl. een Ontwerp-aanvulling op de planwijziging 2019
van het natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld (GS-besluit nr. 20005392).
Deze aanvullende wijziging maakt het mogelijk om in 2020 een begin te maken met de realisatie van 83,5
hectare nieuwe natuur en voegt 4,5 hectare bestaande natuur toe aan het Natuurnetwerk.
Hiermee wordt weer een flinke stap gezet bij de voltooiing van het natuurnetwerk in Zeeland. De
restantopgave van het Natuurnetwerk Zeeland bedraagt per 1 januari 2020 802 hectare. De afspraak in
het Natuurpact is om deze in 2017 gerealiseerd te hebben.
De begrenzing van de bestaande en nieuwe natuurgebieden en agrarische gebieden van ecologische
betekenis in het Natuurbeheerplan zijn 1:1 opgenomen in de Omgevingsverordening Zeeland 2018.
GS hebben op grond van artikel 2.26 van de Omgevingsverordening de bevoegdheid om deze
begrenzingen te wijzigen. Voor een correcte doorwerking van een Natuurbeheerplanwijziging in de
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Omgevingsverordening wordt het besluit tot vaststelling van iedere planwijziging steeds gekoppeld aan
een besluit tot wijziging van de Omgevingsverordening. Zo ook deze aanvulling op de wijziging van het
Natuurbeheerplan in 2019.
De Ontwerp-aanvulling planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en het
Ontwerpbesluit tot wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 in verband met de wijziging van
de bijlagen 9, 10 en 11 (resp. bestaande natuur, agrarische gebieden van ecologische betekenis en
nieuwe natuur) liggen vanaf 24 februari 2020 tot en met 6 april 2020 ter inzage op het provinciehuis, Abdij
6 te Middelburg en op de gemeentehuizen in Zeeland 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 www.ruimtelijkeplannen.nl
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk
zienswijzen indienen bij de Gedeputeerde Staten van Zeeland.
De Ontwerp-aanvulling planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en het
Ontwerpbesluit tot wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 zijn ter kennisgeving bij deze
brief gevoegd.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen:
1. Ontwerp-aanvulling planwijziging 2019 Natuurbeheerplan Zeeland 2016
2. Ontwerp-wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018

Rechtsmiddelen
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie
voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en
waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van
verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer
0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken.
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U
richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA
Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.
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