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* onze
ontwerp Natura 2000-beheerplan Voordelta hebben wij in
GS-vergadering van 16 september 2014 besproken. W spreken onze waardering uit over de wijze waarop u
m nauw overleg met betrokkenen het tweede beheerplan voor de Voordelta heeft
opgesteld. Zeker de gekozen insteek van behouden wat werkt uit het eerste beheerplan en verbeteren en veranderen waar
nodig
zoals is uitgewerkt in dit ontwerp beheerplan, spreekt ons aan.
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