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Overige informatie

Afhandelingsvoorstel is kennisnemen van de informatie.
Bij de behandeling van het statenvoorstel Bestedingsplan Natuur en Vitaal
Platteland 2015 is toegezegd dat de commissie REW het provinciaal
monitoringsplan 2015, na vaststelling, ter kennisname ontvangen
(commissietoezegging nr. 119 van 21-11-2014).
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Middelburg,

HM
2015

10 maart 2015

Geachte voorzitter,
Hierbij stuur ik u een afschrift van de brief van het college van Gedeputeerde Staten aan Rijkswaterstaat Zee
en Delta, met betrekking tot het bestuurlijk instemmen met het Natura 2000-ontwerpbeheerplan Deltawateren
en het ter visie leggen van het beheerplan.
Hoogachtend,
gedeputeerde staten,

PMOVINCtt ZEELAND
M.M. Polman, voorzitter

;

A.W. Smit, secretaris
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1 0 HAAST 2015

10 maart 201 5

Geachte heer Jacobs,

Op 29 januari jl hebben wij het Natura 2000 ontwerpbeheerplan van u ontvangen met het verzoek tot bestuur¬
lijke instemming.

Wij constateren dat het beheerplan een evenwichtig pakket aan maatregelen behelst waarmee we van mening
zijn dat verdere verslechtering van de Natura 2000-instandhoudingsdoelen in principe voorkomen kan worden.
Dit pakket bestaat uit aanvullende maatregelen in de gebieden, en een communicatie- en handhavingsplan.
Deze plannen tezamen zorgen dat de doelstellingen die voortvloeien uit de Rijks Natura 2000 - aanwijzings¬
besluiten gerealiseerd worden. De maatschappelijk organisaties (BAND) hebben laten weten deze conclusie
te delen.
Voortgang van het beheerplan en de doelstellingen daarin zullen we de komende jaren te samen monitoren
en evalueren. Afspraken worden gemaakt in het monitoringsplan. De verantwoordelijkheden en rollen worden
uiteengezet in het uitvoeringsplan dat jaarlijks gewijzigd kan worden als bijsturing noodzakelijk blijkt. Het zijn
de rollen en verantwoordelijkheden die regelmatig discussie opleveren en waarvan wij de komende jaren moe¬
ten bezien, in het kader van de decentralisatie van natuur, hoe we hier mee omgaan. Duidelijke afspraken zijn
noodzakelijk. De provincie is niet langer alleen verantwoordelijk voor vergunningverlening in de delta maar
voor het natuurbeleid in brede zin. Deze wettelijk taak en de afspraken in het Natuurpact zullen we ook voor
de Deltawateren op ons nemen.

Het beheerplan is opgesteld om de Natura 2000-doelen in ruimte, tijd en omvang uit te werken. Bestaand
gebruik is geregeld en er is meer duidelijkheid voor ondernemers en burgers in en rondom de Deltawateren.
In het beheerplan proces is ook succesvol tegemoetgekomen aan een aantal wensen van sectoren daar waar
mogelijk. Zo zijn kitesurflocaties middels het beheerplan geregeld, is de toegankelijkheid van de dijken duidelijk
geworden en heeft afstemming plaatsgevonden met betrokkenen.
Op 8 oktober 201 3 hebben wij u een brief gestuurd (ons kenmerk13021817) waarin we aandacht vragen voor
een aantal punten ten aanzien van gebruik die toen onvoldoende in het beheerplan opgenomen waren:

Toegankelijkheid buitendijkse onderhoudspaden:
Reeds in augustus 2013 is naar aanleiding van een in juni 2013 aangenomen motie van PS besloten om de
toegankelijkheid van de buitendijkse onderhoudspaden zoals opgenomen in het toenmalige concept ontwerp
beheerplan, als uitgangspunt te nemen voor het provinciaal beleid. Wij hebben dit toen per brief van 8 oktober
2013 meegedeeld, waarbij tegelijkertijd door ons college is gevraagd om aandacht voor monitoring en evalu¬
atie tijdens de eerste beheerplanperiode.
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Programmatische Aanpak Stikstof (PAS):
De Westerschelde, Oosterschelde en Grevelingen zijn gebieden die onder de PAS vallen. Het betreft zeer
kleine deelgebieden van enkele hectares waar overbelasting met stikstof aan de orde is. Er worden maatre¬
gelen voorgesteld om stikstof te mitigeren daar waar de kwaliteit onvoldoende is. Verder verwijst het beheerplan naar de PAS en de gebiedsanalyses. Op het beheerplan is bezwaar en beroep mogelijk maar niet op de
onderdelen die voortvloeien uit de PAS. De PAS staat niet open voor bezwaar en beroep.
Gezien de capaciteit en het langdurige traject voorafgaand aan het huidige ontwerpbeheerplan Deltawateren,
realiseren we ons dat het verschaffen van duidelijkheid naar de regio en ondernemers van groot belang is.
Vertrouwen in het beheerplan en in de overheid zijn noodzakelijk voor het slagen van het beheerplan. Verdere
uitstel is geen optie. We zullen de komende jaren met elkaar monitoren en bijsturen waar nodig. Het uitvoe¬
ringsplan biedt daartoe de ruimte. Het beheerplan kan gewijzigd worden als dat nodig is. Enige flexibiliteit bij
een dergelijk complex en groot gebied is daarbij gewenst.

Wij kunnen dus instemmen met het ter visie leggen van het beheerplan Deltawateren. Wij stemmen in met
ons deel van de financiën en organisatie gedurende de uitvoeringsfase met dien verstande dat dit kan wijzigen
als daar aanleiding voor is. Ons deel van de financiën betreffen voornamelijk de middelen noodzakelijk voor
de Natura 2000 en PAS-maatregelen voor onze deelgebieden. Het markeringsplan en het financieringsvoorstel voor buitendijkse onderhoudspaden zijn nog in ontwikkeling. Voor handhaving en communicatie zijn er
geen aanvullende middelen in het kader van het beheerplan nodig.
Hoogachtend,
gedeputeerde

Polman, voorzitter

Behoort bij brief d.d. 10 maart 2015 met ons kenmerk: 15003375
van de afdeling Water, Bodem en Natuur

3

