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1.

Inleiding

Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat het provinciale beleid tot ontwikkeling en beheer van natuurgebieden
en agrarische gebieden van ecologische betekenis van het Natuurnetwerk Zeeland. Op 18 februari 2020
hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp-aanvulling op de planwijziging 2019 van het natuurbeheerplan
Zeeland 2016 vastgesteld voor inspraak en advies (GS-besluit nr. 20005392).
De Ontwerp-aanvulling betreft de volgende onderwerpen.
1.

Wijzigingen van de begrenzing bestaande natuur

2.

Wijziging van de begrenzing nieuwe natuur

3.

Wijziging van de beheertypen van enkele bestaande natuurgebieden

4.

Wijziging van ambitiebeheertypen aan enkele gebieden nieuwe natuur

5.

Technische kaartcorrecties

De Ontwerp-aanvulling stond open voor het indienen van zienswijzen. De inspraakperiode was van 24 februari tot en met 6 april 2020. De planwijziging is op gebruikelijke bekendgemaakt door publicatie in het
Provinciaal Blad, mededeling op de provinciale website en terinzagelegging op het Provinciaal informatiecentrum en op de gemeentehuizen in Zeeland.
In totaal zijn 2 zienswijzen ingediend. Deze zijn omschreven in hoofdstuk 2.
De zienswijzen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
1.

Wijziging van de beheertypen van enkele bestaande natuurgebieden

2.

Wijziging van ambitiebeheertypen aan enkele gebieden nieuwe natuur

In deze antwoordnota worden de zienswijzen beschreven en wordt toegelicht of en zo ja hoe deze in het
Natuurbeheerplan worden verwerkt.
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2.

Zienswijzen en verwerking

2.1.

Begrenzing beheertypen bestaande natuur

Zienswijze (nr. 20011342)
Stichting Molenwijk verzoekt om een deel van de oppervlakte (ca. 0,35 ha) die nu is begrensd als N14.03
(Haagbeuken- en essenbos) te wijzigen in beheertype N17.03 (Park- en stinzenbos) en om een klein
strookje dat is begrensd als N17.03 (Park- en stinzenbos) te wijzigen in N14.03 (Haagbeuken- en
essenbos). De voorgestelde wijzigingen zijn ingetekend op een bij de zienswijze aangeleverde kaart.
Verwerking
Na veldonderzoek is gebleken dat de betreffende oppervlakte van 0,35 ha inderdaad tot het beheertype
N17.03 (Park- en stinzenbos) gerekend kan worden en dat het kleine strookje abusievelijk is begrensd als
N17.03 (Park- en stinzenbos) terwijl het hoort bij een deel bos met het beheertype N14.03 (Haagbeukenen essenbos). De in de zienswijze van Stichting Molenwijk gevraagde wijzigingen zullen daarom ook
worden overgenomen in de aanvulling op de planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016.
2.2.

Begrenzing ambitiebeheertypen nieuwe natuur

Zienswijze (nr. 20011340)
De indiener van de zienswijze verzoekt om het ambitie-beheertype van een deel van het gebied “Vincent
den Koornbyter” (nieuwe natuur) te wijzigen van N12.04 (Zilt- en overstromingsgrasland) naar N12.02
(Kruiden- en faunarijk grasland). De reden hiervoor is dat na technisch onderzoek is gebleken dat de
abiotische omstandigheden niet zodanig zijn dat dit ambitie-beheertype over de gehele oppervlakte
haalbaar is. De hoogteligging van een deel van de oppervlakte leidt tot drogere situaties, waardoor hier
gestreefd wordt naar het beheertype N12.02 (Kruiden- en faunarijk grasland). De voorgestelde wijziging is
ingetekend op een bij de zienswijze aangeleverde kaart.
Verwerking
Het deel van het gebied “Vincent den Koornbyter” waarvoor in de zienswijze een ander ambitiebeheertype
wordt aangevraagd is inderdaad, ook na inrichting, nog te hoog en daarme te droog gelegen om te kunnen
ontwikkelen tot ambitiebeheertype N12.04 (Zilt- en overstromingsgrasland). Het ambitiebeheertype N12.02
(Kruiden- en faunarijk grasland) ligt hier meer voor de hand. De in de zienswijze gevraagde wijzigingen
zullen daarom ook worden overgenomen in de aanvulling op de planwijziging 2019 van het
Natuurbeheerplan Zeeland 2016.

5

Titel van het document handmatig wijzigen

3.

Vervolg

De wijzigingsvoorstellen worden verwerkt in de definitieve aanvulling op de planwijziging 2019 van het
Natuurbeheerplan Zeeland 2016. De antwoordnota en de definitieve planwijziging worden na vaststelling
door GS bekendgemaakt via het Provinciaal Blad, toegezonden aan alle betrokkenen en op de provinciale
website geplaatst.
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4.

Bijlagen

4.1.

Bijlage 1 – wijziging begrenzing beheertypen bestaande natuur
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4.2.

Bijlage 2 – wijziging begrenzing ambitiebeheertypen nieuwe natuur
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