
1

Zaaknummer Nummer Hoofdzaak
115450 115447

onderwerp Ontwerp planwijziging 2022 van het Natuurbeheerplan Zeeland 
2016 en ontwerp wijziging van de Omgevingsverordening 
Zeeland 2018

voorgesteld besluit 1. de Ontwerp planwijziging 2022 van het Natuurbeheerplan 
Zeeland 2016, inclusief de daarbij behorende kaartwijzigingen, 
vaststellen voor inspraak en advies conform bijgevoegd concept-
ontwerpbesluit, en in verband daarmee:
2- op grond van de artikelen 2.26 en 4.12 van de 
Omgevingsverordening Zeeland 2018 het Ontwerp besluit tot  
wijziging van de kaartbijlagen 9 bestaande natuur, 10 agrarisch 
gebied van ecologische betekenis, 11 nieuwe natuur en 15 
verdrogingsgevoelige natuurgebieden, vaststellen conform 
bijgevoegd concept-ontwerpbesluit, onder voorbehoud dat 
uiterlijk bij vaststelling van de definitieve planwijziging 2022 van 
het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en de onderhavige wijziging 
van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 door wijziging van 
artikel 4.12, tweede lid, van de Omgevingsverordening Zeeland 
2018 de bevoegdheid tot wijziging van de aanduiding van 
gebieden als bedoeld in het eerste lid, onder a, van 
vorengenoemd artikel op grond van een besluit tot wijziging van 
het Natuurbeheerplan Zeeland is gedelegeerd door provinciale 
staten aan gedeputeerde staten;
3- de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ex afdeling 
3.4 van de Awb van toepassing verklaren op de voorbereiding 
van de beide besluiten en kennis geven van de ontwerpbesluiten 
door publicatie in het Provinciaal blad en op de provinciale 
website;
4- gemeenten en waterschap informeren over de beide 
wijzigingen;
5- Provinciale Staten informeren door middel van bijgevoegde 
conceptbrief; en
6- de beide ontwerpbesluiten ter inzage leggen ten behoeve van 
het indienen van zienswijzen van 28 maart tot en met 8 mei 
2022. 

begrotingswijziging vervaardigen? Nee

aanleiding Het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 dient jaarlijks 
geactualiseerd te worden in verband met de subsidieverlening 
SNL en naar aanleiding van beleidsontwikkelingen op provinciaal 
en landelijk vlak

portefeuillehouder - portefeuille mevr. Drs. A. Pijpelink - 

Beslisnota GS



behandeld door:
afdeling/opgave/programma/project Programma platteland, landbouw en natuur
telefoonnummer:
afgestemd met: POJZ, ruimte, grondzaken

Overwegingen en advies
Het Natuurbeheerplan Zeeland is het provinciale beleidskader voor ontwikkeling en beheer 
van natuurgebieden en agrarische beheergebieden van het Natuurnetwerk Zeeland en voor 
het agrarisch natuur- en landschapsbeheer van leefgebieden buiten het Natuurnetwerk 
Zeeland. 
Het plan moet jaarlijks geactualiseerd worden in verband met subsidieverlening SNL en naar 
aanleiding van beleidsontwikkelingen op provinciaal en landelijk vlak. Daarbij worden ook 
verzoeken van eigenaren en beheerders behandeld. De wijzigingen betreffen: 
1- bestaande natuur; een aantal gebieden, samen groot 54,56 ha wordt toegevoegd aan de 
begrenzing. Het betreft onder andere enkele pas omgevormde en ingerichte nieuwe 
natuurgebieden, waaronder percelen bij de Vluchtheuvel op Schouwen, de Fiernispolder bij 
Kwadendamme, de Grote dulper bij Hengstdijk, de Laone bij Renesse, de Yerseke Moer, de 
Boschkreek en de Braakman.  Deze gebieden kunnen daardoor onder de werking van het 
subsidiekader van de SVNL worden gebracht. 0,39  ha wordt geschrapt wegens twee 
correcties op eerdere begrenzingen. Ook wordt de begrenzing van de binnendijken verder 
verfijnd;
2- nieuwe natuur; er worden enkele gebieden geschrapt van de kaart wegens realisatie en 
enkele kansrijke gebieden toegevoegd. Met de begrenzing van nieuwe percelen kan het 
natuurnetwerk worden versterkt. De toegevoegde percelen, gelegen in of bij onder andere de 
Oosterschenge, Inlagen Ellewoutsdijk, Autrichepolder en Boschkreek, groot 31,83 ha  kunnen 
in aanmerking komen voor subsidie ten behoeve van de omvorming van landbouw naar 
natuur. Met deze begrenzing wordt tevens een bijdrage geleverd aan de gewenste versnelling 
van ontwikkelopgave nieuwe natuur, want de percelen zijn kansrijk voor omvorming; 
3- agrarische gebieden van ecologische betekenis; er worden op verzoek van de 
eigenaren enkele percelen in onder andere de Yerseke Moer, de inlagen bij Hoedekenskerke, 
en bij de inlaag Ellewoutsdijk met een oppervlakte van 19,88  ha geschrapt uit de begrenzing, 
zodat deze na de onder 2 bedoelde begrenzing en na beëindiging van het agrarisch 
natuurbeheer, als nieuwe natuur omgevormd of als bestaande natuur beheerd kunnen 
worden als natuurgebied;
4- overige gebiedscategorieën worden niet gewijzigd;
5- beheertypen; de beheertypen van enkele bestaande natuurgebieden, waaronder percelen 
van Natuurmonumenten, en percelen in/bij het Braakmaneiland, de Oosterenban bij Renesse, 
de Dries Arendskreek en het Watergat bij Renesse worden gewijzigd naar aanleiding van 
inventarisaties en kwaliteitsbeoordelingen die hebben plaatsgevonden en in verband met 
realisatie nieuwe natuur. Deze actualisering is nodig in verband met een juiste 
subsidieverlening SVNL; 
6- ambitietypen; voor de begrensde nieuwe natuurgebieden zoals vermeld onder 2 worden 
ambitietypen vastgesteld waarop de inrichting zal worden afgestemd. Ook worden de 
ambitietypen van enkele bestaande natuurgebieden, waaronder Braakman noord, Linie, 
Grote gat Sint Kruis, delen Groot eiland, Passageule, Gat van Pinte, en bossen bij 
Valkenisse, gewijzigd in een natuurbostype, in het kader van de provinciale bosvisie;
7- verdrogingsgevoelige beheertypen; de kaart Verdrogingsgevoelige beheertypen in het 
Natuurbeheerplan wordt geactualiseerd naar aanleiding van wijzigingen van de 
beheertypenkaart;
8- agrarische leefgebieden; op advies van Poldernatuur Zeeland worden enkele kansrijke 
gebieden toegevoegd aan de begrenzingen Open akker en Droge dooradering. Daarbij wordt 
ook de aanduiding van een enkele binnendijk gewijzigd in agrarisch beheergebied. Verder 
worden de leefgebieden Droge dooradering en Natte dooradering, naar landelijk model 
samengevoegd en wordt een nieuw leefgebied Categorie klimaat begrensd. De Categorie 
klimaat betreft landbouwgrond waarop, met europese subsidie, klimaatmaatregelen kunnen 
worden doorgevoerd. Dit is gericht op 1- Vastleggen CO2, 2- Reduceren uitstoot 



broeikasgassen, 3- Vernatten, 4- Opvangen waterpieken en droogte, en 5- Omgaan met 
verzilting. Op grond van een ruime begrenzing zullen om te beginnen de algemene 
mogelijkheden in Zeeland worden verkend;
9- beleidsregels Omgevingsverordening, SNL en uitvoering Bosvisie; 
9a- wegens uitstel van inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet  is bij vaststelling van 
de planwijziging 2022 van het Natuurbeheerplan de 'oude'  omgevingsverordening nog van 
kracht, dit is de Omgevingsverordening Zeeland 2018. Om op grond van deze planwijziging 
de aanduiding van verdrogingsgevoelige gebieden in bijlage 15 bij de verordening te kunnen 
actualiseren, wordt aan PS voorgesteld de bevoegdheid hiertoe aan GS te delegeren. Dit is 
als voorbehoud opgenomen in het ontwerpbesluit tot wijziging van de omgevingsverordening 
9b- aangezien de beide SNL-subsidieregelingen landelijk nog in bewerking zijn kunnen de 
beleidsregels SNL nog niet in het ontwerp worden meegenomen en wordt volstaan met een 
aankondiging dat deze worden opgenomen in de definitieve planwijziging;
9c- naar aanleiding van een inventarisatie van mogelijkheden voor bosontwikkeling binnen 
het natuurnetwerk worden de beleidsregels voor ontwikkeling van bos in het kader van de 
provinciale bosvisie via het Natuurbeheerplan verder geconcretiseerd. Uit de inventarisatie 
zijn vooralsnog de zeven onder punt 6 vermelde gebieden naar voren gekomen;
10- technische kaartcorrecties; dit betreft zeer gedetailleerd grenscorrecties die niet apart 
inde planwijziging weergegeven kunnen worden maar die wel zichtbaar worden op de digitale 
kaarten op de provinciale website in Atlas van Zeeland.

Met deze voorgenomen wijzigingen wordt het Natuurbeheerplan geactualiseerd en in ontwerp 
gereed gemaakt voor toepassing in het ruimtelijk beleid en voor toepassing bij de 
uitvoering van het provinciale natuurbeleid via het SNL. De besluitvorming volgt de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure ex afdeling 3.4 van de Awb. De besluiten worden bekend 
gemaakt door publicatie in het Provinciaal blad, op de provinciale website en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De inspraakperiode staat gepland van 28 maart tot en met 8 mei 
2022.  

Besluit
1. de Ontwerp planwijziging 2022 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016, inclusief de 
daarbij behorende kaartwijzigingen, vaststellen voor inspraak en advies conform bijgevoegd 
concept-ontwerpbesluit en in verband daarmee:
2- op grond van de artikelen 2.26 en 4.12 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 het 
Ontwerpbesluit tot wijziging van de kaartbijlagen 9 bestaande natuur, 10 agrarisch gebied van 
ecologische betekenis, 11 nieuwe natuur en 15 verdrogingsgevoelige natuurgebieden, 
vaststellen conform bijgevoegd concept-ontwerpbesluit, onder voorbehoud dat uiterlijk bij 
vaststelling van de definitieve planwijziging 2022 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en 
de onderhavige wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 door wijziging van 
artikel 4.12, tweede lid, van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 de bevoegdheid tot 
wijziging van de aanduiding van gebieden als bedoeld in het eerste lid, onder a, van 
vorengenoemd artikel op grond van een besluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 
Zeeland is gedelegeerd door provinciale staten aan gedeputeerde staten;
3- de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ex afdeling 3.4 van de Awb van 
toepassing verklaren op de voorbereiding van de beide besluiten en kennis geven van de 
ontwerpbesluiten door publicatie in het Provinciaal blad en op de provinciale website;
4- gemeenten en waterschap informeren over de beide wijzigingen;
5- Provinciale Staten informeren door middel van bijgevoegde conceptbrief; en
6- de beide ontwerpbesluiten ter inzage leggen ten behoeve van het indienen van zienswijzen 
van 28 maart tot en met 8 mei 2022. 

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid
Met de planwijziging wordt het Natuurbeheerplan geactualiseerd ten opzichte van andere 
provinciale kaders, in het bijzonder de Omgevingsverordening Zeeland 2018, de provinciale 
omgevingsvisie en de provinciale bosvisie. 



Bestuurlijke planning en doorlooptijd
Portefeuille Overleg 7 maart 2022
Gedeputeerde Staten 15 maart 2022
Met het oog op de inspraakperiode en de gewenste vaststelling - vóór de zomervakantie - is 
vaststelling van het ontwerp op 15 maart gewenst. Het ontwerp zal voor advies aan de PCGR 
worden voorgelegd en ook ter kennisgeving worden toegezonden aan PS. De definitieve 
planwijziging en wijziging van de Omgevingsverordening zullen worden aangeboden aan GS 
voor behandeling op 5 juli 2022.

Consequenties besluit
Financiële consequenties
Dit besluit heeft geen directe financiële consequenties. Het besluit is wel het kader op basis 
waarvan GS in september dit jaar een openstellingsbesluit zullen nemen met 
subsidieplafonds voor aanvragen van subsidies voor natuurbeheer en natuurontwikkeling van 
het SNL in 2023.

Juridische consequenties
Op grond van artikel 1.3, eerste lid, van de SVNL2016 stellen GS het Natuurbeheerplan vast. 
Op grond van artikel 2.26 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 zijn gedeputeerde 
staten bevoegd de begrenzing en de aanduiding van de wezenlijke kenmerken en waarden 
van de tot het Natuurnetwerk Zeeland behorende gebieden te wijzigen. Dit betreft de bijlagen 
9, 10 en 11 bij de genoemde verordening. Op bijlage 15 bij de Omgevingsverordening 
Zeeland 2018 zijn de verdrogingsgevoelige natuurgebieden aangeduid. Artikel 4.12, tweede 
lid, van de genoemde verordening voorziet (nog) niet in de bevoegdheid om de aanduiding 
van deze gebieden te wijziging op grond van een wijziging van het Natuurbeheerplan. Aan 
provinciale staten zal worden voorgesteld ook deze bevoegdheid te delegeren aan 
gedeputeerde staten. De beoogde delegatie is als voorbehoud opgenomen bij het 
onderhavige ontwerp van het besluit tot wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 
2018.  
Het gewijzigde Natuurbeheerplan dient als kader voor het verlenen van subsidies SNL voor 
het beheerjaar 2023. 
Op de vaststelling van het besluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan en het besluit tot 
wijziging van bijlagen van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 wordt de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure ex afdeling 3.4 van de Awb van toepassing verklaard. Dat 
houdt in dat belanghebbenden van 28 maart tot en met 8 mei 2022 hun zienswijzen kunnen 
indienen met betrekking tot de onderhavige ontwerpbesluiten.

Personele consequenties en inhuur
Er is geen externe inhuur nodig

Inkoop & aanbesteding
Inkoop is niet van toepassing



De voorzitter van Provinciale Staten van de Provincie Zeeland p/a Statengriffie

 

Onderwerp
Ontwerp wijziging 2022 Natuurbeheerplan 
en Omgevingsverordening

Zaaknummer
115450

Behandeld door Verzonden

    Middelburg, 
8 februari 2022

Geachte voorzitter,

Op 15 maart 2022 heeft ons college de Ontwerp planwijziging 2022 van het Natuurbeheerplan Zeeland 
2016 en een Ontwerpbesluit tot wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 vastgesteld ten 
behoeve van inspraak en advies. Het Natuurbeheerplan is het provinciale beleidskader voor onder 
meer de subsidiëring van het natuurbeheer en voor de omvorming en inrichting van landbouw naar 
natuur via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Daarbij worden zoals gebruikelijk ook de 
bijlagen 9, 10, 11 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 in ontwerp gewijzigd. 

Hierbij informeren wij u over ons besluit. De ontwerp planwijziging en de ontwerpwijziging van de 
omgevingsverordening zijn ter kennisgeving bijgevoegd.

Wijzigingen
Jaarlijks wordt het Natuurbeheerplan Zeeland op onderdelen gewijzigd. Deze wijzigingen kunnen 
bestaan uit het aanpassen van de begrenzing van bestaande en nieuwe natuurgebieden en agrarische 
gebieden van het Natuurnetwerk Zeeland, van de natuurbeheertypen en ambitietypen van bepaalde 
natuurgebieden, of van de beleidsregels met betrekking tot de te verstrekken SNL-subsidies. 

De ontwerp planwijziging 2022 bevat de volgende onderdelen:
1- wijzigingen begrenzing bestaande natuur (BN);
2- wijzigingen begrenzing nieuwe natuur (NN);
3- wijzigingen begrenzing agrarisch gebied van ecologische betekenis (AG);
4- wijzigingen begrenzing overige gebiedscategorieën;
5- wijzigingen beheertypen (BHT);
6- wijzigingen ambitietypen (AMB);
7- wijzigingen begrenzing verdrogingsgevoelige beheertypen;
8- wijzigingen begrenzing agrarische leefgebieden;
9-   wijzigingen beleidsregels Omgevingsverordening, SVNL2016, SKNL en uitvoering bosvisie; en

10-   technische kaartcorrecties.

De ontwerp wijziging van de Omgevingsverordening bevat de gewijzigde bijlagen 9 (bestaande 
natuur), 10 (agrarisch gebied van ecologische betekenis), 11 (nieuwe natuur) en – nieuw -  een 
gewijzigde bijlage 15 (verdrogingsgevoelige natuurgebieden). 

Gedeputeerde Staten Abdij 6 4331BK Middelburg
Postbus 6001 4330 LA Middelburg
+31 118631011
IBAN NL08 BNGH 0285010557



Behoort bij brief met zaaknummer: 2

Nieuw: wijziging bijlage 15 – verdrogingsgevoelige natuurgebieden door GS
Het (jaarlijkse) wijzigen van de bijlagen 9, 10 en 11 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 is 
gedelegeerd aan GS. De wijziging van het Natuurbeheerplan kan zodoende direct en effectief 
doorwerken naar de Omgevingsverordening. 
GS hebben echter (nog) geen bevoegdheid om de aanduiding van verdrogingsgevoelige 
natuurgebieden in de bijlage 15 te wijzigen op grond van (een wijziging van) het Natuurbeheerplan. De 
bijlage in de huidige omgevingsverordening dateert uit 2018 en is sindsdien niet meer gewijzigd en 
daardoor niet meer actueel. De bijlage is geënt is op de beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan. 
Deze beheertypenkaart wordt jaarlijks aangepast op beleidsontwikkelingen en fysieke ontwikkelingen, 
zoals de realisatie van nieuwe natuur en de uitvoering van herstelmaatregelen. Aangezien de 
kaartwijzigingen direct doorwerken naar bescherming en beheer van de betreffende natuurgebieden 
en de basis vormen van de instructieregel aan het Waterschap, is jaarlijkse actualisering van de bijlage 
15 noodzakelijk. Om die reden hebben wij u bij brief van 29 juni 2021, zaaknummer 13598, naar 
aanleiding van de vorige planwijziging verzocht om de in het Natuurbeheerplan opgenomen kaart 
Verdrogingsgevoelige natuurbeheertypen mee te nemen bij de vaststelling van de nieuwe 
omgevingsverordening en tevens de bevoegdheid tot het wijzigen van de (huidige) bijlagen 9, 10, 11 
en 15 in het kader van de nieuwe omgevingsverordening op grond van het Natuurbeheerplan Zeeland 
te delegeren aan ons college.
 
Delegatie van de bevoegdheid tot wijzigingen met betrekking tot verdrogingsgevoelige natuurgebieden 
maakt onderdeel uit van de in voorbereiding zijnde nieuwe omgevingsverordening en het bijbehorende 
delegatiebesluit. Nu de invoering van de nieuwe Omgevingswet en daarmee ook die van de nieuwe 
Zeeuwse omgevingsverordening is uitgesteld, blijft de huidige Omgevingsverordening Zeeland 2018 
langer van kracht en dreigt de bijlage 15 verdrogingsgevoelige natuurgebieden in deze verordening 
wederom niet geactualiseerd te kunnen worden.

Bij brief van 8 februari 2022, zaaknummer 115973, bent u geïnformeerd over het uitstel van de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarbij hebben wij aangegeven dat voor een aantal 
wijzigingen die in de nieuwe omgevingsverordening worden doorgevoerd, het niet wenselijk is om deze 
uit te stellen en dat wij daarom een extra stap voorbereiden, namelijk een wijziging van de huidige 
Omgevingsverordening Zeeland 2018. Over proces en inhoud van deze tussenstap wordt u nog nader 
geïnformeerd. Onder de wijzigingen van de huidige verordening valt ook het besluit van uw Staten tot 
delegatie van de bevoegdheid tot wijziging tot de aanduiding van verdrogingsgevoelige 
natuurgebieden aan ons college op grond van een wijziging van het Natuurbeheerplan. Hierop 
anticiperend hebben wij de geactualiseerde bijlage 15 - onder voorbehoud van besluit tot delegatie 
door uw Staten - opgenomen in de bijgevoegde ontwerpwijziging van de Omgevingsverordening 
Zeeland 2018

Procedure
De wijziging van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 
worden voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als 
opgenomen in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Kennisgeving van het ontwerpbesluit 
vindt plaats via het provinciaal blad en via de provinciale website. De ontwerp besluiten worden op de 
gebruikelijke wijze gedurende zes weken, van 28 maart tot en met 8 mei 2022 ter inzage gelegd op het 
provinciehuis en op de gemeentehuizen in Zeeland. Gedurende de periode van terinzagelegging kan 
een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op de ontwerp planwijziging naar 
voren brengen. 

Wij verwachten, na behandeling van de zienswijzen, een definitief besluit te zullen nemen op 5 juli 
2022. 

Daarbij zullen wij u wederom informeren.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,



Behoort bij brief met zaaknummer: 3

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen:
1. Ontwerp planwijziging 2022 Natuurbeheerplan Zeeland 2016
2. Ontwerp wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018
3. Kennisgeving

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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Natuurbeheerplan Zeeland 2016
Ontwerp planwijziging 2022

Vastgesteld door Gedeputeerde Staten
op 15 maart 2022
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1. Inleiding

Het Natuurbeheerplan Zeeland is het provinciale beleidskader voor ontwikkeling en beheer 
van natuurgebieden en agrarische beheergebieden van het Natuurnetwerk Zeeland en voor 
het agrarisch natuur- en landschapsbeheer van leefgebieden buiten het Natuurnetwerk 
Zeeland. Het Natuurbeheerplan Zeeland is een nadere uitwerking van de Natuurvisie 
Zeeland 2017-2022 en de Omgevingsvisie Zeeland 2021. De natuurgebieden en agrarische 
beheergebieden van het Natuurnetwerk Zeeland zijn in de Omgevingsverordening Zeeland 
2018 planologisch begrensd en beschermd. Voor de wezenlijke kenmerken en waarden van 
deze gebieden geldt de beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan Zeeland. Met het oog 
op de subsidieverlening voor natuur- en landschapsbeheer via het Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap (SNL), wordt het Natuurbeheerplan Zeeland jaarlijks geactualiseerd. Daarbij 
worden ook verzoeken van eigenaren en beheerders behandeld. 

Op 31 maart 2015 hebben Gedeputeerde Staten het thans geldende Natuurbeheerplan 
Zeeland 2016 vastgesteld (besluit nr 15004486). Dat Natuurbeheerplan is geënt op het 
Subsidiestelsel Natuur en Landschap en op het bestuurlijke kader van het 
decentralisatieakkoord natuur uit 2013. Sindsdien zijn de volgende gedeeltelijke 
planwijzigingen doorgevoerd:
Planwijziging 2015 (GS 22 september 2015, nr 15013315);
Kleine planwijziging agrarische leefgebieden 2016 (GS 29 maart 2016 nr 16005177);
Planwijziging natuurgebieden 2016 (GS 20 september 2016, nr 16013475);
Planwijziging agrarische leefgebieden 2017 (GS 11 april 2017, nr 17006678);
Planwijziging natuurgebieden 2017 (GS 19 september 2017, nr 17019352), 
Planwijziging 2018 (GS 25 september 2018, nr 18922719),
Planwijziging 2019 (GS 24 september 2019, nr 19424442),
Aanvulling 2019 (GS van 21 april 2020, nr 20013041),
Planwijziging 2020 (GS van 22 september 2020, nr 20027714), 
Planwijziging 2021 (GS van 29 juni 2021, nr 64031), en
Aanvulling 2021 beleidsregels SNL (GS van 28 september 2021, nr 64137).
Voor de uitvoering van het natuurbeleid in 2023 is een aantal gedetailleerde verdere 
aanpassingen van het Natuurbeheerplan noodzakelijk. Daarin voorziet deze planwijziging.

Verzoeken tot wijziging van de begrenzing en beheertypen van natuur-en beheergebieden 
van het Natuurbeheerplan Zeeland kunnen jaarlijks van 1 november tot en met 31 december 
door eigenaren en/of beheerders worden ingediend. Deze verzoeken worden meegenomen 
in de ontwerp planwijziging van het daaropvolgende jaar. GS stellen de definitieve 
planwijziging van het Natuurbeheerplan jaarlijks uiterlijk in september vast, tijdig voor de 
daaropvolgende aanvraagperioden van de Subsidieverordening Natuur- en 
Landschapsbeheer Zeeland 2016 (SVNL2016) en voor de aanvraagperiode van de 
Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zeeland (SKNL). Bij het voorbereiden 
van deze planwijziging is onder andere ook informatie gebruikt van Poldernatuur Zeeland, 
Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten en enkele particuliere 
natuurbeheerders en grondeigenaren.
Deze planwijziging betreft de volgende punten:
1- wijzigingen begrenzing bestaande natuur (BN);
2- wijzigingen begrenzing nieuwe natuur (NN);
3- wijzigingen begrenzing agrarisch gebied van ecologische betekenis (AG);
4- wijzigingen begrenzing overige gebiedscategorieën;
5- wijzigingen beheertypen (BHT);
6- wijzigingen ambitietypen (AMB);
7- wijzigingen begrenzing verdrogingsgevoelige natuurgebieden;
8- wijzigingen begrenzing agrarische leefgebieden;
9- wijzigingen beleidsregels OVZ, SVNL en SKNL; en
10- technische kaartcorrecties

http://www.zeeland.nl/digitaalarchief/ZEE1600375
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Deze planwijziging wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure als opgenomen in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Kennisgeving van het ontwerpbesluit vindt plaats via het Provinciaal blad en via de 
provinciale website. Het ontwerp wordt vervolgens op de gebruikelijke wijze gedurende zes 
weken ter inzage gelegd op het provinciehuis en op de gemeentehuizen in Zeeland. 
Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of 
mondeling zijn of haar zienswijze op de ontwerp planwijziging naar voren brengen. Bezwaar 
of beroep is op het ontwerpbesluit nog niet mogelijk. Eerst na vaststelling van de 
planwijziging door GS, in juni, kunnen degenen die een zienswijze naar voren hebben 
gebracht - en zij die redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben 
ingediend - beroep instellen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

In verband met de planwijziging van het Natuurbeheerplan, inclusief de daarbij behorende 
kaartwijzigingen, wijzigen GS tevens de bijlagen 9, 10, 11 en 15 van de 
Omgevingsverordening Zeeland 2018. Het Ontwerpbesluit tot wijziging van de 
Omgevingsverordening wordt gelijktijdig met het Ontwerpbesluit tot wijziging van het 
Natuurbeheerplan Zeeland 2016 bekendgemaakt via de Staatscourant en op 
ruimtelijkeplannen.nl en ter inzage gelegd en gedurende dezelfde periode kan een ieder naar 
keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op dat ontwerpbesluit naar voren 
brengen. Tegen de wijziging van de Omgevingsverordening kan geen beroep worden 
ingediend.

De Omgevingsverordening Zeeland 2018 wordt herzien. De inwerkingtreding van de nieuwe 
omgevingsverordening stond gepland op 1 juli 2022, maar is uitgesteld. Hierdoor is bij 
vaststelling van de Planwijziging 2022 van het Natuurbeheerplan Zeeland de huidige 
omgevingsverordening nog van kracht. Dit betekent dat, parallel aan deze planwijziging, ook 
de gebruikelijk wijziging van de kaartbijlagen 9-bestaande natuur, 10-agrarisch gebied van 
ecologische betekenis en 11-nieuwe natuur van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 
wordt doorgevoerd. Daarbij wordt dit jaar voor het eerst ook een wijziging van de bijlage 15 – 
verdrogingsgevoelige natuurgebieden gevoegd. Aan PS wordt voorgesteld de bevoegdheid 
tot wijziging aan GS te delegeren. Dit is als voorbehoud opgenomen in het ontwerpbesluit tot 
wijziging van de Omgevingsverordening. 

Deze planwijziging is van toepassing op subsidies SVNL2016 en SKNL voor het subsidiejaar 
2023. De digitale kaarten van het Natuurbeheerplan worden hiertoe landelijk aangeleverd 
aan BIJ12 in de vorm van een IMNA database en op het Portaal Natuur en Landschap 
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/ geplaatst. De definitieve IMNA 
database wordt uiterlijk 31 augustus 2022 door de provincie aan GBO-provincies opgeleverd.

De ontwerp kaarten bij deze planwijziging kunnen vanaf het moment van ter inzagelegging  
meer in  detail worden bekeken via de Atlas van Zeeland op de provinciale website op de 
kaarten: 'ontwerp Natuurbeheerplan 2023', en 'ontwerp leefgebieden 2023’. De 
natuurbeheerplankaarten van de Atlas van Zeeland zijn te raadplegen op: 
https://kaarten.zeeland.nl/map/natuur_landschap. 

Op grond van de Wet elektronische publicaties dienen publicaties van partiële wijzigingen 
van beleidsregels met ingang van 1 juli 2021 vergezeld te gaan van de geconsolideerde 
besluiten. Dit betekent dat bij de vaststelling van de definitieve planwijziging 2022 tevens het 
geconsolideerde Natuurbeheerplan Zeeland 2023 zal worden toegevoegd.
Het geconsolideerde Natuurbeheerplan Zeeland 2023 bestaat uit het Natuurbeheerplan 
Zeeland 2016, met verwerking van alle daarop volgende planwijzigingen. 
Het geconsolideerde Natuurbeheerplan bevat tevens de geconsolideerde kaartbijlagen.

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/
https://kaarten.zeeland.nl/map/natuur_landschap
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2. Voorgenomen planwijzigingen

2.1 Wijzigingen begrenzing bestaande natuur (BN)

Dit betreft het toevoegen of schrappen van percelen bestaande natuur en het actualiseren 
van reeds begrensde gebieden op detailniveau. Verfijning is jaarlijks aan de orde naar 
aanleiding van wijzigingen in basisregistraties (top10NN, BGT, kadaster), ten gevolge van de 
uitvoering van het natuurbeleid (nieuw gerealiseerde natuurgebieden) en naar aanleiding van 
verzoeken van beheerders/eigenaren. Deze planwijziging 2022 betreft wijzigingen van 
bestaande natuur binnendijken, uitbreiding van enkele percelen bestaande natuur en 
schrappen van enkele percelen bestaande natuur.

2.1.1 Wijzigingen bestaande natuur binnendijken
De binnendijken van Zeeland zijn beschermd op grond van de Omgevingsverordening 
Zeeland. Alle binnendijken die staan vermeld op de bijlage 9 van de Omgevingsverordening 
Zeeland 2018 worden primair bestemd als natuur, beschermde dijk of waardevolle dijk. De 
bestemming natuur is gericht op de instandhouding van de dijk en van de aanwezige 
natuurbeheertypen zoals vermeld in het Natuurbeheerplan Zeeland. Hiervan kan alleen 
worden afgeweken indien er sprake is van groot openbaar belang, er geen reële 
alternatieven zijn en indien de negatieve effecten worden gecompenseerd. Bestaand  
gebruik mag positief worden bestemd. Binnendijken die in de Omgevingsverordening zijn 
aangeduid als regionale waterkering (artikel 2.22) worden primair bestemd voor waterkering 
en secundair voor natuur (beschermde of waardevolle dijk). 
In 2019 is de begrenzing van de binnendijken in het Natuurbeheerplan en in de 
Omgevingsverordening verfijnd. De dijken zijn daarbij als vlakken begrensd en niet langer als 
lijnelementen. In het Natuurbeheerplan Zeeland wordt bovendien onderscheid gemaakt 
tussen dijkvlakken met een natuurbeheertype, waar natuurbeheer via het Subsidiestelsel 
natuur en landschap (SNL) mogelijk is, en dijkvlakken zonder een natuurbeheertype, waar 
geen natuurbeheer via het SNL mogelijk is. Dit laatste geldt met name voor vlakken met 
infrastructuur en bebouwing. 
In de planwijzigingen 2020 en 2021 is de begrenzing van de binnendijken verder verfijnd. Dit 
betrof met name het nader onderscheiden van infrastructuur en bebouwing en het corrigeren 
van dijkvakken die te ruim begrensd waren en overlapten met akkerbouwpercelen. De 
begrenzing van de beheertypen is echter nog niet nauwkeurig genoeg. Met name wegen en 
bebouwing zijn nog niet nauwkeurig genoeg onderscheiden. In deze planwijziging 2022 
wordt de begrenzing van de binnendijken daarom verder verfijnd op basis van de nieuwe 
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Het betreft een groot aantal 
detailaanpassingen van zeer geringe omvang. Vanwege het detailniveau kunnen deze niet 
afzonderlijk in deze planwijziging worden aangeduid. Het betreft technische wijzigingen 
(grenscorrecties) zonder beleidsgevolgen of (nadelige) gevolgen voor eventuele 
belanghebbenden. De wijzigingen zijn samengevat op kaartbijlage 1.1a. 
Verder wordt de status van de havendijk Vlissingen wordt gewijzigd van Bestaande natuur 
binnendijken naar Overige binnendijk. Zie kaartbijlage 1.1b. Dit omdat de havendijk geen 
natuurbeheertypen herbergt maar wel van landschappelijke betekenis is.
Zie voor details de Atlas van Zeeland (kaart ontwerp Natuurbeheerplan 2023). Beheertype-
wijzigingen op binnendijken komen aan bod in paragraaf 2.5.

2.1.2 Uitbreiden bestaande natuur
Bestaande natuur kan als zodanig op kaart in het Natuurbeheerplan worden begrensd indien 
een beheertype aanwezig is. Bij het begrenzen wordt gebruik gemaakt van informatie uit 
basisregistraties en informatie van beheerders en grondeigenaren. Wegens realisatie nieuwe 
natuur worden de volgende percelen begrensd als bestaande natuur:
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a- enkele percelen aan de Vluchtheuvel. Zie bijlage 1.2.a;
b- een perceel in de Korenbijter. Zie bijlage 1.2.b;
c- een perceel in de Fiernispolder  zie bijlage 1.2.c;
d- een perceel aan de Grote Dulper. Zie bijlage 1.2.d;
e- een perceel aan de Laone. Zie bijlage 1.2.e;
f- enkele percelen in Yerseke Moer noord. Zie bijlage 1.2f;
g- enkele percelen in Yerseke Moer zuid. Zie bijlage 1.2g;
h- een perceel bij Randduin. Zie bijlage 1.2h;
i- enkele percelen aan de Boschkreek. Zie bijlage 1.2i;
j- een perceel in de Clingepolder. Zie bijlage 1.2j;
k- een perceel in Braakman zuid. Zie bijlage 1.2k;
l- een perceel in de Strijdersgatpolder. Zie bijlage 1.2l; en
m- een perceel bij Hoedekenskerke. Zie bijlage 1.2m.

De totale oppervlakte uitbreiding bestaande natuur bedraagt 54,56 ha.

2.1.3 Schrappen bestaande natuur 
Op basis van nieuwe informatie van enkele natuurbeheerders en grondeigenaren worden 
ook enkele afzonderlijke percelen bestaande natuur geschrapt uit de begrenzing:
a- twee percelen bij Biesterveld. Zie bijlage 1.3.a. Het betreft een correctie voor twee erven 
die niet tot het natuurnetwerk behoren.

De totale oppervlakte te schrappen bestaande natuur bedraagt 0,39 ha.

Netto neemt de oppervlakte bestaande natuur toe met 54,17 ha.

De gewijzigde begrenzing bestaande natuur kan in detail bekeken worden via de Atlas van 
Zeeland (kaart ontwerp Natuurbeheerplan 2023).

De kaarten 8.1 a t/m g  van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en de bijlage 9 van de 
Omgevingsverordening Zeeland 2022 worden op deze punten gewijzigd.

2.2  Wijzigingen begrenzing nieuwe natuur (NN)

Dit betreft het toevoegen of schrappen van vlakken nieuwe natuur en het actualiseren van 
reeds begrensde gebieden op detailniveau. Percelen nieuwe natuur kunnen worden 
geschrapt of toegevoegd bij realisatie en bij herziening van het beleid. 

2.2.1 Uitbreiding nieuwe natuur
In deze planwijziging 2022 worden enkele percelen toegevoegd aan de begrenzing nieuwe 
natuur aangezien deze percelen kansrijk zijn voor de afronding van bestaande 
natuurgebieden en ter versterking van het Natuurnetwerk Zeeland:
a- enkele percelen aan de Ooster Schenge, als aanvulling op het bestaande Schengegebied. 
Zie kaartbijlage 2.1a;
b- enkele percelen bij Ellewoutsdijk ter versterking van de aangrenzende inlagen. Zie bijlage 
2.1b;
c- enkele percelen in de Autrichepolder, ter afronding van het bestaande natuurgebied. Zie 
bijlage 2.1c; en
d- een perceel aan de Boschkreek, ter afronding van het eerder gerealiseerde nieuwe 
natuurgebied. Zie bijlage 2.1d.

De totale uitbreiding nieuwe natuur op kaart in deze planwijziging bedraagt 31,83 ha.
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2.2.2  Schrappen nieuwe natuur 
Ook worden enkele percelen nieuwe natuur geschrapt uit de begrenzing wegens voltooiing 
van de omvorming van landbouw naar natuur. Het betreft:
a- enkele percelen aan de Vluchtheuvel. Zie bijlage 1.2a;
b- een perceel in de Korenbijter. Zie bijlage 1.2b;
c- een perceel in de Fiernispolder  zie bijlage 1.2c;
d- een perceel aan de Grote Dulper. Zie bijlage 1.2d;
e- een perceel aan de Laone. Zie bijlage 1.2e;
f- enkele percelen in Yerseke Moer noord. Zie bijlage 1.2f;
g- enkele percelen aan de Boschkreek Zie bijlage 1.2i;
h- een perceel in de Clingepolder. Zie bijlage 1.2j;
i- een perceel in Braakman zuid. Zie bijlage 1.2k; en
j- een perceel in de Strijdersgatpolder. Zie bijlage 1.2l.

In totaal wordt 36,35 ha nieuwe natuur geschrapt. De percelen worden vervolgens begrensd 
als bestaande natuur met het oog op het te voeren natuurbeheer. Zie ook paragraaf 2.1.2.

Netto neemt de oppervlakte begrensde (te ontwikkelen) nieuwe natuur op kaart af met 4,52 
ha.

De gewijzigde begrenzing nieuwe natuur kan in detail bekeken worden via de Atlas van 
Zeeland (kaart ontwerp Natuurbeheerplan 2023).

De kaarten 8.1 a t/m g  van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en de bijlage 11 van de 
Omgevingsverordening Zeeland 2018 worden op deze punten gewijzigd.

De wijzigingen in de begrenzing nieuwe natuur wegens realisatie werken door in de restant 
ontwikkelopgave. Deze wordt hierdoor navenant verkleind. De stand van de ontwikkelopgave 
wordt jaarlijks gerapporteerd in de Voortgangsrapportage natuur op:
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/voortgangsrapportages-natuur/

2.3 Wijzigingen begrenzing agrarisch gebied van ecologische betekenis (AG)

Dit betreft het toevoegen of schrappen van vlakken agrarisch gebied van ecologische 
betekenis ten gevolge van ontwikkelingen in beleid en uitvoering. 

2.3.1 uitbreiding agrarisch gebied van ecologische betekenis
Er wordt in deze planwijziging geen agrarisch gebied van ecologische betekenis begrensd. 

2.3.2 schrappen agrarisch gebied van ecologische betekenis
Er worden op verzoek van de betreffende eigenaren wel enkele percelen agrarisch gebied 
van ecologische betekenis geschrapt. Dit betreft enkele percelen die al zijn omgevormd naar 
bestaande natuur, en enkele percelen die nog omgevormd zullen worden en die daartoe zijn 
begrensd als nieuwe natuur. Het betreft:
a- enkele percelen in de Yerseke Moer zuid wegens begrenzing als bestaande natuur. Zie 
bijlage 1.2g;
b- een perceel bij  Hoedekenskerke wegens begrenzing als bestaande natuur. Zie bijlage 
1.2m; en
c- enkele percelen bij Ellewoutsdijk wegens begrenzing als nieuwe natuur. Zie bijlage 2.1b.

De totale oppervlakte te schrappen agrarisch gebied van ecologische betekenis bedraagt 
19,88 ha. 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/voortgangsrapportages-natuur/
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De gewijzigde begrenzing agrarisch gebied van ecologische betekenis kan in detail bekeken 
worden via de Atlas van Zeeland (kaart ontwerp natuurbeheerplan 2023).

De kaarten 8.1 a t/m g van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en de bijlage 10 van de 
Omgevingsverordening Zeeland 2018 worden op deze punten gewijzigd.

2.4 Wijzigingen begrenzing overige gebiedscategorieën

2.4.1 Gebiedsgerichte project p.m.
De begrenzing wordt niet gewijzigd.

2.4.2 Natuurcompensatie p.m.
De begrenzing wordt niet gewijzigd.

2.4.3 Bestaande natuur deltawater p.m.
De begrenzing wordt niet gewijzigd. 

2.5 Wijzigingen beheertypen (BHT)

Dit betreft de wijziging van natuurbeheertypen en landschapsbeheertypen voor bestaande 
natuurgebieden naar aanleiding van geconstateerde afwijkingen van registraties, nieuwe 
informatie uit inventarisaties en kwaliteitsbeoordelingen en naar aanleiding van gemotiveerde 
verzoeken van beheerders/eigenaren. De beheertypen op kaart worden daarbij in 
overeenstemming gebracht met de werkelijke situatie in de terreinen. Het betreft de volgende 
gebieden: 
a- diverse percelen van Natuurmonumenten. Dit betreft een groot aantal gedetailleerde 
grens- en beheertypewijzigingen die niet afzonderlijk op kaart kunnen worden weergeven. Zij 
zijn samengebracht in een overzichtskaart. Zie bijlage 5.1;
b- enkele percelen op het Braakmaneiland. Zie bijlage 5.2;
c- enkele percelen op Groot Eiland. Zie bijlage 5.3;
d- diverse percelen van Zeeuws Landschap. Dit betreft ook een groot aantal gedetailleerde 
grens- en beheertypewijzigingen die niet afzonderlijk op kaart kunnen worden weergeven. Zij 
zijn samengebracht in een overzichtskaart. Zie bijlage 5.4;
e- enkele percelen in de Oosterenban bij Renesse. Zie bijlage 5.5;
f- enkele percelen aan de Dries Arendskreek. Zie bijlage 5.6;
g- twee percelen bij de Vluchtheuvel. Zie bijlage 1.2a;
h- een perceel in de Korenbijter. Zie bijlage 1.2b;
i- een perceel in de Fiernispolder. Zie bijlage 1.2c;
j- een perceel aan de Groote Dulper. Zie bijlage 1.2d;
k- enkele percelen aan de Laone. Zie bijlage 1.2e; 
l- een perceel in Yerseke Moer noord. Zie bijlage 1.2f;
m- enkele percelen in de Yerseke Moer zuid. Zie bijlage 1.2g;
n- een perceel bij Randduin. Zie bijlage 1.2h;
o- enkele percelen aan de Boschkreek. Zie bijlage 1.2i;
p- een perceel in de Clingepolder. Zie bijlage 1.2j;
q- een perceel in Braakman zuid. Zie bijlage 1.2k; 
r- een perceel in de Strijdersgatpolder. Zie bijlage 1.2l; en
s- enkele percelen in het Watergat. Zie bijlage 5.19.

De kaart 8.2 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 wordt op deze punten gewijzigd.
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De gewijzigde beheertypen kunnen in detail bekeken worden via de Atlas van Zeeland (kaart 
ontwerp Natuurbeheerplan 2023).

2.6 Wijzigingen ambitietypen (AMB)
De kaart met de natuurbeheertypen ambitie (kaartbijlage 8.3 van het Natuurbeheerplan 
Zeeland 2016), kortweg de ‘ambitiekaart’, toont de gewenste beheertypen van de bestaande 
en nieuwe natuurgebieden van het Natuurnetwerk Zeeland op de langere termijn. 
Dit betreft de wijziging van beheertypen voor bestaande en nieuwe natuurgebieden naar 
aanleiding van geconstateerde afwijkingen van registraties, nieuwe informatie uit 
inventarisaties en kwaliteitsbeoordelingen en naar aanleiding van gemotiveerde verzoeken 
van beheerders/eigenaren met het oog op SKNL projecten voor inrichting nieuwe natuur of 
kwaliteitsverbetering van bestaande natuur. De ambitiekaart is in 2018 integraal herzien. 
Sindsdien zijn jaarlijkse enkele specifieke wijzigingen voor afzonderlijke gebieden 
doorgevoerd.
Voor de gebieden van de categorie nieuwe natuur is het ambitietype het streefbeeld waarop 
de omvorming van landbouw naar natuur is gericht. Het ambitietype is daarbij ook het 
toetsingskader voor de omvorming en inrichting van nieuwe natuur. Op grond van de SKNL 
kan subsidie voor functieverandering en investering nieuwe natuur worden verstrekt. Zie in 
dit kader ook de planwijziging 2019 (GS 24 september 2019, nr 19424442). Voor nieuw 
begrensde gebieden moet een ambitietype worden toegewezen. Het ambitietype van een 
gebied is geënt op de ecologische mogelijkheden (abiotische condities en ecologische 
samenhang) van het betreffende gebied. 

Voor de gebieden van de categorie bestaande natuur zijn de ambitietypen het streefbeeld 
waarop het beheer voor de toekomst is gericht. In bestaande natuurgebieden is het 
ambitietype in het algemeen gelijk aan het natuurbeheertype. Het ambitietype wijkt alleen af 
van het beheertype als de kwaliteit achterblijft. In dergelijke gevallen is er sprake van een 
kwaliteitsopgave en kan er behoefte zijn aan een kwaliteitsimpuls. Het ambitietype is daarbij 
het toetsingskader voor de kwaliteitsverbetering. Op grond van de SKNL kan subsidie voor 
deze kwaliteitsimpulsen worden verstrekt. Zie in dit kader ook de planwijziging 2019 (GS 24 
september 2019, nr 19424442)(toetsing ambitietypen). 
Ook voor nieuw begrensde bestaande natuurgebieden moet een ambitietype worden 
toegewezen en ook daarbij geldt dat het ambitietype geënt is op de ecologische 
mogelijkheden (abiotische condities en ecologische samenhang) van het betreffende gebied. 

Naar aanleiding van nieuw ontvangen informatie van eigenaren en beheerders op basis van 
inventarisaties, kwaliteitsbeoordelingen en plannen zijn verdere wijzigingen in de 
ambitiekaart noodzakelijk. Het betreft een aantal gebieden waar omvorming of 
kwaliteitsverbetering gaat plaatsvinden. De ambitietypen zijn gericht op het bereiken van 
optimale natuurkwaliteit, zoals ook beschreven in het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 
(paragraaf 4.2.2).

Ambitietypen in nieuwe natuur
a- Vochtig hooiland N10.02 voor enkele percelen in de Oosterschenge Zie bijlage 6.1;
b- Kruiden- en faunarijk grasland N12.02 voor enkele percelen aan de Oosterschenge. Zie 
bijlage 2.1a;
c- Zilt grasland N12.04 en Dynamisch moeras N05.04 voor een perceel op Moermond. Zie 
bijlage 6.2;
d- Kruiden- en faunarijk grasland N12.02 en Kruiden- en faunarijke akker N12.05 voor enkele 
percelen bij Ellewoutsdijk wegens nieuwe begrenzing. Zie bijlage 2.1b;
e- Kruiden- en faunarijk grasland N12.02 voor enkele percelen in de Autrichepolder. Zie 2.1c; 
en
f- Kruiden- en faunarijk grasland N12.02 voor perceel aan de Boschkreek. Zie bijlage 2.1d.
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Ambitietypen in bestaande natuur
a- Vochtig weidevogelgrasland N13.01 voor een perceel in de Poel. Zie bijlage 6.3;
b- Kruiden- en faunarijk grasland N12.02 voor enkele percelen aan de Zwaakse weel. Zie 
bijlage 6.4;
c- Haagbeuken-essenbos N14.03, Vochtig hooiland N10.02, Kruiden- en faunarijk grasland 
N12.02, en Dynamisch moeras N05.04 in Braakman noord in de verhouding 70:10:10:10. Zie 
bijlage 6.5;
d- Vochtig hooiland N10.02, Kruiden- en faunarijk grasland N12.02, Dynamisch moeras 
N05.04 en Haagbeuken-essenbos N14.03 voor enkele percelen in Smitsschorre.  Zie bijlage 
6.6;
e- Haagbeuken-essenbos N14.03 en Kruiden- en faunarrijk grasland N12.02, Vochtig 
hooiland N10.02 en Dynamisch moeras N05.04 aan de Linie de verhouding 70:10:10:10. Zie 
bijlage 6.7;
f- Haagbeuken-essenbos N14.03 en Kruiden- en faunarijk grasland N12.02 voor een perceel 
aan het Grote gat van Sint Kruis in de verhouding 75:25. Zie bijlage 6.8;
g- Haagbeuken-essenbos N14.03, Kruiden- en faunarijk grasland N12.02, Vochtig hooiland 
N10.02, en Dynamisch moeras N05.04 voor enkele percelen bij het Groot Eiland in de 
verhouding 50:30:10:10. Zie bijlage 6.9;
h- Haagbeuken-essenbos N14.03 met Kruiden- en faunarijk grasland N12.02 en Dynamisch 
moeras N05.04 voor enkele percelen bij Ponte in de verhouding 70:20:10. Zie bijlage 6.10;
i- Kruiden- en faunarijk grasland N12.02 met Haagbeuken-essenbos N14.03 en Dynamisch 
moeras N05.04 voor enkele percelen bij Spui in de verhouding 65:25:10. Zie bijlage 6.11;
j- Haagbeuken-essenbos N14.03 en Kruiden- en faunarijk grasland N12.02 voor enkele 
percelen bij Valkenisse in de verhouding 50:50. Zie bijlage 6.12;
k- Zilt grasland N12.04 voor enkele percelen op landgoed Moermond. Zie bijlage 6.13; en
l- Zilt grasland N12.04 voor een perceel bij Hoedekenskerke. Zie bijlage 1.2m.

De kaart 8.3 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 wordt op deze punten gewijzigd.

De gewijzigde beheertypen kunnen in detail bekeken worden via de Atlas van Zeeland (kaart 
ontwerp natuurbeheerplan 2023).

De wijzigingen van ambitietypen voor percelen in Braakman noord, Linie, Grote gat van Sint 
Kruis, Groot Eiland, Ponte, Spui en Valkenisse hebben betrekking op bosontwikkeling in het 
kader van De Zeeuwse Bosvisie (2020). De ambitietypen en hun oppervlakte-aandeel zijn 
nog indicatief en zullen nader worden geconcretiseerd in de definitieve planwijziging. Voor 
toelichting zie paragraaf 2.9.4.

2.7 Wijzigingen begrenzing verdrogingsgevoelige beheertypen

De kaart verdrogingsgevoelige beheertypen (bijlage 8.2.2) dient jaarlijks te worden 
aangepast aan ontwikkelingen. De beheertypenkaart (bijlage 8.2.1) in het Natuurbeheerplan 
biedt hiervoor de grondslag. Wijzigingen in de beheertypenkaart werken ook door in de kaart 
verdrogingsgevoelige natuurgebieden in de Omgevingsverordening Zeeland 2018. Zie voor 
nadere toelichting ook paragraaf 2.9.1.

De gewijzigde kaart verdrogingsgevoelige beheertypen is weergegeven in bijlage 7.1

2.8             Wijzigingen agrarische leefgebieden

Dit betreft wijziging van de kaarten van de agrarische leefgebieden op grond van nieuwe 
informatie over kansrijke gebieden voor fauna van open akker, open grasland, droge 
dooradering en natte dooradering en van de kaarten voor Categorie water en Categorie 
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klimaat. De Categorie water en de Categorie klimaat hebben een ruime begrenzing zodat de 
beheermaatregelen breed ingezet kunnen worden. De kaarten worden aangepast met het 
oog op de continuering van het agrarisch natuurbeheer via het ANLb voor het subsidietijdvak 
2023-2028. Zie hiervoor ook paragraaf 2.9.2b. 

In deze planwijziging 2022 zijn aan de orde:

2.8.1 Leefgebied Open akker
De begrenzing van het leefgebied Open akker wordt met één perceel vergroot. Het betreft 
een akkerbouwperceel dat, op grond van vogelinventarisaties, van belang is voor 
akkervogels van internationale betekenis zoals de veldleeuwerik en de gele kwikstaart. Het 
perceel is gelegen in de Broeder- en Zusterpolder. Zie kaartbijlage 8.1.

De gewijzigde begrenzing is in detail te bekijken op de kaart ‘Ontwerp Leefgebieden 2023’ 
van de Atlas van Zeeland. 

De kaart 8.5.1 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 wordt op dit punt gewijzigd.

2.8.2 Leefgebied Open grasland p.m.
De begrenzing van het leefgebied Open grasland wordt niet gewijzigd.

2.8.3 en 2.8.4 Leefgebieden Droge dooradering en Natte dooradering
Naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen worden de kaarten van de leefgebieden Droge 
dooradering en Natte dooradering met ingang van 2023 samengevoegd. Dit betekent dat ook 
de subsidiabele beheeractiviteiten (beheerfuncties) van beide leefgebieden beschikbaar 
komen voor het hele samengevoegde gebied en dat maatregelen voor natte en droge 
gebieden beter kunnen worden gecombineerd en afgestemd. Zie bijlage 8.3a

Voorts wordt de status van een binnendijk gewijzigd van bestaande natuur naar agrarisch 
beheergebied. Het betreft de Nieuwe dijk op St Philipsland. Zie bijlage 8.3b

De kaart 8.5.3 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 wordt op deze punten gewijzigd en 
samengevoegd met kaart 8.5.4 tot een gecombineerde kaart 8.5.3 Dooradering.

De gewijzigde begrenzing is in detail te bekijken op de kaart ‘Ontwerp Leefgebieden 2023’  
van de Atlas van Zeeland. 

2.8.5 Categorie water
De categorie water omvat landbouwpercelen waar beheermaatregelen door boeren langs 
waterlopen kunnen worden uitgevoerd. De beheermaatregelen kunnen betrekking hebben op 
het onderhoud van water, oever en akkerrand. De begrenzing omvat alle landbouwpercelen 
in de hele provincie. Deze begrenzing wordt niet gewijzigd.

2.8.6 Categorie klimaat
De categorie klimaat omvat landbouwpercelen waarop klimaatmaatregelen door boeren 
kunnen worden uitgevoerd. De maatregelen kunnen betrekking hebben op: 1- Vastleggen 
CO2, 2- Reduceren uitstoot broeikasgassen, 3- Vernatten, 4- Opvangen waterpieken en 
droogte, en 5- Omgaan met verzilting. De Categorie Klimaat omvat alle landbouwpercelen in 
de hele provincie. Dit omdat klimaatmaatregelen in beginsel op alle landbouwpercelen 
gewenst kunnen zijn. Zie ook kaartbijlage 8.5 en toelichting in paragraaf 2.9.2b.
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2.9  Wijzigingen beleidsregels Omgevingsverordening, SVNL2016 en SKNL

2.9.1 Doorwerking wijziging Natuurbeheerplan naar de Omgevingsverordening Zeeland 2018 

a- Natuurnetwerk
In de planwijziging 2019 (GS 24 september 2019, nr 19424442) zijn de algemene 
beleidsregels voor doorwerking van het Natuurbeheerplan naar de Omgevingsverordening 
beschreven:
“De planologische begrenzing van het Natuurnetwerk Zeeland is vastgelegd in de 
Omgevingsverordening Zeeland 2018. Het Natuurnetwerk Zeeland maakt deel uit van het 
Nationaal Natuur Netwerk Nederland en bevat de natuurgebieden die onder de werking van 
de Omgevingsverordening Zeeland vallen. Het groot open water (deltawateren) valt 
daarbuiten. Daarvoor geldt het rijksplanologisch kader van de SVIR en Barro. Zie hiervoor 
ook de Planwijziging 2019 (GS 24 september 2019, nr 19424442). In het Natuurbeheerplan 
Zeeland worden de deltawateren daarom apart aangeduid als Bestaande natuur deltawater. 
De bestaande natuurgebieden, de nieuwe natuurgebieden en de agrarische gebieden van 
ecologische betekenis, die tot het Natuurnetwerk Zeeland behoren, zijn in de 
Omgevingsverordening Zeeland 2018 begrensd op de kaartbijlagen 9, 10 en 11. Voor deze 
gebieden geldt een planologische bescherming. Artikel 2.26 van de Omgevingsverordening 
geeft GS de bevoegdheid deze begrenzing te wijzigen. Gedeputeerde Staten kunnen de 
begrenzing en wezenlijke kenmerken en waarden van de bestaande natuurgebieden en 
agrarische gebieden van ecologische betekenis wijzigen ten behoeve van verbetering van de 
ecologische en planologische samenhang van het Natuurnetwerk Zeeland of ten behoeve 
van de inpassing van kleinschalige ontwikkelingen voor zover dit kortgezegd leidt tot een 
verbetering van de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Zeeland en 
voor zover de oppervlakte van het natuurnetwerk ten minste gelijk blijft.
Het Natuurbeheerplan Zeeland wordt jaarlijks gewijzigd. Wijzigingen in de begrenzing 
bestaande natuur, nieuwe natuur en agrarisch gebied van ecologische betekenis werken 
door naar de Omgevingsverordening Zeeland 2018. De formele doorwerking komt tot stand 
door de gelijktijdige wijziging van bijlagen 9, 10 en 11 van de Omgevingsverordening. Beide 
besluiten worden gelijktijdig genomen en op de daartoe voorgeschreven wijze bekend 
gemaakt.”
Deze werkwijze geldt ook voor deze planwijziging 2022.

De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet was voorzien op 1 juli 2022, maar is 
uitgesteld. Als gevolg hiervan wordt ook de vaststelling en inwerkingtreding van de nieuwe -
herziene- omgevingsverordening Zeeland uitgesteld. Hierdoor is bij vaststelling van de 
Planwijziging 2022 van het Natuurbeheerplan Zeeland de huidige Omgevingsverordening 
Zeeland 2018 nog van kracht. 

b- Verdrogingsgevoelige natuurgebieden
De bijlage 15 Verdrogingsgevoelige natuurgebieden in de Omgevingsverordening is geënt is 
op de beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan. De beheertypenkaart wordt jaarlijks 
aangepast op beleidsontwikkelingen en fysieke ontwikkelingen, zoals de realisatie van 
nieuwe natuur en de uitvoering van herstelmaatregelen. Aangezien de 
beheertypewijzigingen via de bijlage 15 direct doorwerken naar de bescherming en het 
beheer van de betreffende natuurgebieden en de basis vormen van de instructieregel aan 
het Waterschap, is ook een jaarlijkse actualisering van de bijlage 15 Verdrogingsgevoelige 
natuurgebieden van de Omgevingsverordening Zeeland noodzakelijk. Voorts is, met het oog 
op de Omgevingsverordening, ook gedetailleerde raadpleging (digitale kaartweergave op 
Atlas van Zeeland) van belang. Met het oog op de Omgevingsverordening is in 2021 een 
kaart Verdrogingsgevoelige beheertypen toegevoegd aan het Natuurbeheerplan. Deze biedt 
de grondslag voor de jaarlijkse actualisering van de Omgevingsverordening 2018.
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Op grond van de huidige omgevingsverordening hebben GS (nog) niet de bevoegdheid om 
de bijlage 15 op grond van een wijziging van het Natuurbeheerplan Zeeland te wijzigen. 
Ten behoeve van de benodigde wijziging en actualisering van de aanduiding van 
verdrogingsgevoelige natuurgebieden, is aan PS voorgesteld om de bevoegdheid hiertoe 
aan GS te delegeren. Hierop anticiperend is, onder voorbehoud, de wijziging van bijlage 15 
al opgenomen in het ontwerpbesluit tot wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 
2018.

In de planwijziging 2021 (GS 29 juni 2021 zaaknummer 64031) is uitgelegd hoe de kaart is 
opgebouwd. “Een natuurbeheertype is verdrogingsgevoelig wanneer de kwalificerende 
planten en dieren van dat beheertype afhankelijk zijn van en aangepast zijn aan ondiep 
grondwater en aan oppervlaktewater. De hydrologie en kwalificerende planten- en 
diersoorten van de beheertypen staan beschreven in de Index natuur en landschap. Deze is 
te raadplegen op: https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-
landschap/
De volgende natuurbeheertypen en landschapsbeheertypen van de index Natuur en 
landschap die voorkomen in Zeeland zijn verdrogingsgevoelig op grond van de 
omgevingsverordening:

N01.02 - Duin- en kwelderlandschap
N01.03 - Rivier- en moeraslandschap
N04.02 - Zoete plas
N05.04 – Dynamisch moeras
N06.01 - Veenmosrietland en moerasheide
N06.05 - Zwakgebufferd ven
N08.03 - Vochtige duinvallei
N10.01 – Nat schraalland
N10.02 - Vochtig hooiland
N12.04 - Zilt- en overstromingsgrasland
N13.01 - Vochtig weidevogelgrasland
N14.01 - Rivier- en beekbegeleidend bos
N17.03 - Park-en stinzenbos
N17.04 - Eendenkooi
N17.06 - Vochtig- en hellinghakhout
L01.01-   Poel

Het beheertype heeft betrekking op de aanwezige natuur, ongeacht of deze verdroogd is of 
niet. Voor het landschapsbeheertype L01.01 Poel zijn in de Index natuur en landschap geen 
kwalificerende planten- en diersoorten bepaald. Voor dit beheertype dient minimaal rekening 
te worden gehouden met de bij de Wet Natuurbescherming beschermde planten- en 
diersoorten van lijst 1 van de Habitatrichtlijn die kunnen voorkomen in poelen in Zeeland, te 
weten Boomkikker en Kamsalamander. De poelen waarin deze soorten daadwerkelijk 
voorkomen worden bepaald op grond van de monitoringregistraties van de laatste 6 jaar in 
de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Deze periode komt overeen met de 
gangbare monitoringcyclus in het natuurbeheer.” 

2.9.2 Beleidsregels SVNL2016

2.9.2a Beleidsregels natuurbeheer
Het Natuurbeheerplan Zeeland is het formele beleidskader voor de subsidieverlening 
natuurbeheer via het SNL. De algemene werkwijze is beschreven in hoofdstuk 3 
(Subsidiestelsel) en hoofdstuk 5 (Subsidieverlening) van het Natuurbeheerplan Zeeland 
2016. 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/
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In de eerdere planwijzigingen zijn al de nodige beleidsregels met betrekking tot de 
subsidieverlening SNL gewijzigd dan wel toegevoegd.

- Planwijziging natuurgebieden 2016 (GS 20 september 2016, nr 16013475): 
beleidsregels collectief particulier natuurbeheer, begrenzing vaargebieden, 
openstelling natuurgebieden, subsidiekaart SVNL

- Planwijziging natuurgebieden 2017 (GS 19 september 2017, nr 17019352): 
beleidsregels openstelling natuurgebieden, subsidie SVNL voor gebiedscategorieën;

- Planwijziging 2019 (GS 24 september 2019, nr 19424442): toetsing aan beheertypen, 
ambitietypen, en

- Planwijziging 2020 (GS van 22 september 2020, nr 20027714): beleidsregels 
toezichtsbijdrage SVNL.

Ten behoeve van de subsidieverlening voor het natuurbeheer op grond van de SVNL2016  
dienen de beleidsregels jaarlijks te worden aangepast aan ontwikkelingen in beleid en 
uitvoering. Zo ook in 2022. 

Aangezien de landelijke wijzigingen in de verordening en beleidskaders voor 2023 nog in 
voorbereiding zijn, kunnen de hierbij behorende provinciale beleidsregels nog niet in deze 
ontwerp planwijziging worden opgenomen en wordt volstaan met deze aankondiging. De 
beleidsregels zullen worden meegenomen in de definitieve planwijziging.

2.9.2b Beleidsregels SVNL2016 agrarisch natuurbeheer ANLb
Het Natuurbeheerplan Zeeland is ook het formele beleidskader voor de subsidieverlening 
agrarisch natuurbeheer via het SNL. De algemene werkwijze is beschreven in hoofdstuk 3 
(Subsidiestelsel) en hoofdstuk 5 (Subsidieverlening) van het Natuurbeheerplan Zeeland 
2016. In eerdere planwijzigingen zijn al enkele nadere beleidsregels met betrekking tot de 
subsidieverlening SVNL2016 gewijzigd dan wel toegevoegd.
- Planwijziging natuurgebieden 2016 (GS 20 september 2016, nr 16013475): koppeltabel 
par. 4.5;
- Planwijziging 2018 (GS 25 september 2018, nr 18922719): beleidsregels categorie water, 
koppeltabel par. 4.3-4.5; en
- Planwijziging 2019 (GS 24 september 2019, nr 19424442): toetsing aan leefgebieden.

Ten behoeve van de subsidieverlening agrarisch natuurbeheer dienen de beleidsregels 
eveneens jaarlijks te worden aangepast aan ontwikkelingen in beleid en uitvoering. Zo ook in 
2022. In 2023 zal het agrarisch natuurbeheer gecontinueerd worden onder het nieuwe 
Gemeenschappelijke landbouwbeleid. Daarbij zullen diverse stelselwijzigingen worden 
doorgevoerd met betrekking tot onder andere: leefgebieden (samenvoeging Droge en Natte 
dooradering), klimaatmaatregelen (invoering Categorie klimaat), beheeractiviteiten (wijziging 
koppeltabel) en landschapsbeheer. Ook hiervoor geldt dat de wijzigingen van de regelingen 
en beleidskaders landelijk nog niet gereed zijn, dat de hierbij  behorende provinciale 
beleidsregels daarom nog niet in deze ontwerp planwijziging kunnen worden opgenomen en 
dat daarom volstaan wordt met deze aankondiging. De beleidsregels zullen eveneens 
worden meegenomen in de definitieve planwijziging.

Ook zullen de uitkomsten van de provinciale tussenevaluatie ANLb zo nodig nog in de 
definitieve planwijziging worden meegenomen.

2.9.3 Beleidsregels SKNL
In 2022 zijn wijzigingen in de SKNL van kracht geworden voor onder andere subsidiabele 
kosten voor investeringen en voor de werkwijze bij functieverandering. Daarop zijn op 27 
september 2021 (besluit GS 64137) nadere beleidsregels vastgesteld. Er worden voor 2023 
voor zover bekend geen grote wijzigingen in de subsidieregeling verwacht. Wel zullen 

http://www.zeeland.nl/digitaalarchief/ZEE1600375
http://www.zeeland.nl/digitaalarchief/ZEE1600375
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ervaringen met de regelingswijzigingen in 2022 mogelijk tot aanpassingen leiden. Indien nog 
landelijke wijzigingen worden doorgevoerd dan zullen deze in de definitieve planwijziging 
worden meegenomen. 

In de planwijziging 2022 is aangekondigd dat de nieuwe werkwijze subsidiabele kosten 
investeringen SKNL in 2022 geëvalueerd en mogelijk aangepast zou worden. Indien daar 
aanleiding toe is, zullen in de definitieve planwijzing nog wijzigingen van beleidsregels SKNL 
worden meegenomen.

2.9.4 Beleidsregels uitvoering provinciale bosvisie 
In de provinciale Bosvisie (2020) zijn de uitgangspunten voor bosontwikkeling in Zeeland 
beschreven. De provincie Zeeland zet zich in voor uitbreiding van bos binnen en buiten het 
Natuurnetwerk Zeeland, zoals landelijk is overeengekomen in het kader van de 
Bossenstrategie. Bosontwikkeling kan een bijdrage leveren aan CO2-reductie, biodiversiteit 
en aan natuurherstel. 

Deze planwijziging schept het beleidskader voor bosontwikkeling volgens de Provinciale 
bosvisie binnen het Natuurnetwerk Zeeland. 

Locatiekeuze bosontwikkeling binnen het Natuurnetwerk Zeeland
- Locaties waarbij in het Natuurbeheerplan Zeeland al ambitietypen bos in nieuwe of 
bestaande natuur staan vermeld, maar waar nog geen bos aanwezig is, zijn de primaire 
zoeklocaties;
- Locaties in bestaande natuur die op grond van de Bosvisie kansrijk zijn voor ontwikkeling 
van bos en waar onvoldoende mogelijkheden aanwezig zijn voor instandhouding of herstel 
van de huidige begrensde beheertypen zijn de secundaire zoeklocaties;
- De begrenzing van de bosontwikkeling en het bostype worden, in overleg tussen 
natuurbeheerder en provincie, voorbereid en door GS vastgelegd bij wijziging van het 
Natuurbeheerplan Zeeland.

Randvoorwaarden bosontwikkeling binnen het Natuurnetwerk Zeeland
- Per saldo moet de biodiversiteit van een bestaand natuurgebied door de bosontwikkeling 
toenemen door het realiseren van bos met hoge natuurkwaliteit;
- Kwaliteitsverbetering wordt gebaseerd op inventarisatie, evaluatiecyclus en/of 
kwaliteitstoets, 
- De bosontwikkeling mag niet ten koste gaan van zeldzame natuurtypen of 
landschapselementen met een hoge floristische of faunistische betekenis ter plaatse en in de 
omgeving. Dit vraagt om een integrale ecologische afweging per gebied;
- Bosontwikkeling binnen het Natuurnetwerk Zeeland (bestaande en nieuwe natuur) betreft 
altijd een natuurbostype. Hiermee wordt bij ontwerp, inrichting en beheer rekening 
gehouden;
- Bosontwikkeling vindt plaats volgens een ecologisch ontwerp;
- Bosontwikkeling vindt bij voorkeur plaats door middel van spontane ontwikkeling vanuit 
bestaande boskernen, ruigten of struwelen.

Uitvoering bosontwikkeling binnen het Natuurnetwerk Zeeland
- De ecologische en landschappelijke onderbouwing en het ontwerp vinden plaats door de 
initiatiefnemer, in afstemming met de provincie;
- de ecologische- en landschappelijke onderbouwing en het ontwerp zijn gestoeld op de 
Zeeuwse Bosvisie en op het Natuurbeheerplan Zeeland;
- Kwaliteitsverbeteringen in bestaande natuur en Investeringen in nieuwe natuur komen in 
aanmerking voor subsidie via het SNL.

Dit is een aanvulling op paragraaf 4.2.2 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016.
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De beleidsregels hebben algemene werking en zijn om te beginnen van toepassing op de 
initiatieven voor bosontwikkeling in Braakman noord, Linie, Grote gat van Sint Kruis, Groot 
Eiland, Ponte, Spui en Valkenisse in deze planwijziging. Zie ook paragraaf 2.6 en 
kaartbijlagen 6.4 t/m 6.11.

2.10 Technische kaartcorrecties

De kaarten van het Natuurbeheerplan moeten jaarlijks worden jaarlijks geactualiseerd op 
wijzigingen in de basisregistraties zoals topografische kaarten en kadastrale kaarten. Het 
betreft hoofdzakelijk detail-aanpassingen (snippers kleiner dan 100m2) die hier niet 
afzonderlijk op kaart van de planwijziging worden weergegeven maar die wel zijn verwerkt in 
de kaarten op de Atlas van Zeeland:  https://kaarten.zeeland.nl/map/natuur_landschap Tot de 
technische kaartcorrecties hoort ook het op standaardbreedte brengen van lijnvormige 
landschapselementen. 

https://kaarten.zeeland.nl/map/natuur_landschap
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3.  Kaartbijlagen

1 Wijzigingen bestaande natuur
1.1 Wijzigingen bestaande natuur binnendijken 
1.1a Overzichtskaart wijziging binnendijken
1.1b Havendijk Vlissingen 
1.2 Begrenzen bestaande natuur 
1.2a enkele percelen aan de Vluchtheuvel
1.2b een perceel in de Korenbijter
1.2c een perceel in de Fiernispolder  
1.2d een perceel aan de Grote Dulper
1.2e een perceel aan de Laone
1.2f enkele percelen in Yerseke Moer noord
1.2g enkele percelen in Yerseke Moer zuid
1.2h een perceel bij Randduin
1.2i enkele percelen aan de Boschkreek
1.2j een perceel in de Clingepolder
1.2k een perceel in Braakman zuid
1.2l een perceel in de Strijdersgatpolder
1.2m een perceel bij Hoedekenskerke
1.3 Schrappen bestaande natuur
1.3a twee percelen bij Biesterveld 

2 Wijzigingen nieuwe natuur 
2.1 Begrenzen nieuwe natuur
2.1a enkele percelen aan de Ooster Schenge 
2.1b enkele percelen bij Ellewoutsdijk  
2.1c enkele percelen in de Autrichepolder 
2.1d een perceel aan de Boschkreek  
2.2 Schrappen nieuwe natuur 
2.2a enkele percelen aan de Vluchtheuvel. Zie bijlage 1.2a
2.2b een perceel in de Korenbijter. Zie bijlage 1.2b
2.2c een perceel in de Fiernispolder  zie bijlage 1.2c
2.2d een perceel aan de Grote Dulper. Zie bijlage 1.2d
2.2e een perceel aan de Laone. Zie bijlage 1.2e
2.2f enkele percelen in Yerseke Moer noord. Zie bijlage 1.2f
2.2g enkele percelen aan de Boschkreek Zie bijlage 1.2i
2.2h een perceel in de Clingepolder. Zie bijlage 1.2j
2.2i een perceel in Braakman zuid. Zie bijlage 1.2k
2.2j een perceel in de Strijdersgatpolder. Zie bijlage 1.2l

3 Wijzigingen agrarisch gebied van ecologische betekenis 
3.1 Begrenzen agrarisch gebied van ecologische betekenis p.m.
3.2 Schrappen agrarisch gebied van ecologische betekenis 
3.2a enkele percelen in de Yerseke Moer zuid. Zie bijlage 1.2g
3.2b een perceel bij  Hoedekenskerke. Zie bijlage 1.2m
3.2c enkele percelen bij  Ellewoutsdijk. Zie bijlage 2.1b
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4 Wijzigingen overige gebiedscategorieën
4.1 Gebiedsgericht project: pm
4.2 Natuurcompensatie: pm
4.3 Bestaande natuur deltawater pm

5 Wijzigingen beheertypen 
5.1 diverse percelen van Natuurmonumenten
5.2 enkele percelen op het Braakmaneiland
5.3 enkele percelen op Groot Eiland
5.4 diverse percelen van Zeeuws Landschap
5.5 enkele percelen in de Oosterenban bij Renesse
5.6 enkele percelen aan de Dries Arendskreek
5.7 enkele percelen in het Watergat.

6 Wijzigingen ambitietypen
nieuwe natuur

6.1 enkele percelen in de Oosterschenge
6.2 een perceel op landgoed Moermond

bestaande natuur
6.3 een perceel in de Poel
6.4 enkele percelen aan de Zwaakse weel
6.5 enkele percelen in Braakman noord
6.6 enkele percelen in Smitsschorre
6.7 een perceel aan de Linie
6.8 een perceel aan het Grote gat van Sint Kruis
6.9 enkele percelen bij het Groot Eiland
6.10 enkele percelen bij Ponte
6.11 enkele percelen bij Spui
6.12 enkele percelen bij Valkenisse 
6.13 enkele percelen op landgoed Moermond

7 Wijzigingen verdrogingsgevoelige beheertypen
7.1 Wijziging kaart verdrogingsgevoelige beheertypen

8 Wijzigingen agrarische leefgebieden
8.1 Open akker 
8.1a Uitbreiding Open akker perceel Broeder- en Zusterpolder
8.2 Open grasland: pm
8.3 Droge dooradering en natte dooradering 
8.3a Samengevoegd leefgebied Dooradering
8.3b Wijziging Nieuwe dijk op St Philipsland
8.4 Categorie water p.m.
8.5 Categorie klimaat
8.5a Begrenzing categorie klimaat
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1.1a Overzichtskaart wijziging binnendijken

1.1b Wijziging bestaande natuur (BN) havendijk Vlissingen
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1.2a Begrenzen bestaande natuur (BN) met beheertype (BHT) en ambitietype (AMB) 
en schrappen nieuwe natuur (NN) bij de Vluchtheuvel

1.2b Begrenzen bestaande natuur (BN) met beheertypen (BHT) en ambitietypen (AMB) en 
schrappen nieuwe natuur (NN) Korenbijter
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1.2c Begrenzen bestaande natuur (BN) met beheertype (BHT) en ambitietype (AMB) 
en schrappen nieuwe natuur (NN) in de Fiernispolder

1.2d Begrenzen bestaande natuur (BN) met beheertype (BHT) en ambitietype (AMB) en 
schrappen nieuwe natuur aan de Grote dulper
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1.2e Begrenzen bestaande natuur (BN) met beheertypen (BHT) en ambitietypen (AMB) en 
schrappen nieuwe natuur aan de Laone

1.2f Begrenzen bestaande natuur (BN) met beheertype (BHT) en ambitietype (AMB) en 
schrappen nieuwe natuur (NN) in Yerseke Moer noord
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1.2g Begrenzen bestaande natuur (BN) met beheertype (BHT) en ambitietype (AMB) en 
schrappen agrarisch gebied van ecologische betekenis (AN) in Yerseke Moer zuid

1.2h Begrenzen bestaande natuur (BN) met beheertype (BHT) en ambitietype (AMB) bij 
Randduin



23

1.2i Begrenzen bestaande natuur (BN) met beheertype (BHT) en ambitietype (AMB) en 
schrappen nieuwe natuur (NN) aan de Boschkreek

1.2j Begrenzen bestaande natuur (BN) met beheertype (BHT) en ambitietype (AMB) en 
schrappen nieuwe natuur (NN) in de Clingepolder
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1.2k Begrenzen bestaande natuur (BN) met beheertype (BHT) en ambitietype (AMB) en 
schrappen nieuwe natuur (NN) in Braakman zuid

1.2l Begrenzen bestaande natuur (BN) met beheertype (BHT) en ambitietype (AMB) en 
schrappen nieuwe natuur (NN) in de Strijdersgatpolder
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1.2m Begrenzen bestaande natuur (BN) met beheertype (BHT) en ambitietype (AMB) en 
schrappen agrarisch gebied van ecologische betekenis (AN) bij Hoedekenskerke

1.3a Schrappen bestaande natuur (BN) bij Biesterveld



26

2.1a Begrenzen nieuwe natuur (NN) met ambitietypen (AMB) bij Oosterschenge

2.1b Begrenzen nieuwe natuur (NN) met ambitietypen (AMB) en schrappen agrarisch gebied 
van ecologische betekenis bij Ellewoutsdijk
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2.1c Begrenzen nieuwe natuur (NN) met ambitietype (AMB) in de Autrichepolder

2.1d Begrenzen nieuwe natuur (NN) met ambitietype (AMB) aan  de Boschkreek
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5.1 wijziging beheertypen Natuurmonumenten

5.2 wijziging beheertypen (BHT) Braakmaneiland
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5.3 wijziging beheertype (BHT) en ambitietype (AMB) bij Groot Eiland

5.4 wijziging beheertypen Zeeuws Landschap
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5.5 wijziging beheertypen (BHT) en ambitietypen (AMB) Oosterenban bij Renesse

5.6 wijziging beheertype (BHT) en ambitietype (AMB) Dries Arendskreek
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5.7 wijziging beheertypen Watergat

6.1 wijziging ambitietype (AMB) Oosterschenge
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6.2 wijziging ambitietypen (AMB) bij Moermond

6.3 wijziging ambitietype (AMB) in de Poel
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6.4 wijziging ambitietype (AMB) aan de Zwaakse weel

6.5 wijziging ambitietypen (AMB) Braakman noord
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6.6 wijziging ambitietypen (AMB) Smitsschorre

6.7 wijziging ambitietypen (AMB) aan de Linie
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6.8 wijziging ambitietypen (AMB) aan het Grote Gat bij Sint Kruis

6.9 wijziging ambitietypen (AMB) bij Groot Eiland
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6.10 wijziging ambitietypen (AMB) bij Ponte

6.11 wijziging ambitietypen (AMB) bij Spui
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6.12 wijziging ambitietypen (AMB) bij Valkenisse

6.13 wijziging ambitietypen (AMB) bij Moermond
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7.1 wijziging verdrogingsgevoelige beheertypen

8.1a begrenzen Open akker in de Broeder- en zusterpolder
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8.3a samenvoeging leefgebieden droge en natte dooradering

8.3b begrenzen agrarisch beheergebied (AN) met beheertype (BHT) en ambitietype (AMB) 
binnendijk Nieuwe dijk
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8.5a begrenzen Categorie klimaat
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4 Verklaring Natuurbeheertypen en Landschapsbeheertypen
Natuurbeheertypen
N01.01 Zee en wad
N01.02 Duin- en kwelderlandschap 
N01.03 Rivier- en moeraslandschap 
N04.02 Zoete plas 
N04.03 Brak water
N04.04 Afgesloten zeearm
N05.04 Dynamisch moeras
N06.01 Veenmosrietland en moerasheide 
N06.05 Zwak gebufferd ven 
N08.01 Strand en embryonaal duin 
N08.02 Open duin 
N08.03 Vochtige duinvallei 
N08.04 Duinheide 
N09.01 Schor of kwelder
N10.02 Vochtig hooiland
N11.01 Droog schraalland 
N12.01 Bloemdijk 
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland   
N12.03 Glanshaverhooiland 
N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland 
N12.05 Kruiden- en faunarijke akker   
N12.06 Ruigteveld
N13.01 Vochtig weidevogelgrasland   
N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos
N14.03 Haagbeuken- en essenbos 
N15.01 Duinbos 
N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos 
N16.03 Droog bos met productie (hout op stam) nieuw
N16.04 Vochtig bos met productie (hout op stam) nieuw
N17.02 Droog hakhout 
N17.03 Park- en stinsenbos 
N17.04 Eendenkooi 
N17.06 Vochtig en hellinghakhout

Landschapsbeheertypen
L01.01 Poel en klein historisch water
L01.02 Houtwal en houtsingel
L01.03 Elzensingel
L01.05 Knip- of scheerheg
L01.06 Stuweelhaag
L01.07 Laan
L01.08 Knotboom
L01.09 Hoogstamboomgaard

Voor nadere beschrijving zie Portaal Natuur en Landschap:
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/
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5 Afkortingen
AMB - ambitietype
AN 51, 52, 53 – agrarische natuurbeheergebied met subcategorieën
ANLb – Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer
Atlas van Zeeland – provinciale web-service beleidskaarten
BGT – Basisregistratie Grootschalige Topografie
BHT - beheertype
BIJ12 – landelijke dienst van de 12 provincies 
BN 10, 11, 12, 13, 15, 91, 92, 93 – Bestaande Natuur met subcategorieën
IMNA – Informatiemodel Natuur
NBP - Natuurbeheerplan
NDFF – Nationale database flora en fauna
NN 80 - nieuwe natuur met code
NNN - Nationaal Natuur Netwerk
NNZ – Natuur Netwerk Zeeland
OVZ – Omgevingsverordening Zeeland
SKNL – Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap
SNL – Subsidiestelsel Natuur en Landschap
SVNL – Subsidieverordening Natuur en Landschap
VRN – Voortgangsrapportage Natuur



Provincie Zeeland – Kennisgeving Ontwerp planwijziging 2022 van het 

Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en het Ontwerp wijziging van de 

Omgevingsverordening Zeeland 2018 

Op 15 maart 2022 hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp planwijziging 2022 van het Natuurbeheerplan 

Zeeland 2016 vastgesteld voor inspraak en advies. 

Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat de begrenzing van natuurgebieden en agrarische beheergebieden 

van het Natuurnetwerk Zeeland en dient onder andere voor de subsidiëring van het natuurbeheer via 

het Subsidiestelsel natuur en landschap (SNL). De ontwerp planwijziging bevat wijzigingen in de be- 

grenzing van enkele bestaande en nieuwe natuurgebieden, wijzigingen van beheertypen en ambitietypen 

van enkele bestaande en nieuwe natuurgebieden, wijziging van de kaart verdrogingsgevoelige beheer- 

typen, wijziging van de begrenzing Open akker, samenvoeging van de leefgebiedkaarten Droge en 

Natte dooradering, begrenzing van een nieuwe Categorie klimaatmaatregelen en nieuwe beleidsregels 

voor onder andere bosontwikkeling binnen het Natuurnetwerk Zeeland. Bij de planwijziging wijzigen 

GS tevens de begrenzing van de in de bijlagen 9, 10, 11 (Natuurnetwerk) en 15 (verdrogingsgevoelige 

natuurgebieden) aangeduide gebieden van de Omgevingsverordening Zeeland 2018. In verband hiermee 

hebben GS tevens een ontwerpbesluit tot wijziging van de Omgevingsverordening 2018 vastgesteld. 

  

Ter inzage  

De Ontwerp planwijziging 2022 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, 11 en 15 liggen vanaf 28 maart tot en met 8 mei 2022 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/loket/nu-ter-inzage. De bijbehorende kaarten 

kunnen in deze periode in detail worden bekeken via de provinciale website op: https://kaarten.zee- 

land.nl/map/natuur_landschap en www.ruimtelijkeplannen.nl 

  

Zienswijze  

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen 

indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland. Schriftelijke zienswijzen kunnen, voorzien van adresge- 

gevens en motivering, worden ingediend bij Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. 

Voor mondelinge zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met Provincie Zeeland op 

0118-631011. 

  

PROVINCIAAL BLAD 
NaN ? 

Officiële uitgave van de provincie Zeeland 

Provinciaal blad NaN ? 1 



Ontwerp 

Besluit van gedeputeerde staten 
van Zeeland houdende wijziging 
van de Omgevingsverordening 
Zeeland 2018
Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van [datum], [kenmerk] houdende wijziging van de 
bijlagen 9, 10, 11 en 15 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018, in verband met wijziging van de 
begrenzing en beheertypen van het Natuurnetwerk Zeeland in het kader van de planwijziging 2022 van 
het Natuurbeheerplan Zeeland 2016.

Gedeputeerde staten van Zeeland,
• Gelet op de artikelen 2.26 en 4.12 van de Omgevingsverordening Zeeland 2018, onder 

voorbehoud dat uiterlijk bij vaststelling van de planwijziging 2022 van het Natuurbeheerplan 
Zeeland 2016 en de onderhavige 9e wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 
door wijziging van artikel 4.12, tweede lid, van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 de 
bevoegdheid tot wijziging van de aanduiding van gebieden als bedoeld in het eerste lid, onder 
a, van vorengenoemd artikel op grond van een besluit tot wijziging van het Natuurbeheerplan 
Zeeland is gedelegeerd door provinciale staten aan gedeputeerde staten;

• Overwegende dat het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 jaarlijks geactualiseerd wordt in verband 
met de subsidieverlening onder het Subsidiestelsel Natuur en Landschap en naar aanleiding 
van beleidsontwikkelingen op provinciaal en landelijk vlak;

• Overwegende dat in verband met de wijziging van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 de 
begrenzing van de op de bijlagen 9- bestaande natuur, 10- agrarisch gebied van ecologische 
betekenis, 11- nieuwe natuur en 15- verdrogingsgevoelige natuurgebieden van de 
Omgevingsverordening Zeeland 2018 aangegeven gebieden en de aanduiding van wezenlijke 
kenmerken en waarden van deze gebieden gewijzigd dient te worden;

Besluiten
Vast te stellen de navolgende wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018:

Artikel I Wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018
De Omgevingsverordening Zeeland 2018 wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage 9 wordt vervangen door de kaart bijlage 9 Overzichtskaart Bestaande natuur, welke als bijlage 1 
bij dit besluit is gevoegd.



B 

Bijlage 10 wordt vervangen door de kaart bijlage 10 Overzichtskaart Agrarische gebied van ecologische 
betekenis, welke als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd.

C

Bijlage 11 wordt vervangen door de kaart bijlage 11 Overzichtskaart Nieuwe natuur, welke als bijlage 3 
bij dit besluit is gevoegd.

D

Bijlage 15 wordt vervangen door de kaart bijlage 15 Verdrogingsgevoelige natuurgebieden, welke als 
bijlage 4 bij dit besluit is gevoegd.

Artikel II Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal 
Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van xxx. 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris



Bijlage 1 Ontwerp gewijzigde Overzichtskaart Bestaande natuur



Bijlage 2 Ontwerp gewijzigde Overzichtskaart Agrarisch gebied van ecologische betekenis



Bijlage 3 Ontwerp gewijzigde Overzichtskaart Nieuwe natuur



Bijlage 4 Ontwerp gewijzigde kaart Verdrogingsgevoelige natuurgebieden


