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Geachte voorzitter,
Op 5 juli 2022 heeft ons college de Planwijziging 2022 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en een
Besluit tot 9e wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 vastgesteld. Het
Natuurbeheerplan Zeeland 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). Het Natuurbeheerplan wordt jaarlijks gewijzigd in verband met
subsidieverlening SNL en naar aanleiding van ontwikkelingen in beleid en uitvoering op provinciaal en
landelijk vlak. Daarbij worden zoals gebruikelijk ook de bijlagen 9 (bestaande natuur), 10 (nieuwe
natuur) en 11 (agrarische gebied van ecologische betekenis) van de Omgevingsverordening Zeeland
2018 gewijzigd. Dit jaar is voor het eerst ook bijlage 15 (verdrogingsgevoelige natuurgebieden)
gewijzigd.
De ontwerp besluiten hebben van 28 maart tot en met 8 mei 2022 ter inzage gelegen voor het indienen
van zienswijzen. Er zijn 8 zienswijzen ontvangen. Deze zijn behandeld in bijgaande antwoordnota.
Naar aanleiding van de zienswijzen en advies van de PCGR zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de
planwijziging ten opzichte van het ontwerp. Na ontvangst van informatie en landelijke modellen voor
het natuurbeheerplan zijn ook enkele beleidsregels SNL gewijzigd, zoals al aangekondigd in de
ontwerp-planwijziging.
Hierbij informeren wij u over ons besluit. De planwijziging en de wijziging 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, en van de beleidsregels met betrekking tot de te verstrekken SNL-subsidies.
De planwijziging 2022 Natuurbeheerplan bevat de volgende onderdelen:
1wijzigingen begrenzing bestaande natuur (BN);
2wijzigingen begrenzing nieuwe natuur (NN);
3wijzigingen begrenzing agrarisch gebied van ecologische betekenis (AG);
4wijzigingen begrenzing overige gebiedscategorieën;
5wijzigingen beheertypen (BHT);
6wijzigingen ambitietypen (AMB);
7wijzigingen begrenzing verdrogingsgevoelige natuurbeheertypen;
8wijzigingen begrenzing agrarische leefgebieden;
9wijzigingen beleidsregels Omgevingsverordening, SVNL2016, SKNL en uitvoering bosvisie; en
10technische kaartcorrecties.

De 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).
De bevoegdheid van GS tot het (jaarlijkse) wijzigen van de bijlagen 9, 10 en 11 van de
Omgevingsverordening Zeeland 2018 was al geregeld in de verordening. De wijziging van het
Natuurbeheerplan kan zodoende direct en effectief doorwerken naar deze Omgevingsverordening.
GS hadden echter eerder nog geen bevoegdheid om de aanduiding van verdrogingsgevoelige
natuurgebieden in de bijlage 15 te wijzigen op grond van (een wijziging van) het Natuurbeheerplan.
In onze brief van 15 maart hebben wij u verzocht deze bevoegdheid te delegeren aan ons college,
zodat de bijlage 15 ook jaarlijks door GS geactualiseerd kan worden. U heeft hiertoe besloten in uw
besluit tot 8e wijziging van de Omgevingsverordening van 20 mei 2022. Hierdoor kon nu ook de
wijziging van bijlage 15 worden meegenomen in ons voorliggende besluit.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
Bijlagen:
1. Planwijziging 2022 Natuurbeheerplan Zeeland
2. 9e wijziging Omgevingsverordening 2018
3. Kennisgeving Provinciaal blad
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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