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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).
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,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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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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