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1
1
ja
Op bijgevoegde kaart gaat het om de genummerde
percelen op Kwintelooijen die het beheertype Droog bos
met productie dienen te krijgen. Hier staat al jarenlang
permanent bos (nrs 1, 3, 4, 5 en 6) of is de
terreingesteldheid dusdanig dat de opslag niet verwijderd
kan worden (nummer 2).
2
1
ja
1. Perceel kadastraal A3143 Bilthoven. Poel en klein
historisch water
De aanwezige poel valt perfect in de afbakeningen van
beheertype L01.01 Poel en klein historisch water. Het
verzoek is hier dan ook de gehele poel in het
Natuurbeheerplan op te nemen als beheertype L01.01
Poel en klein historisch water.
2
2
ja
2. Perceel kadastraal 3143 Bilthoven. Droge heide. Om
de poel heen bevindt zich een open plek die de afgelopen
jaren is verschraald. De omstandigheden zijn ideaal om
heide te ontwikkelen, er groeit dan ook al een enkele
heideplant. Daarnaast is er om de ontwikkeling tot heide
te bevorderen heide gezaaid. De intentie is om hier
binnen enkele jaren een heideterrein ontwikkeld te
hebben, indien nodig zullen er meer beheermaatregelen
genomen worden, zoals het verder verschralen. Deze
open plek wordt dus feitelijk al beheerd als heideterrein
en daarom hierbij het verzoek om in het
Natuurbeheerplan dit terrein aan te wijzen als beheertype
N07.01 Droge Heide. Zie ook de bijgevoegde foto’s van
de huidige situatie.
2
3
ja
3. Perceel kadastraal 3143 Bilthoven. Dennen-, Eiken en
Beukenbos. Aan de oostgrens van het perceel is smalle
strook bos aanwezig. Dit bestaat uit inheemse bomen en
struiken en wordt niet geëxploiteerd, zodoende valt dit
binnen het doeltype N15.02 Dennen-, eiken- en
beukenbos.
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Overnemen.

Actie

Het terrein ligt in het NNN en sluit aan bij
bestaand natuurterrein. Wij passen de
beheertypenkaart aan overeenkomstig uw
verzoek.

Overnemen.

Beantwoorden

Het terrein ligt in het NNN en sluit aan bij
bestaand natuurterrein. Wij passen de
beheertypenkaart aan overeenkomstig uw
verzoek.

Overnemen.

Beantwoorden

Het terrein ligt in het NNN en sluit aan bij
bestaand natuurterrein. Wij passen de
beheertypenkaart aan overeenkomstig uw
verzoek.

Overnemen.

Beantwoorden

Wij passen de beheertypenkaart aan
overeenkomstig uw verzoek.

Beantwoorden
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In de hoek van de Embranchementsweg en Vuursche
Steeg ligt een perceel landbouwgrond. Deze grond is
afgelopen jaren voor de landbouw geëxploiteerd. In het
kader van de uitwerking van het bestemmingsplan
gemeente Baarn, bestemmingsplan Landelijk gebied,
Landgoed Pijnenburg, wordt er gekeken naar de
mogelijkheid om dit perceel te onttrekken van de
landbouw en het op een meer natuurlijke wijze te gaan
beheren. Dit is dus een goed moment om het perceel
landbouwgrond gedeeltelijk in de ambitiekaart op te
nemen met prioriteit doeltype N12.02 Kruiden- en
faunarijk grasland. Door het in de ambitiekaart op te
nemen ontstaat er een dwingendere reden om het van de
landbouw te onttrekken en het stuk land te beheren als
natuur. Daarbij ligt het terrein binnen de groene contouren
van het Natuurnetwerk Nederland.
Betreft Kruidenrijke akkerranden en/of Kruidenrijke akker.
Reden het perceel ligt aan de rand van Amersfoort
omgeven door bos en is door aanpassing van de
collectieven begrenzing binnen het gebied van Collectief
Utrecht Oost komen te liggen. Er worden op deze akker
geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt en/of
kunstmest. Graag zouden wij hier een pakket kruidenrijke
akkerranden en/of kruidenrijke akker op af willen sluiten.
Het perceel wordt agrarisch gebruikt. Wij verzoeken
hierbij het agrarisch leefgebied met dit perceel uit te
breiden.
Voor de beschikking 2019 zijn voor landgoed Ringelpoel
enkele aanpassingen gedaan in de beschikking (percelen
die als vochtig hooiland zijn ingericht waren oorspronkelijk
als kruiden en faunarijk grasland in de beschikking terecht
gekomen omdat na de inrichting de NBP kaart niet was
aangepast). Bij het verwerken van de beschikking 2019
viel op dat bij de intekening van de nieuwe percelen
allerlei snippers overbleven tussen beheereenheden (zie
bijgesloten afbeelding in ppt). Verzoek om bij het definitief
maken van de nieuwe NBP kaart nog eens kritisch willen
kijken naar de intekening bij Ringelpoel en in ieder geval
bij de grenzen tussen eigendom van de BV en van
Veldhuizen de begrenzing van de beheertypen op de
kadastrale grens leggen.

Het terrein ligt in het NNN en sluit aan bij
bestaand natuurterrein. Wij passen de
beheertypenkaart aan overeenkomstig uw
verzoek.

Overnemen.

Beantwoorden

Het betreffende perceel ligt binnen de Rode
Contour van de gemeente Amersfoort. De
agrarische leefgebieden liggen buiten de Rode
Contouren.
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Beantwoorden

Wij passen de beheertypenkaart aan
overeenkomstig uw verzoek.
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Beantwoorden
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Het verzoek op de lanen in de bossen van Buitenzorg op
te nemen.

Na veldcontrole is gebleken dat niet alle zwarte
lijnen op het door u aangeleverde kaartje lanen
zijn. Wij hebben de lanen ingetekend voor zover
ze daadwerkelijk aanwezig zijn.
De Stichting De Bovenlanden verzoekt om voor een bosje Wij passen de toeslagenkaart aan
aan de Bovendijk te Wilnis en de Rietlanden in het
overeenkomstig uw verzoek.
Veenwater, aan de Hogeweg te De Hoef de vaartoeslag
op te nemen in het Natuurbeheerplan 2021 (kaart 7.
Toeslagen), zodat de vaartoeslag voor deze terreinen
kan worden aangevraagd.
Waverhoek: Het moeras in Waverhoek is in verband met Op alle luchtfoto's van de jaren 2013 tot en met
de wijziging van de beheertypen omgezet van N05.01
2018, die alle in de zomer genomen zijn, zijn de
naar N05.04. In het moeras is echter N04.02
terreindelen met beheertype Zoete plas als open
aangegeven. Dit open water is integraal onderdeel van
water zichtbaar. Het omringende terrein met
het moeras. In de zomer beslaat het open water niet meer beheertype Dynamisch moeras bestaat ook al
dan 20% omdat grote delen van het water droogvallen.
voor ongeveer 20% uit open water. Wij hebben
Daarmee voldoet het moeras aan de beschrijving van het daarom terecht de grootste plassen het
beheertype N05.04, waar water (<20% open water in
beheertype Zoete plas gegeven.
zomersituatie) onderdeel van uitmaakt. Graag N04.02
omzetten naar N05.04, conform situatie in NBP 2020.
In Botshol is een nieuw perceel verworven. Het perceel is Wij passen de beheertypenkaart aan
middels SKNL afgewaardeerd en in najaar 2020 wordt de overeenkomstig uw verzoek.
inrichting met SKNL-subsidie geoptimaliseerd voor
weidevogels. Graag dit perceel (op beheertypekaart NM
aangegeven als N00.01) opnemen als N13.01 Vochtig
weidevogelgebied.
Tienhovense plassen: In de Tienhovense Plassen zijn
Wij passen de beheertypenkaart aan
een aantal percelen N05.02 gemaaid rietland foutief
overeenkomstig uw verzoek.
aangegeven als N12.02 kruiden- en faunarijk grasland.
Graag deze percelen weer opnemen als N05.02 conform
NBP 2020.
Oostelijke Binnenpolder van Tienhoven: In de Oostelijke
Wij passen de beheertypenkaart aan
Binnenpolder is het beheerpad (Rode lijn) als N12.02
overeenkomstig uw verzoek.
kruiden- en faunarijk grasiand aangegeven. Graag
conform de situatie in het NBP 2020 graag aangeven als
N10.01 Nat schraalland. Het beheerpad wordt beheerd
als nat schraalland, waarin veel bijzondere soorten (SNLkwalificerende soorten voor N10.01) voorkomen, zoals
brede orchis, rietorchis, vleeskleurige orchis, sterzegge,
moeraskartelblad en schildereprijs.
In het oosten van de Oostelijke binnenpolder staat een
Wij passen de beheertypenkaart aan
trilveentje (N06.02 trilveen) niet meer op de kaart. Graag
overeenkomstig uw verzoek.
dit trilveen weer opnemen conform het NBP 2020.

Gedeeltelijk
overnemen.

Beantwoorden

Overnemen.

Beantwoorden

Niet
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Beantwoorden

Overnemen.

Beantwoorden

Overnemen.

Beantwoorden

Overnemen.

Beantwoorden

Overnemen.

Beantwoorden
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Soesterveen: In het Soesterveen is na natuurontwikkeling
watercrassula geconstateerd in het ingerichte deel. In
overleg met ecologen extern en Provincie is besloten een
deel van het doel te wijzigen naar nat schraalland
(N10.01). Het gaat om het deel met groene kleur en
N10.01 erin geschreven (zie onderstaand kaartje). Dit
deel aub wijzigen van N06.04 naar N10.01.
Er zijn verschillen in beheertypen tussen de oude kaart en
de nieuwe kaart voor Gravingen, Molenpolder.

Wij passen de beheertypenkaart aan
overeenkomstig uw verzoek.

Overnemen.

Beantwoorden

Wij passen de beheertypenkaart aan
overeenkomstig uw verzoek.

Overnemen.

Beantwoorden
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Twee percelen aan de Zuidelijke Meentsteeg, Rhenen
tegen de Grift aan zouden volgens onze informatie als
agrarisch leefgebied – droge dooradering, begrensd
moeten zijn.

Wij passen kaart 4 aan overeenkomstig uw
verzoek.

Overnemen.

Beantwoorden
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Aankoop Landgoed Oostbroek op kaart zetten

Overnemen.

Beantwoorden
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Overnemen.

Beantwoorden
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Laarserberg eigendommen staan slechts gedeeltelijk op
de kaart.
Houdringe weilanden en poel op kaart overnemen.

Gedeeltelijk
overnemen.

Beantwoorden
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Perceel bij Amerongen beheertype aanpassen

Overnemen.

Beantwoorden
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Weverdinger Waard beheertypen aanpassen.

Overnemen.

Beantwoorden
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Amerongse Bos beheertype ontbreekt.

Het perceel van 0,8 ha is ingericht voor natuur
en sluit aan op faunapassages die de provincie
en gemeente de Bilt hebben aangelegd. Het is
daarmee een belangrijke stapsteen in de
ecologische verbinding.
Wij passen de beheertypenkaart aan
overeenkomstig uw verzoek.
De twee graslandpercelen liggen niet in het NNN
en sluiten niet aan bij bestaand natuurterrein en
zijn bovendien nog in (weliswaar extensief)
agrarisch gebruik. Wij plaatsen ze daarom niet
op de beheertypenkaart. De poel in het
bestaande natuurgrasland tekenen wij in.
Wij passen de beheertypenkaart aan
overeenkomstig uw verzoek.
Wij passen de beheertypenkaart aan
overeenkomstig uw verzoek.
Wij passen de beheertypenkaart aan
overeenkomstig uw verzoek.
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In het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 zijn de percelen
Driebergen-Rijsenburg sectie D 449, 454 en 457
aangemerkt als natuur - zie bijgaand de lijn die om de
percelen is gezet. Deze percelen zijn een onderdeel van
een groter project waarbij er een bestemmingsplan
wijziging wordt aangevraagd. Zolang de gemeente nog
niet akkoord is met de bestemmingsplan wijziging dienen
deze percelen (D 449, 454 en 457) nog niet als natuur te
worden aangemerkt. Gaarne de begrenzing 'natuur' nu
nog van deze percelen afhalen. Zodra de
bestemmingsplan wijziging akkoord is kan de begrenzing
worden toegevoegd.
Verzoek om de begrenzing van het gebied randzone
open grasland aan te passen. Het betreft het gedeelte
tussen Lakerveld in Lexmond en het kanaal. en het
gedeelte gelegen in Tienhoven en ten zuiden van de
Tiendweg en ten oosten van de Langesteinseweg tot aan
het gedeelte wat reeds begrensd is.
Verzoek om de begrenzing van het gebied randzone
open grasland aan te passen. Het betreft het gedeelte
gelegen in Tienhoven en ten zuiden van de Tiendweg en
ten oosten van de Langesteinseweg tot aan het gedeelte
wat reeds begrensd is.
In het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 en de
bijbehorende (web) kaarten ontbreekt op de aangegeven
eigendommen, de mogelijkheid om een agrarische
natuur- en landschapsbeheerpakket en- of
investeringssubsidie functieverandering (Kwaliteitsimpuls)
aan te vragen. Dit terwijl deze locatie in een gebied ligt
dat omgeven is door natuur, namelijk het Natuurgebied
hooge Kampseplas.
Daarnaast blijkt dat het merendeel van de eigendommen
zijn aangewezen voor 'te ontwikkelen natuur 2021'. De
vraag is welke type natuur de provincie voornemens is
om op deze locatie van de opdrachtgever te ontwikkelen
en welke consequenties hieraan verbonden zijn voor de
bedrijfsvoering van opdrachtgever.

Wij passen de beheertypenkaart aan
overeenkomstig uw verzoek.

Overnemen.

Beantwoorden

Omdat uit tellingen blijkt dat er relatief veel
weidevogels in het betreffende gebied broeden
en het een logische aanvulling van de
begrenzing vormt voegen wij het gebied toe aan
de weidevogelrandzone (kaart 3).

Overnemen.

Beantwoorden

Omdat uit tellingen blijkt dat er relatief veel
weidevogels in het betreffende gebied broeden
en het een logische aanvulling van de
begrenzing vormt voegen wij het gebied toe aan
de weidevogelrandzone (kaart 3).
De betreffende percelen komen in aanmerking
voor vollevelds agrarisch natuurbeheer, zowel
op graslanden als op akkers. U kunt hiervoor
contact opnemen met het agrarisch collectief
Oost.

Overnemen.

Beantwoorden

n.v.t.

Beantwoorden

De te ontwikkelen natuurdoelen staan in tabel 1
van het Natuurbeheerplan, in de kolom
"Noorderpark HDSR". De mogelijkheden voor
agrarisch medegebruik verschillen per
natuurtype, maar zijn in het algemeen gering.
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Beantwoorden
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Indiener verzoekt om nabij de Voordorpsedijk te
Groenekan de mogelijkheid te bieden voor subsidie
agrarisch natuur- en landschapsbeheer en/of
investeringssubsidie functieverandering (kwaliteitsimpuls).
Dit omdat deze locatie in een gebied ligt dat omgeven is
door natuur, namelijk het natuurgebied Hooge
Kampseplas.
In het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 en de
bijbehorende (web) kaarten ontbreekt op de
eigendommen, de mogelijkheid om een agrarische
natuur- en landschapsbeheerpakket en- of
investeringssubsidie functieverandering (Kwaliteitsimpuls)
aan te vragen. Dit terwijl deze locatie in een gebied ligt
dat omgeven is door natuur, namelijk de Loosdrechtse
Plassen en de rivier de Vecht

Daarnaast blijkt dat een gedeelte van de eigendommen
van opdrachtgever zijn aangewezen voor 'te ontwikkelen
natuur 2021'. Ondergetekende vraagt zich af welke type
natuur de provincie voornemens is om op deze locatie
van de opdrachtgever te ontwikkelen en welke
consequenties hieraan verbonden zijn voor de
opdrachtgever.
Indiener mist de motivering van de vele, vaak zeer kleine
wijzigingen (kaart 11).

De betreffende percelen komen niet in
aanmerking voor subsidie functieverandering, en
daarom vervolgens ook niet voor beheersubsidie
voor kruiden- en faunarijk grasland of kruidenen faunarijke akker omdat de provincie hier niet
de intentie heeft om de landbouwgronden om te
vormen tot natuurterrein.
De betreffende percelen komen in aanmerking
voor vollevelds agrarisch natuurbeheer op
graslanden. U kunt hiervoor contact opnemen
met het agrarisch collectief Rijn, Vecht en
Venen. De percelen komen inderdaad niet in
aanmerking voor subsidie functieverandering, en
daarom vervolgens ook niet voor beheersubsidie
voor kruiden- en faunarijk grasland of kruidenen faunarijke akker. Het oostelijk deel is
begrensd als "groene contour". Dit betekent dat
het wel de intentie is de landbouwgronden om te
vormen tot natuurterrein, maar dat daar
vooralsnog geen financiële middelen voor
beschikbaar zijn. De financiering zal op andere
wijze moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld via
"rood-voor-groen". Voor het westelijk deel is er
geen intentie tot omvorming naar natuur.
De te ontwikkelen natuurdoelen op het oostelijke
deel staan in tabel 1 van het Natuurbeheerplan,
in de kolom "Vechtvallei". De mogelijkheden
voor agrarisch medegebruik verschillen per
natuurtype, maar zijn in het algemeen gering.

Niet
overnemen.

Beantwoorden

Niet
overnemen.

Beantwoorden

n.v.t.

Beantwoorden

Het gaat om nauwkeuriger intekening op basis
n.v.t.
van kadastrale en topografische grenzen en niet
om fysieke veranderingen in het terrein. Daarbij
is gebruik gemaakt van luchtfoto's en
bestemmingsplannen. De reden van de wijziging
is af te leiden door op webkaart de beheertypen
2021 te vergelijken met de beheertypen 2020 en
de kadastrale grenzen daar overheen te leggen.

Beantwoorden
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Indiener constateert dat in de Vinkeveense Plassen op
veel plaatsen het beheertype is verwijderd (kaart 2).

Op de beheertypenkaart staat aangegeven welk n.v.t.
type natuur op welke plaats aanwezig is.
Bebouwde en verharde terreinen,
recreatieterreinen, agrarische percelen en
andere terreinen die geen natuurterrein zijn, zijn
van de beheertypenkaart geschrapt. Het is
immers niet de bedoeling dat daarvoor
natuurbeheersubsidie kan worden aangevraagd.
Voor zover zulke terreinen later worden
heringericht als natuurterrein kunnen ze
terugkomen op de kaart. Overigens heeft het
verwijderen van een beheertype op de kaart van
het Natuurbeheerplan niet automatisch tot
gevolg dat het terrein ook uit het NNN gaat. De
begrenzing van het NNN wordt vastgesteld in de
provinciale structuurvisie/ omgevingsvisie. De
Vinkeveense Plassen vallen bijna helemaal in
het NNN, inclusief delen die geen natuurterrein
zijn.
Op de kaart is een legakker van bijna 3 ha
aangegven als Zoete plas. Dit wordt
gecorrigeerd naar Ruigte.

Beantwoorden
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Indiener vraagt inzicht in de concretisering van particulier
natuurbeheer.

Beantwoorden
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Indiener betreurt het dat pas na realisatie van nieuwe
natuur het beheertype wordt vastgesteld.

In de Venen zijn diverse nieuwe particuliere
n.v.t.
natuurbeheerders. Op onze webkaart kunt u de
locaties vinden op de kaart natuur >
natuurrealisatie > nieuwe natuur > kwalitatieve
verplichtingen. Betrokken hebben subsidie
functieverandering en inrichtingssubsidie
gekregen om landbouwgrond om te vormen naar
natuur. U kunt het resultaat ter plaatse gaan
bekijken.
Bij het ontwikkelen van nieuwe natuur sturen wij n.v.t.
op realisatie van hoogwaardige natuur. Welk
type natuur op een bepaalde locatie haalbaar is
blijkt echter pas na het nodige onderzoek, zoals
bodem-, hydrologisch en archeologisch
onderzoek. Het is niet mogelijk voor alle nog te
ontwikkelen natuur het te ontwikkelen type op
voorhand vast te leggen.

7

Beantwoorden

16

5

ja

16

6

ja

17

1

ja

18

1

ja

18

2

ja

19

1

ja

8

Indiener vraagt zich af hoe de provincie er op toeziet dat
plannen voor nieuwe natuur in samenspraak gemaakt
worden met gebiedspartijen, waaronder
natuurorganisaties.

De natuurontwikkelingsprojecten in de Venen en
het Vechtplassengebied worden besproken in
projectgroepen en stuurgroepen waarin o.a. de
Natuur- en Milieufederatie Utrecht en
Staatsbosbeheer zijn vertegenwoordigd. Zie
hiervoor www.utrecht-west.com.
Indiener vraagt zich waarom beheertypen verwijderd zijn In de eerste twee gebieden betreft het terreinen
op landgoed Nijenrode, ten N van de Laan van
die geen natuurterrein zijn, zoals gazons,
Gunterstein en aan de Scheendijk.
boomgaarden en bebouwd terrein. In het derde
gebied is de grens van het bestemmingsplan
aangehouden voor het bepalen van de grens
van het beheertype zoete plas.
Indiener constateert dat een agrarisch perceel het
Aangezien de bestemming agrarisch is, er geen
beheertype ruigteveld heeft gekregen en verzoekt dit te
subsidie functieverandering voor dit perceel is
verwijderen van kaart 2.
verstrekt en het niet is ingericht voor natuur
heeft dit perceel ten onrechte een
natuurbeheertype gekregen.
In het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 en de
De betreffende percelen komen in aanmerking
bijbehorende (web) kaarten ontbreekt op de
voor agrarisch natuurbeheer op perceelsranden.
eigendommen, de mogelijkheid om een agrarische
U kunt hiervoor contact opnemen met het
natuur- en landschapsbeheerpakket en- of
agrarisch collectief Oost. De percelen komen
investeringssubsidie functieverandering (Kwaliteitsimpuls) inderdaad niet in aanmerking voor subsidie
aan te vragen. Dit terwijl deze locatie in een gebied ligt
functieverandering, en daarom vervolgens ook
dat omgeven is door natuur, namelijk het Natuurgebied
niet voor beheersubsidie voor kruiden- en
Hooge Kampseplas.
faunarijk grasland of kruiden- en faunarijke
akker. De provincie heeft hier niet de intentie om
de landbouwgronden om te vormen tot
natuurterrein.
Het verzoek is dan ook om de mogelijkheid te bieden op, Het terrein valt binnen het leefgebied droge
zonder dwingend karakter subsidie voor de realisatie en
dooradering - landschap. U kunt daarom
het beheer van een droog bos met productie en houtwal
subsidie agrarisch landschapsbeheer aanvragen
en houtsingel aan te kunnen vragen.
via het agrarisch collectief Oost.
In het Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 en de
De percelen komen in aanmerking voor
bijbehorende webkaarten ontbreekt op de eigendommen agrarisch natuurbeheer op perceelsranden langs
van de opdrachtgever,, de mogelijkheid om, weliswaar
watergangen. U kunt hiervoor contact opnemen
zonder dwingend karakter, een agrarisch natuur- en
met het agrarisch collectief Oost.
landschapsbeheerpakket aan te kunnen vragen.
Terreinen vallen onder de Natuurschoonwet 1928.

n.v.t.

Beantwoorden

n.v.t.

Beantwoorden

Overnemen.

Beantwoorden
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Beantwoorden
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Mijn opdrachtgever verzoekt u om op haar eigendommen
(aangeduid fig. 1) de mogelijkheid te bieden om zonder
dwingend karakter, subsidie voor de realisatie en het
onderhoud van kruiden- en faunarijk grasland aan te
kunnen vragen en - of in aanmerking te kunnen komen
voor een investeringssubsidie - subsidie
functieverandering (Kwaliteitsimpuls).
De ingetekende kleine landschapselementen op de (web)
kaar zijn niet volgens, in overeenstemming met de NSWterreinkaart ingetekend (figuur 3). Het verzoek is om deze
elementen, volgens, in overeenstemming met de
terreinkaart van het NSW-landgoed, aan te passen en de
mogelijkheid te bieden om, zonder dwingend karakter,
subsidie voor de realisatie en onderhoud van deze
elementen aan te vragen.
U geeft in het ontwerp NBP aan (pag. 7): “Nieuw
gerealiseerde natuurterreinen zijn van beheertypen
voorzien, op verzoek en na controle zijn plaatselijk
beheertypen op verzoek van beheerders geactualiseerd”.
Dit is niet aan de orde bij de door ons gesignaleerde
wijzigingen! Wij als Gebiedscoöperatie zijn nl. de
contractant met de provincie voor het natuurbeheer en wij
zijn niet gekend in de voorgestelde wijzigingen. De
betreffende agrariërs zijn ook niet hierin gekend. Wij
stellen dat wij als collectief Natuurbeheer op de hoogte
worden gesteld van voorgenomen wijzigingen. Tevens
willen wij u erop wijzen en dat de provincie niet
onaangekondigd zelf bij de uitvoerende agrariërs/
eigenaren langsgaat om deze zaken te bespreken. Het
collectief is de contactpersoon.
Wij willen een onderbouwing van de wijzigingen en eisen
dat deze wijzigingen van tafel gaan, zolang wij met de
provincie in gesprek zijn over de consequenties van de
nulmetingen. Het gaat om de volgende situaties: nat
schraalland en dynamisch moeras en kruiden- en
faunarijk grasland.

De percelen komen niet in aanmerking voor
Niet
subsidie functieverandering, en daarom
overnemen.
vervolgens ook niet voor beheersubsidie voor
kruiden- en faunarijk grasland of vochtig
hooiland omdat de provincie hier niet de intentie
heeft om de landbouwgronden om te vormen tot
natuurterrein.
Het terrein valt binnen het leefgebied droge
n.v.t.
dooradering - landschap. U kunt daarom
subsidie agrarisch landschapsbeheer aanvragen
via het agrarisch collectief Oost.
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De provincie en gebiedspartners zijn in overleg. n.v.t.
De ingediende zienswijzen worden bij dit overleg
betrokken en beantwoord.
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Zienswijze betreft 6,05 hectaren natuur waarvan in 2013
de inrichting van landbouwgrond naar vochtig hooiland
(N10.02) plaatsvond. Na de inrichting zijn deze hectaren
beheerd conform de beheerrichtlijn vochtig hooiland. De
beheervergoeding bestond uit de beheervergoeding voor
kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) alhoewel de
inrichting voor vochtig hooiland was afgerond. In de
periode vanaf 2013 heeft de vegetatie zich goed –
conform het beoogde beheertype (vochtig hooiland) –
ontwikkeld. Wij willen wij u verzoeken om het mogelijk te
maken om voor de nieuwe beschikkingstermijn (ingaande
in 2021) de beheervergoeding voor vochtig hooiland bij
de provincie te kunnen aanvragen. Daarvoor is het nodig
dat in het Natuurbeheerplan 2021 aan de betreffende
hectares, niet meer het beheertype kruiden- en faunarijk
grasland, maar het beheertype vochtig hooiland (N10.02)
toegekend wordt. Dit is conform het door de provincie
geambieerde beheertype. Het verzoek is om het ontwerp
Natuurbeheerplan 2021 hierop aan te passen.
Toevoegen 50 knotwilgen volgens bijgevoegde kaart

De percelen hebben wij in 2019 gezamenlijk
bezocht. Wij hebben daarbij enkele
soortenlijsten gemaakt en aan u toegezonden.
Daarbij bleek dat de percelen zich nog niet
hebben ontwikkeld tot vochtig hooiland.

Bedoelde knotbomenrij staat al ingetekend op
kaart 2.
Toevoegen laan conform bijgevoegde kaart
Wij passen de beheertypenkaart aan
overeenkomstig uw verzoek.
Namens dezelfde eigenaar, onderstaande wijziging niet
De bestemming is agrarisch. Wij passen de
doorzetten. Dit is geen bos, maar een voedselakker (het
beheertypenkaart aan overeenkomstig uw
groene perceel).
verzoek.
Toevoegen nieuw deel bos en poel in plaats van vervallen Wij passen de beheertypenkaart aan
deel
overeenkomstig uw verzoek.
Allereerst willen wij opmerken dat wij tevreden zijn dat de Dank voor uw positieve waardering.
tekst van het Natuurbeheerplan nagenoeg ongewijzigd is
gebleven ten opzichte van de versie van 2020.
Begrenzing van Nog te ontwikkelen natuur. Wij moeten
Wij proberen alles correct op de kaarten weer te
constateren dat de begrenzing van de Nog te ontwikkelen geven. U geeft in uw zienswijze niet aan welke
natuur onzorgvuldig is doorgevoerd en dat derhalve de
onjuistheden u precies heeft geconstateerd en
gebieden van Nog te ontwikkelen natuur (deels) onjuist
wat u daar anders zou willen zien.
worden weergegeven op de relevante kaarten. Het blijkt
dat verschillende agrarische percelen zijn toegevoegd
aan de Ambitiekaart natuur, terwijl dat deze percelen in
de werkelijkheid geen natuuropgave hebben. Met andere
woorden: op deze kaarten wordt (ogenschijnlijk) natuur
toegevoegd, terwijl dat niet tot de nog te ontwikkelen
natuur behoort.
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Actualisatie natuurterreinen. De natuurbegrenzing betreft
terreinen waarvoor subsidie natuurbeheer aangevraagd
kan worden. Nieuw gerealiseerde natuurterreinen zijn van
beheertypen voorzien, op verzoek en na controle zijn
plaatselijk beheertypen op verzoek van beheerders
geactualiseerd, knotbomen in grienden zijn opgenomen in
beheertype griend.

Wij proberen alles correct op de kaarten weer te
geven. U geeft niet aan welke onjuistheden u
precies heeft geconstateerd en wat u daar
anders zou willen zien.
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