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Ontwerp beheerplan Natura 2000 Kennemerland Zuid.
Geachte Statenleden,
Op 10 januari 2017 hebben wij het ontwerp beheerplan Kennemerland Zuid vastgesteld. Dit plan
bieden wij u hierbij ter informatie aan.
Natura 2000 gebied Kennemerland Zuid
Het Natura 2000 gebied Kennemerland Zuid omvat het duingebied tussen IJmuiden en Noordwijk
in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Het gebied is 8170 ha groot. Het gebied is door het Rijk
aangewezen als Natura 2000 gebied vanwege de bijzondere natuurwaarden.
Voor het Natura 2000 gebied Kennemerland Zuid heeft de provincie Noord-Holland als
voortouwnemer een ontwerp beheerplan opgesteld. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met
de provincie Zuid-Holland en een breed samengestelde adviesgroep met andere partijen. In het
beheerplan zijn de voor dit gebied aangewezen Natura 2000 doelen uitgewerkt in omvang,
kwaliteit, ruimte en tijd. Het beheerplan geeft aan welke maatregelen er genomen moeten worden
om de instandhoudingsdoelstellingen voor dit gebied te bereiken. Een aantal doelen is
stikstofgevoelig en Kennemerland Zuid is dan ook een PAS gebied. De PAS gebiedsanalyse
maakt onderdeel uit van het beheerplan.
Ook zijn de huidige (economische) activiteiten in en rondom het gebied getoetst aan de Natura
2000 doelen. Beoordeeld is of deze activiteiten (mogelijk) negatieve effecten op de
instandhoudingsdoelen hebben. In het beheerplan is geconcludeerd dat de huidige activiteiten
geen dan wel een verwaarloosbaar klein effect op de instandhoudingsdoelen hebben en op
dezelfde wijze kunnen worden voortgezet. Het beheerplan heeft een looptijd van 6 jaar. Op
verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben GS het ontwerp-beheerplan voor
haar deel vastgesteld, zijnde de gronden in de provincie Zuid-Holland die niet in eigendom en/of
beheer zijn bij het Rijk. Het ontwerp-beheerplan wordt u ter kennisname aangeboden.
Wettelijk kader
De Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn zijn in 2005 geïmplementeerd in de
Natuurbeschermingswet (Nbwet). In 2013 is het aanwijzingsbesluit voor het N2000 gebied
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Kennemerland Zuid vastgesteld door de staatssecretaris van EZ. Hierin zijn de natuurdoelen
opgenomen. Op basis van de Nbwet en het aanwijzingsbesluit is hieraan een uitwerking gegeven
in het beheerplan.
Voor alle in het beheerplan opgenomen activiteiten geldt dat na vaststelling van het definitieve
beheerplan geen Nbwetvergunning meer nodig is. Voor uitbreiding van bestaande activiteiten en
nieuwe toekomstige activiteiten fungeert het beheerplan als toetsingskader voor de
vergunningverlening. Daarnaast is het beheerplan het handhavingskader ingevolge de Nbwet.
Financiële aspecten
Met het vaststellen van het ontwerp-beheerplan worden geen financiële verplichtingen
aangegaan. Dit zal separaat gebeuren bij de nadere uitwerking van de maatregelen. De kosten
kunnen worden gedekt uit het voor Natura 2000 beschikbare budget in Programma 1.
Vervolgprocedure
Het ontwerp-beheerplan zal volgens de regels van de Algemene wet bestuursrecht ter visie
wordt gelegd. Gedurende de ter visie legging is het mogelijk om zienswijzen in te dienen. Deze
kunnen leiden tot een aanpassing in het definitieve beheerplan. Het definitieve beheerplan wordt
samen met de nota van beantwoording op de zienswijzen vastgesteld door dezelfde bevoegde
gezagen die ook het ontwerpplan hebben vastgesteld (provincies Noord- en Zuid-Holland,
ministeries van EZ, I&M en defensie). Dit plan zal u te zijner tijd ook ter kennisname worden
aangeboden. Tegen vaststelling van het definitieve beheerplan staat in beginsel beroep open bij
de Raad van State.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit
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