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Vaststelling gecorrigeerde Nota van Antwoord en N2000
beheerplan Biesbosch.
Geachte Statenleden,
Op 19 december 2017 hebben wij op verzoek van de provincie Noord-Brabant het definitieve
Beheerplan N2000 Biesbosch en de bijhorende Nota van Antwoord vastgesteld. Deze
documenten zijn vervolgens ter kennisneming aan u aangeboden. Het Rijk moet nog instemmen
met het plan en de Nota van Antwoord.
Inmiddels is gebleken dat de betreffende versie van het beheerplan een storende fout bevatte. In
de kaartbijlagen van het beheerplan was een recreatiezoneringskaart opgenomen die niet
bedoeld en niet geschikt was voor het beheerplan. In de nu voorliggende versie van het
beheerplan is de betreffende kaart uit de bijlagen verwijderd en zijn in de tekst alle verwijzingen
naar deze kaart vervangen door verwijzingen naar de Biesbosch verordening en de zogenoemde
vaarkaart. Deze documenten geven een zeer helder beeld van de recreatiezonering.
Als gevolg hiervan is ook de Nota van Antwoord aangepast. De zienswijze van de Natuur en
Vogelwacht Biesbosch (NVB) met betrekking tot de recreatiezoneringskaart wordt alsnog
overgenomen onder verwijzing naar de bovenomschreven correcties. Met de NVB is hierover
overlegd en de NVB heeft ingestemd met deze aanpassing.
Aan de vervallen bijlage waren geen rechten te ontlenen. Er worden door de genoemde
correcties geen belangen van anderen geschaad, dus het is niet te verwachten dat er bezwaren
komen tegen deze wijziging. Het beheerplan en de Nota van Antwoord worden overigens nog ter
visie gelegd, zodra ook het Rijk heeft ingestemd met het beheerplan en Nota van Antwoord.
Wettelijk kader
De Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn zijn in 2005 geïmplementeerd in de Wet
natuurbescherming (voorheen Nbwet). In 2013 is het aanwijzingsbesluit voor het Natura 2000
gebied Biesbosch vastgesteld door de voormalige staatssecretaris van Economische Zaken.
Hierin zijn de natuurdoelen vastgelegd. Op basis van de Wet natuurbescherming (voorheen
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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 vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming meer nodig is. Voor uitbreiding van
huidige activiteiten en nieuwe toekomstige activiteiten fungeert het beheerplan als toetsingskader
voor de vergunningverlening. Daarnaast is het beheerplan het handhavingskader ingevolge de
Wet natuurbescherming.
Financiële aspecten
Met het vaststellen van het beheerplan worden geen financiële verplichtingen aangegaan. Dit zal
indien van toepassing separaat gebeuren bij de nadere uitwerking van de maatregelen. De
kosten kunnen worden gedekt uit het voor Natura 2000 beschikbare budget in Programma 1
(groen, waterrijk en schoon).
Vervolgprocedure
Na vaststelling door alle bevoegde gezagen zal de provincie Noord-Brabant het beheerplan en de
Nota van antwoord conform de regels van de Algemene wet bestuursrecht ter visie leggen. Voor
diegenen die een zienswijze hebben ingediend is het daarbij mogelijk om beroep aan te tekenen
bij de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch. Ook belanghebbenden die destijds redelijkerwijs geen
zienswijze konden indienen, en belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen in het
definitieve beheerplan ten opzichte van het ontwerpbeheerplan, kunnen in beroep gaan.
De communicatie rond de tervisielegging zal door de provincie Noord-Brabant worden verzorgd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
wnd. secretaris,
voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM

drs. J. Smit
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