Reactienota NBP 2019
Documentnummer
Bijlagen

: 01509193
: Melding 3521
Melding 3522
Melding 3523
Datum binnenkomst : 27-2-2018
Ontvangstbevestiging: J
Zienswijze op
: Beheertype
Zienswijze:
Indiener heeft een zienswijze voor Molenbosch 1 en 2 bij Oldeberkoop (kadastraal bekend als; ODB 03C
2009 en ODB 03C 1887).
Molenbosch 1 is een oud Roodbaard Parkbos met watervoerende vijvers en monumentale bomen en aan
te merken als doeltype historische tuin.
Het Molenbosch 2 is een oud Roodbaard Parkbos met twee natuur doeltypes. Een 1/3e deel is een oud
parkbos met een watervoerende een vijver waarin zich een eilandje bevindt met een nog oude fundering uit
de 19e eeuw en aan te merken als doeltype historische tuin. Het overige 2/3 deel heeft het doeltype
Dennen-, Eiken, en Beukenbos.
Het is voor het behoud in de toekomst van belang dat deze bossen worden opgenomen in het
natuurbeleidsplan 2019 als de reeds beschreven doeltypes.
Beoordeling:
Molenbosch 1 en 2 zijn niet opgenomen in het Ontwerp Natuurbeheerplan 2019. De provincie heeft voor
deze bossen niet de ambitie noch de financiële middelen om het Natuurbeheerplan met deze percelen uit
te breiden.
Besluit:

Melding 3521 Niet overnemen
Melding 3522 Niet overnemen
Melding 3523 Niet overnemen

Documentnummer
Bijlagen

: 01501232
: Zienswijze
Natuurmonumenten
Datum binnenkomst : 19-2-2018
Ontvangstbevestiging: J
Zienswijze op
: Beheertype & ambitietype
Zienswijze:
Indiener heeft op 5 december 2017 en aanvullend op 19 januari 2018 digitaal gegevens aangeleverd en
vroeg om deze gegevens te verwerken in het ontwerp natuurbeheerplan. Deze zijn niet verwerkt in het
concept natuurbeheerplan omdat deze niet conform afspraken waren aangeleverd. Nu vraagt de indiener
om de gegevens alsnog te verwerken in de definitieve versie van de beheertypenkaart.
Beoordeling:
De digitale gegevens van 19 januari konden niet worden verwerkt hierover is contact geweest en is
uitgelegd waarom deze gegevens waren afgewezen. Op 10 april is een nieuw digitaal bestand verstuurd
voor deze zienswijze. Dit bestand kon ook niet worden verwerkt, reden hiervan is dat het digitale bestand
nog niet voldeed aan de tekenregels zoals deze zijn opgenomen in het Informatiemodel Natuur.
Daarnaast is dit een bestand wat is ontstaan door het vergelijken van 2 kaarten. Zo staan er terreinen in die
niet voorkomen in het natuurbeheerplan en worden er wijzigingen voorgesteld naar beheertyperingen die
vanaf 2017 niet meer in het Natuurbeheerplan mogen voorkomen, hiervoor zijn namelijk andere
beheertypen voor in de plaats gekomen. Door deze onvolkomenheden in inhoud van de kaart is een juiste
beoordeling niet mogelijk.
Besluit:

Niet overnemen

Documentnummer : 01514927
Bijlagen
: Melding 3841
Datum binnenkomst : 15-3-2018
Ontvangstbevestiging: J
Zienswijze op
: Beheertype & ambitietype
Zienswijze:
Indiener vraagt de percelen rondom én de Sluterspoel op te nemen in het natuurbeheerplan zodat het
mogelijk is om hiervoor subsidie aan te vragen voor het beheer en onderhoud van deze percelen. Deze
percelen bevatten volgens de indiener unieke natuurwaarden voor Fryslân. Het gebied kent een enorme
soortenrijkdom aan schrale weidesoorten, rijke boom- en heestervegetatie en de sloten zijn een lust voor
het oog zo stelt de indiener.
Beoordeling:
De percelen rondom de Sluterspoel zijn inderdaad niet opgenomen in het Ontwerp Natuurbeheerplan 2019.
De provincie heeft voor deze percelen niet de ambitie noch de financiële middelen om het
Natuurbeheerplan met deze percelen uit te breiden.
Via het stelsel van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is het wel mogelijk om voor landbouwpercelen
subsidie aan te vragen voor behoud en ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen.
Hiervoor moeten de percelen in een zogeheten Agrarisch Zoekgebied liggen en dient men zich bij een
Agrarisch Collectief aan te sluiten. In dit geval vallen de percelen zowel onder de zoekgebieden Open
grasland als Natte dooradering en in het werkterrein van het agrarisch collectief de Noardlike Fryske
Wâlden.
Besluit:

Melding 3841 niet overnemen

Documentnummer
Bijlagen

: 01515371
: melding 4161
melding 4193
Datum binnenkomst : 29 en 30 maart 2018
Ontvangstbevestiging: J
Zienswijze op
: Agrarisch zoekgebied
Zienswijze:
De indiener heeft twee zienswijzen ingediend op het Ontwerp Natuurbeheerplan Fryslân 2019. Deze zijn
bekend onder de meldingsnummers 4161 en 4193.
Melding 4161 is een verzoek voor uitbreiding van agrarisch zoekgebied Open Grasland in het gebied de
Zwagermieden. De uitbreiding is aangevraagd om het reeds begrensde agrarisch zoekgebied beter aan te
laten sluiten op de aangrenzende natuurterreinen ten behoeve van de gebiedssamenwerking.
Melding 4193 is een verzoek voor uitbreiding van agrarisch zoekgebied Open Grasland. Dit verzoek is
eerder ingediend maar afgewezen omdat het gebied over meerdere collectieven verspreid ligt.
Beoordeling:
Melding 4161 bevat een bijlage met daarin telgegevens van weidevogels. Gelet op de locatie van de
aanwezige weidevogels (telgegevens 2014-2016) in het gebied van SBB mag verwacht worden dat de
gezinnen zich ook verplaatsen naar het betreffende gebied. Daarnaast ontstaat er door de uitbreiding een
aaneengesloten leefgebied met logische begrenzing. Gezien het naast het terrein van SBB ligt en hun
telgegevens worden gebruikt dient er wel een akkoord te zijn van Staatsbosbeheer. Dit akkoord is op 10
april 2018 opgestuurd door indiener.
Melding 4193 bevat een bijlage waarin telgegevens voor het gebied zijn aangeleverd. In de mail die is
verstuurd door de indiener op 30 maart is te lezen dat het andere collectief akkoord is met de uitbreiding
van dit zoekgebied Open Grasland. Dit is nodig omdat het gebied wat wordt verzocht over meerdere
collectieven verspreid ligt Op 10 april zijn aanvullende telgegevens opgevraagd, deze zijn geleverd op 12
april. Met deze telgegevens is het gebied beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat niet kan worden
voldaan aan de instapeis voor weidevogels. Deze instapeis is hieronder in een tabel weergegeven.
Onderdeel
Weidevogeldichtheid

Besluit:

Instapeis
≥ 10 broedparen Grutto/100 ha, of
≥ 50 broedparen steltlopers/100 ha, of
≥ 30 broedparen kritische soorten/100 ha

Melding 4161 Overnemen
Melding 4193 Niet overnemen

Documentnummer
Bijlagen

: 01515375
: melding 4177
melding 4195
melding 4497
melding 4513
melding 4514
Datum binnenkomst : 30 maart en 2 april 2018
Ontvangstbevestiging: J
Zienswijze op
: Agrarisch zoekgebied
Zienswijze:
Indiener heeft vijf zienswijzen ingediend.
Melding 4177 is een verzoek voor uitbreiding van agrarisch zoekgebied Natte Dooradering. Door
beheerpakketten af te sluiten op landbouwgrond wordt de waterkwaliteit bevorderd voor de flora en fauna
en is het een aanvulling op de bestaande natuur in het gebied.
Melding 4195 is een verzoek voor uitbreiding van agrarisch zoekgebied Open Grasland. Dit verzoek is
eerder ingediend, maar vanwege het ontbreken van telgegevens niet beoordeeld. De telgegevens voor de
jaren 2015 en 2016 zijn nu als bijlage ingestuurd en verzoek is nu om het gebied alsnog mee te nemen als
uitbreiding.
Melding 4497 is verzoek tot het aanpassen van de grens tussen twee agrarische collectieven. Op de kaart
is aangegeven welk gebied toegevoegd moet worden aan het collectief. Voor de grenswijziging is gekozen
omdat het andere collectief geen mogelijkheden heeft om in het gebied een mozaïek te realiseren, het
collectief van de indiener biedt hier wel kansen voor.
Melding 4513 en 4514 horen bij elkaar en zijn een verzoek voor uitbreiding van agrarisch zoekgebied Natte
Dooradering. Binnen dit gebied liggen enkele percelen met bijzonder botanisch beheer en zijn nog in oude
staat. Indiener ziet hier kansen om binnen Natte Dooradering hier het pakket botanisch waardevol grasland
in combinatie met duurzaam slootbeheer toe te passen.
Beoordeling:
De meldingen 4177 en 4513/4514 zijn niet voldoende onderbouwt met ecologische gegevens. Hierover is
de indiener via de mail op de hoogte gebracht en heeft op 23 april nadere toelichting gestuurd. Uit deze
mail is te lezen wat de intenties zijn en de nut en noodzaak, echter ontbreekt hier de gevraagde
ecologische onderbouwing. Vanwege het niet goed onderbouwen van de uitbreidingen worden deze twee
meldingen niet overgenomen.
De telgegevens van melding 4195 zijn beoordeeld tezamen met de reeds aanwezige telgegevens van het
jaar 2017. Uit deze telgegevens en de ligging van het gebied wordt geconcludeerd dat het gebied voldoet
aan de instapeisen en kan worden toegevoegd aan het leefgebied Open Grasland.
Melding 4497 is een verzoek voor een grenswijziging, beide collectieven hebben deze zienswijze
ingediend. Daarnaast is er een bericht bijgevoegd waarin is te lezen dat het andere collectief akkoord is
met de grenswijziging. Deze grenswijziging wordt overgenomen.
Besluit:

Melding 4177 Niet overnemen
Melding 4195 Overnemen
Melding 4497 Overnemen
Melding 4513/4514 Niet overnemen

Documentnummer
Bijlagen

: 01515377
: melding 4196
melding 4197
melding 4198
melding 4199
Datum binnenkomst : 30 maart 2018
Ontvangstbevestiging: J
Zienswijze op
: Agrarisch zoekgebied
Zienswijze:
Door de indiener zijn 4 zienswijzen ingediend.
Melding 4196 is een verzoek voor uitbreiding van agrarisch zoekgebied Droge dooradering. Indiener meldt
dat in het gebied enkele singels liggen van een hoge kwaliteit in particulier eigendom. Graag zouden ze dit
gebied bij het leefgebied Droge dooradering trekken zodat de particulier een beheercontract kan afsluiten
en het ecologisch effect van het leefgebied tussen Gorredijk en Lippenhuizen kan worden versterkt.
Melding 4197 is een verzoek voor uitbreiding van agrarisch zoekgebied Droge dooradering. Graag zouden
ze dit gebied bij het leefgebied Droge dooradering trekken zodat de particulier een beheercontract kan
afsluiten en het ecologisch effect van het leefgebied tussen de Tjonger en Makkinga kan worden versterkt.
Daarnaast ligt dit gebied aangrenzend aan singels die al onder contract liggen en liggen er in de directe
nabijheid singels van TBO’s.
Melding 4198 is een verzoek voor uitbreiding van agrarisch zoekgebied Natte dooradering. In dit gebied is
de grondsoort veen en is van nature een hoge waterstand van toepassing. Dit maakt de sloten en de
randen geschikt voor de doelsoorten in zuidoost Friesland. Door de uitbreiding van het leefgebied kunnen
er beheerpakketten ter ondersteuning van de doelsoorten worden afgesloten. Hierdoor krijgen de
deelnemers de informatie over de soorten en het gewenste beheer, waardoor ze beter met hun
bedrijfsvoering op de gewenste levensomstandigheden van de soorten in kunnen spelen.
Melding 4199 is verzoek tot het aanpassen van de grens tussen twee collectieven. Op de kaart is
aangegeven welk gebied het collectief overdraagt. Voor de grenswijziging is gekozen omdat het collectief
geen mogelijkheden heeft om in het gebied een mozaïek te realiseren, het andere collectief biedt hier wel
kansen voor.
Beoordeling:
De uitbreidingsverzoeken 4196 t/m 4198 missen de ecologische onderbouwing die noodzakelijk is voor de
beoordeling. Op 23 april is de onderbouwing van de uitbreidingen ontvangen. Hierin is per melding de
ligging, doelsoorten, beheer en relatie met ander beheer onderbouwt. Deze uitbreidingsaanvragen zijn
voldoende onderbouwt om te kunnen worden overgenomen.
Melding 4199 is een verzoek voor een grenswijziging, beide collectieven hebben deze zienswijze
ingediend. Deze grenswijziging wordt overgenomen.
Besluit:

Melding 4196 Overnemen
Melding 4197 Overnemen
Melding 4198 Overnemen
Melding 4199 Overnemen

Documentnummer : 01514967
Bijlagen
: Ja, zie mail
Datum binnenkomst : 2 april 2018
Ontvangstbevestiging: J
Zienswijze op
: Beheertypenkaart
Zienswijze:
Op 2 april heeft indiener een zienswijze ingediend met het verzoek tot wijziging van een aantal
beheertypen op de kaart van het Natuurbeheerplan. Aangegeven wordt dat een belangrijk knelpunt bij de
instandhouding is dat de beheerssubsidies voor natuur, waar alle eigenaren gebruik van maken, niet
aansluiten bij de kernwaarden van het landgoederengebied. Die kernwaarden bestaan naast diverse typen
bos en grasland vooral uit lanen, parken, historische tuinen en hakhout. In het Natuurbeheerplan zijn deze
gebieden voor de laatste vier cultuurhistorische typen in momenteel beperkt of in het geheel niet
gealloceerd en voor zover ze dat wel zijn, zijn ze niet voor beheersubsidie opengesteld. In de bijlagen bij de
brief zijn zowel de bestande situatie als de gewenste situatie in kaartvorm weergegeven.
Indiener doet namens de leden een beroep om de mogelijkheden te verkennen voor de verandering van
deze beheertypen en genoemde beheertypen in dit landgoederengebied wél voor een bijdrage in
aanmerking te laten komen.
Beoordeling:
In de bijlage SNL analyse Beetsterzwaag – Gewijzigde beheereenheden staan de terreinen waar indiener
een verzoek voor doet tot wijziging van het beheertype. Het gaat hier om het omzetten van de
beheertyperingen N06.06, N15.02 en N16.03 in de beheertyperingen L01.07, L02.03, N17.03 en N17.06.
Voor deze wijziging geldt dat het gewenste natuurtype, zoals aangegeven in de bijlage, een beheertype is
dat hoger ligt dan de gewenste natuurkwaliteit zoals deze is vermeld op de ambitiekaart in het
Natuurbeheerplan. Een verbetering van de natuurkwaliteit ligt niet in lijn met de huidige visie op deze
terreinen en met de financieringsmogelijkheden van de provincie.
Daarnaast gaat het om een aantal terreinen die in hun geheel zowel niet op de beheertypenkaart als op de
ambitiekaart van het Natuurbeheerplan staan. De provincie heeft voor deze terreinen niet de ambitie noch
de financiële middelen om het Natuurbeheerplan met deze percelen uit te breiden.
Besluit: Niet overnemen

Documentnummer
Bijlagen

: 01514964
: Ja, zie mail

Datum binnenkomst : 30 maart 2018
Ontvangstbevestiging: J/N
Zienswijze op
: Beheertypenkaart
Zienswijze:
Op 30 maart heeft indiener een zienswijze ingediend met het verzoek om voor 15 percelen het beheertype
te wijzigen. Het verzoek is om het beheertype van deze percelen te wijzen van N15.02 Dennen-, eiken- en
beukenbos naar N17.01 Vochtig hakhoutbos en Middenbos (thans N17.06). Door indiener is op 20
november 2017 een beroepsschrift ingediend tegen de vaststelling van het Natuurbeheerplan 2018, welke
nu onder de rechter is.
Beoordeling:
De percelen waar het hier omgaat zijn dezelfde percelen waarvoor in 2017 een zienswijze is ingediend op
het Natuurbeheerplan 2018. Het oordeel op de zienswijze zoals deze is ingediend op 30 maart 2018 is
hetzelfde als het oordeel op de zienswijze die is ingediend op het Natuurbeheerplan 2018, dit oordeel was
en is:
Voor de 15 verzoeken met een wijziging op de huidige beheertypering N15.02 naar beheertypering N17.01
betreft het gewenste type een beheertype dat hoger ligt dan de gewenste natuurkwaliteit die vermeld is op
ambitiekaart.
Een verbetering van de natuurkwaliteit tot de typering N17.01 ligt niet in lijn van gewenste ontwikkeling en
past niet in de huidige visie en financieringsmogelijkheden van de provincie.
Op het antwoordt van de zienswijze van 2017 is een beroep ingediend, deze ligt nu onder de rechter. Uit
deze rechtsspraak zal blijken of de provincie juist heeft gehandeld of niet, deze uitspraak kan mogelijk
gevolgen hebben voor het Natuurbeheerplan van 2018 en die van 2019.
Besluit: Niet overnemen

Documentnummer
Bijlagen

: 01515385
: Ja, digitale bestanden
Melding 4194
Datum binnenkomst : 30 maart 2018
Ontvangstbevestiging: J/N
Zienswijze op
: Agrarisch zoekgebied
Zienswijze:
Indiener heeft een verzoek ingediend om het Natuurbeheerplan uit te breiden met een agrarisch
zoekgebied voor categorie water (melding 4194). Op 10 april heeft men namelijk besloten een
cofinanciering open te stellen voor het leefgebied water. In overleg met de provincie, collectieven en
indiener worden de details van dit leefgebied nader uitgewerkt.
Beoordeling:
Indiener heeft met een kaart aangegeven waar zij het zoekgebied voor categorie water willen hebben
liggen. Na meerdere overleggen tussen de provincie en indiener is bepaald wat de doelen, functies en
criteria zijn voor dit zoekgebied. Hiermee is voldoende informatie geleverd om het zoekgebied te kunnen
opnemen in het Natuurbeheerplan. Het Natuurbeheerplan regelt hier alleen het zoekgebied, met een
Openstellingsbesluit wordt geregeld voor welke pakketten budget beschikbaar is, wat de hoogte hiervan is
en wat de voorwaarden zijn.
Besluit:

Melding 4194 Overnemen

