
 1 

Plan van Aanpak Natura 2000 Noord-Holland 

 
     Hoe gaat de provincie Noord-Holland aan de slag met  

     Natura 2000? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

maart 2008  

 



 2 

 

Inhoudsopgave 
 

 

 

1. Inleiding ....................................................................................................................3 

1.1. Doel van dit Plan van Aanpak .................................................................................3 

1.2. Natura 2000 in vogelvlucht ......................................................................................4 

 

2. De spelregels ........................................................................................................5 

2.1 Aanwijzingsbesluit ....................................................................................................5 

2.2.Beheerplannen............................................................................................................6 

2.3 Vergunningverlening ................................................................................................9 

2.4. Handhaving............................................................................................................ 10 

 

3. Communicatie..................................................................................................111 

 

4. Organisatie en kosten..................................................................................12 

4.1. Organisatie en personeel ........................................................................................12 

4.2. Kosten ......................................................................................................................12 

 

Bijlage:   
Planning en bevoegdheden Natura 2000 in Noord-Holland  

 

 

 

 

 



 3 

1. Inleiding 
1.1. Doel van dit Plan van Aanpak 
De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld uiterlijk in 2010 de achteruitgang van de 

biodiversiteit een halt toe te roepen. Zij doet dit onder meer door het realiseren van een 

netwerk van belangrijke natuurgebieden: Natura 2000.  

Nederland draagt met 162 gebieden bij aan het realiseren van het Natura 2000-netwerk. 

Hiervan liggen er 14 (vrijwel) geheel en 5 gedeeltelijk in Noord-Holland. De provincies 

spelen een belangrijke rol in het realiseren van Natura 2000 in de eigen provincie. 

Dit Plan van Aanpak geeft aan hoe de provincie Noord-Holland die rol oppakt. Het is bedoeld 

ter informatie voor alle partijen die met de realisatie van Natura 2000 in Noord-Holland te 

maken krijgen.  
   

        

 

 
 

 

Kaart Natura 2000 gebieden in Noord-Holland 
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1.2. Natura 2000 in vogelvlucht 

De belangrijke Europese instrumenten om de doelstelling van Natura 2000 te realiseren zijn 

de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen bepalen dat de lidstaten speciale 

gebieden aanwijzen, die geschikt zijn om het duurzaam voortbestaan van de meest bedreigde 

soorten en habitattypen te verzekeren. In en rondom de Natura 2000-gebieden zal rekening 

gehouden moeten worden met de voorwaarden voor het voortbestaan van die soorten en 

habitattypen.  

 

De spelregels voor Natura 2000 zijn in Nederland  opgenomen in de Natuurbeschermingswet 

1998. Ze betreffen op hoofdlijnen vier onderdelen, die onderling nauw samenhangen: 

• Als eerste wordt voor elk gebied vastgelegd met welk doel het is aangemerkt als 

Natura 2000 gebied (de instandhoudingsdoelen) en wordt de exacte begrenzing 

vastgesteld. Dit gebeurt in de vorm van een aanwijzingsbesluit. 

• Vervolgens wordt per gebied een beheerplan gemaakt, waarin staat beschreven wat er 

nodig is om de instandhoudingsdoelen te kunnen behouden of ontwikkelen. Daar hoort 

ook een beschrijving bij van wat wel en niet is toegestaan in het gebied.  

• Voor activiteiten die mogelijk een negatief effect hebben op de 

instandhoudingsdoelen, moet het traject van vergunningverlening worden doorlopen. 

• Tot slot vindt handhaving plaats op de Natuurbeschermingswet 1998 en de op grond 

daarvan genomen besluiten. 

 

Meer informatie over de achtergronden, de wettelijke regels en de uitvoeringsinstrumenten 

van Natura 2000 is te vinden op de website van het ministerie van LNV (www.minlnv.nl).  

 

De Natuurbeschermingswet 1998 beschermt niet alleen de Natura 2000 gebieden, maar ook 

de al eerder aangewezen beschermde natuurmonumenten. Voor zover deze binnen een Natura 

2000 gebied vallen, is het de bedoeling dat ze daar in opgaan. Voor de overige beschermde 

natuurmonumenten blijft het bestaande beleid van kracht. Dit Plan van Aanpak is daar  niet op 

gericht. 
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2. De spelregels 

2.1 Aanwijzingsbesluit 

De wet en de rol van de provincie 

Het aanwijzingsbesluit wordt vastgesteld door de Minister van LNV. In het 

aanwijzingsbesluit worden de instandhoudingsdoelen en de begrenzing vastgelegd. Het in 

2006 vastgestelde ‘doelendocument Natura 2000’ vormt hiervoor het kader.  

Een ontwerp-aanwijzingsbesluit wordt ter inzage gelegd. Eenieder kan hierop een zienswijze 

indienen bij de Minister van LNV. De provincie kan naast een zienswijze ook een 

beschouwing op de ingekomen zienswijzen indienen.  

   

Invulling in Noord-Holland 

Van 11 Natura 2000 gebieden in Noord-Holland hebben de ontwerp aanwijzingsbesluiten in 

2007 ter inzage gelegen (Duinen Den Helder-Callantsoog, Zwanenwater/Pettemerduinen, 

Schoorlse duinen, Noord-Hollands Duinreservaat, Kennemerland Zuid, Naardermeer, 

IJsselmeer, Gooimeer Zuidoever/ Eemmeer, Waddenzee, Duinen/ lage land Texel en 

Noordzeekust tot Petten). Voor deze gebieden heeft de provincie een zienswijze en een 

beschouwing op de binnengekomen zienswijzen toegestuurd aan de Minister van LNV.  

Het gebied Abtskolk- De Putten heeft een afzonderlijk traject doorlopen; hiervoor heeft het 

aanwijzingsbesluit al in 2006 ter inzage gelegen, maar heeft de Minister nog geen definitief 

besluit genomen. 

Voor de 5 gebieden in Laag Holland (Eilandspolder, Wormer& Jisperveld/ Kalverpolder, 

Polder Westzaan, Polder Zeevang en Ilperveld/Varkensland/Oostzanerveld/Twiske), de 

Oostelijke Vechtplassen en het Markermeer/ IJmeer liggen de ontwerp aanwijzingsbesluiten 

naar verwachting  medio 2008 ter inzage. De provincie zal ook hierop een zienswijze en een 

beschouwing op de ingekomen zienswijzen aan de Minister van LNV sturen. 

 

De provinciale inzet hierbij is steeds dat instandhoudingdoelen worden bepaald die ‘haalbaar 

en betaalbaar’ zijn, gezien de ecologische kwaliteit en het huidige gebruik van de gebieden. 

Dat is zowel van belang voor het kunnen behalen van de afgesproken resultaten als voor het 

draagvlak voor duurzame instandhouding. 

Omdat veel partijen erop hebben gewezen dat in feite pas na het opstellen van het beheerplan 

goed kan worden beoordeeld welke doelen haalbaar en betaalbaar zijn, heeft de Minister van 

LNV op 13 februari 2008 in de Tweede Kamer toegezegd dat voor gebieden waarvoor 

provincies het (ontwerp) beheerplan op uiterlijk 1 september 2009 hebben opgesteld, het 

aanwijzingsbesluit over de instandhoudingsdoelen en de begrenzing pas daarna definitief 

wordt vastgesteld (2010). Dat geldt in Noord-Holland voor de gebieden in Laag Holland en 

voor de Oostelijke Vechtplassen (zie 2.2. Beheerplannen).  Voor de overige gebieden worden 

de aanwijzingsbesluiten medio 2008  respectievelijk in 2009 (Markermeer/IJmeer) definitief 

vastgesteld. 
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2.2.Beheerplannen 

 

De wet en de rol van de provincie  

Voor alle Natura 2000-gebieden moet volgens de wet binnen drie jaar na vaststelling van het 

aanwijzingsbesluit een beheerplan zijn vastgesteld. In het beheerplan dient te staan waar en 

wanneer de instandhoudingsdoelen uit het aanwijzingsbesluit gehaald moeten zijn (beoogde 

resultaten) en welke maatregelen daarvoor nodig zijn in het gebied zelf, dan wel daarbuiten 

(externe werking).  

Het bestaande gebruik speelt hierin een belangrijke rol; uit het beheerplan moet blijken in 

welke mate en onder welke voorwaarden de huidige gebruikers hun activiteiten kunnen 

voortzetten. Activiteiten die niet schadelijk zijn -dat wil zeggen: geen negatief effect hebben 

op de instandhoudingsdoelen- worden in het beheerplan opgenomen. Voor alle andere 

activiteiten moet eerst getoetst worden of ze mogelijk schadelijk zijn (habitattoets). Zo ja, dan 

zijn ze vergunningplichtig (zie 2.3. Vergunningverlening).  

Het beheerplan moet aangeven wie welke maatregelen dient te nemen en moet in grote lijnen 

duidelijkheid verschaffen over de kosten van de te nemen maatregelen. 

Het beheerplan moet worden opgesteld met alle betrokken partijen die een natuur- of ander 

belang vertegenwoordigen in het gebied. Het wordt vastgesteld door een Minister of door een 

college van Gedeputeerde Staten en geldt voor 6 jaar. Hiervoor geldt een inspraakprocedure.  
 

Invulling in Noord-Holland 

Voor 12 gebieden is Gedeputeerde Staten van Noord-Holland verantwoordelijk voor het 

opstellen en vaststellen van het beheerplan. Voor 3 gebieden in de Kop ( Duinen Den Helder-

Callantsoog, Zwanenwater-Pettemerduinen en Abtskolk- De Putten) wordt één plan gemaakt. 

Dat gebeurt ook voor de 5 veengebieden in Laag Holland (Eilandspolder, Wormer& 

Jisperveld/ Kalverpolder, Polder Westzaan, Polder Zeevang en Ilperveld/ Varkensland/ 

Oostzanerveld/ Twiske). De wet staat dat toe vanwege de ecologische en/of de bestuurlijke 

samenhang tussen de gebieden. Dit betekent een aanzienlijke efficiencywinst.  In totaal maakt 

de provincie Noord-Holland dus 6 beheerplannen.  

 

Voor elk van de 6 beheerplannen wordt een projectorganisatie opgezet. Het opstellen van het 

beheerplan zelf wordt uitbesteed aan een extern bureau. Een projectteam van provincie en 

vertegenwoordigers van de meest betrokken partijen begeleidt bureau bij de opstelling.  De 

samenstelling van het projectteam kan per beheerplan verschillen. Het projectteam wordt 

aangestuurd door een stuurgroep waarin naast Gedeputeerde Staten als opdrachtgever en 

bevoegd gezag ook de andere meest betrokken partijen bestuurlijk zijn vertegenwoordigd. 

Deze partijen ondertekenen mede het beheerplan. Daarnaast wordt een breed samengestelde 

klankbordgroep ingesteld, die het projectteam adviseert. 

Voor gebieden van Staatsbosbeheer is het Ministerie van LNV mede bevoegd gezag. Voor de 

Oostelijke Vechtplassen, die deels in de provincie Utrecht liggen, zijn Gedeputeerde Staten 

van Utrecht mede bevoegd gezag. 

 

Voor de overige gebieden die (gedeeltelijk) in Noord-Holland liggen is een andere partij 

verantwoordelijk voor het opstellen en het vaststellen van het beheerplan (zie de bijlage).  

In die gevallen is de provincie wel betrokken bij de voorbereiding en is Gedeputeerde Staten 

voor deelgebieden (bv. delen van Texel die niet van Staatsbosbeheer zijn) mede bevoegd 

gezag. 
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De provincie hecht er belang aan dat: 

• het beheerplan ‘haalbaar en betaalbaar’ is: de beoogde resultaten met betrekking tot de  

instandhoudingsdoelen moeten realiseerbaar zijn en de benodigde extra maatregelen 

moeten gefinancierd kunnen worden.   

• het plan zoveel mogelijk duidelijkheid biedt over welke activiteiten wel en welke niet 

schadelijk zijn met het oog op de instandhoudingsdoelen. Dit om de onzekerheid voor 

zittende en toekomstige gebruikers over de gevolgen van Natura 2000 voor hun 

bedrijfsvoering zoveel mogelijk weg te nemen. Het plan maakt ook de afweging die 

bij de vergunningverlening zal worden gemaakt op voorhand inzichtelijker.   

• bestaand agrarisch of recreatief gebruik zoveel mogelijk doorgang moet kunnen 

vinden, binnen de ruimte van de Natuurbeschermingswet 1998.  

 

In 2008 wordt gestart met de volgende twee beheerplannen: 

1. de veengebieden in Laag Holland.  

Vanwege de huidige kwaliteit en het agrarische  gebruik van grote delen van het gebied zijn 

hier de meeste  knelpunten te verwachten rond de realiseerbaarheid van de 

instandhoudingsdoelen. Ook bestaat hier de grootste behoefte aan helderheid op zo kort 

mogelijke termijn over de gevolgen van Natura 2000 voor de bestaande gebruikers. Voor dit 

gebied zal met de Minister van LNV een overeenkomst worden afgesloten dat de ontwerp 

instandhoudingsdoelen en begrenzing nog kunnen worden bijgesteld, als uit het beheerplan 

blijkt dat ze niet haalbaar en betaalbaar zijn. Dit kan tot een aanzienlijke vergroting van het 

draagvlak voor en de uitvoerbaarheid van het gebiedsplan leiden. Het ontwerp beheerplan 

dient dan wel voor 1 september 2009 gereed te zijn.  

 

2. de Oostelijke Vechtplassen.  

Dit vanwege de ‘sense of urgency’ die in het doelendocument Natura 2000 aan het gebied is 

toegekend uit oogpunt van verdroging. Hoewel minder knelpunten zijn te verwachten dan in 

Laag Holland, wordt ook voor dit gebied de afspraak met de Minister gemaakt dat het 

ontwerp beheerplan op 1 september 2009 gereed is en de instandhoudingsdoelen en 

begrenzing daarna pas definitief worden vastgesteld. 

 

De  overige 4 plannen volgen in 2009 en 2010. 

In de bijlage staat de planning van de beheerplannen voor gebieden in Noord-Holland.   
 

Afstemming met de Kaderrichtlijn Water, de verdrogingsbestrijding en de EHS.  

Veel Natura 2000 doelen zijn afhankelijk van de watercondities in het  gebied. Het is daarom 

van belang dat de beheerplannen voor Natura 2000 en de stroomgebiedbeheerplannen op 

grond van de Kaderrichtlijn Water (KRW) op elkaar worden afgestemd. Een analyse heeft 

duidelijk gemaakt dat naar verwachting weinig strijdigheden optreden. Aandachtspunt 

vormen de waterkwaliteitsdoelstellingen voor gebieden waarin de instandhoudingsdoelen 

gericht zijn op soorten en habitattypen die gebonden zijn aan brakke milieus. 

 

In het kader van de verdrogingsbestrijding zijn in Noord-Holland 14 TOP gebieden 

aangewezen. Dit zijn gebieden waar de verdrogingsbestrijding het meest kansrijk en kosten 

effectief is. Alle Natura 2000 gebieden behoren hiertoe.  De maatregelen voor 

verdrogingsbestrijding zijn in deze gebieden gericht op het kunnen realiseren van de Natura 

2000 instandhoudingsdoelen. 
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Vrijwel alle Natura 2000 gebieden behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In het 

kader van het beleid voor de EHS zijn aan de gebieden natuurdoeltypen toegekend en zijn 

beheerplannen opgesteld. Hiervoor geldt om dezelfde redenen dat per beheerplan afstemming 

plaatsvindt. Indien strijdigheden worden geconstateerd, wordt per geval een werkbare 

oplossing gezocht. In beginsel dienen de Natura2000 doelen leidend te zijn. 
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2.3 Vergunningverlening 
 

De wet en de rol van de provincie  

In het beheerplan zijn de (bestaande)  activiteiten opgenomen waarvan al is vastgesteld dat ze 

geen negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelen voor het gebied. Alle andere 

activiteiten zijn alleen toegestaan nadat alsnog is vastgesteld dat ze geen negatief effect 

hebben. Hiertoe moet de zgn. habitattoets worden uitgevoerd. Bij een (mogelijk) negatief 

effect moet een vergunning worden aangevraagd.  Deze kan in bepaalde situaties- zonodig 

onder voorwaarden of beperkingen- worden verleend. De brochure ‘Natura 2000: over 

beheerplannen en vergunningen‘ van het Ministerie van LNV geeft dit proces in schema weer 

(www.minlnv.nl).  

Het aanwijzingsbesluit en de uitwerking daarvan in het beheerplan vormen de basis voor de 

habitattoets en de afweging in het kader van de vergunningverlening.  

Bevoegd gezag is meestal Gedeputeerde Staten. 

 

Invulling in Noord-Holland 

De provincie Noord-Holland  is bevoegd gezag voor de vergunningverlening van alle 

activiteiten met mogelijk schadelijke effecten op alle geheel in Noord-Holland gelegen Natura 

2000 gebieden. Voor het IJsselmeer en het Waddengebied is de provincie Friesland  

coördinerend bevoegd gezag, maar voor activiteiten in het Noord-Hollandse deel bereidt de 

provincie Noord-Holland de besluitvorming voor. 
NB. Binnenkort wordt de Natuurbeschermingswet  1998 zodanig gewijzigd, dat elke  

       provincie bevoegd gezag wordt voor activiteiten waarvan de effecten hoofdzakelijk op 

       het eigen grondgebied optreden. 

Met de vaststelling van instandhoudingsdoelen en beheerplannen wordt naar verwachting het 

kader voor de provinciale vergunningverlening aanmerkelijk duidelijker dan voorheen.  

 

Afstemming met andere provinciale procedures 

Over voorgenomen activiteiten in Natura 2000 gebieden zal vaak ook provinciale 

besluitvorming plaatsvinden in het kader van de ruimtelijke ordening (ruimtelijke 

bescherming van de EHS) of de Boswet. Hierover vindt intern afstemming plaats tussen de 

verantwoordelijke sectoren. 
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2.4. Handhaving 
 

 

De wet en de rol van de provincie 

In de Natura 2000 gebieden wordt toezicht gehouden op de naleving van de door het bevoegd 

gezag genomen besluiten, de voorwaarden van de afgegeven vergunningen en de bepalingen 

van de Natuurbeschermingswet 1998. De provincie is samen met andere partijen (AID, 

politie) verantwoordelijk voor de handhaving.  

 

Op het moment dat een overtreding van de Natuurbeschermingswet 1998 in de Natura 2000 

gebieden door de aangewezen provinciale ambtenaar wordt vastgesteld, heeft deze twee 

mogelijkheden om op te treden:  

• strafrechtelijk als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) : De overtreding wordt 

gestopt en de pleger krijgt een proces-verbaal. De BOA moet verantwoording over 

zijn optreden  afleggen aan de officier van justitie.  

• bestuursrechtelijk als toezichthouder namens Gedeputeerde Staten: De overtreding 

wordt gestopt en de overtreding wordt verder afgehandeld in het kader van de 

Algemene wet bestuursrecht. De toezichthouder is namens GS bevoegd tot 

bestuursdwang. 

Alle plichten of bevoegdheden van zowel BOA’s  als  toezichthouders zijn omschreven in de 

Nederlandse wetgeving en dienen door deze ambtenaren  te worden gehanteerd. Daarbij is het 

belangrijk dat alle activiteiten van de BOA of toezichthouder wettelijk onderbouwd zijn.  

 

Invulling in Noord-Holland 

De bestuursrechtelijke handhaving vindt plaats op basis van de provinciaal vastgestelde 

nalevingsstrategie  (‘glashelder en glashard’). Deze beschrijft de professionele taakopvatting 

van de provincie op de verschillende onderdelen van de nalevingsstrategie (toezichtstrategie, 

sanctiestrategie en  gedoogstrategie).  

De strafrechtelijke handhaving vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het Openbaar 

Ministerie of de officier van justitie. Beide trajecten bestaan in beginsel los van elkaar, maar 

er is wel een nauw verband. De afstemming met het Openbaar Ministerie is dus belangrijk. 

 

De Natuurbeschermingswet 1998 is een relatief nieuwe wet. Jurisprudentie is nog niet 

ruimschoots beschikbaar en zelfs binnen de vastgestelde kaders is er volop ruimte voor 

discussie tussen juristen. Natura 2000 is een gevoelig onderwerp en verschillende 

belangengroepen hebben een uiteenlopende interpretatie van de wetgeving. 

Om duidelijkheid  te verschaffen en onrust  in het veld te voorkomen wordt over iedere vorm 

van handhaving op het gebied van de Natuurbeschermingswet 1998  in overleg met de 

verantwoordelijke gedeputeerde besloten. Daarbij wordt vooralsnog een bepaalde reserve in 

acht genomen voor wat betreft de te treffen handhavingsmaatregelen. 
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3. Communicatie 

 

Een goede communicatie rondom Natura 2000 is bijzonder belangrijk. Veel betrokken 

partijen weten nog niet precies wat Natura 2000 voor hen betekent. Daardoor kan gemakkelijk 

onnodige weerstand ontstaan. Het is aan de provincie om te zorgen voor draagvlak voor de 

realisatie van Natura 2000 in Noord-Holland. Dat kan alleen door goed af te stemmen met alle 

betrokken partijen. Dat geldt voor dit Plan van Aanpak als geheel,  maar vooral voor de  

uitvoering van de afzonderlijke onderdelen ervan in de praktijk.  De beheerplannen vormen 

daarbij het belangrijkste onderdeel. 

 

De communicatie over Natura 2000 spitst zich toe op twee onderwerpen: 

 

1: Communicatie over dit Plan van Aanpak  

Belanghebbenden, zoals natuurbeheerorganisaties, gemeenten, waterschappen, LTO en 

RECRON krijgen het Plan van Aanpak toegestuurd. Ze worden geïnformeerd over hoe en 

wanneer ze betrokken worden bij het opstellen van de beheerplannen.  

 

2: Communicatie over de beheerplannen  

In april/mei 2008  wordt gestart met het opstellen van de beheerplannen voor Laag Holland en 

de Oostelijke Vechtplassen. Per beheerplan wordt een specifiek communicatietraject opgezet. 

Immers, per gebied kunnen de doelgroepen en ook de informatiebehoefte verschillen. 

Maatwerk per beheerplan is daarom noodzakelijk.  
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4. Organisatie en kosten 

 

4.1. organisatie  

Vanwege de nauwe samenhang tussen de aanwijzingsbesluiten, de beheerplannen, de 

vergunningverlening, de handhaving en de communicatie daarover, vindt de uitvoering van 

alle werkzaamheden uit dit Plan van Aanpak plaats in afstemming tussen de 

verantwoordelijke sectoren binnen de provincie. Hiertoe functioneert een intern projectteam 

Natuurbeschermingswet. 

 

4.2. Kosten 

Opstellen beheerplannen 

Voor het opstellen van beheerplannen door de provincie Noord-Holland heeft  het Ministerie 

van LNV € 2.4 mln beschikbaar gesteld. Naar verwachting is dit voldoende. 

 

Uitvoering beheerplannen 

Het realiseren van de instandhoudingsdoelen volgens de beheerplannen wordt in beginsel uit  

reguliere middelen bekostigd (ILG budget, Programma Beheer, middelen vanuit het 

waterbeleid). Dat kan echter in bepaalde situaties onmogelijk blijken, vanwege  

• optredende planschade, als gebruikers hun activiteiten in of rondom een Natura 2000 

gebied niet, dan wel alleen tegen extra kosten kunnen voortzetten vanwege de 

negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen of 

• onvoorziene kosten voor benodigde beheermaatregelen, die niet (geheel) uit de 

reguliere middelen kunnen worden gefinancierd. 

Het is de inzet van de provincie om met de Minister van LNV af te spreken dat in dergelijke 

situaties ófwel de instandhoudingsdoelen tot een haalbaar niveau worden aangepast, ófwel de 

Minister van LNV de extra kosten betaalt.  
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Bijlage:   
Planning en bevoegdheden Natura 2000 in Noord-Holland 

 

                           bevoegd gezag  

 

  Natura 2000 gebied definitieve 

aanwijzing 

 

   start 

beheerplan 

 beheerplan    vergunningverlening   

   en handhaving 

 Schoorlse Duinen    2008 2007  Ministerie  LNV  GS Noord-Holland 

 IJsselmeergebied: 

 - IJsselmeer 

 - Markermeer/IJmeer 

-  Eemmeer/ Gooimeer 

    Zuidoever 

 

    2008 

    2009 

    2008 

 

2007  Rijkswaterstaat**        GS Friesland/ 

      GS Noord-Holland  * 

 Kennemerland-Zuid     2008 2009 

 

 GS Noord-Holland  GS Noord-Holland 

 Waddengebied: 

 - Waddenzee 

 - Duinen/ lage land Texel 

 - Noordzeekust tot Petten 

    2008 2007   

 Rijkswaterstaat  

 Ministerie LNV** 

 Rijkswaterstaat 

      GS Friesland/ 

      GS Noord-Holland* 

 Oostelijke Vechtplassen     2010 2008  GS Noord-Holland  GS Noord-Holland 

  Veengebieden Laag   

  Holland: 

 -  Eilandspolder 

 - Wormer- en Jisperveld/      

    Kalverpolder 

 - Polder Westzaan 

 - Ilperveld/ Varkensland/  

    Oostzanerveld/ Twiske 

 - Polder Zeevang 

    2010 2008  GS Noord-Holland 

  

GS Noord-Holland 

 

  Duinen Den Helder-   

   Callantsoog 

    2008 

  Zwanenwater – 

  Pettemerduinen 

    2009 

  Abtskolk – de Putten     2008 

2009   GS Noord-Holland 

 

GS Noord-Holland 

 

 Naardermeer     2008 2009  GS Noord-Holland GS Noord-Holland 

 

  Noordhollands 

  Duinreservaat 

    2008          2009  GS Noord-Holland      GS Noord-Holland 

 

*: tot aan de (voorgenomen) wijziging van artikel 2 van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn GS van 

Friesland formeel bevoegd gezag voor de vergunningverlening; daarna zijn GS van Noord-Holland 

dat voor ingrepen waarvan de effecten zich grotendeels in Noord-Holland voordoen. 

**: voor de delen van de gebied die niet in beheer zijn bij Staatsbosbeheer of Rijkswaterstaat zijn GS 

van Noord-Holland mede bevoegd gezag. 

NB. Voor delen van gebieden waarvoor GS Noord-Holland bevoegd gezag zijn,  maar die in beheer 

zijn bij Staatsbosbeheer of die in de provincie Utrecht liggen,zijn de Minister van LNV respectievelijk 

Gedeputeerde Staten van Utrecht mede bevoegd gezag. 
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