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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

V

20 oktober 2009

dhr. W. Wolbers, telefoon 038 499 85 21

Vaststelling Natuurbeheerplan Overijssel.
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 22 september 2009, kenmerk 2009/0142627.

Kennisgeving
Gedeputeerde Staten van Overijssel,

besluiten:
het Natuurbeheerplan Overijssel vast te stellen.
In het Natuurbeheerplan wijzen Gedeputeerde Staten de gebieden aan waar subsidies uit het nieuwe
Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) mogelijk zijn. Het SNL treedt op 1 januari 2010
in werking voor de onderdelen agrarisch natuur- en landschapsbeheer en investeringen in nieuwe
natuur (kwaliteitsimpulsen). Voor natuur- en landschapsbeheer op natuurgrond blijft tot 1 januari
2011 de huidige provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer en het bijbehorende Natuurgebiedsplan
gelden.
Het ontwerp van het plan heeft van 4 mei tot en met 19 juni 2009 ter visie gelegen. De zienswijzen
die op dit ontwerp zijn ingediend zijn voor Gedeputeerde Staten reden geweest het plan op onderdelen aan te passen.
In november 2009 besluiten Gedeputeerde Staten over de definitieve openstelling van het SNL en
de provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer in 2010. Vanaf dat moment kunnen beheerders een
nieuwe subsidieaanvraag indienen voor een periode van zes jaar. Dat geldt ook voor beheerders
waarvan de subsidie in 2010 afloopt. In oktober verschijnt de aanvraagbrochure voor agrarisch
natuur- en landschapsbeheer met een verdere toelichting. Subsidies worden op vrijwillige basis
aangevraagd: agrariërs en andere particuliere beheerders maken zelf de keuze of ze al dan niet
gebruikmaken van de mogelijkheden.

Mogelijkheid van inzien

Het Natuurbeheerplan ligt vanaf 2 oktober 2009 tot en met 16 november 2010 ter inzage in de
gemeentehuizen van de gemeenten in Overijssel en op het provinciehuis te Zwolle, Luttenbergstraat 2.
Ook is het plan en de kaarten op detailniveau in te zien op:
www.provincie.overijssel.nl/beleid/natuur en platteland

Beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken, ingaande op de dag na de dag waarop een
exemplaar van het Natuurbeheerplan ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de
Rechtbank Zwolle, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle (telefoon 038 888 44 44).
Het beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:
a.
de naam en het adres van de indiener;
b.
de dagtekening;
c.
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d.
de gronden van het beroep.
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Verder dient zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft te worden
overgelegd. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Voor inlichtingen
over de beroepsprocedure kunt u zich wenden tot de provincie, telefoon 038 499 85 00, of tot de
Rechtbank te Zwolle.
Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de
Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht. In dat geval is extra griffierecht verschuldigd.
Voorwaarde is dat u een beroepschrift heeft ingediend.

Meer informatie

Meer informatie over het Natuurbeheerplan of het SNL vindt u op voornoemde website. Ook kunt u
contact opnemen met de eenheid Landbouw, Natuur en Landschap van de provincie Overijssel,
telefoon 038 499 85 00.
Meer informatie over het SNL vindt u op de website www.natuurbeheersubsidie.nl.
Voor informatie over het aanvragen van de subsidies en de uitvoering van de regelingen kunt u
terecht bij het Groenloket, telefoon 0900 202 14 92, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur (€ 0,35 per gesprek). Mailen kan ook: groenloket@landschap-ov.nl.
Meer informatie vindt u ook op de website van het LNV-Loket: www.minlnv.nl/loket, telefonisch
bereikbaar op 0800 223 33 22 (op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur).
Gedeputeerde Staten voornoemd.
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