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Provincie Fryslân en DLG (namens het Ministerie van EZ) stellen voor 16 Natura 2000-beheerplannen
op. U bent daarbij op één of andere wijze bij betrokken. En daarom willen we graag via deze
nieuwsbrief even op de hoogte brengen van de stand van zaken m.b.t. deze beheerplannen.
Excuses voor radiostilte
Provincie en DLG beseffen dat de communicatie over de beheerplannen voor een aantal gebieden te
lang heeft stilgelegen. We hebben veel van onze tijd gestoken in de Programma Aanpak Stikstof
(PAS) en - in het geval van DLG - ook in de afronding en overdracht van alle werkzaamheden. DLG
houdt namelijk per 1 maart 2015 op te bestaan. Het informeren over de N2000-beheerplannen is er
daardoor in enkele gevallen bij ingeschoten. We kunnen ons voorstellen dat dit tot enige frustratie
heeft geleid en bieden daarom ook onze excuses aan.
Einde DLG
DLG heeft in opdracht van het Ministerie van EZ gewerkt aan het opstellen van de beheerplannen. De
beheerplannen zijn vrijwel gereed en worden deze maand opgeleverd aan het Ministerie van EZ. Het
Ministerie van EZ zal zorgen voor de vaststelling van de beheerplannen. Momenteel wordt bekeken
hoe dit wordt opgepakt.
De PAS

Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Dat is het
doel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waarin overheden, natuurorganisaties en
ondernemers samenwerken. De PAS nadert nu haar voltooiing. Van 10 januari 2015 tot en
met 20 februari 2015 ligt het ontwerp Programma Aanpak Stikstof ter inzage en kunt u uw
mening geven. Onderdeel van de PAS is een maatregelenpakket gericht op natuurherstel in
de Natura 2000-gebieden. Dit maatregelpakket wordt onderdeel van de Natura 2000beheerplannen. Als u bezwaar hebt tegen deze maatregelen, dan kunt u dat nu kenbaar
maken. Deze maatregelen staan straks niet meer ter discussie bij de inspraakprocedure van
de N2000-beheerplannen. Zie voor meer informatie http://www.fryslan.frl/PAS en
http://pas.natura2000.nl/.
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Druk bezochte informatieavond over de PAS in Beetsterzwaag.

Stand van zaken beheerplannen
De beheerplannen voor De Groote Wielen en het Friese merengebied (3 plannen) zijn vastgesteld en
zijn in uitvoering. Het beheerplan van De Deelen wordt binnenkort vastgesteld. Op dit moment werkt
de provincie aan een uitvoeringsorganisatie. Die organisatie zal ook de afstemming met de streek op
gaan pakken.
De beheerplannen van de Rottige Meenthe, Alde Feanen, het Koningsdiep (3 plannen), de vier Friese
Waddeneilanden zijn vrijwel afgerond. Door het invoegen van de PAS-maatregelen en enkele puntjes
op de ï, kunnen de plannen worden afgerond en kunnen de belanghebbenden via een laatste
informatieavond over de plannen worden geïnformeerd. Daarna volgt de vaststellingprocedure. We
verwachten nu dat deze plannen na de zomer van 2015 kunnen worden vastgesteld.
De beheerplannen Drents-Friese Wold en Lauwersmeer liggen deels in Friesland. DLG heeft ook deze
plannen vrijwel afgerond. Het ministerie van EZ maakt nog afspraken met de provincies over het
vaststellingstraject van deze plannen.
Provincie Fryslân, DLG
8 februari 2015

Op de website www.fryslan.nl/natura2000 kunt u voor alle Natura 2000-gebieden in Fryslân informatie vinden over het Natura
2000-proces.De website is deels achterhaald. We werken er aan de website weer up-to-date te maken.
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