
Formulier voor het indienen van een zienswijze op het ontwerp Natuurbeheerplan Fryslân 2023 
 
Belanghebbenden kunnen tot en met 29 mei 2022 een zienswijze indienen op de inhoudelijke wijzigingen 
in het Ontwerp Natuurbeheerplan Fryslân 2023 ten opzichte van het natuurbeheerplan 2022. De 
wijzigingen zijn zichtbaar in de digitale kaart. 
 
Voor het indienen van een wijziging kunt u gebruik maken van dit formulier. 
 

    Naam: 
    Adres: 

           Postcode: 
       Woonplaats: 
Telefoonnummer: 
        e-mailadres: 
 
 
Ik dien een zienswijze in op: 
 
De begrenzing: een ingetekende gebiedsgrens klopt volgens u niet of u wilt een uitbreiding 
aangeven 

• Geef aan met welke begrenzing u het niet eens bent en wat uw motivatie is: 
Bij een verzoek tot uitbreiding van de begrenzing van het leefgebied dient deze ecologisch te 
zijn onderbouwd. Denk hierbij aan: type beheer, ligging, doelsoorten, aantallen en voorkomen 
van doelsoorten en relatie met ander beheer (zowel agrarisch als natuur). Voor Open 
Grasland vragen wij u de cijfers van de laatste 3 jaar aan te leveren. 
 

• Geef op een uitgeprinte kaart aan om welk perceel/welke percelen het gaat en teken in hoe 
volgens u de grens moet lopen. Gebruik voor grenzen van de leefgebieden harde grenzen in 
het veld, zoals bijvoorbeeld wateren, paden en wegen. Zorg dat er een duidelijk 
herkenningspunt op de kaart zichtbaar is en zet ook uw naam en adresgegevens op deze 
kaart. 

  
Het leefgebied: u bent het niet eens met het aan het perceel toegekende leefgebied 

• Geef aan met welk beheertype u het niet eens bent, welk beheertype u graag wilt en wat uw 
motivatie is: 
 

• Geef op een uitgeprinte kaart aan om welk perceel/welke percelen het gaat en geef het 
gewenste beheertype aan. Zorg dat er een duidelijk herkenningspunt op de kaart zichtbaar is 
en zet ook uw naam en adresgegevens op deze kaart. 

 
Overig 

• Geef aan waar u het niet mee eens bent en wat uw motivatie is: 
 

• Geef indien van toepassing op een uitgeprinte kaart aan om welk perceel/welke percelen het 
gaat. Zorg dat er een duidelijk herkenningspunt op de kaart zichtbaar is en zet ook uw naam 
en adresgegevens op deze kaart. 
 

U kunt een zienswijze versturen via onderstaande postadres of email naar SANL@fryslan.frl . 
 
Provincie Fryslân 
t.a.v. afdeling Natuurlijk Kapitaal 
Postbus 20120 
8900 HM Leeuwarden 
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