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Op 27 september 2017 staat de aanpassing van de realisatiestrategie voor het Natuurnetwerk in 

de Krimpenerwaard op de agenda van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling.

Op 10 juli 2017 heeft de Stuurgroep Krimpenerwaard  bijgevoegde brief gestuurd. In de brief 

vraagt de Stuurgroep om instemming met de aangepaste realisatiestrategie en de financiële 

consequenties daarvan. 

Wij zijn positief over het voorstel van de Stuurgroep Krimpenerwaard. De aangepaste 

realisatiestrategie is gebaseerd op zelfrealisatie, maar in een deel van de Krimpenerwaard was 

geen alternatief voorhanden voor ondernemers die niet kiezen voor zelfrealisatie. Met de 

aangepaste realisatiestrategie wordt die duidelijkheid wel geboden. Daardoor is een versnelling 

van de uitvoering mogelijk. Betrokkenen die via zelfrealisatie bij willen dragen aan de natuur-, 

water- en bodemdaling doelstellingen worden begeleid in de omvorming van hun onderneming

naar een natuurinclusieve onderneming en daarin gefaciliteerd door een gebundelde inzet van 

instrumenten, subsidies en grond. Met de betrokkenen, die niet kiezen voor zelfrealisatie kan de 

Stuurgroep afspraken maken over uitplaatsing of aankoop tegen volledige schadeloosstelling. 

Conform de voorgestelde planning kan de Stuurgroep doorpakken met het maken van afspraken 

over zelfrealisatie en de uitvoering daarvan. 

Hiermee wordt de realisatie van weidevogeldoelstellingen versneld, conform de door u op 28 juni 

jl. vastgestelde Motie 725. 

De Stuurgroep vraagt de provincie om  maximaal € 22,5 mln. ter beschikking te stellen voor 

afwaardering op grond van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) 

en aankoop van gronden. Dit is een worst-case inschatting van de kosten. Het bedrag is 

berekend op basis van het uitgangspunt dat alle nog niet beschikbare percelen (waarvoor als 

realisatiestrategie zelfrealisatie geldt) aangekocht worden. Dit is nodig vanwege de vaststelling 

van het bestemmingsplan. Er moet financieel gewaarborgd zijn dat het bestemmingsplan 
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uitgevoerd kan worden. Uitgaande van het worst-case scenario zijn de geraamde kosten € 22,5 

mln. Daar staat (op termijn) een geraamde opbrengst van ca. € 6 mln. tegenover vanwege de 

verkoop en de uitgifte van erfpacht van de aangekochte gronden aan een nieuwe eigenaar die 

door middel van natuurinclusieve landbouw bij gaat dragen aan het realiseren van de natuur-, 

water- en bodemdaling doelstellingen. Vanwege de nieuwe bestemming en afspraken over de 

inrichting geldt daarvoor een afgewaardeerde grondprijs. De netto kosten in het worst-case 

scenario zijn dus ca. € 16,5 mln. ( € 22,5 - € 6 mln.). De werkelijke kosten zullen echter lager zijn, 

omdat een deel van de doelstellingen via zelfrealisatie uitgevoerd zal worden. De komende jaren 

zal duidelijk worden hoe groot dat deel precies is. 

Daarnaast vraagt de Stuurgroep om extra middelen voor onder ander de proceskosten: in totaal 

€ 1,9 mln. voor de periode t/m 2021. Het gaat daarbij om proceskosten voor onteigening en 

personele kosten voor versnelling van de uitvoering en voor verwerving, onteigening en 

begeleiding bij zelfrealisatie.

Vanwege de aanpassing van de realisatiestrategie vraagt de Stuurgroep dus om maximaal        

€ 24,4 mln. Conform motie 725 wordt dit bedrag gedekt binnen het Programma Natuurnetwerk

(Programma 1, Groen – Waterrijk en Schoon). Dit is mogelijk vanwege de gunstige resultaten van 

de Grond-voor-grond verkopen. De financiële consequenties worden verwerkt in de Begroting 

2018 / PZG. Vervolgens wordt de Gebiedsovereenkomst aangepast.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Bijlagen:

- Brief van de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard Realisatiestrategie NNN
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