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Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

ln het bestuurlijk overleg van 26 oktober 2017 hebben wij met u afgesproken dat u op 1 januari 

2018 een voorstel indient voor de definitieve begrenzing van het Natuurnetwerk (NNN) 

Krimpenerwaard. 

In uw brief van 19 februari 2018 geeft u aan dat u meer tijd nodig heeft voor overleg met de 

grondeigenaren. Daarom kunt u op dit moment nog geen definitief voorstel doen voor de NNN-

begrenzing. Om er zeker van te zijn dat de afgesproken einddatum van 2021 voor de realisatie 

van het NNN Krimpenerwaard hierdoor niet gaat wijzigen, stelt u voor om de procedure voor de 

vaststelling van de NNN-begrenzing te wijzigen.

U stelt voor dat u in overleg met de gemeente Krimpenerwaard de begrenzingvoorstellen, 

conform de bij uw brief gevoegde kaart,  afrondt. De begrenzing wordt vervolgens in het 

ontwerpbestemmingsplan verwerkt. Bij de afronding van de NNN-begrenzing hanteert u de 

randvoorwaarden die wij eerder met u hebben afgesproken:

1. De definitieve begrenzing moet ongeveer 2.250 hectare groot zijn.

2. Het resultaat van het in- en uitdeuken leidt tot een afwijking van maximaal 1% van deze 2.250 

hectare.

U geeft aan dat u, vooruitlopend op de verwerking in het ontwerpbestemmingsplan, de

wijzigingsvoorstellen bestuurlijk met ons afstemt. Naar verwachting zal dat eind mei / begin juni 

2018 plaatsvinden. 

De definitieve begrenzing van het NNN Krimpenerwaard wordt eind 2018 door de gemeenteraad 

vastgelegd in het bestemmingsplan. Vervolgens kan het verwerkt worden bij de eerstvolgende 

actualisering van de Verordening Ruimte. 
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Wij hebben kennis genomen van het door u meegestuurde overzicht van de huidige stand van 

zaken en wij stemmen in met de door u voorgestelde procedure.

.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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