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Onderwerp
Realisatie Natuurnetwerk Nederland
Publiekssamenvatting
Gedeputeerde Staten (GS) willen het tempo van de realisatie van het Natuurnetwerk verhogen,
want de uitvoering loopt achter op de planning. Ook willen GS de gronden die in eigendom zijn
van de provincie inzetten voor weidevogels en icoonsoorten. GS hebben hiervoor voorstellen aan
Provinciale Staten (PS) gestuurd. De belangrijkste zijn: er komt extra geld voor aanleg van
ecologische verbindingen. Ook worden delen van het Natuurnetwerk waar de aanleg nog niet
begonnen is, eerder ingericht. Daarnaast willen GS afspraken maken met pachters van
provinciale grond om rekening te houden met weidevogels en andere provinciale icoonsoorten,
zoals zwarte stern, argusvlinder en groene glazenmaker. PS bespreken de voorstellen op 11 april
2018.
Advies
1. De brief aan Provinciale Staten vast te stellen, waarin PS worden geïnformeerd over de
voorstellen om het tempo van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te verhogen
en over de uitvoering van Motie 725 (Miljoenen voor winst & weidevogels).
2. De brief aan de Stuurgroep Krimpenerwaard vast te stellen, waarin wordt aangegeven dat
Gedeputeerde Staten instemmen met de voorgestelde wijziging van de procedure voor het
vaststellen van de definitieve begrenzing van het NNN Krimpenerwaard.
3. De publiekssamenvatting vast te stellen, waarin wordt aangegeven dat Gedeputeerde Staten
het tempo van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland willen verhogen, en dat GS
hiervoor voorstellen aan Provinciale Staten (PS) hebben gestuurd.
Besluit GS
Vastgesteld conform advies met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om de brief
aan PS te wijzigen en te vermelden dat de PZH-bijdrage aan het Rijk in het verleden reeds
geheel verrekend is. Tevens een machtiging voor mevrouw Baljeu om na te gaan of een en ander
met betrekking tot reserves en subsidies, mede in het kader van de aanstaande Jaarstukken
2017, correct opgenomen is.
Bijlagen
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1. Brief van GS aan PS
2. Brief van GS aan de Stuurgroep Krimpenerwaard
3. Brief van de Stuurgroep Krimpenerwaard aan GS
4. Concept addendum Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard

1 Toelichting voor het College
Brief aan Provinciale Staten (PS)
De realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) loopt achter op de planning, terwijl de met
het Rijk afgesproken deadline van 2027 niet wijzigt. Aan PS is toegezegd dat de businesscase
voor het programma NNN wordt geactualiseerd. Daarbij wordt op verzoek van PS meegenomen:
hoe het tempo van de realisatie van de ecologische verbindingen versneld kan worden;
of eerder gestart kan worden met de realisatie van de strategische reservering;.
de uitvoering van het vastgestelde behandelvoorstel voor Motie 725 (Miljoenen voor winst &
weidevogels), waarin is aangegeven dat een deel van het provinciale grondbezit in voor
weidevogels belangrijke gebieden ligt en dat de structurele inzet van provinciale grond voor
weidevogelbeheer bij de actualisering van de businesscase NNN meegenomen zal worden.
Op basis van de geactualiseerde businesscase NNN en een risicoanalyse met de externe
partners is de conclusie dat de hierboven genoemde wensen van PS uitgevoerd kunnen worden
binnen de financiële kaders van het huidige NNN-programma.
In de brief aan PS wordt ook de huidige stand van zaken aangegeven met betrekking tot de
overige toezeggingen voor het NNN.
Brief aan de Stuurgroep Krimpenerwaard
Een van de overige toezeggingen voor het NNN heeft betrekking op de definitieve begrenzing van
de NNN voor de Krimpenerwaard. De Stuurgroep Krimpenerwaard geeft aan dat er meer tijd
nodig is voor afstemming met grondeigenaren, voordat een voorstel aan GS gedaan kan worden
voor de definitieve NNN begrenzing voor de Krimpenerwaard. Om er zeker van te zijn dat de
afgesproken einddatum voor de realisatie van het NNN per 2021 hierdoor niet gaat wijzigen, stelt
de Stuurgroep de volgende procedure voor:
A. De NNN-begrenzing wordt door de stuurgroep afgerond op basis van de door GS aangegeven
voorwaarden:
• de definitieve begrenzing moet minimaal 2.250 hectare groot zijn.
• het resultaat van het in- en uitdeuken leidt tot een afwijking van maximaal 1% van deze 2.250
hectare.
B. De NNN-begrenzing wordt vervolgens via de bestemmingsplanprocedure eind 2018 door de
gemeente Krimpenerwaard vastgesteld.
C. De NNN-begrenzing wordt vervolgens verwerkt in de Verordening Ruimte.
In de antwoordbrief wordt aangegeven dat deze procedure akkoord is onder de voorwaarde dat
de begrenzingvoorstellen bestuurlijk worden afgestemd, voordat er besluitvorming plaatsvindt. De
brief van GS aan de Stuurgroep Krimpenerwaard wordt ter informatie aan PS gestuurd.
Financieel en fiscaal kader
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Dit besluit heeft geen financiële gevolgen. De besluitvorming vindt plaats via het Kaderbesluit
Groen 2019.

Juridisch kader
Dit besluit heeft geen juridische gevolgen, omdat er geen verplichtingen richtingen derden worden
aangegaan. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeente Krimpenerwaard wordt
de definitieve begrenzing van het NNN Krimpenerwaard verwerkt in de Verordening Ruimte.
Daarbij is van belang dat in de PS-vergadering van 11 december 2013 een amendement
aangenomen is, waarin GS gemachtigd worden om de definitieve NNN-begrenzing voor de
Krimpenenrwaard vast te stellen en PS over de uitkomst te informeren.

2 Proces
In 2017 is aan de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling toegezegd dat GS voorstellen zullen
formuleren om het tempo van de realisatie van het NNN te verhogen en uitvoering te geven aan
Motie 725. De voorstellen worden bij het Kaderbesluit Groen 2019 ter besluitvorming aan PS
voorgelegd. Ter voorbereiding op dat besluit is bespreking van de inhoudelijke voorstellen in de
vergadering van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling op 11 april 2018 geagendeerd. De
nu vast te stellen brief dient ter voorbereiding voor deze commissievergadering.
Ter voorbereiding op de voorstellen is met externe partners besproken wat de risico’s zijn die de
tijdige realisatie van het NNN bedreigen. Met de regiopartners is afgestemd over de voorstellen
voor het realiseren van weidevogeldoelen op provinciale gronden.
Op basis van de bespreking in de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling wordt de
besluitvorming via het Kaderbesluit Groen 2019 voorbereid.
Met betrekking tot het NNN Krimpenerwaard wordt nauw samengewerkt met de stuurgroep,
gemeente en waterschap. Er geldt een krappe planning om het NNN per 2021 te realiseren.

3 Communicatiestrategie
Er is aanvullend op de publiekssamenvatting op dit moment geen aanvullende communicatie
nodig.
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