
 

Met deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de vaststelling van de ontwerp-wijziging van

de begrenzing van het NatuurNetwerk Nederland (NNN) voor de Krimpenerwaard in de

Verordening Ruimte.

 

In november 2017 hebben wij u geïnformeerd over het voorgenomen besluit met betrekking tot de

NNN-begrenzing van de Krimpenerwaard.  Bij de vaststelling van de begrenzing door de

Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard  zijn er ha’s NNN ontgrensd en er zijn ha’s NNN

toegevoegd, het zo genaamde  in- en uitdeuken. Daarbij is de volgende afspraak gemaakt:

“Wanneer het in- en uitdeuken een saldo heeft van meer dan 1% van het totale NNN-areaal in de

Krimpenerwaard (2.250 hectare), dan zullen GS het besluit voor advies voorleggen aan de

Statencommissie Duurzame Ontwikkeling”. Het saldo van de begrenzing  is minder dan 20 ha.

Het saldo valt binnen de 1% van de totale NNN-begrenzing van de Krimpenerwaard van 2250 ha.

Conform deze afspraak is advisering door PS niet nodig en wordt het GS-besluit ter informatie

aan PS gezonden.

 

Ontwerpbestemmingsplan Krimpenerwaard 

De gemeente Krimpenerwaard heeft op 10 juli jl. het ontwerpbestemmingsplan, met daarin de

ontwerp-begrenzing van het NNN voor de Krimpenerwaard, vastgesteld. Deze begrenzing is een

resultaat van de gesprekken met de betrokken partijen, de grondeigenaren en de zienswijzen, die

zijn ingediend op het Voorontwerpbestemmingsplan Krimpenerwaard.

 

De Stuurgroep  Veenweiden Krimpenerwaard is op 21 juni jl. akkoord gegaan met de NNN-

begrenzing en verzoekt de Provincie Zuid-Holland om de begrenzing NNN op te nemen in de

Verordening Ruimte, Programma ruimte en Verordening ruimte 2014 van de Provincie Zuid-

Holland. 
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Op de wijziging van de NNN-begrenzing in de Krimpenerwaard  is het Omgevingsbeleid Zuid-

Holland, Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte 2014, Artikel 2.3.2

NatuurNetwerk Nederland en strategische reservering natuur van toepassing.

 

Lid 3 van dat artikel luidt: 

Definitieve begrenzing NNN in de Krimpenerwaard en Bodegraven-Noord

De begrenzing van het NatuurNetwerk Nederland bedoeld in het eerste lid, heeft een voorlopig

karakter voor zover deze gronden zijn gelegen binnen de Krimpenerwaard en het voormalige

landinrichtingsproject Bodegraven-Noord, waarvan de plaats geometrisch is bepaald en verbeeld

op Kaart 8 NatuurNetwerk Nederland. Gedeputeerde Staten stellen de definitieve begrenzing vast

van het NatuurNetwerk Nederland binnen deze gebieden.

 

Vervolgproces

Met de gemeente Krimpenerwaard is afgesproken om de procedures voor de wijziging van de

NNN-begrenzing in de Verordening Ruimte en de vaststelling van het bestemmingsplan

Krimpenerwaard gelijktijdig en gezamenlijk  te laten te laten plaatsvinden. Er komt een

gezamenlijke bekendmaking, zienswijzen kunnen via één loket (de gemeente) worden ingediend

en er wordt een gezamenlijke Nota van beantwoording opgesteld.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Bijlagen:

- kaart ontwerp-wijziging NNN-begrenzing Krimpenerwaard
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