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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-651591967 (DOS-2012-
0006876)

Onderwerp

Partiële wijziging Verordening Ruimte inzake de wijziging van de NNN-begrenzing

Krimpenerwaard
 

Advies

1 . Vast te stellen het ontwerp van de Partiële wijziging Verordening Ruimte 2014 inzake de

NNN-begrenzing van de Krimpenerwaard.

2. Bepalen dat het ontwerp van de Partiële wijziging Verordening Ruimte 2014 inzake de NNN-

begrenzing van de Krimpenerwaard per 29 augustus 2018 ter inzage wordt gelegd voor een

periode van 6 weken, waarbij  een ieder in de gelegenheid wordt gesteld een zienswijze

kenbaar te maken.

3. Bepaald dat de procedure van de ter inzagelegging gelijktijdig plaatsvind met de ter

inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Krimpenerwaard, dat

beide procedures via een gezamenlijke bekendmaking worden gepubliceerd in het

Provinciale Blad, dat de zienswijzen via één loket kunnen worden ingediend bij de gemeente

Krimpenerwaard en dat er een gezamenlijke reactienota wordt opgesteld.

4. Vast te stellen de brief aan de gemeente Krimpenerwaard, met een afschrift aan het

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard met betrekking tot  het besluit tot

vaststelling van de ontwerp-wijziging van de NNN-begrenzing in de Verordening Ruimte.

5. Vast te stellen de brief aan de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard met betrekking tot

het besluit tot vaststelling van de ontwerp-wijziging van de NNN-begrenzing in de

Verordening Ruimte.

6. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten met betrekking tot het besluit tot

vaststelling van de concept-wijziging van de NNN-begrenzing in de Verordening Ruimte.

7. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot het besluit tot vaststelling van de

ontwerp-wijziging van de NNN-begrenzing in de Verordening Ruimte.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies met een tekstuele machtiging voor gedeputeerde Weber om de
NNN-begrenzing nog aan te passen en tevens waar nodig wijzigingen aan te brengen teneinde te
voldoen aan de standaarden voor de digitale verplichtingen van de Wet ruimtelijke ordening.
 

Bijlagen
- Kaart met de ontwerp-wijzigingen van de NNN-begrenzing in de Krimpenerwaard
- Brief aan de gemeente Krimpenerwaard
- Brief aan de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard
- GS-Brief aan Provinciale Staten

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 10 juli 2018 10 juli 2018
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1 Toelichting voor het College

 

 

Op grond van artikel 2.3.2 lid 3 van de Verordening Ruimte zijn GS gemachtigd om de definitieve

begrenzing van de NNN in de Krimpenerwaard vast te stellen.

 

GS hebben met de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard afgesproken, dat de stuurgroep een

voorstel maakt voor de begrenzing van het NNN Krimpenerwaard. Bij het voorstel van de

stuurgroep van de natuur begrenzing zijn er ha’s NNN ontgrensd  en er zijn ha’s NNN toegevoegd,

het zo genaamde in- en uitdeuken. GS hebben daar de volgende voorwaarden aan verbonden: 

1 . De definitieve begrenzing moet conform de Gebiedsovereenkomst minimaal 2.250 hectare

groot zijn.

2. Het in- en uitdeuken mag een saldo hebben van maximaal 1 % van het totale areaal van 2.250

ha.

 

De Stuurgroep heeft op  21 juni  2018 het voorstel voor de begrenzing ingediend. Het voorstel is

getoetst aan de gestelde voorwaarden. De conclusie is dat het daaraan voldoet. Per saldo gaat het

om 2260  hectare en dat past binnen de gestelde voorwaarde.

 

De gemeente Krimpenerwaard heeft de provincie verzocht om ten behoeve van de

belanghebbenden de procedures van de vaststelling van het bestemmingsplan en de Partiële

wijziging Verordening Ruimte  inzake de wijziging van de NNN-begrenzing Krimpenerwaard

tegelijkertijd te laten plaatsvinden. Beide plannen zullen zelfstandig worden vastgesteld.

Voorgesteld wordt om , één procedure te volgen, waarbij indiener van de zienswijze één reactie

kan geven op beide plannen en dit in kan dienen bij de gemeente Krimpenerwaard. Dit is juridisch

mogelijk.

 

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen financiële consequenties op dit besluit van toepassing 

 

Juridisch kader

Overeenkomstig de wettelijke eisen wordt het ontwerp ter inzage gelegd voor een periode van zes

weken, waarbij een ieder de mogelijkheid wordt geboden om een zienswijze in te dienen.

Het ontwerp Partiële herziening van de Verordening Ruimte wordt gelijktijdig ter visie gelegd met

het ontwerpbestemmingsplan Krimpenerwaard.

 

Overweging

Het vaststellen van de Partiële herziening van de Verordening Ruimte , en het vaststellen van een

bestemmingsplanwijziging zijn twee verschillende besluiten met ieder hun eigen procedure. Ten

behoeve van belanghebbenden wordt  er voor gekozen om de Verordening Ruimte-procedure en

de bestemmingsplan procedure zo optimaal mogelijk af te stemmen, via:

- Een gezamenlijke bekenmaking

- Gelijktijdige zienswijzeperiode

- 1 loket voor indienen zienswijze (gemeente)

- Gezamenlijke reactienota
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Voorgesteld wordt om  de procedures gelijk te laten lopen, waarbij zowel de Provincie Zuid-Holland

als de Gemeente Krimpenerwaard ter inzage leggen en één loket openen.

Niet uitgesloten kan worden  dat zienswijzen tegen het ene besluit tevens zienswijzen tegen het

andere besluit betreffen. Dat bepalen belanghebbenden zelf. Daarnaast kunnen in beide

procedures de zienswijzen verschillend van aard zijn. Bij de begrenzing in de Verordening Ruimte 

zal het meer gaan om de begrenzing zelf. In het bestemmingsplan zal het meer gaan over

planschade. De aard van de besluiten is ook net anders. De begrenzing van de NNN  in de

Verordening Ruimte gaat over het gebied als geheel. In de bestemmingsplanprocedure zal het over

de individuele percelen gaan. En tot slot zijn het besluiten van verschillende bevoegde gezagen.

Alle aspecten zullen worden behandeld in één Nota van Beantwoording op de zienswijzen.

 

2 Proces

Besluitvorming Provinciale Staten (PS)

In november 2017 heeft u  aan PS gemeld dat P S worden geïnformeerd over het GS-besluit met

betrekking tot de NNN-begrenzing voor de Krimpenerwaard. Hierover 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. Conform deze afspraak is advisering door PS

niet nodig en wordt het GS-besluit ter informatie aan PS gezonden.

 

Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte 2014

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.

 

Procedure vaststelling begrenzing  NNN door de Stuurgroep

De  gemeente Krimpenerwaard stelt  op 10 juli 2018 het ontwerp-bestemmingsplan

Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard vast. De ontwerp- begrenzing van Natuurgebiedenis

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

die zijn ingediend op het Voorontwerp-Bestemmingsplan Krimpenerwaard. De Stuurgroep verzoekt

de Provincie Zuid-Holland om de ontwerp-begrenzing  Natuurgebieden  op te nemen in de in de

Verordening Ruimte 2014 van de Provincie Zuid-Holland.

https://www.ruimtelijkeplannenzuidholland.nl/VRM/#NL.IMRO.PT.s9abea014-748c-4b73-bb74-f92144c665a4
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Vervolgprocedure

Het ontwerp van de  Partiële wijziging  de Verordening Ruimte wordt van 29 augustus tot en met 9

oktober 2018, gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan door de gemeente Krimpenerwaard, ter

visie gelegd. Hierop kunnen zienswijzen worden ingediend.

Op 6 november wordt de Nota beantwoording op de Zienswijzen en de Partiële wijziging van de

Verordening Ruimte definitief door GS vastgesteld.

 

De definitieve begrenzing van het NNN in de Krimpenerwaard in het Natuurbeheerplan Zuid-

Holland zal plaatsvinden bij de vaststelling van de wijziging van het Natuurbeheerplan voor 2020.

In december 2018 zal  een extra openstellingsbesluit worden genomen met daarin de nieuw

vastgestelde begrenzing.

Op basis van dit Natuurbeheerplan en het openstellingsbesluit  kan SKNL en SNL- subsidie

worden aangevraagd.

 

3 Communicatiestrategie

 

Over de ter inzagelegging wordt gezamenlijk met de gemeente Krimpenerwaard gecommuniceerd.

Het besluit wordt openbaar gemaakt door mededeling hiervan in de Staatscourant en publicatie

(voor wat betreft de wijzigingen in de Verordening ruimte 2014) in het Provinciaal Blad  op 28

augustus 2018  na vaststelling in GS op 10 juli 2018. De indieners van zienswijzen worden per brief

door de gemeente Krimpenerwaard op de hoogte gebracht van de vaststelling en de

beantwoording van hun zienswijzen. Naar aanleiding van dit besluit versturen de gemeente

Krimpenerwaard en de provincie gezamenlijk een persbericht, passen de informatie op de website

aan, en versturen digitaal een nieuwsbrief. 

 


