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Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

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.

Uw gemeenteraad heeft op 5 maart jl. het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden

Krimpenerwaard vastgesteld. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn zes

amendementen aangenomen, waarvan vijf amendementen betrekking hebben op de begrenzing

van het NatuurNetwerk Nederland (NNN). U doet het verzoek om het NNN aan te passen op de

wijzigingen van het bestemmingsplan. U doet tevens een verzoek om de begrenzing van het

perceel nabij Lekdijk-West 113 te Bergambacht op kaart 7 bij de Omgevingsverordening Zuid-

Holland te corrigeren.

 

Met de aangenomen amendementen wijkt de natuurbegrenzing in de Krimpenerwaard af van het

NNN in de Omgevingsverordening Zuid-Holland.

 

Wij hebben besloten om het NNN aan te passen in de Omgevingsverordening Zuid-Holland 

overeenkomstig de wijzigingen in het bestemmingsplan. Tevens hebben wij besloten om akkoord

te gaan met de correctie van de begrenzing van het NNN van het perceel nabij Lekdijk-West 113

te Bergambacht.

 

Toetsing aan de doelen van de natuuropgave en afspraken in de Gebiedsovereenkomst

De vijf amendementen zijn alle getoetst op de invloed op de te realiseren natuurdoelen, zoals

afgesproken in de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard 2014-2021. Vanwege de

ligging van de buiten de begrenzing gebrachte percelen, vaak direct aan een doorgaande weg

nabij bouwpercelen, is er geen sprake van een onevenredige inbreuk op de natuur- en

landschapswaarden in dit gebied.
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Voor de definitieve begrenzing van het NNN geldt, conform de afspraken die zijn vastgelegd in de

Gebiedsovereenkomst, dat er circa 2.250 ha. natuur gerealiseerd wordt in de Krimpenerwaard. Er

mag een afwijking hierop gemaakt worden van 1%. De wijziging van  9,75  ha. valt, tezamen met

de eerder aangenomen wijzigingen, binnen deze 1%.

 

Enkele aanpassingen aan de begrenzing van de NNN in het bestemmingsplan zijn gedaan met

het oog op mogelijke toekomstige uitbreidingen van het dorpsgebied. Wij willen u er op wijzen dat

wij, met het aanpassen van het NNN in de Omgevingsverordening Zuid-Holland, niet bij voorbaat

instemmen met de beoogde dorpsuitbreidingen. Hiervoor is een afzonderlijke procedure nodig.

 

Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.

 

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts

bovenaan in deze brief hebben opgenomen. 

Met vriendelijke groet,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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

Bijlagen:

- Kaart 7 en 14 met de wijziging van de begrenzing van het NatuurNetwerk Nederland van de 

Krimpenerwaard in de Omgevingsverordening en de Omgevingsvisie Zuid-Holland

 

Afschrift aan:

- Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard

 


