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

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

Omgevingsverordening en de Omgevingsvisie Zuid-Holland.

 

In de brief van 15 januari 2019, PZH-2018-671584356 (DOS-2012-0006876) hebben wij u

geïnformeerd over de vaststelling van de begrenzing van de NNN van de Krimpenerwaard in de

Verordening ruimte 2014 (per 1 april 2019 vervangen door de Omgevingsverordening Zuid-

Holland).

 

Bestemmingsplan Natuurgebieden Krimpenerwaard

Op dinsdag 5 maart 2019 heeft de gemeenteraad van de Krimpenerwaard het bestemmingsplan

Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard vastgesteld. Bij de vaststelling van het

bestemmingsplan zijn zes amendementen aangenomen. Vijf van deze amendementen betreffen

aanpassingen van de begrenzing van het NNN. In het totaal is dit een wijziging in de begrenzing

van het NNN van 9,75  ha. 

 

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

begrenzing van het NNN op kaart 7 van de Omgevingsverordening  Zuid-Holland.

 

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

Veenweiden Krimpenerwaard 2014-2021

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

afgesproken in de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard 2014-2021

(Gebiedsovereenkomst). 

http://www.zuid-holland.nl
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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.

 

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 ca. 9,75  ha. valt, tezamen

met de eerder aangenomen wijzigingen binnen de 1%.

De aanpassingen van het NNN in het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden

Krimpenerwaard nemen wij over.

 

Proces

Wijziging van de begrenzing van het NNN in de Omgevingsverordening is noodzakelijk om de

verordening in overeenstemming te brengen met het gewijzigde bestemmingsplan. Op het besluit

van de gemeente Krimpenerwaard is beroep mogelijk. Hiervoor wordt het bestemmingsplan ter

visie gelegd.

 

Om het gewijzigde bestemmingsplan en het hierop volgende besluit over de

onteigeningsprocedure in rechte overeind te kunnen houden en vertragingen in het proces te

voorkomen, moet het bestemmingsplan in overeenstemming zijn met de Omgevingsverordening.

 

Wij passen het NNN, zoals aangenomen in het bestemmingsplan aan op de kaart 7 van de

Omgevingsverordening Zuid-Holland.

 

Wijziging van de kaarten

De actualisering van de begrenzing van het NNN in de Krimpenerwaard leidt tot wijziging van de

volgende kaarten:

 

Omgevingsverordening:

- Kaart 7 NatuurNetwerk Nederland in de Krimpenerwaard

- Kaart 14 Beschermingscategorieën ruimtelijke kwaliteit

 

Omgevingsvisie:

- het werkingsgebied behorend bij de beleidsbeslissing Completering NatuurNetwerk

Nederland inclusief ecologische verbindingen.
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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 7 en 14 met de wijzigingen van de begrenzing van het  NatuurNetwerk Nederland van de

Krimpenerwaard in de Omgevingsverordening en de Omgevingsvisie Zuid-Holland.

 

 


