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Onderwerp

Aangepaste realisatiestratgie NNN

Geachte Statenleden,

Zoals in de PS-vergadering van 7 oktober 2020 is toegezegd sturen wij u hierbij het plan van
aanpak voor de realisatie van de natuurdoelen.

Versnellen van de realisatie van het NNN
In het Natuurpact (2013) is tussen het Rijk en de provincies afgesproken dat de provincies
verantwoordelijk zijn voor het realiseren van het NatuurNetwerk Nederland (NNN) vóór 2027.
Voor Zuid-Holland betekent die afspraak dat 2021 nog 3.300 ha NNN gerealiseerd moet worden
uiterlijk in 2027.
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft eind 2020 een tweede evaluatie van het Natuurpact
afgerond. Uit deze evaluatie blijkt dat de realisatie van het NNN in alle provincies achterblijft. Eén

van de bevindingen is ‘Het lijkt nog lastig om het Natuurnetwerk in 2027 af te ronden, omdat het
tempo van de uitbreiding vertraagt. De laatste stukken grond zijn moeilijk beschikbaar te krijgen,
mede omdat (agrarische) grondeigenaren onvoldoende perspectief zien in de geboden
compensatie.’

Ook binnen Zuid-Holland lijkt de realisatiesnelheid van het NNN niet voldoende om

de deadline te halen terwijl tegelijkertijd de urgentie voor de natuuropgave toeneemt.

De afspraken uit het Natuurpact over de realisatie van het NNN komen onder andere voort uit
verplichtingen richting Europa voor de Vogel-en Habitatrichtlijndoelen. In 2019 is na een uitspraak
van het Europees hof aangaande het Nederlandse stikstofbeleid extra urgentie ontstaan rondom
het realiseren van deze Vogel- en Habitatrichtlijndoelen. Vanuit het Rijk is in 2020 het nieuwe
Programma Natuur gestart waarin 3 miljard wordt vrijgemaakt als extra inzet om de doelen uit de
Vogel- en Habitatrichtlijn te kunnen halen. Onderdeel daarvan is dat het Rijk aanvullende
middelen beschikbaar stelt voor de versnelling van de realisatie van het NNN.

Bovengenoemde ontwikkelingen vormen samen de aanzet om de huidige realisatiestrategieën
voor het NNN te actualiseren. Aanpassing van de realisatiestrategie loopt parallel met het traject
voor het landelijke Programma Natuur.

Ons kenmerk

PZH-2021-764335010

De geactualiseerde realisatiestrategie bevat:




Een stand van zaken van de realisatieopgave voor het NNN in Zuid-Holland;
De lessons learned van de tot nog toe gerealiseerde en nog lopende
uitvoeringsprogramma's;



Een voorstel voor aanpassing van instrumenten en strategie voor de resterende NNNopgave.

Op basis van

‘lessons learned’

in het uitgevoerde deel van het NNN en de lopende NNN-

gebiedsprocessen in de Krimpenerwaard en Gouwe-Wiericke, zien we kansen om de realisatie
van het resterende deel van de NNN-opgave te versnellen en beter te borgen.
De geactualiseerde strategie voorziet in een brede instrumentenkoffer en positioneert de
provincie in een meer actieve rol in de uitvoering.

De marsroute naar de besluitvorming
Om de aanpassing van de NNN-realisatiestrategie zo goed mogelijk vast te leggen, koersen wij af
op besluitvorming in het door u vast te leggen in het Kaderbesluit in juli. Voor die tijd stemmen wij
af met de groene partners en de commissie KNM. Uiteindelijk zal de besluitvorming rondom de
geactualiseerde realisatiestrategie de planning volgen van de besluitvorming rondom het
Kaderbesluit 2021.

De marsroute is als volgt:

Maart: besluitvorming over de aangepaste NNN-realisatiestrategie door GS en toezending
stukken aan PS

April: Inhoudelijke behandeling van de aangepaste NNN-realisatiestrategie in Commissie KNM
Juli: Vaststellen Kaderbesluit in PS

Wij verzoeken u om de behandeling van de aangepaste realisatiestrategie NNN op te nemen in
procedurevergadering van de Commissie KNM in februari en deze voor inhoudelijke behandeling
op de agenda voor KNM-commissievergadering in april te zetten.
Wij bieden u graag een technische sessie aan over dit onderwerp ter voorbereiding op de
inhoudelijke behandeling april.
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