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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-764335010 DOS-2018-

0001643

Onderwerp

Aangepaste realisatiestrategie NNN

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de aangepaste realisatiestrategie NNN

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de aangepaste realisatiestrategie NNN

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

Brief aan Provinciale Staten over de aangepaste realisatiestrategie NNN

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 26 januari 2021 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

In de PS-vergadering van oktober 2020 is een toezegging gedaan om PS in januari 2021 een

Plan van Aanpak te sturen voor de realisatie van de Natuurdoelen. Middels bijgevoegde brief

informeren wij PS over de planning en aanpak voor een geactualiseerde realisatiestrategie voor

de NNN-opgave en voldoen daarmee aan deze toezegging.

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.

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 NNN-

opgave.

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. 
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De meerkosten voor de geactualiseerde strategie worden gedekt vanuit het bestaande NNN-

programma in combinatie met de aanvullende middelen die vanuit het Rijk beschikbaar worden

gesteld in het kader van het nieuwe Programma Natuur.

Financieel en fiscaal kader

n.v.t.

Totaalbedrag exclusief BTW : € 0,00

Programma  : Programma 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

n.v.t.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In de PS-vergadering van oktober 2020 is een toezegging gedaan om PS in januari 2021 een

Plan van Aanpak te sturen voor de realisatie van de Natuurdoelen. Middels bijgevoegde brief

informeren wij PS over de planning en aanpak voor een geactualiseerde realisatiestrategie voor

de NNN-opgave en voldoen daarmee aan deze toezegging.

 

3 Proces

 

De besluitvorming rondom de nieuwe realisatiestrategie wordt gekoppeld aan het Kaderbesluit

Groen dat in juli 2021 wordt vastgesteld door PS.

Voor dat de aangepaste strategie wordt voorgelegd aan PS wordt deze in maart in GS behandeld.

In februari vindt afstemming over de geactualiseerde strategie plaats met de relevante

portefeuillehouders en groene partners.

Proces van besluitvorming:

Maart 2021: besluitvorming over de aangepaste NNN-realisatiestrategie door GS en toezending

stukken aan PS

April 2021 : Inhoudelijke behandeling van de aangepaste NNN-realisatiestrategie in Commissie

KNM

Juli 2021: Vaststellen Kaderbesluit in PS

Middels bijgevoegde brief informeren we PS over de planning, de inhoudelijke afstemming en

over de besluitvorming.

 

4 Participatie en rolneming

 n.v.t.
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5 Communicatiestrategie

 

Buiten de Publiekssamenvatting zal er op dit moment geen aparte communicatie over de

aangepaste realisatiestrategie NNN volgen. Rondom de besluitvorming over dit onderwerp zal

een aparte communicatiestrategie worden gestart. 

 


