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Aan Provinciale Staten

Onderwerp 

Instemming met Tweede Addendum bij de 

Gebiedsovereenkomst Veenweiden

Krimpenerwaard

 

Geachte Statenleden, 

In de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard werken de gemeente Krimpenerwaard en het

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard samen in opdracht van provincie

Zuid-Holland aan de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De opgave van het NNN

is om in de Krimpenerwaard circa 2.250 ha natuur te realiseren. In de Gebiedsovereenkomst

Veenweiden Krimpenerwaard is deze afspraak tussen gemeente Krimpenerwaard, het

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en provincie Zuid-Holland vastgelegd

(d.d. 25 november 2014).

In deze brief informeren wij u over de wijziging van de Gebiedsovereenkomst Veenweiden

Krimpenerwaard. Wij hebben evenals gemeente Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap

van Schieland en de Krimpenerwaard ingestemd met vastlegging van deze wijziging in het

Tweede addendum bij de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard.

In 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland samen met gemeente Krimpenerwaard

en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard reeds het eerste addendum

bij de Gebiedsovereenkomst vastgesteld. Hiermee is de provinciale bijdrage aan het programma

ten behoeve van de volledige schadeloosstelling/onteigening toegevoegd aan de

Gebiedsovereenkomst.

Het programma Krimpenerwaard bevindt zich nu in de overgang naar de uitvoeringsfase.

Inmiddels zijn de gronden binnen de begrenzing van het NNN grotendeels beschikbaar voor de

realisatie van het NNN. Voor ca. 300 hectare lopen nu nog gesprekken met de grondeigenaren

over zelfrealisatie of verwerving. In het uiterste geval wordt onteigening ingezet. De stuurgroep

heeft aangegeven dat de oorspronkelijke opleverdatum van het programma zoals opgenomen in

de gebiedsovereenkomst, ultimo 2021, niet haalbaar is. Dit wordt onder andere veroorzaakt door

vertraging bij het vaststellen van het bestemmingsplan als gevolg van een langere
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bezwarenprocedure. En, zoals reeds aangegeven in de Najaarsnota 2020 is er tijd nodig voor de

realisatie.  

De stuurgroep geeft aan dat alle gronden die nodig zijn voor de NNN realisatie per eind 2021 /

begin 2022 beschikbaar zullen zijn, via aankoop of via afspraken met de huidige eigenaar over

zelfrealisatie. Daarmee is de realisatie van het totale NNN Krimpenerwaard juridisch geborgd. De

inrichting van ca. 1.700 hectare moet dan echter nog worden uitgevoerd. Dat is een complexe

klus die de stuurgroep gefaseerd uitvoert. Dat is noodzakelijk vanwege de omvang van het in te

richten gebied, de slechte ontsluiting en om zo goed mogelijk rekening te houden met de bestaande

natuurwaarden en het beperken van overlast voor de omwonenden. 

Vanwege procedurele redenen is de verzending van deze brief vertraagd. Er wordt nu en de

komende maanden hard gewerkt aan het opstellen van de gedetailleerde inrichtingsplannen en

uitvoeringsplanning. Wij verwachten u eind dit jaar daarover te kunnen informeren. 

Met het nieuwe addendum blijven we voldoen aan de afspraken met het Rijk om de NNN-

realisatie uiterlijk in 2027 afgerond te hebben. De financiële consequenties van het addendum

worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2021 en de Begroting 2022.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

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