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Onderwerp

Beheerovereenkomst Natuurbeheercollectief
Krimpenerwaard

Geachte Statenleden,

In de Krimpenerwaard wordt vóór 1 januari 2027 circa 2.250 ha van het Natuur Netwerk
Nederland (NNN) gerealiseerd, gecombineerd met een bijpassend robuust en duurzaam
watersysteem in het kader van de KRW en het tegengaan van bodemdaling. De realisatie vindt
plaats door de Stuurgroep Krimpenerwaard en het beheer wordt door de provincie gesubsidieerd.

Een deel van de NNN-gronden is eigendom van het Zuid-Hollands Landschap en van
particulieren (zelfrealisatoren) en worden door die partijen als natuur beheerd. Voor de
zelfrealisatoren zijn of worden hiertoe uitvoeringsovereenkomsten gesloten. De resterende
gronden, naar verwachting ca. 780 ha, zijn of komen naar verwachting eind 2021 in provinciaal
eigendom. Om versnippering van beheer te voorkomen, heeft de provincie in het gebiedsproces
de wens neergelegd dat er één beheerorganisatie komt voor het NNN Krimpenerwaard: één loket
voor alle gebruikers / beheerders en één aanspreekpunt voor de provincie. De provincie is in dat
geval bereid de provinciale gronden binnen de natuuropgave voor langere termijn, bijvoorbeeld
via erfpacht, beschikbaar te stellen aan dit beheercollectief.

Op verzoek van de provincie heeft de Stuurgroep Krimpenerwaard in 2018 het initiatief genomen
om met de gebiedspartijen te komen tot een gezamenlijke ambitie en aanpak voor een
beheercollectief. Dit heeft in oktober 2020 geleid tot de oprichting van de stichting
Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard (NBC). Dit is een unieke organisatie in Nederland,
waarbij natuur en landbouw zijn verenigd in één organisatie. De vier partijen die samen het
Natuurbeheercollectief vormen, zijn het Zuid-Hollands Landschap, de Vereniging Agrarisch
Natuur- en Landschapsbeheer Weidehof, de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard en de
agrarische Natuurcoöperatie Krimpenerwaard. Voorzitter van het NBC is de heer J. Heijkoop.

De hoofdtaken van het NBC zijn het uitvoerend beheer van de provinciale natuurgronden en de
coördinatie van het beheer van de 2.250 ha in samenwerking met de andere beheerders (1-
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loketfunctie). Het beheer wordt, waar mogelijk, ingevuld door agrarisch medegebruik en
natuurinclusieve landbouw.

Voor het natuurbeheer is provinciebreed de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL)
beschikbaar. Alleen eigenaren of erfpachters komen voor SNL in aanmerking. De provincie is
voornemens de gronden in erfpacht uit te geven, echter dit kan pas na afronding van de
inrichting. Gedurende de inrichting moet de provincie namelijk eigenaar blijven van de grond
omdat er anders geen recht is op BTW-teruggave van de inrichtingskosten. Dit betekent dus dat
de SNL-regeling voorlopig niet kan worden toegepast.

Over dit punt is met de Stuurgroep Krimpenerwaard en het NBC gesproken. In het Bestuurlijk
Overleg van 18 februari 2021 is ingestemd met de systeemkeuze om de provinciale gronden aan
het NBC voor de periode 2022-2027 in pacht uit te geven1 (in plaats van erfpacht). De provincie
zal een begrotingssubsidie aan het NBC verstrekken

– gebaseerd op de SNL-tarieven2 - ten

behoeve van het natuurbeheer 2022 - 2027 op de verpachte PZH-gronden. Deze subsidie is
bedoeld voor zowel de pachtgronden van het NBC als van de zelfrealisatoren. Deze afspraken
zijn inmiddels uitgewerkt in een beheerovereenkomst - grondslag voor de subsidie - en een
pachtovereenkomst. Zowel de beheer- als de pachtovereenkomst gaan in per 1 januari 2022 en
hebben een looptijd van zes jaar. Op 29 juni jl. hebben wij ingestemd met het aangaan van de
beheerovereenkomst met het NBC; de pachtovereenkomst volgt na de zomer op basis van de
meest actuele perceellijst. De beheerovereenkomst bevat afspraken over het beheer conform een
beheerplan, over monitoring en over de op termijn te bereiken natuurkwaliteit.

De beheerkosten voor de 6-jaarsperiode van 2022 tot en met 2027 bedragen

€ 2.115.000,-; deze

vallen binnen de middelen van ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland. Via de begroting
2022 zult u worden voorgesteld deze middelen beschikbaar te stellen in de vorm van een
begrotingssubsidie.

In 2027 zullen wij in overleg treden met het NBC over voortzetting van de afspraken in de vorm
van een erfpachtovereenkomst. Bij overeenstemming zullen wij het voornemen tot erfpachtuitgifte
aan het NBC dan publiceren, overeenkomstig het uitgangspunt level playing field of
gelijkberechtiging uit de Nota Grondbeleid. Dit betekent dat ook andere partijen de mogelijkheid
krijgen om kennis te nemen van dit voornemen en eventueel hun interesse kenbaar kunnen
maken. In dat laatste geval kan de provincie alsnog besluiten tot een inschrijvingsprocedure
(vergelijkbaar met een meervoudige aanbesteding).

Met de beheerovereenkomst en de bijbehorende subsidie is het beheer van de volledige 2.250
ha, inclusief de gronden van de zelfrealisatoren, met ingang van 2022 geregeld. Vervolgens
moeten nog afspraken gemaakt worden over de invulling van de 1-loketfunctie van het NBC,
zodat de provincie in het vervolg één aanspreekpunt heeft voor het beheer in de
Krimpenerwaard. De te leveren prestaties en de vergoeding hiervoor worden geregeld in een

1

m.u.v. de pachtgronden die de agrarische zelfrealisatoren nodig hebben voor de
natuurinclusieve bedrijfsvoering
2

Uitgaande van de SNL-normvergoeding per 2022 van 84 procent van de standaardkostprijs
van de landelijke Index Natuur en Landschap.
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aparte Samenwerkingsovereenkomst. Hierover zullen wij u in het vierde kwartaal van dit jaar
nader informeren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Bijlagen:

- Beheerovereenkomst Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard
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