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1

Van
Liere
(PvdD)

9.a.

Tekin

Wijziging
PRV, artikel
19 WKW

Artikel 19 lid 3 stelt als voorwaarde voor een
nieuwe activiteit dat deze niet mag leiden tot
een significante vermindering van de
oppervlakte van de NNN of de
natuurverbindingen. Naar welk oppervlakte
wordt verwezen?

Hier wordt verwezen naar de oppervlakte welke
is vastgelegd op de kaart in de PRV. De
gemeente moet aangeven op welke wijze ze de
kwaliteiten, beschreven in de WKW, binnen de
NNN zal gaan beschermen. De gemeente zal in
het bestemmingsplan moeten aangeven op
welke wijze zij de in de PRV begrensde
natuurgebieden zal beschermen. Zij zal dus ook
moeten aangeven op welke wijze naast de
kwaliteit ook de oppervlakte beschermd wordt.
Dat kan zij nog steeds doen met een
enkelbestemming natuur, maar ook met een
dubbelbestemming waarmee oppervlakte en
kwaliteit beschermd wordt.

2

Van
Liere
(PvdD)

9.a.

Tekin

Wijziging
PRV, artikel
19 WKW

Een nieuwe activiteit noch het
bestemmingsplan kan de kaart van de PRV
wijzigen, dus het gaat niet om het
oppervlakte NNN op de provinciale kaart.
Maar het bestemmingsplan hoeft de NNN
niet als natuur te begrenzen. Dus het
oppervlakte 'bestemde natuur' kan ook niet
naar verwezen worden. Is het überhaupt
mogelijk (na deze wijziging) voor een
bestemmingsplan om een nieuwe activiteit
mogelijk te maken dat het oppervlakte van
het gebied verkleind? Zo ja, hoe dan?

Een activiteit in de NNN die de oppervlakte
verkleind of de wezenlijke kenmerken en
waarden beïnvloed, is pas mogelijk na
goedkeuring door de provincie omdat daarvoor
de PRV moet worden gewijzigd. Een nieuwe
activiteit die de oppervlakte verkleind kan niet.
Een kwaliteit die oppervlakte en kwaliteit niet
aantast kan weer wel.
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3

Van
Liere
(PvdD)

9.a.

Tekin

Wijziging
PRV, artikel
19 WKW

Welke bestemmingen zijn mogelijk binnen de
NNN, als 'natuur' geen verplichte bestemming
meer is?
Anders gevraagd, welke bestemmingen zijn
onmogelijk en welk artikel regelt dat
expliciete verbod?

Alleen bestemmingen die de oppervlakte,
samenhang en de kwaliteit van de NNN niet
aantasten zijn mogelijk. Dat betekent
bijvoorbeeld dat woningbouw binnen deze
begrenzing onmogelijk is. Wel mogelijk is
bijvoorbeeld een combinatie van natuur en
recreatie of natuur en landbouw op basis van
de beschreven kenmerken en waarden.

4

Van
Liere
(PvdD)

9.a.

Tekin

Wijziging
PRV, artikel
19 WKW

Indien de natuurlijke ontwikkelingen in de
toekomst anders blijken dan werd verwacht
in de WKW en de natuurwaarden ontstaan
die niet werden voorzien in de WKW, op
welke wijze zijn deze natuurwaarden dan
beschermd? En welk artikel regelt die
bescherming?

Als de kwaliteiten van een gebied wijzigen als
gevolg van nieuw ontstane natuurwaarden, is
de provincie aan zet om de wezenlijke
kenmerken en waarden in de PRV aan te
passen. De gemeente is daarna aan zet om aan
te geven op welke wijze zij die kwaliteiten zal
beschermen. Over 2 jaar zal de werkwijze, in
opmaat naar de inwerkingtreding van de
Omgevingswet, worden geëvalueerd.
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