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Amendement geen verkleining oppervlakte NNN
De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 14januari 2019,
hebben kennisgenomen van de statenvoordracht VD-03 Wijziging Provinciale Verordening (PRV)
m.b.t. natuurnetwerk Nederland (NNN), strandzonering en kleinschalige ontwikkeling;

constateren dat:
het woord significante voor vermindering in artikel 19 lid 3 in de zin ‘... of tot een
significante vermindering van de oppervlakte van het natuurwerk Nederlands of de
natuurverbindin gen, of de natuurverbindingen of van de samenhang tussen die
gebieden’ onduidelijkheid geeft;
• hiermee de mogelijkheid aanwezig is dat het oppervlak van het Natuur Netwerk
Nederland per saldo kleiner wordt. Dit is niet de intentie van deze PRV en van het
beleid van de provincie Noord-Holland;
overwegen dat:
• het beleid van de provincie Noord-Holland gericht is op een verbetering en mogelijke
uitbreiding van natuurdoelen;
• de beschermde waarden van de NNN gebieden zijn beschreven in de wezenlijke
kenmerken en waarden (WKW’s);
zijn van mening dat:
• het woord significante in de het tweede deel van artikel 19 lid 3 geschrapt kan worden;
formuleren het besluit van de statenvoordracht onderdeel C, artikel 19 lid 3 als volgt:
• een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid maakt geen nieuwe activiteiten
mogelijk die per saldo leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke
kernmerken en waarden, of tot een vermindering van de oppervlakte van het
natuurnetwerk Nederland of de natuurverbindingen, of van de samenhang tussen die
gebieden.
Nico Papineau Salm
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AMENDEMENT
Amendement bij agendapunt 9: Wijziging Provinciale Ruimtelijke

Verordening (PRV) met betrekking tot stranilzonering (VD-03).
Provinciale Staten van Noord- Holland in vergadering bijeen op 14 januari 2019, besprekend
de wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) met betrekking tot natuurnetwerk
Nederland, strandzonering en kleinschalige ontwikkeling (VD-03).
In de voordracht artikel 1 onder E, tweede aandachtspunt als volgt te wijzigen:
Een bestemmingsplan voorziet alleen in seizoensgebonden bouwwerken in de periode
van 1 maart tot 1 november in de op kaart 8 en de digitale verbeelding ervan als
seizoensstrand aangeduide gebieden

Anna de Groot ($P)

Michel Klein (ChristenUnie SGP)

Fred Kramer (GroenLinks)

Olga de Meij (5OPLUS)

Toelichting
Waar het gaat om seizoen- en recreatiestranden is het een goede zaak als de stranden enige
tijd in het jaar ‘tot rust’ kunnen komen en er geen sprake is van seizoensbebouwing. Met name
bij seizoensstranden is de balans tussen ‘rust en reuring’ snel verstoord.
Seizoensstranden worden in de $trandzonering 2025 beschreven als gebieden ‘met een (grote)
landschappelijke waarde’, waar ‘ruimte is voor de mens voor de beleving van natuur, vrijheid
en de elementen’. Een periode van drie maanden om ruimte te geven aan de natuur en deze
vorm van natuurbeleving, is tekort. De winter is nog niet verstreken of de seizoensbebouwing
keert al terug, waardoor het open karakter van het stand en de weidsheid en ongereptheid
verdwijnen. Met dit amendement wordt beoogd, aansluitend op de bespreking in de
commissie R&W van 3 december 2018, de rustperiode met (in elk geval) één maand uit te
breiden, waardoor de recreatiedruk vermindert en meer recht wordt gedaan aan natuur en
rustbeleving
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Amendement Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) met
betrekking tot natuurnetwerk Nederland, e.a. (VD-03): oppervlakte NNN
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 januari 2019, ter
behandeling van wijzigingen op de PRV, agendapunt 9

besluiten:
in artikel 19, derde lid, de zinsnede ‘tot een significante vermindering’, de woorden
‘een significante’ te schrappen, waardoor dit artikellid als volgt komt te luiden:
“3: Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid maakt geen nieuwe activiteiten
mogelijk die per saldo leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke ken
merken en waarden, of tot vermindering van de oppervlakte van het natuurnetwerk
Nederland of de natuurverbindingen, of van de samenhang tussen die gebieden.”
Toelichting
Het huidige en het voorgestelde artikel 19 PRV gaan er beide vanuit dat de opper
vlakte van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) tenminste gelijk blijft (vergelijk art.
19, lid 7, oud, en art. 19, lid 8, nieuw). In de oude tekst betreft dit een ‘vereiste’ en in
de nieuwe tekst een beginsel waar kennelijk van kan worden afgeweken. In het
derde lid wordt namelijk de mogelijkheid geïntroduceerd om de oppervlakte ‘niet sig
nificant’ te verminderen. Dat nodigt uit tot indiening, resp. honorering van initiatie
ven die zich daarop beroepen en leidt tot uitholling van het compensatiebeginsel.
Mede vanwege het ontbreken van een definitie van het begrip ‘significante verminde
ring’ en de afwezigheid van een eenduidig referentiekader kunnen de afzonderlijke
NNN-reducties sterk in oppervlakte verschillen en kunnen -hoe dan ook- kleine re
ducties tezamen zorgen voor een substantiële, significante vermindering van de
NNN.
Dat de door GS voorgestelde tekst in overeenstemming is met het Barro impliceert
niet dat de huidige vereiste daarmee in strijd is. Het is aan Provinciale Staten om al
dan niet aan die vereiste vast te houden. Als het voorschrift dat de NNN qua opper
vlakte tenminste gelijk moet blijven wordt gehandhaafd, weet een ieder waar hij/zij
aan toe is en worden arbitraire besluiten en juridische procedures tegengegaan. Het
belang van de natuur en de provinciale NNN-opgave is daarmee gediend.
De Statenleden
Fred Kramer (GroenLinks)
Anna de Groot (SP)
Michel Klein (CU/SGP)
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Amendement Wijziging Provinciale Ruimtelîjke Verordening (PRV) met
betrekking tot natuurnetwerk Nederland, e.a. (VD-03): natuurfunctie NNN
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14januari 2019, ter
behandeling van wijzigingen op de PRV, agendapunt 9

besluiten:
de voorliggende tekst van de leden 1 en 2 van artikel 19 PRV als volgt te wijzigen
(wijzigingen vet):
1. Een bestemmingsplan voor gebieden aangeduid op kaart 4 en op de digitale ver
beelding ervan als natuurnetwerk Nederland of als natuurverbinding strekt tot reali
sering van de natuurfunctie en de bescherming, instandhouding en ontwikkeling
van de wezenlijke kenmerken en waarden van de gebieden.
2. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid bestemt de gronden als ‘na
tuur’ zodra de natuurfunctie is gerealiseerd en stelt regels in het belang van de
bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waar
den van de gebieden. Bij het stellen van deze regels moeten de wezenlijke kenmer
ken en waarden van de gebieden in acht worden genomen.
Toelichting
Het laten vallen van het voorschrift dat binnen het Natuurnetwerk Nederland de gere
aliseerde natuur de bestemming ‘natuur’ moet krijgen, staat haaks op het primaire
doel van het NNN: het realiseren, instandhouden en versterken van het netwerk van
natuurgebieden. De introductie van een systeem van Wezenlijke Kenmerken en
Waarden (WKW) kan behulpzaam zijn bij het realiseren van dat doel, én bij het be
oordelen van de vraag of nieuwe initiatieven en activiteiten zich laten verenigen met
de WKW van de onderscheiden deelgebieden. De WKW-operatie is niet bedoeld om
de vrijheidsmarges van de gemeenten te vergroten t.a.v. realisering van de natuurfunctie en de keuze van de bestemming van de gronden die deel uitmaken van de
begrensde natuurgebieden van het NNN.
Ten aanzien van de mogelijkheden voor recreatie binnen deze gebieden volstaat het
instrument van de WKW. Het loslaten van de voorgeschreven natuurbestemming om
‘recreatie’ te kunnen inpassen, is niet nodig en niet wenselijk.
De Statenleden
Fred Kramer (GroenLinks)
Anna de Groot (SP)

Partij voor
de Dieren
Statenfractie Noord-Holland

Amendement bescherming natuur behouden
Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 14 januari 2019 ter
behandeling van de voordracht 03-20 19 Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening,
besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:
1. artikel 1 c te schrappen;
2. artikel III (de 1) te schrappen;
Toelichting
Dit amendement regelt dat de wijzigingen in artikel 19 van de Provinciale Ruimtelijke
Verordening niet met de voordracht worden gewijzigd en dat de bijbehorende wezenlijke
kenmerken en waarden (WKW’s) niet worden vastgesteld.
De indiener beoogt hiermee te voorkomen dat de natuurbescherming in de provincie Noord
Holland minder effectief is dan gewenst. Door de voordracht zou het verplichtende karakter
van de bestemming natuur voor gerealiseerde natuur binnen de EHS, ook wel NNN,
vervallen. In plaats daarvan zouden de WKW’s de bescherming op zich moeten nemen. Het
vervallen van het verplichtende karakter van de natuurbescherming is niet nodig om de
WKW’s in te voeren. Met dit amendement wordt voorkomen dat de oude schoenen worden
weggegooid, voor de provincie in de nieuwe schoenen in gaan lopen.
Bovendien zijn de WKW’s volgens de natuur beherende organisaties op zijn minst nog voor
verbetering vatbaar. De Provinciale Ruimtelijke Verordening heeft externe juridische werking
en moet het beste zijn wat de provincie kan leveren aan natuurbescherming. Door de WKW’s
nu niet vast te stellen, zoals beoogd met dit amendement, kunnen de noodzakelijke
verbeteringen worden doorgevoerd.
Tevens herstelt dit amendement een technische fout in de voordracht, namelijk dat er 2
artikelen III zijn opgenomen.
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Motie vreemd aan de orde van de dag: Toegankelijkheid stemlokalen Provinciale
Statenverkiezingen 2019
Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen in vergadering op 14 januari 2019,

Constaterende dat:
-

-

op 1januari 2019 de wetswijziging in werking is getreden die regelt dat alle stemlokalen
toegankelijk moeten zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking (art. J 4 lid 2 van de
kieswet);
Het ministerie van BZK op 31 oktober 2018 de Globale checklist toegankelijkheid stemlokalen
heeft gepubliceerd;

Overwegende dat:
-

-

Noord-Hollandse gemeenten w.o. Bloemendaal, de BEL en BUCH gemeenten, Haarlem,
Heemskerk, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad actief aan de gang zijn gegaan met de
implementatie van de nieuwe wet;
niet alle Noord-Hollandse gemeenten op tijd in actie zijn gekomen om op 20 maart aan de
nieuwe toegankelijkheidseisen te voldoen;

Verzoeken Gedeputeerde

UaÂ4

-

4vijd-

ca-t

f

.aodsnç voor de verkiezingen van 20 maart zoveel mogelijk aan de nieuwe
toegankelijkheidseisen te voldoen;
Provinciale Staten de resultaten van haar inspanningen terug te koppelen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Olga de Mei] (5OPLUS)

Zita Pels (GroenLinks)

Rerr)f Alberts fSp

4flichting:
Per 1 januari 2019 moeten alle stemlokalen toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke
beperking. https://wetten.overheid.nh/BWBR0004627/2019-0101#Afdelingll Hoofdstuki Paragraafi Artikeli4 Deze eis geldt op basis van een wetswijziging die na
de ratificatie van het VN-Verdrag Handicap is aangenomen.
Aan de hand van de ‘Checklist toegankelijkheidscriteria stemlokalen’ wordt bepaald of stemlokalen
toegankelijk zijn. De globale checklist is een afvinklijst om per stemlokaal in te vullen. De checkllst

—

voorziet in alternatieven wanneer een locatie niet direct toegankelijk (te maken) is. Als een
stemlokaal niet aan alle eisen voldoet legt het college aan de gemeenteraad uit waarom dit niet is
gelukt. Deze ‘pas toe of leg uit’-bepaling brengt het streven naar 100% toegankelijkheid tot
uitdrukking.
Globale checklist toegankelijkheid stemlokalen
https://www.rijksoverheid.nh/documenten/publicaties/20;8/1O/31/globale-checklisttoegankelijkheid-stemlokalen
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MOTIE
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14januari 2019, besprekend
de Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) met betrekking tot natuumetwerk
Nederland, strandzonering en kleinschalige ontwikkeling (VD-03)
Overwegende dat:
• er volgens de wijziging PRV diverse dubbelbestemmingen mogelijk zijn, waarvan de
dubbelbestemming natuur en recreatie er een is
• in de PRV en de WKW niet gedefinieerd wordt welke vorm van recreatie er in
recreatiegebieden, behorend tot NNN, wenselijk is
• een aantal vormen van recreatie schadelijk zijn voor dieren, planten en bodem en
bovendien gepaard gaan met overlast voor omwonenden
• een aantal vormen van recreatie het kappen van bomen en het aanleggen van
geasfalteerde infrastructuur vereist
• het daarom noodzakelijk is dat onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende
vormen van recreatie
Verzoeken het college van GS:
• onderscheid te maken tussen vormen van recreatie
• recreatieve activiteiten te verdelen in twee categorieën, extensieve en intensieve
recreatie
• de beide vormen van recreatie te definiëren
• extensieve recreatieve activiteiten in alle recreatiegebieden toe te staan en intensieve
vormen van recreatie slechts toe te staan in gebieden waar de natuur en de omgeving
door de recreatieve activiteiten niet nadelig worden beïnvloed
• dit bij gemeenten aan de orde te stellen en gemeenten de handvatten te geven om de
twee vormen van recreatie in omgevingsvergunningen en de APVs op te nemen
En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van de SP,

Namens de fractie van 5OPLUS

Anna de Groot

Olga de Meij

Onder vormen van intensieve recreatie kunnen bij voorbeeld worden verstaan: festivals,
fietscross, waterskieën, snelle boten
Onder vormen van extensieve recreatie kunnen bij voorbeeld worden verstaan: wandelen,
recreatief fietsen, recreatief varen met roei- en fluisterboot, recreatief zwemmen

