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Geachte leden,
Uw kenmerk

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) informeren wij u over de voortgang van de
uitvoering van motie 1 26-201 7, inzake het verkenningsjaar naar
biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen binnen het Natuurnetwerk
Nederland (NNN).
Verkenningsjaar
Bij de behandeling van het Natuurbeheerplan 201 8 is in uw Staten
discussie gevoerd over de passage dat na 2021 geen subsidie meer
wordt verleend voor agrarisch natuurbeheer in het NNN. Uw Staten
hebben op 1 3 november 201 7 motie 1 26 aangenomen (bijgevoegd). In
deze motie is verzocht om een verkenningsjaar, waarin ons college in
overleg treedt met terreinbeherende organisaties en agrarische
collectieven over hoe biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen binnen het
NNN behaald kunnen worden.
Conform uw motie is een onafhankelijke procesbegeleider, mr. F.W.R.
Evers, ingeschakeld om dit overleg te begeleiden. Wij hebben uw Staten
mondeling over de voortgang geïnformeerd in verschillende
vergaderingen van uw commissie NLWM en schriftelijk met een
voortgangsrapportage (september 201 8). In deze brief informeren wij u
opnieuw over de voortgang. Dit doen wij aan de hand van een brief die
de onafhankelijk procesbegeleider op 30 Januari Jl. heeft opgesteld en
de concept-overeenkomst die partijen hebben opgesteld.
Kortheidshalve verwijzen wij u naar de inhoud van deze briefen
conceptovereenkomst.
De agrarische collectieven, de terreinbeheerders, LTO-Noord en de
provincie hebben in de afgelopen periode constructief overleg gevoerd,
waarbij partijen elkaar in veel opzichten zijn genaderd. Partijen zijn het
eens dat agrarisch natuurbeheer in zijn huidige vorm, niet voldoende is
om het NNN als duurzaam ecologische structuur te realiseren. Partijen
hebben instrumenten benoemd die toegepast kunnen worden om het
NNN te realiseren, waaronder de (deels nog te ontwikkelen)
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instrumenten die in het Programma Natuurontwikkeling 201 9-2023 zijn
beschreven. Door partijen is een conceptovereenkomst opgesteld, met
uitgangspunten en instrumenten en een ambitie om in drie
pilotgebieden (Eilandspolder-West, Mijzenpolder en het Wormer- en
Jisperveld) aan de slag te gaan om, samen met alle betrokkenen, het
NNN te realiseren. De conceptovereenkomst is echter nog niet
afgerond; het bijgevoegde document is een tussenstand. Op dit
moment willen partijen de haalbaarheid onderzoeken van een nieuw
instrument, genaamd ‘duurzaam agrarisch natuurbeheer’: een vorm van
agrarisch natuurbeheer met een aanvullende langjarige overeenkomst
om natuureisen te borgen, inclusief afspraken over handhaving en
sancties van de afgesproken verplichtingen, als mogelijk instrument
voor realisatie van NNN. Partijen willen tevens Instrumenten zoals
ontpachting en erfpacht nader uitwerken en met achterbannen
overleggen. Indien dit voor alle partijen tot een bevredigend resultaat
leidt, zou een definitieve overeenkomst kunnen worden gesloten.
Hoewel op dit moment dus nog geen sprake is van een definitieve
overeenkomst, is ons college verheugd over de voortgang die is
geboekt. Wij sturen u bij dezen de brief van de heer Evers, plus concept
overeenkomst, opdat uw Staten volledig geïnformeerd zijn over de
voortgang.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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R.M. Bergkamp
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