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Kenmerk

Geachte leden
Hierbij laten wij u weten dat het Rijk en de twaalf provincies op 7 de
cember jl. bijgaand Uitvoeringsprogramma Natuur hebben vastgesteld.
In deze brief, die volgt op onze brief met kenmerk 1 455348/1 455351
van 9 juli jl. over het Programma Natuur, informeren wij u over de
hoofdlijnen van dit Uitvoeringsprogramma. De brief waarmee de minis
ter van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het Uitvoeringspro
gramma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, sturen wij mee.

1455348/1528829

Uw kenmerk

Inleiding
In het kader van de structurele aanpak van de stikstofproblematiek
heeft de minister van LNV voor de komende tien jaar in totaal bijna € 5
miljard beschikbaar gesteld voor enerzijds bronmaatregelen (€ 2 mil
jard) en anderzijds natuurherstelmaatregelen voor overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden (€ 2,84 miljard). Over de inzet van dit
laatste bedrag worden begin 2021, binnen de kaders van dit Uitvoe
ringsprogramma Natuur, concrete afspraken gemaakt tussen de minis
ter en de afzonderlijke provincies.

Het Programma Natuur kent, naast het Uitvoeringsprogramma Natuur,
ook een ander onderdeel: de Agenda Natuurinclusief. Deze richt zich op
algemene verbetering van de biodiversiteit, door inzet op een meer natuurinclusieve samenleving. De Agenda Natuurinclusief is echter nog in
ontwikkeling. Wanneer deze gereed is, informeren wij uw Staten hier
over.
Afspraken over het Uitvoeringsprogramma Natuur

Doel en inhoud van het programma
Doel van Uitvoeringsprogramma Natuur is om de kwaliteit van met
name de voor stikstof gevoelige habitats en soorten op het gewenste ni
veau te brengen. Ofwel, in Natura 2000-termen: ‘in een gunstige staat
van instandhouding’. Het Uitvoeringsprogramma moet leiden tot een
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substantiële kwaliteitsverbetering in de Natura 2000 gebieden. Een vol
ledig doelbereik is overigens ook met deze extra middelen niet te reali
seren, zoals blijkt uit een door het Planbureau voor de Leefomgeving
uitgevoerde ‘quick scan’. Onderdeel van de afspraken die we nu maken
is dat de extra middelen worden ingezet voor extra maatregelen ten op
zichte van de eerdere decentralisatieafspraken uit het Natuurpact
(201 3). Het Uitvoeringsprogramma bevat tevens een gezamenlijk moni
torings- en evaluatieparagraaf. Als bijlage bij het Uitvoeringsprogramma
is een eerste beeld gevoegd van de projecten die de twaalf provincies
willen gaan uitvoeren.

Fasering
Het is niet mogelijk om nu al in detail aan te geven welke maatregelen
de komende tien jaar het beste genomen kunnen worden; dat moet im
mers onder meer nog blijken uit de gebiedsgerichte aanpak stikstof, die
wij zijn gestart. Ook speelt op dit moment een landelijk traject voor de
herziening van de Natura 2000-doelensystematiek, dat daarop invloed
kan hebben. Daarom is gekozen voor een gefaseerde uitvoering. Wij
maken nu eerst, naar verwachting begin 2021, per provincie afspraken
met de minister van LNV over maatregelen voor de komende driejaar.
Deze driejaar kunnen we dan benutten om een scherper beeld te krij
gen van de noodzakelijke maatregelen voor de volgende zeven jaar.
Indicatieve verdeling van de middelen
Er is een indicatieve verdeling van de beschikbare middelen over de pro
vincies overeengekomen, op basis van de omvang van het stikstofprobleem in de verschillende Natura 2000-gebieden per provincie. Daarbij
wordt gewerkt met een bandbreedte, die naar verwachting na de eerste
periode van driejaar kan worden versmald, als alle provincies een beter
beeld hebben van wat nodig is en ook daadwerkelijk gerealiseerd kan
worden. Voor de provincie Noord-Holland gaat het om een bandbreedte
van 5 tot 1 0%. Ons college beschouwt dit als een passende band
breedte, gelet op de Noord-Hollandse natuuropgave in relatie tot die in
andere provincies.

Van de beschikbare € 2,84 miljard worden eerst enkele algemene kos
tenposten afgetrokken. Dat betreft de kosten voor de overeengekomen
landelijke verhoging van de subsidie voor natuurbeheer in het kader van
de SNL-regeling1 van 75% naar 84% van de normkosten, de benodigde
middelen voor de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden van het Rijk
(de grote rivieren) en de kosten voor compensatie van bos dat sinds
201 7 gekapt is of wordt ten behoeve van natuur. Dit laatste is een af
spraak vanuit de Bossenstrategie, waarover wij u separaat informeren.
Voor de komende drie jaar resteert dan een bedrag van circa € 600 mil
joen landelijk, wat voor Noord-Holland neerkomt op € 30 tot 60 miljoen
(5 tot 10%). Dat is een aanzienlijke bedrag, dat een belangrijke impuls
en financieringsbron voor onze gebiedsgerichte aanpak stikstof zal zijn.
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Inzet Noord-Holland
Speerpunten in Noord-Holland zijn het herstel van natuurlijke processen
in de duinen en versterking van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in
de binnenduinrand en verbetering van de waterhuishouding in de laagveengebieden in de Oostelijke Vechtplassen en Laag Holland. Een lijst
van maatregelen die in de eerste driejaar daadwerkelijk kunnen worden
uitgevoerd zijn wij, in overleg met de terreinbeheerders en waterschap
pen, nu aan het voorbereiden. De programmering van de maatregelen
zal verlopen via het Programma Natuurontwikkeling (dat wil zeggen: de
opvolger van dit document, aangezien wij hebben aangekondigd het
PNO anders te zullen gaan vormgeven). Op deze manier houden uw Sta
ten goed zicht op de inzet en besteding van deze middelen.

Tot slot
In het overleg tussen de minister en het IPO is tevens afgesproken dat
de minister op korte termijn een regeling maakt, op basis waarvan het
geld voor de komende drie jaar aan de provincies kan worden toege
kend. Naar verwachting kunnen dan begin 2021 per provincie overeen
komsten met de Minister worden gesloten. Hierover zullen wij uw Staten
tegen die tijd nader informeren.
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