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Grondslag
Ingevolge artikel 6.38 lid 6 en lid 7 van de Omgevingsverordening zijn Gedeputeerde Staten
bevoegd om de begrenzing van de NNN te wijzigen.
Art. 6 betreft de bevoegdheid tot herbegrenzing om ecologische redenen (onder a),
herbegrenzing ten behoeve van een kleinschalige ontwikkeling (onder b) en herbegrenzing ten
behoeve van de compensatie (onder c).
Herbegrenzing op ecologische gronden dient bij te dragen aan verhoging van de wezenlijke
kenmerken en waarden of de abiotische randvoorwaarden of potenties daarvoor of het robuuster
maken van het netwerk (opheffen versnipperde gebieden, aanleg stapstenen tussen gebieden) en
aan de realisatiekans (draagvlak).
Art 7 betreft de bevoegdheid om kennelijke onjuistheden te verbeteren in de begrenzing van NNN
en natuurverbindingen. Het gaat hierbij om technische correcties, niet om beleidsinhoudelijke
wijzigingen.

Werkwijze Herbegrenzing (art.6)
Bij de beoordeling maken we gebruik van ecologische criteria. Daarnaast weegt –in mindere mate
- de realisatiekans mee (haalbaarheid en draagvlak).

Ecologische criteria:

De ecologische criteria die wij hanteren zijn afgeleid van de prioritering ITZ uit het natuurbeleid.
De criteria staan in volgorde van afnemend belang:
1. Internationale bescherming
a. Nodig voor realisatie Natura 2000 doelen (kan zowel binnen als buiten de begrenzing van het
N2000 gebied zijn), of;
b. Versterking functie voor trekvogels (‘west palearctische flyway’).
2. (Inter)nationaal belangrijke (bijzondere, weinig voorkomende) natuur waaraan Noord-Holland
bovenmatig bijdraagt en daarom een grote verantwoordelijkheid heeft (het betreft Brakke
gebieden, Duin & duinzoomgebieden, Kwelgebieden langs de Gooise stuwwal,
Laagveenmoerasgebied en Weidevogelgebied).
3. Robuustheid, samenhang, abiotiek
a. Versterking natuur grenzend aan NNN-gebied; bijdrage aan grote, aaneengesloten gebieden,
of;
b. Bijdrage aan het veiligstellen van abiotische omstandigheden die bijzondere natuur mogelijk
maken, zoals verbetering van de waterhuishouding, optreden van kwel, het voorkomen van
bijzondere bodemtypen.
4. Regionaal

a. Versterking natuurverbinding (EVZ) of begrenzing van gebieden als stapstenen in de EVZ, of;
b. Versterking ecologische betekenis van linten in het landschap zoals dijken, wegbermen en
vaarwegen (natuurvriendelijke oevers).
5. Lokaal
a. Schrale, soortenrijke graslanden;
b Slikken en moeras voor (trek) vogels;
c. Akkeronkruid reservaten;
d. Heidegebieden, of;
e. Soortenrijke bossen met inheemse soorten.
Werkwijze Kaartcorrecties (art. 7)
Bij kaartcorrecties gaat het om correctie van kennelijke onjuistheden. Van een kennelijke
onjuistheid op de NNN kaart is sprake als:
1. De begrenzing op de NNN kaart net iets anders loopt dan de kadastrale begrenzing, omdat van
een andere kaartondergrond is uitgegaan. Hierdoor ontstaan smalle strookjes kadastrale
eigendommen (’slivers’) die net wel of juist net niet begrensd zijn. Dat is ongewenst op het
moment dat op de percelen provinciale instrumenten zoals beheersubsidies of aankoop worden
ingezet, of:
2. De begrenzing op de NNN kaart een onlogisch verloop heeft waar geen verklaring voor is,
bijvoorbeeld dwars door een sportveld of een achtertuin, of:
3. Een locatie volgens het (eerder dan de NNN kaart vastgestelde) bestemmingsplan als bouwblok
is aangeduid of een verkeersbestemming heeft. In de regel zijn deze locaties buiten de NNN
begrenzing gehouden.
Verwerking
De wijziging van de werkingsgebieden NNN en BPL zullen waar nodig ook worden verwerkt in de
kaarten van de wezenlijke kenmerken en waarden en de kernkwaliteiten (WKW) in bijlage 5 en 6
van de Omgevingsverordening NH2020. De voorgenomen wijzigingen hebben geen gevolgen voor
de beschrijving van de WKW.
Onderbouwing
In de tabel hieronder zijn de 75 herbegrenzingsverzoeken/wensen met een voorgesteld besluit
weergegeven, inclusief een onderbouwing.
De verzoeken die voortkomen uit zienswijzen op het Natuurbeheerplan zijn allemaal
meegenomen in onderhavig voorstel. Indien hierbij tevens sprake is van een gebiedsproces,
zullen ze een voorlopig besluit ontvangen “niet nu ontgrenzen/begrenzen, volgt het
gebiedsproces”. Tijdens het gebiedsproces wordt dan nader bezien of er reden is om alsnog
anders te besluiten.
De uitgebreide ecologische onderbouwing van de voorgestelde besluiten zijn na te lezen in het
bijgevoegde naslagwerk. Met onderstaande link kunt u naar de viewer, waarin u kunt zien waar de
verzoeken die gehonoreerd worden, zijn gelegen.

https://maps.noordholland.nl/kaartenportaal/apps/webappviewer/index.html?id=190cdc90dda646af8a4f05048e55
d6fc

nr.

Viewer

locatie

WKW

1

19

kruising N511 en

Noordhollands

Banweg

Duinreservaat

erbij

eraf

0,59

onderbouwing

voorgesteld

Belangrijke ecologische

begrenzen

waarde vanwege

besluit

paddentrekgebied,

criteria 2 en 3a, betreft
sliver grond naast
N511
2

20

Wildhoef

Damlander- en

Philisteinse Polder

6,29

Belangrijk voor de
samenhang en

begrenzen

robuustheid en lokale

kwelomstandigheden,
criteria 3,3b en 5
3

22

Wognum percelen
676

De Weel, de

Weijdemeer en

3,75

Perceel 676 voldoet

begrenzen en

677 niet ontgrenzen,

ontgrenzen

aan criteria 4a. perceel

graslandreservate
n de GouwWest-

ligt langs een

Friesland

verbindingszone en is

niet

(2,4 ha)

van belang als
stapsteen.

4

23

IJtocht

Haarlemmermeer

13,80

0,19

Belangrijk voor

robuustheid en

samenhang en voor

Begrenzen en
ontgrenzen

regionale

natuurverbindingen en
lokale biodiversiteit,
criteria 3, 4 en 5.

Ingericht met RODS
geld. Titel voor

beheersubsidie.
5

26

Spaarnwoude

Dijkland

0,31

Percelen liggen

ontgrenzen,

met het omliggende

naar BPL

geïsoleerd, een relatie
NNN-gebied

omzetten

ontbreekt. Percelen

zijn ook niet ingericht
en hebben niet de

potentie om aan de

ecologische criteria te
gaan voldoen.
6

174a

Waterland Oost

Waterland Oost

11,54

0,30

Belangrijk voor N2000
en als

weidevogelgebied,

voldoet aan criteria 1

begrenzen en
ontgrenzen

en 2. Het te

ontgrenzen deel
betreft een

bouwperceel en is een
kaartfout.
7

27

Noordbeemster,
in NNN naast

Eilandspolder

1,89

N2000

Eilandspolder

Percelen hebben

ontgrenzen,

geisoleerde ligging en

naar BPL

beperkt oppervlakte en
dragen actueel en

omzetten

potentieel maar weinig
bij aan de kernwaarde
van het NNN-gebied.
Voldoet niet aan de

ecologische criteria.
8

29

Oostzanerveld

Oostzanerveld

10,63

Voldoen aan eerste 3

criteria, habitattype is

begrenzen

leidend voor
beheertype.
9

10

30

31

Schoorl

Oostzaan

Noord-

10,89

Bijdrage aan criterium
1, voldoet aan

Kennermerland

Oostzanerveld

begrenzen

criterium 2 en 5.
0,40

Heeft ecologische

meerwaarde, voldoet

begrenzen

aan criteria 1, 2 en 3
11

33

Marken

Marken

10,84

Marken is BPL,

Ontgrenzen

N2000. Het huidige

naar BPL

omliggende wateren
(enige) begrensde NNN

omzetten

gebied is qua ligging,
potentie en huidige

waarden ecologisch

niet het meest gunstig.
12

34

Westzaan, de

Polder Westzaan,

Polder Westzaan

Zuiderpolder

percelen liggen in
direct aansluitend
op het NNN-

gebied ‘Polder
Westzaan,

Noorderveen en
Zuiderpolder’.

Noorderveen en

4,39

Gebied is omringd

door N2000 gebied;
goed voor

robuustheid, voldoet
aan criteria 1, 2 en 3

begrenzen

13

35

Westzaan

Polder Westzaan,
Noorderveen en

16,22

Percelen zijn omringd
door N2000 gebied;

Zuiderpolder

begrenzen

goed voor

robuustheid, voldoet
aan criteria 1, 2 en 3

14

175

perceel 393

De Kampen,

Huizerhoef en De

0,79

Is al gerealiseerd; ligt
nog geen beheertype

Dode Hond

begrenzen

op dus SBB krijgt nog
geen subsidie voor
beheer.

15

16

191

37

Zuiderwoude

Heemskerk

Laag Holland

Te waardevol met

niet

2,3,4

(11,71 ha)

hoge potentie, criteria

Waterlinie

0,23

Beverwijk

ontgrenzen

De percelen bestaan

ontgrenzen,

kleinschalige stukken

naar BPL

uit twee losstaande
bos. Er zijn geen

omzetten

naastgelegen stukken
NNN of Natura 2000,

er zijn geen WKW aan

toegewezen, aan geen
van de criteria wordt
voldaan.
17

38

Spaarnwoude

Oosterbroek &

28,95

Buitenhuizen,

Houtrakpolder en

bestemmingsplan

Schoteroog,

heeft dit nog weinig

Waarder- en

potentie om bij te

Veerpolder, Mooie

dragen aan criteria 2, 3

Nel en De Liede

39

De Kwakel

en de bebouwing

ontgrenzen

conform

omgeving,

18

Gelet op het gebruik

en 5. Voldoet niet aan
1 en 4.

Kalslagerpolder

39,96

"Solitair gelegen

ontgrenzen,

aan criteria 1, 2 en 3,

perceel

grond, voldoen niet
echter klein stukje

begrensd houden als

stapsteen. (zuidelijkste

zuidelijkste
begrensd
houden

perceel, betreft 4ha)
19

40

Noordermaatweg

Marquette en het
Krengenbos

13,35

Gebied ligt laag; heeft
potenties voor

kwelgebonden

begrenzen

flora.Voldoet aan
criteria 2,3,4,5.
20

41

Vuntus

Oostelijke

Vechtplassen

0,17

Perceel (voormalige
tuin) wordt volledig

begrenzen

omringd door NNN
gebied. Begrenzen

heeft meerwaarde. Het
NNN gebied wordt er
robuuster door,
ongewenste

ontwikkelingen worden
tegen gehouden.

Voldoet aan criteria 1,
2 en 3.
21

176

Waterland-oost

Waterland Oost

7,08

Begrenzing maakt NNN
aaneengesloten, De

begrenzen

percelen zijn van

(inter)nationaal belang
als weidevogelgebied
(criterium 2).

Daarnaast versterken

ze de robuustheid en
samenhang van het
NNN (criterium 3).
22

45

Ankeveen

Oostelijke

0,57

Voldoet aan criteria 1,

begrenzen

23

43

Oostzanerveld-

Oostzanerveld

0,19

Geeft ecologische

begrenzen

24

46

Dico

Ilpendam

Vechtplassen

2 en 3

meerwaarde Criteria 1,
2

De Engewormer

48,19

en de

Wijdewormer

Ligt los van andere

natuur, niet meer zo

ontgrenzen

potentieel als toen het
begrensd werd;
beperkte

realisatiekans.
25

47

Heerhugowaard
(land aan de
Waarddijk)

Boomerwaal

2,43

Aangekocht, nog niet

gerealiseerd. Belangrijk
als stapsteen voor de
natte verbinding,
Criteria 3 en 4

begrenzen.

26

48

Bloemendaal

Nationaal Park

3,68

Zuid-

Kennemerland

Betreft vakantiepark
dat al voor 2005 is

ontgrenzen

ontwikkeld. Perceel
voldoet actueel en

potentieel niet aan
criteria.
27

53

Heemskerk
Marquette

Marquette en het
Krengenbos

3,35

Percelen dragen bij aan
robuustheid en lokale

begrenzen

biodiversiteit, criteria 3
resp. 5

28

49

Kortenhoef

Oostelijke

0,10

Vechtplassen

Betreft schuur, is

technische kaartfout,

ontgrenzen

voldoet niet aan
criteria

29

55

Langedijk,

Vogelbosje

Kleimeer en

Geestmerambach

0,14

niet ingericht, voldoet

ontgrenzen

1,61

Voldoen niet aan

ontgrenzen,

tNoord-

niet aan criteria

Kennermerland
30

31

56

177

Zuiderwoude

Waterslagen extra

Waterland-Oost

Bovenkerkerpolde
r

2,26

criteria

Sluit aan bij groot

compensatie project,

omzetten
naar BPL

begrenzen

zorgt voor een
robuuster

natuurgebied, en
drogere

omstandigheden

dragen bij aan de

biodiversiteit. criteria 3
en 5
32

Bovenlanden

Westeinderplassen

0,23

, Oosteinderpoel
en Schinkelbos

Gebied is niet

ingericht. Hectares

ontgrenzen

gaan terug in

zoekgebied NNN voor
Bovenlanden

33

9

Spijkerboor (land
van wijlen Muis)

Wormer- en
Jisperveld

18,52

Omringd door NNN
gebied; goede

uitgangspositie voor

weidevogels, criteria 1
en 2, ook 3 en 4

begrenzen

34

11

Dorregeesterpold
er

35

18

Bovenkerkerpolde
r

Laag Holland

Bovenkerkerpolde
r

Kansrijk voor

niet

2 en 3.

(32,7 ha)

weidevogels, criteria

4,41

Zeer geschikt en

draagt bij aan een

ontgrenzen

begrenzen

robuuster

weidevogelgebied,
criteria 2 en 3
36

70

Spaarnwoude

Heksloot,

Westbroekplas en

Begrenst als

niet

verbindingszone die

(3,16 ha)

stapsteen voor

omgeving

er al ligt. Percelen

ontgrenzen

hebben potentie gelet
op criterium 4. Een
van de weinige

mogelijkheden in dit
gebied
37

38

75

78

percelen

Schellinkhout

Loosdrecht

Uiterdijk en de

0,82

Hulk

Ster van

0,04

Loosdrecht

Fout op kaart, voldoen
niet aan criteria

ontgrenzen,
omzetten
naar BPL

Kaartfout, betreft een

ontgrenzen,

alle kaartfouten eruit

naar BPL

huiskavel. Vorig jaar

gehaald, deze hoorde

omzetten

daar ook nog bij.
39

79.3

Waterland

Waterland-Oost

1,56

40

85

Veerplas, Haarlem

Schoteroog,

0,05

Waarder- en

Veerpolder, Mooie

42

88

91

Heksloot,

Heksloot,

omgeving

omgeving

Westbroekplas en

Wormer

Jisperveld

Westbroekplas en

Laag Holland

begrenzen

Wijziging begrenzing

Begrenzen en

2 en 3
0,01

heeft geen ecologisch
effect

Nel en De Liede
41

Voldoet aan criteria 1,

7,75

ontgrenzen

Voldoet aan criteria 2

begrenzen

Van belang voor

niet

en 3

criteria 1, 2 en 3

ontgrenzen
(0,99 ha)

43

44

94

95

Zeevang

Dorregeesterpold
er

45

96

Warder (Zeevang
buitendijks)

46

101

Watergang
(Ilperveld)

Laag Holland

Laag Holland

Laag Holland

Laag Holland

Van belang voor

criteria 1, 2 en 3

Van belang voor
criteria 2 en 3

niet

ontgrenzen
(5,17 ha)
niet

ontgrenzen
(3,30 ha)

Bijdrage aan criteria

niet

2, 3 en 5

(4,40 ha)

1, voldoet aan criteria

ontgrenzen

De percelen dragen

niet

2000-doelen,

(2,90 ha)

bij aan de Natura

weidevogelgebied,

ontgrenzen

robuustheid en

connectiviteit van het
NNN (criteria 1,2 en
3)
47

102

Wijdewormer

De Engewormer
en de Wijde
Wormer

48

49

50

51

52

104

105

109

110

112

Castricum

Schoorl (HPP)

Watergang

Graft

Den Ilp

Laag Holland

Laag Holland

Laag Holland

Laag Holland

Laag Holland

Bijdrage aan criteria

niet

2, 3, 4 en 5

(9,67 ha)

1, voldoet aan criteria

Van belang, criteria 2,
3b, 4 en 5

Bijdrage aan criteria
1, 2, 3 en 5

ontgrenzen

niet

ontgrenzen
(4,80 ha)
niet

ontgrenzen
(20,26 ha)

Belangrijk voor

niet

criteria 1, 2 en 3

(4,98 ha)

Natura 2000gebied,

ontgrenzen

Ligt in N2000 en

niet

2, 3, en 5

(1,89 ha)

voldoet aan criteria 1,

Criteria 2, 3 en 4

ontgrenzen

niet

ontgrenzen
(28,58 ha)

53

115

Eilandspolderwest

54

55

118

122

Castricum

Percelen Schoorl

Laag Holland

Duinrand Bakkum

Abtskolk, Harger-

en Pettemerpolder

0,53

1,98

Ligt in N2000 en

niet

voldoet aan criteria 1,

ontgrenzen

2, 3, en 5

(1,16 ha)

Kaartfout; na

ontgrenzen,

naar BPL

naar BPL

ontgrenzing omzetten

Begrenzing als NNN
draagt bij aan het

omzetten

begrenzen

robuuster maken van
de natuur in het

gebied. De locaties

bieden kansen voor

moeras en water met
brakke soorten en

moerasvogels. Draagt
bij aan criterium 1a,
1b, 2, 3a en 5
56

122

Faunapassage

NaardermeerAnkeveense

Oostelijke

Vechtplassen

4,24

Betreft een

gerealiseerde

verbindingszone

plassen
57

157

Texel,

Nieuwlanderweg

Waalenburg

0,06

Percelen liggen buiten

ontgrenzen,

erf, geen relatie met

naar BPL

randsloot deels en op
Waalenburg

58

165

Ballorig

Gaasperplas,

Gaasperzoom en

0,0055

0,0048

De Hoge Dijk
59

170

60

171

Waterland-oost
Waterland-oost

begrenzen

omzetten

Kleine wijziging, geen

Begrenzen en

ecologische effecten

ongrenzen

Waterland-oost

0,04

Kaartfout

ontgrenzen

Waterland-oost

0,23

Losliggend en

ontgrenzen

onlogisch begrensd,
hoort bij bedrijf.

Ontgrenzing heeft hier
minimaal ecologisch
effect.
61

64

Erfgoedpark de
Hoop Uitgeest

Recreatiegebied
Almaarder en

Uitgeestermeer

0,44

0,56

Een gedeelte van het

NNN wordt ontgrenst;
daarvoor in de plaats
wordt een nieuw

gebied, gelegen aan
het water als NNN

begrensd omdat dit

ontgrenzen

en begrenzen

een grotere

ecologische potentie
heeft.
62

71

Twiske Klimpark

Twiske

63

93

Cruijsbergen

Laegieskamp,

Gijzenveen en

0,0156

0,014

2,13

3,29

Compensatie onder de

ontgrenzen

Natuurcompensatie

ontgrenzen

Het perceel is

niet

natuurcorridor langs

(1,51 ha)

saldobenadering

Cruysbergen
64

116

Hilversum

Amstel, Gooi en
Vechtstreek

onderdeel van de

de A27 en draagt bij

en begrenzen

en begrenzen

ontgrenzen

aan criteria 3
65

117

Waterland-Oost

Laag-Holland

Het perceel draagt bij
aan criteria 2 en 3

niet nu

ontgrenzen,
volgt het

gebiedsproce
s (6,79 ha)
66

97

Waterland-Oost

Laag-Holland

Bijdrage criteria 1,

niet nu

en 3

volgt het

voldoet aan criteria 2

ontgrenzen,
gebiedsproce
s (13,51 ha)

67

44

Den Hoorn

Binnenduin Texel

Draagt bij aan criteria
2 en 3

niet

ontgrenzen,
volgt het

gebiedsproce
s (34,66 ha)
68

95

Krommenie

Laag-Holland

Bijdrage aan criteria 1,

niet nu

3 en 5

volgt het

voldoet aan criteria 2,

ontgrenzen,
gebiedsproce
s (28,67 ha)

69

121

Jisp

Wormer Jisper
Veld

Voldoet aan criteria 1,
2 en 3

niet nu

ontgrenzen,
volgt het

gebiedsproce
s (21,57 ha)

70

100

Oostzaan

Laag-Holland

Voldoet aan criteria 1,
2, 3, 4 en 5

niet nu

ontgrenzen,
volgt het

gebiedsproce
s (12,80 ha)
71

120

Hilversum

Amstel, Gooi- en
Vechtstreek

Wordt nader

niet nu

gebiedsproces

volgt het

beschouwd in

begrenzen,
gebiedsproce
s (40,00 ha)

72

103

Monnickendam

Laag-Holland

Bijdrage aan criteria 2
en 3

niet nu

ontgrenzen,
volgt het

gebiedsproce
s (11,90 ha)
73

119

Starnmeer Groot
Schermer

Eilandspolder-

Voldoet aan criterium

west

1, 2 3 en 5

niet nu

ontgrenzen,
volgt het

gebiedsproce
s (3,27 ha)
74

111

Monnickendam

Voldoet aan criterium

Laag-Holland

2, 4 en 5

niet nu

ontgrenzen,
volgt het

gebiedsproce
s (24,42 ha)
75

107

Monnickendam/N
247

Laag-Holland

Totaal

Voldoet aan criteria 4,

niet

stapsteen

(0,20 ha)

belangrijk als

149,79

142,22

Erbij

Eraf

ontgrenzen

