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Betreft: Optimalisatie begrenzing Natuurnetwerk Nederland

2 1 JAN. 2021
Kenmerk

Geachte leden,
Wij hebben het voornemen om de begrenzing van het Natuurnetwerk
Nederland (NNN) in onze provincie op een aantal plekken te wijzigen.
De beoogde wijzigingen zijn zichtbaar gemaakt in bijgevoegd
‘voornemen tot herbegrenzing NNN'. Ter voorbereiding op onze
definitieve besluitvorming over dit onderwerp vragen we u om dit
voornemen tot herbegrenzing NNN in uw commissie Natuur, Landschap
en Gezondheid te bespreken, zodat we uw bevindingen kunnen
meewegen bij onze definitieve besluitvorming. Hiermee geven we
invulling aan onze toezegging bij de behandeling van de
Omgevingsverordening 2020 dat wijzigingen van bijlagen en
werkingsgebieden van de Omgevingsverordening 2020, die groots en
meeslepend en klein en ingrijpend zijn, aan de commissie ter
bespreking zullen worden voorgelegd. Het voorstel tot herbegrenzing is
ook voorgelegd aan betrokken belangenorganisaties, zoals de
terreinbeherende organisaties, LTO-Noord en de agrarische collectieven.
In de bijlage zijn hun reacties en onze conclusie hierop terug te vinden.
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Uw kenmerk

Aanleiding voor de optimalisatie van de begrenzing
Op 29 september jl. heeft ons college de Realisatiestrategie NNN
vastgesteld en aan uw Staten gezonden. In deze Realisatiestrategie is
aangegeven op welke wijze wij tot tijdige afronding van het NNN willen
komen. Eén van de aandachtspunten in de Realisatiestrategie is deze
optimalisatie van de NNN-begrenzing. Hierbij wordt de begrenzing van
het NNN kritisch bekeken en waar nodig vindt herbegrenzing van het
NNN plaats. Dit houdt in: het ontgrenzen van NNN op plekken waar de
ecologische meerwaarde niet opweegt tegen de realisatiekansen en het
begrenzen van plekken met ecologische kansen en betere
realisatiemogelijkheden. Daarnaast worden kaartcorrecties doorgevoerd
als er sprake is van onjuistheden in de begrenzing.
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Aanpak optimalisatie
Verzoeken en wensen tot herbegrenzing komen op verschillende
manieren onder onze aandacht. Een deel van de huidige verzoeken is
binnengekomen als zienswijze op het Natuurbeheerplan 2020 en/of op
de Omgevingsverordening NH2020. Andere verzoeken zijn rechtstreeks
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ontvangen. Het betreffen wensen en verzoeken van bijv, particulieren of
terreinbeheerders of verzoeken die voortkomen uit de eigen
organisatie.
In en rond veel NNN-gebieden lopen momenteel gebiedsprocessen om
de restanttaakstelling van het NNN te realiseren. Het eventuele
herbegrenzen van het NNN wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan deze
gebiedsprocessen. Verzoeken die betrekking hebben op gebieden
waarvoor nog ecologische visies moeten worden opgesteld, worden niet
nu meegenomen in het huidige voornemen tot herbegrenzing.
Hetzelfde geldt voor de verzoeken waar nog nadere afstemming nodig
is met andere betrokkenen of belanghebbenden in het gebied. De
verzoeken die voortkomen uit zienswijzen op het Natuurbeheerplan zijn
meegenomen in onderhavig voorstel.
Vooruitlopend hierop zijn inmiddels ruim 100 initiatieven tot
herbegrenzing ingediend - en deze lijst blijft groeien. Om
realisatiekansen voor het NNN te benutten, worden deze initiatieven
beoordeeld. Als blijkt dat herbegrenzing mogelijk is gebeurt dit in
(jaarlijkse) tranches, zoals nu in bijgaand voornemen. In de loop van
2021 voorzien we een volgende tranche met herbegrenzingsverzoeken.

Het voorstel tot herbegrenzing voldoet aan de randvoorwaarden die
hieraan zijn gesteld in artikel 6.38 lid 6 en lid 7 van de
Omgevingsverordening. Onze werkwijze om te komen tot het voorstel
staat nader omschreven in de bijlage “Voornemen tot herbegrenzing
NNN”. Hierin is ook een link naar onze viewer opgenomen, zodat u kunt
zien waar de voorgestelde wijzigingen zijn gelegen. Daarnaast is er een
naslagwerk, waarin alle ecologische beoordelingen en onderbouwing
zijn opgenomen.
Bij iedere ronde is het uitgangspunt dat de NNN in omvang (nagenoeg)
gelijk blijft. Dat betekent dat een toename in hectaren (begrenzingen)
gelijk moet zijn aan de afname in hectaren (ontgrenzingen). In deze
optimalisatie komt de totale som van de begrenzingen op 149,75 ha en
de totale som van ontgrenzingen op 1 42,29 ha. Hiermee wordt naar ons
oordeel in voldoende mate voldaan aan het uitgangspunt dat het NNN
in omvang (nagenoeg) gelijk blijft.
Onderhavig voorstel betreft wijzingen in de NNN-begrenzing en de
daaraan verbonden wijziging van het werkingsgebied Bijzonder
Provinciaal Landschap (BPL). Bij BPL is het uitgangspunt dat het om
landschapseenheden gaat, waar NNN een onderdeel van is. Op de kaart
sluiten NNN en BPL elkaar echter uit, omdat het niet wenselijk is twee
beschermingsregimes op één locatie te hebben. Aanpassingen van het
NNN leiden dus automatisch tot aanpassingen van het BPL. We zullen in
het GS besluit na de bespreking in de commissie ook hierover een
besluit opnemen.
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Vervolgprocedure
Wijziging van de NNN-begrenzing is een bevoegdheid van ons college
(artikel 6.38 lid 6 en 7 lid van de Omgevingsverordening). Wij verzoeken
u dit voorstel te bespreken in uw commissie Natuur, Landschap en
Gezondheid van 8 februari 2021, zodat we in februari een definitief
besluit over de begrenzingen kunnen nemen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland >
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