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Postbus 3007
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9 februari 2021
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Betreft: collectieven bevriezen werkzaamheden voor realisatie NNN

Geachte mevrouw Rommel,
De vier collectieven van Noord-Holland willen u met deze brief hun standpunt ten
aanzien van de voortgang van de realisatie van het NatuurNetwerkNederland (NNN)
kenbaar maken.
Wij zijn genoodzaakt om per direct onze inzet voor de realisatie van het NNN te
‘bevriezen’.
De collectieven hebben volop gewerkt in de pilotgebieden in Noord-Holland om samen
met boeren, LTO, terrein beherende organisaties en de provincie een werkbare
oplossing voor de realisatie van het NNN te vinden. Dit alles conform de gesloten
overeenkomst die voortkwam uit het Verkenningsjaar realisatie NNN. De bedoeling was
een instrumentenoffer te testen/ontwikkelen die vervolgens in heel Noord-Holland
toegepast zou kunnen worden. Dit als alternatief voor het door PS genomen besluit om
ANLb binnen het NNN vanaf 2023 niet meer mogelijk te maken en toch te
bewerkstelligen dat duurzaam NNN waardig beheer door de boeren mogelijk blijft
binnen NNN.
In de stuurgroepvergadering van donderdag 4 februari jl. gaf u aan dat provincie NoordHolland de pilot wil beëindigen per 1 maart 2021 en verder wil met de gebieden in
verbreedde gebiedsprocessen waarbij ook de andere opgaven meegenomen worden.
De opbrengst van de pilot zou dan het opstellen van een regeling voor Duurzaam
Agrarisch Natuurbeheer (DANB) zijn volgens de uitgangspunten van de eerder
genoemde overeenkomst.
Met name uit de keukentafelgesprekken met de boeren en de economische
doorrekeningen, is gebleken dat deze uitgangspunten binnen DANB niet werkbaar zijn.
De rigide restricties ten aanzien van schapenbegrazing, van het gebruik van drijfmest en
van beweiding zorgen ervoor dat inpassing in bedrijfsbeheerplannen niet werkbaar is,
duur zijn en geen draagvlak hebben onder onze leden.
In december 2020 hebben wij als collectieven een voorstel gedaan voor DANB 2.0
waarin kennis en ervaring opgedaan tijdens de pilot zijn meegenomen. Dat voorstel is
niet besproken. Dit geeft niet het gevoel dat onze inbreng serieus genomen wordt.

Gezien de ervaringen in de pilot tot nu toe hebben wij ernstige twijfels over het
toekomstig beheer binnen NNN en het realiseren hiervan voor 2027.
Wij zijn als collectieven bezig met de realisatie en promotie van natuurinclusieve
landbouw en zetten ons in voor goed duurzaam beheer van natuur; hier staan wij voor!
Als er geen werkbare beheerregeling kan worden afgesproken voor onze leden, is onze
rol feitelijk afgerond.
Goed toekomstbestendig beheer begint met het vaststellen van het belang van de
boeren en een voor hen werkbare regeling, zodat ook zij met vertrouwen naar de
toekomst kunnen kijken en een gefundeerde keuze kunnen maken. Hierbij mag naar
onze mening niet voorbij worden gegaan aan de soms tientallen jaren gemotiveerde
inzet van de agrarische bedrijven in het beheer van de natuurwaarden in delen van het
NNN.
Wij zijn dan ook niet bereid een verdere rol in de gebiedsprocessen te spelen als we met
lege handen naar de boeren moeten. Wij nemen de komende periode om ons te
beraden op onze rol en inzet en in overleg te gaan met onze leden over de te volgen
weg.
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