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Kenmerk

Geachte leden
In uw Statenvergadering van 28 juni 2021 heeft u motie M88-2021 aan
genomen (bijgevoegd als bijlage). Hierin vroeg u om, analoog aan de
zogenoemde Ladder van Lansink die dient om prioriteit te geven aan de
milieuvriendelijkste verwerkingswijzen van afvalverwerking, een Laddervan Leisure te ontwikkelen. Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat
de Ladder van Leisure is afgerond en door ons college is vastgesteld. U
treft deze aan als bijlage bij deze brief.
Recreatieve druk in natuur- en recreatiegebieden
In uw motie beschrijft u de aanleiding om een Ladder van Leisure vast
te stellen. Een optimaal toeristisch-recreatief aanbod is een middel om
te werken aan een provincie waar het prettig en gezond wonen, werken,
verblijven en recreëren is. Investeringen in recreatie en toerisme hebben
een directe positieve invloed op het welzijn en de welvaart van onze in
woners. Onze natuur- en recreatiegebieden worden intensief bezocht
door Noord-Hollanders en bezoekers van onze provincie. Dit is verheu
gend, maar kan tegelijkertijd zorgen voor spanning met de aanwezige
natuur-, landschaps- en omgevingswaarden. Ons college is zich hier
goed van bewust en tracht in de afweging van alle verschillende belan
gen, een goede balans te bewaren. Niet alles kan overal. In uw motie
noemt u reeds de beschermde NNN-status die veel natuur- en recreatie
gebieden hebben. Wij zijn zuinig op deze NNN-status en beschermen
deze gebieden met onze Omgevingsverordening. De ‘wezenlijke ken
merken en waarden’ (wkw's), onderdeel van de Omgevingsverordening,
spelen hierbij een belangrijke rol. U constateert dit ook in uw motie. De
wkw’s vormen een ‘volumeknop’, waarmee ervoor wordt gezorgd dat in
kwetsbare natuur- en recreatiegebieden geen of slechts extensieve re
creatie mogelijk is, en in minder kwetsbare gebieden wat meer kan. Dit
past bij de maatschappelijke wens om zowel extensieve als intensieve
vormen van recreatie mogelijk te maken. Een goed voorbeeld dat illu
streert hoe zorgvuldig wij met de NNN-status omgaan is onze recente
reactie op een verzoek van het Recreatieschap Spaarnwoude om NNN te
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ontgrenzen om recreatieve functies meer ruimte te geven: dit verzoek
hebben wij geweigerd.
Ladder van Leisure
De Ladder van Leisure is een schematische weergave waarbij de natuur
waarde en recreatief gebruik in een assenstelsel worden weergegeven.
Dit geeft inzicht in de balans. Als sprake is van disbalans dan wordt ge
zocht naar manieren om die te herstellen. Denk aan het aanpassen van
routes, het actief aanbieden van alternatieven voor drukke locaties.
Meer spreiding van drukte kan ook door het verplaatsen of aanpassen
van recreatieve voorzieningen of het niet bereikbaar maken van gebie
den bijvoorbeeld in het broedseizoen of na zonsondergang.
De Ladder van Leisure is nadrukkelijk niet bedoeld om individuele acti
viteiten zoals een festival te toetsen. Hiervoor is de natuurvergunning
en het bestemmingsplan leidend. De Ladder biedt geen totaaloplossing
en is niet bindend. De provincie gaat de Ladder van Leisure onder de
aandacht brengen van gemeenten en overige betrokkenen en hen sti
muleren gebruik te maken van de systematiek.
Eindrapport Natuur - en recreatiegebieden Noord-Holland
Tevens bieden wij u het eindrapport ‘Natuur - en Recreatiegebieden
Noord-Holland' (deel A en B) aan. Het doel van dit onderzoek was te kij
ken hoe de natuur- en recreatiegebieden in de provincie zich tot elkaar
verhouden en welke strategie voor de benodigde opvang en spreiding
van de recreatiedruk verstandig is. Ook met het oog op de toekomstige
recreatieve vraag biedt dit onderzoek ontwikkelperspectieven, die goed
aansluiten op de handelingsperspectieven in de Ladder van Leisure.

Vervolg
Ons college wil blijven werken aan een goede balans tussen natuur-,
landschaps- en omgevingswaarden enerzijds, en verantwoorde vormen
van recreatie anderzijds. Dit doen wij in de overtuiging dat de NNN-status die veel natuur- en recreatiegebieden hebben, een zeer belangrijke
bouwsteen is voor de bescherming van deze gebieden.
In het rapport Natuur- en recreatiegebieden Noord-Holland worden ver
schillende ontwikkelperspectieven genoemd om de toekomstige recrea
tieve vraag op te vangen. Deze zullen we in samenwerking met de ter
reinbeherende organisaties de gemeenten en de natuurorganisaties ver
der uitwerken.
De Ladder van Leisure schetst de draagkracht van natuur- en recreatie
gebieden en biedt handelingsperspectieven om tot vermindering van de
negatieve impact van recreatie te komen. Hiermee kan de Ladder wor
den benut in de gesprekken die wij met gemeenten en beheerders van
deze gebieden voeren over de toekomstbestendigheid van de gebieden )
ook ten opzichte van elkaar. Zo vervult de Ladder een nuttige functie
om de gebieden te beschermen, versterken en waar nodig de druk van
recreatie te verminderen en/of beter in te passen. En is als zodanig te
vens een belangrijk hulpmiddel bij de uitwerking van de in het rapport
genoemde ontwikkelperspectieven.
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Wij stellen uw Staten voor om met de vaststelling van de Ladder van Lei
sure door ons college, motie M88-2021 als afgedaan te beschouwen.
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3 bijlagen:

Motie M88-2021
Ladder van Leisure
Rapport Natuur- en Recreatiegebieden Noord-Holland, deel A en
deel B.

1841233/1841267

