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Kenmerk

Geachte mevrouw Damen,
Wij ontvingen uw brief d.d. 17 mei jl., waarin u ons vraagt om meer
informatie over de besluiten die voortvloeien uit het Nationaal
Programma Landelijk Gebied en het gebiedsplan.
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Uw kenmerk
D2020019

Momenteel werkt het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit aan het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).
Over de exacte planning en besluitvormingsprocedure van het NPLG
verwijzen wij u naar het ministerie, aangezien de provincies hiervoor
niet het bevoegd gezag zijn. Wel zijn de provincies dit voor het
gebiedsplan, een planfiguur op basis van de Wet stikstofreductie en
natuurverbetering. U schrijft correct dat dit gebiedsplan uiterlijk 1 juli
2023 door Gedeputeerde Staten dient te zijn vastgesteld en aan de
minister van LNV te zijn voorgelegd.

Daarnaast stelt u correct dat uit het gebiedsplan, en overigens ook uit
de reeds lopende gebiedsgerichte aanpak in het landelijk gebied, een
veelheid aan besluiten kan voortvloeien. Vanwege het feit dat de stand
van zaken van de gebiedsgerichte aanpak per deelgebied in de
provincie verschilt, en ook niet in elk deelgebied exact dezelfde aanpak
aangewezen is, is niet te zeggen welke eventuele besluiten in alle
gebieden genomen zullen moeten worden. Dit is overigens ook sterk
afhankelijk van het verloop van de gebiedsprocessen zelf. Wel hebben
wij een zogenoemde leidraad voor het uitvoeren van gebiedsprocessen
vastgesteld, die u een indicatie geeft van de verschillende fasen die
doorlopen worden. Daarnaast rapporteren wij jaarlijks aan Provinciale
Staten over de voortgang van de gebiedsprocessen via ons Programma
Natuurnetwerk. Zowel de leidraad als het Programma Natuurnetwerk
zijn te raadplegen via de zoekfunctie op onze website www.noordholland.nl.
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Wanneer in een concreet gebiedsproces sprake is van besluiten die ter
inzage worden gelegd, maken wij dit altijd kenbaar. Ook hiervoor kunt
u de kennisgevingen op onze website raadplegen: https://www.noordholland.nl/Actueel/Terinzageleggingen

Wij gaan ervan uit uw brief hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,

Sectormanager Groen
dhr. mr. drs. G.M. Biermann
Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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