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Het Oostzanerveld is een uniek stuk open 

veenweidegebied dat grotendeels uit 

vaarland bestaat. Vele gronden zijn in 

gebruik als hooiland of weide voor koeien 

en schapen. Dankzij het beheer van de 

boeren en andere grondeigenaren in het 

gebied heeft dit gebied zijn open karakter 

behouden. 
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Opgaven  

Het Oostzanerveld is een Natura 2000-gebied, waarin zowel de Vogelrichtlijn als Habitatrichtlijn van 

toepassing zijn. Een groot deel is ook opgenomen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Van het 

totale 665 hectare NNN in het gebied is al op 496 hectare natuur gerealiseerd. Het realiseren van de 

resterende NNN én van de Natura 2000-doelstellingen, zijn 2 van de wettelijke opgaven voor het 

Oostzanerveld. Voor het gebied zijn ook opgaven voor stikstofvermindering, daling van broeikasgassen 

door een vermindering van bodemdaling en vanuit de Kaderrichtlijn Water. Meer informatie over de 

wettelijke opgaven vindt u hier. 

Aanvullende opgaven zijn in het vierde kwartaal van 2022 bepaald door de werkgroep voor het 

gebiedsproces. Zij hebben dit gedaan op basis van hun eigen kennis en ervaring, gesprekken met 

pachters en individuele grondeigenaren én van de resultaten van een informatieavond. De aanvullende 

opgaven gaan over de thema’s “beheer” en “agrarische verdiencapaciteit”.  

Aanpak 

In het Oostzanerveld is de provincie op 2 manieren actief: via een collectief proces en door individuele 

gesprekken met grondeigenaren en pachters in het gebied. 

1. Collectief gebiedsproces 

In september 2022 is het collectieve gebiedsproces gestart. Om tot een gedragen toekomstperspectief 

te komen is gekozen voor een organisatievorm die bestaat uit een werkgroep, werkstromen en 

informatieavonden.  

Het collectieve deel van de verkenningsfase wordt gefaciliteerd door Wing, een onafhankelijk 

procesbegeleider. Zij zorgt ervoor dat iedereen gehoord wordt en inbreng kan leveren. Daarnaast legt 

Sweco alle uitkomsten uit de verkenningsfase op een heldere en navolgbare manier vast. Sweco stelt 

bijvoorbeeld de visie voor het Oostzanerveld op. Dit met behulp van de werkgroep, werkstromen en 

(eigen) experts. 

Werkgroep 

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die een belang hebben in het 

Oostzanerveld. Deelnemers zijn de gemeente Oostzaan, het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier, LTO Noord, Vereniging AgrarischNatuur- en Landschapsbeheer Water, Land en Dijken, 

Vereniging Behoud Boeren Waterland e.o., Staatsbosbeheer, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek, 

Stichting Vrienden van het Oostzanerveld en de provincie Noord-Holland.  

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Aanpak_per_gebied/Gebieden/Ilperveld_Varkensland_Oostzanerveld_en_Twiske/Documenten/Wettelijke_opgaven_gebiedsproces_IVOT.pdf


De werkgroep heeft bij de start onder andere bepaald wat we samen willen bereiken voor het 

Oostzanerveld, wat de uitgangspunten zijn van het gebiedsproces en hoe we samen met de mensen in 

het gebied tot een toekomstperspectief willen komen.  

De keuzes zijn vastgelegd in een concept startdocument. Op basis van de reacties tijdens de 

informatieavond van 23 januari 2023 en 6 februari 2023, wordt het startdocument verder uitgewerkt 

en vervolgens openbaar gemaakt. Het startdocument bevat als bijlage een gebiedsatlas, waarin 

publiekelijk beschikbare, relevante feitelijke informatie over het Oostzanerveld is opgenomen. 

Informatieavond 

De informatieavond heeft meerdere doelen. Ten eerste wordt het gebiedsproces toegelicht. Ten tweede 

luisteren we graag naar geïnteresseerden; Welke ambities en zorgen hebben zij voor het Oostzanerveld 

en welke kennis & ervaring, knelpunten en oplossingsrichtingen hebben zij bij bepaalde onderwerpen? 

Ten derde kunnen belangstellenden zich vanaf dit moment opgeven om deel uit te maken van één of 

meerdere werkstromen. Tijdens de informatieavond is ook de werkgroep aanwezig. De 

informatieavond heeft op maandag 23 januari 2023 plaatsgevonden. Vanwege de grote belangstelling 

organiseert de werkgroep een extra informatieavond op 6 februari 2023. Geïnteresseerden kunnen 

zich hiervoor opgeven via: www.noord-holland.nl/InformatieavondOostzanerveld 

Werkstromen 

Werkstromen zijn werkbijeenkomsten waarin een of meerdere opgaven voor het gebied uitgewerkt 

worden. Vanaf het uitdiepen van het probleem, het identificeren van knelpunten, tot aan het maken van 

realistische oplossingen. Werkstromen zullen bestaan uit leden van de werkgroep, experts én 

individuele belangstellenden die bereid zijn onderdeel uit te maken van het hele proces dat de 

werkstroom doorloopt. De verwachting is dat er drie werkstromen worden opgericht. Binnen iedere 

werkstroom worden meerdere vraagstukken opgepakt omdat verschillende vraagstukken elkaar 

beïnvloeden. Per werkstroom gaat het in principe om 3 bijeenkomsten van ongeveer 3 uur met 

tussendoor uitzoek- en leeswerk. De resultaten uit de verschillende werkstromen worden tussentijds 

gedeeld onder leden van de werkstromen. Dan weet iedereen wat er in de verschillende werkstromen 

gebeurt en is het niet nodig om aan alle werkstromen deel te nemen.  

Beoogde organisatiestructuur van het collectieve proces. 

http://www.noord-holland.nl/InformatieavondOostzanerveld


Agrariërs en andere belanghebbenden, die interesse hebben om direct plaats te nemen in een 

werkstroom om zo vanuit gezamenlijk belang de diepte in te gaan, kunnen zich t/m 13 februari 2023 

hier opgeven. 

2. Individuele dialoog 

De provincie heeft iedereen die gronden bezit of pacht binnen het NNN in het Oostzanerveld, waarop 

nog geen natuur is gerealiseerd, uitgenodigd voor een kennismaking en toelichting op het 

gebiedsproces. Veel mensen hebben van deze uitnodiging gebruik gemaakt. De gesprekken waren 

individueel of in kleine groepen. Tijdens de individuele gesprekken is er daarnaast ook veel aandacht 

voor de specifieke wensen, knelpunten, toekomstplannen en -mogelijkheden van de eigenaar of 

pachter. Voor het aanvragen van een individueel (vervolg)gesprek of andere zaken kunt u contact 

opnemen met de procesmanager via oostzanerveld@noord-holland.nl. 

Samenhang met het Masterplan Oostzanerveld 

De gemeente Oostzaan heeft, samen met diverse belanghebbenden, het Masterplan Oostzanerveld 

ontwikkeld. Dit plan is in april 2020 vastgesteld. Het doel van het Masterplan is om het landschap, de 

natuurwaarden en het agrarisch gebruik van het Oostzanerveld voor nu en in de toekomst veilig te 

stellen. In dit plan zijn ook een aantal wettelijke opgaven benoemd waar de provincie 

eindverantwoordelijk voor is. Sommige van de genoemde activiteiten binnen het Masterplan en de 

wettelijke opgaven die worden opgepakt in het gebiedsproces raken elkaar over en weer. Het 

Masterplan vormt een belangrijke bouwsteen voor het gebiedsproces. Hierbij is het beoogde 

eindproduct een verbreding en verdieping van het Masterplan.  

Planning collectief gebiedsproces  

 

• Start collectief proces: september 2022 

• Informatieavond: 23 januari 2023 

• Extra informatieavond: 6 februari 2023 

• Werkstromen: maart – mei 2023 

• Toekomstperspectief gereed: derde kwartaal 2023 

Let op! Dit is een voorlopige planning. Landelijke en provinciale ontwikkelingen zoals het Nationaal Plan Landelijk 

Gebied (NPLG), Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en de agenda’s van leden van de werkgroep kunnen 

voor veranderingen in deze planning zorgen. 

https://formulieren.noord-holland.nl/pnh/aanmeldformulier_werkstromen_oostzanerveld
https://provincienoordholland-my.sharepoint.com/personal/stephanie_versteeg_noord-holland_nl/Documents/Desktop/jenneke.segers@noord-holland.nl

