
Wettelijke opgaven gebiedsproces IVOT 

Voor Laag Holland zijn 18 provinciale doelstellingen en ambities geïdentificeerd. Een deel hiervan komt 

overeen met de 5 wettelijke (inter)nationale opgaven. De verwachting is dat zowel vanuit het Nationaal 

Programma Landelijk Gebied als het Provinciaal Programma Landelijk Gebied de bestaande opgaven 

ook verder worden geconcretiseerd en/of andere opgaven volgen. 
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A. Wettelijke opgaven 

1. Natuurnetwerk Nederland (NNN): afronden van het netwerk en de bijbehorende 

natuurverbindingen 

Het NNN is een netwerk dat natuurgebieden met elkaar verbindt, zodat planten en dieren zich 

gemakkelijker kunnen verspreiden, voorplanten en een groter leefgebied krijgen.  

Het Natuurnetwerk Nederland is de voortzetting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een eerdere 

naam voor hetzelfde doel van een natuurnetwerk. In 1990 is die EHS door het Rijk geïnitieerd (in het 

Natuurbeleidsplan van ministerie LNV) en zijn de gebieden door de provincie aangewezen/bepaald op 

de kaart van Nederland op basis van een voorstel door terrein beherende organisaties, waterschappen, 

gemeentes en LTO.  

Doel is om zo natuurgebieden beter te verbinden met elkaar en met de omliggende gebieden. Planten 

en dieren krijgen daarmee meer kans zich te verspreiden en voort te planten. Dit netwerk van 

stapstenen en verbindingen voor natuur heet nu het Natuurnetwerk Nederland.  

In Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske is 2880 hectare als NNN aangewezen. Op veel 

plekken is inmiddels ook de beoogde natuur aanwezig. Er moet nog zo’n 340 hectare natuur worden 

gerealiseerd. De provincie wil dit in 2027 afronden. Op deze kaart kunt u zien waar het NNN ligt en op 

welke plekken het al gerealiseerd is. 

2. Natura 2000 doelen: behouden en vergroten van (beschermde) leefgebieden en diersoorten 

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske zijn aangewezen als Natura 2000-gebied, een netwerk 

van Europees beschermde natuur. In deze gebieden moeten (beschermde) leefgebieden en diersoorten 

behouden en vergroot worden. Daarnaast is er de ambitie om bestaande natuur te herstellen. In het 

Natura 2000-beheerplan voor IVOT staat verder toegelicht waarom het nodig is de natuur te herstellen 

en welke maatregelen daarvoor worden ingezet. 

3. Vermindering stikstofuitstoot 

De stikstofpercentages in de lucht, bodem en water in en rond IVOT zijn te hoog. Dit komt door de 

uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak. Door de neerslag van stikstof verzwakt de natuur. 

Tot nu toe heeft de provincie de volgende stikstofdoelen gesteld: in 2025 moet de stikstofuitstoot en -

neerslag landelijk in alle Natura 2000-gebieden met 40% zijn verminderd, in 2030 met 50% en in 2035 

met 74%. Daarbij is opgenomen dat alle sectoren evenredig hun stikstofuitstoot moeten verminderen. 

Om aan dit doel te voldoen moet een deel van de vermindering gerealiseerd worden via provincie brede 

maatregelen en een deel via de gebiedsprocessen. Het rijk heeft zelf ook richtinggevende 

doelstellingen gedeeld. Lees hier de reactie van de provincie. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/nationaal-programma-landelijk-gebied
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/nationaal-programma-landelijk-gebied
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Provinciaal_Programma_Landelijk_Gebied
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Natuurnetwerk_Nederland_NNN
https://geoapps.noord-holland.nl/kaartenportaal/apps/webappviewer/index.html?id=3bf7c24fa65f49bab055654bdd01e130
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Natura_2000
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Natura_2000_beheerplannen#Ilperveld,%20Varkensland,%20Oostzanerveld%20&%20Twiske
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2022/Juni_2022/Stikstofplannen_Rijk_Dit_niet_het_begin_van_een_geheel_nieuw_proces


Lees hier de brief aan Provinciale Staten over het vaststellen van de stikstofdoelen. 

4. Daling van broeikasgassen door een vermindering van bodemdaling 

De bodem in Noord-Hollandse veenweidegebieden zoals Ilperveld en Oostzanerveld daalt. Bodemdaling 

zorgt niet alleen voor schade aan bijvoorbeeld gebouwen en wegen, maar is ook slecht voor het 

klimaat. Door het dalen en verdampen van de veengrond komen namelijk grote hoeveelheden 

broeikasgassen vrij, zoals CO2. Volgens het Klimaatakkoord van Parijs moet Nederland tot 2030 de 

uitstoot van broeikasgassen in alle veenweidegebieden samen met 1 megaton verlagen door 

bodemdaling tegen te gaan. 

5. Kaderrichtlijn Water: chemische schoon en ecologisch gezond water 

De Kaderrichtlijn Water (“KRW”) is Europese regelgeving voor het realiseren en behouden van chemisch 

schoon en ecologisch gezond oppervlakte- en grondwater in heel Europa. Deze ‘goede toestand’ moet 

uiterlijk in 2027 zijn behaald. In IVOT is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

verantwoordelijk voor het behalen van de KRW-doelen. 
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Deze afbeelding staat op pagina 35 van het Hoofddocument Laag Holland afkomstig van de website 

van BRO.  

 

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurversterking_Stikstof/Documenten/Provinciale_Staten_van_Noord_Holland_hebben_in_2021_de_stikstofdoelen_vastgesteld.pdf
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2022/Juni_2022/Bodemdaling_van_bult_naar_badkuip
https://iplo.nl/thema/water/oppervlaktewater/kaderrichtlijn-water/
https://www.hhnk.nl/gezond-water
https://www.bro.nl/application/files/1816/6549/0160/DEEL_B_Hoofddocument_Laag_Holland_P04173.pdf

