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Geachte leden,
Verzenddatum

In een dichtbevolkte provincie als Noord-Holland is ruimte voor rust en
ontspanning hard nodig. In het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpak
ken!’ is daarom opgenomen dat provincie Noord-Holland een Land
schapsfonds instelt van € 1 0,3 miljoen. In deze brief lichten wij toe hoe
wij deze middelen willen inzetten.

2 5 MAART 202^
Kenmerk

1591396/1591451

Het Landschapsfonds is geen fonds in de klassieke zin van het woord,
maar een provinciaal investeringsbudget waaruit enkele kansrijke land
schappelijke projecten worden (mede)gefinancierd. Het gaat om pro
jecten die het landschap versterken en daarnaast invulling geven aan
een - mede in het licht van de Corona-pandemie - steeds actueler
vraagstuk: de toenemende behoefte aan recreatieve uitloopmogelijkhe
den vanuit de steden en dorpen in Noord-Holland. De beschikbare mid
delen zijn ondergebracht in de reserve Landschap, ingesteld door uw
Staten bij de begroting van 2020.

Uw kenmerk

Wij merken dat de naam Landschapsfonds enigszins verwarrend is en
leidt tot vragen van derden of zij kunnen deelnemen aan of een aan
vraag kunnen doen uit het fonds. Omdat wij de middelen niet op deze
wijze inzetten maar ervoor kiezen ze te gebruiken als investeringsbud
get om het landschap te versterken met enkele geselecteerde projecten
gebruiken wij vanaf heden niet meer de naam Landschapsfonds maar
een nieuwe naam: ‘Investeringsbudget Landschapsversterking’.

De middelen van het Investeringsbudget Landschapsversterking willen
wij als volgt inzettenl:

Stelling van Amsterdam: herstel liniedijken

€ 2.000.000

Metropoolregio Amsterdam: versterking groene
scheggen Zuidflank (o.a. de Westeinderscheg)
Noord-Holland Noord: versterking en verbetering toe
gankelijkheid Bijzondere provinciale landschappen
Schagen en Noord-Kennemerland, realisatie buitenpoort Castricum en verbetering beleving Oer-IJ______
Overig: communicatie m.b.t. het landschap (bijv, in
formatievoorziening langs fiets- en wandelroutes of
bijdragen in het kader van het NBTR themajaar Ode
aan het Landschap)

€ 4.200.000
€ 4.000.000

De genoemde bedragen omvatten zowel proces- als uitvoeringskosten.

€ 100.000
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Liniedijken Stelling van Amsterdam
De liniedijken van de Stelling van Amsterdam zijn specifiek benoemd in
het coalitieakkoord als onderdeel van het investeringsbudget. In juni
2020 is het onderzoeksrapport ‘Quickscan herstelbehoefte liniedijken
Stelling van Amsterdam’ opgeleverd. Het onderzoek bevat een inventari
satie, voorstellen voor herstel en versterking van mogelijkheden ten be
hoeve van recreatie en educatie. Ook is een globale kostenraming ge
maakt. Op basis van deze kostenraming reserveren wij € 2 miljoen van
het Investeringsbudget Landschapsversterking voor het herstel van de
liniedijken en eventuele meekoppelkansen. Wij hebben het onderzoeks
rapport bijgevoegd bij deze brief. In vervolg op het onderzoek wordt
momenteel een uitvoeringsprogramma opgesteld, dat in het voorjaar
van 2021 gereed is en vervolgens ter kennisname aan uw Staten ge
stuurd zal worden.
Metropoolreqio Amsterdam en Westeinderscheq
De overige middelen worden ongeveer gelijk verdeeld over de Metropoolregio Amsterdam (groene scheggen zuidflank) en Noord-Holland
Noord. De zuidelijke groene scheggen rond Amsterdam zijn uniek en
van groot belang voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in de
metropoolregio. De stedelijke en recreatieve druk op deze groene
scheggen is zeer groot. Daarom reserveren we € 4,2 miljoen van het In
vesteringsbudget Landschapsversterking om het groen hier te verster
ken en de gebruiksmogelijkheden ervan te vergroten.
Eén van de scheggen waarnaar onze aandacht in het bijzonder uitgaat is
de Westeinderscheg, een nieuwe scheg. De scheg loopt vanaf het IJ, de
Schinkel, de Oeverlanden en het Amsterdamse Bos via de Bovenlanden
naar de Westeinderplassen en tot aan het Groene Hart. Hier hebben we
het voortouw genomen om in regionale samenwerking met de gemeen
ten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn,
het Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap Amstel Gooi en
Vecht, private partijen en andere belanghebbende organisaties (o.a.
Staatbosbeheer en Recreatie Noord-Holland) het gebied verder te ont
wikkelen als ‘nieuwe’ groene long voor de Metropoolregio Amsterdam.
In dit gebied komen tal van ruimtelijke opgaven samen. En er liggen
unieke kansen voor meer natuur (o.a. NNN-opgave, uitwerking van de
bossenstrategie in samenwerking met het ministerie van LNV en ecolo
gische verbindingen), water als structuurdrager voor de gebiedsontwikkeling, recreatieve verbindingen (wandel-, fiets- en vaarroutes) en ver
sterking van cultureel erfgoed, zoals de Stelling van Amsterdam, de
Ringvaart en de seringenteelt. Er zijn in dit gebied al tal van initiatieven
van zowel publieke als private partijen in verschillende stadia van ont
wikkeling, maar het gebied is nu nog versnipperd en de focus ont
breekt. De uitdaging is dan ook om voor deze scheg ideeën en initiatie
ven bij elkaar te brengen én uit te voeren zodat er verbindingen ont
staan en de scheg gaat functioneren als een geheel. Voor de Westein
derscheg reserveren we ruim € 2 miljoen van het Investeringsbudget
Landschapsversterking. Enkele gedragen projecten in de Westeinder
scheg kunnen hiervan mede gefinancierd worden. We willen hiertoe de
komende tijd eerst samen met onze partners toewerken naar de onder
tekening van intentieovereenkomsten en vervolgens een samenwer
kingsovereenkomst of gebiedsakkoord met onderliggend uitvoeringsprogramma voor de komende 1 0 tot 1 5 jaar, zodat de Westeinderscheg
daadwerkelijk die gewenste extra groene long van de Metropoolregio
Amsterdam wordt. We zullen u in de loop van dit jaar nader informeren
over de Westeinderscheg en u in de gelegenheid stellen uw inbreng te
leveren.

Noord-Holland Noord
Ook in Noord-Holland Noord zijn de natuur en het landschap belangrijk
voor een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Ze bieden recreatieve
uitloopmogelijkheden voor zowel bewoners als bezoekers van binnen
en buiten de regio die hier ontspanning en rust zoeken. Met name in
Noord-Kennemerland en rond Schagen zien we kansen om deze land
schappen, die onlangs vanwege hun zeer hoge waarden als Bijzonder
provinciaal landschap (BPL) zijn aangewezen, verder te versterken en
beter te ontsluiten voor de recreant.
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Rond de kern van Schagen werken we bijvoorbeeld aan de u, bij de vast
stelling van de Omgevingsverordening, toegezegde nadere verkenning
van het BPL Schagen in relatie tot de woningbouwopgave van deze kern.
Hierbij zullen we ook aandacht besteden aan plannen van de gemeente
die invulling geven aan de wens van bewoners om het (recreatieve)
groen rond de kern te versterken. Aan dit groen en recreatieve routes in
het landelijk gebied rond de kern van Schagen, willen wij uit het Investe
ringsbudget Landschapsversterking een bijdrage leveren. Andere voor
beelden waar al hard wordt gewerkt aan de planvorming zijn de buiten
poort Castricum (de recreatieve verbinding tussen het OV-station en de
duinen) en verschillende routes die het eeuwenoude landschap van het
Oer-IJ beter beleefbaar maken. Voor de diverse ontwikkelingen in
Noord-Holland Noord reserveren wij € 4,0 miljoen van het Investerings
budget Landschapsversterking.
Criteria projecten Investeringsbudget Landschapsversterking
Voor concrete projecten die voortvloeien uit de hiervoor genoemde
planprocessen of voor projecten die nu al in een uitvoeringsstadium
zijn gelden de volgende uitgangspunten om in aanmerking te komen
voor een financiële bijdrage uit het Investeringsbudget Landschapsver
sterking:
• het project draagt bij aan het doel van versterking van het land
schap en verbetering van de toegankelijkheid voor bewoners en
recreanten;
• het project past bij voorkeur binnen een integrale visie of plan
voor een gebied;
• het project kan op draagvlak en inzet van meerdere partijen re
kenen;
• er is een projectplan dat inzicht geeft in het uitvoeringsresultaat, de kosten en financiering, de uitvoerende partners, het
trekkerschap/projectleiding en de planning;
• er is zoveel mogelijk sprake van cofinanciering.

Vervolg
Uiteraard zullen we bij de verdere uitwerking van bovengenoemde plan
nen en projecten nauw samenwerken met onze partners, zoals gemeen
ten, terrein beherende organisaties en lokale initiatiefnemers. Vrijwel
overal zijn hiertoe inmiddels de eerste stappen gezet en worden over
leggen gevoerd. Wij sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij lopende sa
menwerkingsvormen en planprocessen. In een enkel geval zoals bij de
Westeinderscheg voeren wij als provincie zelfde regie.
We streven ernaar deze collegeperiode op alle onderdelen concrete re
sultaten te boeken. Wel moet rekening worden gehouden met ruime
procestijd om te komen tot gedragen projecten, in samenwerking met
andere partijen. Wij houden tegelijkertijd natuurlijk ook aandacht voor
snelle uitvoeringskansen. Wij zullen uw Staten eind 2021 opnieuw infor
meren over de stand van zaken rond het Investeringsbudget Landschapsversterking.
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