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Verzenddatum

Betreft: Stand van zaken Natuurnetwerk Nederland

- 9 APR. 2020
Kenmerk

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (de actieve
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Uw kenmerk

informatieplicht) informeren wij u graag over de stand van zaken rond
de ambitie voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN), zoals
geformuleerd in het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’

Onze ambitie

De ambitie om een samenhangend natuurnetwerk aan te leggen,
gestart als Ecologische Hoofdstructuur en tegenwoordig bekend onder
de naam Natuurnetwerk Nederland, bestaat in 2020 dertig jaar. In die
tijd is veel bereikt. Op dit moment omvat het NNN in Noord-Holland
56.500 hectare, waarvan 50.900 hectare reeds is gerealiseerd. Er
resteert nog zo’n 1 0 procent van de opgave, circa 5.600 hectare.'

Met de groeiende bevolkingsdichtheid in onze provincie en de afname
van de biodiversiteit, is de noodzaak voor een samenhangend
natuurnetwerk alleen maar toegenomen. Het Natuurnetwerk Nederland
is essentieel voor het voortbestaan van een veelzijdige flora en fauna.2

1 De begrenzing\izn het NNN is opgenomen in de ontwerp-Omgevingsverordening.
Op deze wijze is ook de planologische bescherming van het NNN geborgd. Over de
voortgang van de realisatie van het NNN rapporteren wij via het Programma
Natuurontwikkeling. In de bijlage bij deze brief is de meest recente voortgangskaart
opgenomen.
2 Een netwerk waarin natuurgebieden met elkaar verbonden zijn, is één van de meest
effectieve manieren om de biodiversiteit te verbeteren en versterken. Zie bijvoorbeeld
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En daarmee ook voor onszelf: het geeft vruchtbare bodems voor ons
voedsel, biedt inwoners ontspanning, schonere lucht en betere
waterkwaliteit en kan helpen bij het aanpassen aan
klimaatveranderingen. Ons college houdt daarom onverkort vast aan de
ambitie om het NNN in 2027 afgerond te hebben. We beseffen dat dit
een forse opgave is die we in korte tijd tot stand moeten brengen. Het
vraagt dat we gemiddeld 700 hectare nieuwe natuurgebieden per jaar
aanpakken, terwijl de prognose is dat - bij voortzetting van de huidige
werkwijze - een snelheid van slechts 1 50 hectare per jaar gehaald
wordt. Er is dus een flinke interventie nodig om te komen tot
versnelling en tijdige afronding. Een uitdagende opgave, want het
laaghangend fruit is geplukt en het grootste deel van de nog te
realiseren NNN-gebieden is momenteel niet beschikbaar om als natuur
in te richten.
Om die reden hebben we de volgende activiteiten in gang gezet om de
uitvoering van het NNN te versnellen:
Strakkere sturing

Op 1 maart 2020 is een ambtelijk regiebureau NNN ingericht. Dit
regiebureau gaat op programmatische wijze sturing geven aan de NNNrealisatie. Het regiebureau programmeert de projecten en activiteiten,
stuurt op grondverwerving en realisatie, bewaakt de voortgang, start
nieuwe projecten op, organiseert de bemensing en komt met
interventies om de NNN realisatie te versnellen. Het regiebureau legt waar nodig - keuzes aan ons college voor om de uitvoering verder te
brengen.
Het huidige Programma Natuurontwikkeling (PNO) wordt aangescherpt
zodat er vanaf 2021 gewerkt wordt met een ‘uitvoeringsplan NNN’. Dit
plan geeft een scherp zicht op realisatie en planningen over de
(jaarlijks) te behalen resultaten (in hectaren te realiseren NNN), inclusief
de kosten, en geeft een doorkijk op de totale voltooiing van het NNN in
2027. Op basis van het uitvoeringsplan vindt jaarlijkse verantwoording
over de voortgang plaats. Ook onze communicatie-inspanningen rond
het NNN worden in het uitvoeringsplan opgenomen.
Optimalisatie

rapporten als ‘Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services
(IPBES, 201 9) of ‘Natuurlijk verder, de rijksnatuurvisie Nederland’ (LNV, 2014)
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We zijn gestart met een optimalisatie van het NNN, waarbij de
begrenzingen van het NNN kritisch worden bekeken en waar nodig
verbeterd. Soms doorkruist de NNN-grens (delen van) tuinen, huizen,
industrieterrein of waterlopen. En soms zijn gebieden begrensd waar wij
betwijfelen of de kosten voor de aankoop en inrichting opwegen tegen
de ecologische meerwaarde. Het omgekeerde komt ook voor: soms
dienen zich ecologische kansen aan die makkelijk te realiseren zijn,
maar nu nog buiten de NNN-begrenzing liggen. Denk bijvoorbeeld aan
provinciale eigendommen met ecologische potentie die momenteel niet
in het NNN liggen. We onderzoeken de mogelijkheid om, door
optimalisatie van de begrenzing, meer snelheid te maken, kansen te
pakken en niet langer energie te hoeven steken in minder kansrijke
gebieden. Uiteraard is ecologie hierbij steeds het doorslaggevende
criterium. Als basis voor het uitvoeringsplan NNN willen we een
gecorrigeerde begrenzing vaststellen, waarbij de fouten uit de
begrenzing zijn gehaald en herbegrenzingsmogelijkheden zijn
doorgevoerd.
Ook de voortgangskaart, waarin we bijhouden hoeveel NNN inmiddels is
gerealiseerd, zullen we onder de loep nemen. Zo zijn er gronden binnen
de NNN-begrenzing die reeds in eigendom zijn van een
natuurbeheerder of de provincie, maar die nog niet als gerealiseerde
NNN worden aangemerkt. Hier zullen we nadere afspraken maken over
de inrichting en het (duurzaam) beheer van de gronden, zodat deze als
gerealiseerd kunnen worden aangemerkt.
Initiëren en versnellen van projecten

Uiteindelijk vindt realisatie van het NNN plaats in gebiedsprojecten. We
hebben reeds een omvangrijk gebiedsprogramma voor de Oostelijke
Vechtplassen en zijn een nieuw gebiedsprogramma in Laag Holland aan
het opstarten. Dit zijn - niet toevallig uiteraard - de gebieden waar de
grootste restantopgave van het NNN ligt. Projecten die in deze gebieden
al zijn gestart: Kortenhoef-Oost, Weersloot in de Oostelijke
Vechtplassen en Waterland-Oost en de drie pilots uit het
Verkenningsjaar (Wormer- en Jisperveld, Eilandspolder-West en
Mijzenpolder) in Laag Holland. Daarnaast lichten we alle lopende NNNprojecten in het Programma Natuurontwikkeling (PNO) door, om te zien
waar versneld kan worden. Waar nodig neemt ons college besluiten om
de uitvoering vlot te trekken.
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Ook starten we nieuwe NNN-projecten op. Onze inspanning is er op
gericht om aan het eind van deze coalitieperiode in 202B, de gehele
restantopgave NNN te hebben belegd in projecten of programma’s die
gericht zijn op afronding van het NNN in 2027. We beginnen met NNNprojecten die samenhangen met de gebiedsgerichte aanpak stikstof.
Hier valt immers ‘werk met werk’ te maken. De eerste prioriteit hebben
de NNN-opgave in Zuid Kennemerland (circa 450 hectare NNN) en een
groot deel van de NNN-opgave in Laag Holland (950 hectare NNN).
Door het gecombineerd uitvoeren van beide opgaven draagt de NNNrealisatie direct bij aan het terugdringen van de stikstofuitstoot en het
creëren van ontwikkelruimte voor bijvoorbeeld woningbouw. In de
gebiedsprojecten komen bovendien andere gebiedsopgaven aan de
orde, zoals de aanleg van recreatieve routes, waterkwaliteitsverbetering
en het tegengaan van bodemaling. Zo ontstaan integrale projecten die
aan meerdere doelstellingen een bijdrage leveren.
Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord is aangegeven dat we in deze collegeperiode
3.000 hectare NNN willen realiseren. Met de optimalisatie van het NNN
en de versnelling van reeds lopende projecten verwachten we in deze
collegeperiode 1.400 hectare NNN te realiseren en de nog resterende
NNN-opgave te hebben belegd in projecten of programma’s. Van
nieuwe projecten die we tijdens deze collegeperiode starten zullen de
resultaten voor het grootste deel in de volgende collegeperiode gehaald
worden.
We beraden ons op aanvullende maatregelen om vóór 2023 ook de
resterende 1.600 hectare NNN uit het coalitieakkoord te kunnen halen.
Hierover wil ons college eind mei/begin juni nadere besluiten nemen.
Deze besluiten zullen zich concentreren op de strategie die nodig is om
tijdig gronden beschikbaar te krijgen voor het NNN. Daarbij wordt
gedacht aan het op grotere schaal inzetten van verwerving op basis van
volledige schadeloosstelling en het gericht inzetten van de Wet
voorkeursrecht gemeenten (Wvg). De Wvg biedt ons de mogelijkheid om
een recht van eerste koop te vestigen op gronden die binnen de NNN te
koop worden aangeboden. De mogelijkheden en (financiële)
consequenties van de inzet van deze instrumenten wordt momenteel in
beeld gebracht en zal worden verwerkt in een grondstrategie. Wanneer
ons college hierover heeft besloten, zullen wij uw Staten informeren.
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Vervolgtraject

Uiteraard zal het regiebureau bij de verdere uitwerking van de aanpak,
nauw overleg voeren met onze partners, zoals de terrein beherende
organisaties en vertegenwoordigers van de agrarische sector. Een eerste
gesprek met vertegenwoordigers van de terreinbeherende organisaties
heeft recent plaatsgevonden. Zij zijn positief over onze werkwijze. Dat
verheugt ons, want zij zijn onmisbare partners bij het halen van onze
ambitieuze doelstelling.
Voor het zomerreces zullen wij u met een nieuwe brief op de hoogte
brengen van de voortgang van de gekozen richtingen en de aanvullende
maatregelen.

Hoogachtend,

A.Th-H. van Dijk
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Bijlage: voortgangskaart NNN, peildatum 1 januari 2020
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NNN voortgang per 01-01-2020
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Legenda
Natuurnetwerk gerealiseerd
Kwaliteitsverbetering op gerealiseerde natuur
Verworven, niet ingericht
H Niet verworven en niet ingericht
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