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Proces natuurrealisatie
Waar kunt u op rekenen?
Maatwerk: de komende twee jaar zoeken we met u naar een oplossing waarin
natuurrealisatie mogelijk wordt en waarbij rekening is gehouden met uw wensen en
belangen. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: bedrijfsverplaatsing, kavelruil, het
meenemen van natuurbeheer in de bedrijfsvoering of bedrijfsbeëindiging. Voordeel
van deze eerste fase is dat er in eerste instantie met eigenaren verkend kan worden
wat de verschillende opties zijn op basis van volledige schadeloosstelling. Hierdoor
zijn maatwerkoplossingen mogelijk, zonder de druk van het juridisch zwaardere
onteigeningsproces.
Communicatie: wij zorgen voor tijdige en duidelijke informatievoorziening en zijn
benaderbaar. Iedere donderdagochtend is er een spreekuur (op afspraak) in het
gemeentehuis van Wijdemeren. U kunt een afspraak maken via het secretariaat
Oostelijke Vechtplassen.
Ondersteuning: beschikbaarheid van een vertrouwenspersoon en hulp bij
bedrijfsdoorrekeningen is mogelijk.
Volledige schadeloosstelling: de prijs die wij hanteren bij bijvoorbeeld de aankoop van
gronden is gebaseerd op volledige schadeloosstelling. Dit biedt betere mogelijkheden
voor het uiteindelijke maatwerk, zoals bedrijfsverplaatsing of het omvormen van
landbouwpercelen naar natuur
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Aanpak per deelgebied
Deelgebied
’t Hol
Kortenhoef Oost
Weersloot/Egelshoek
Ankeveen
Vuntus
Kortenhoef West
Restant Ster Loosdrecht

Start
verwerving
1/3/2018

Uiterste
einddatum
1/9/2022

Start inrichting
(uiterlijk)
1 jan 2023

NNN gereed
(uiterlijk)
2024

1/6/2019

1/9/2023

1 jan 2024

2025

1/3/2020

1/9/2024

1 jan 2025

2026

1/3/2021

1/9/2025

1 jan 2026

2027

Informatieavonden
Centrale avonden, gevolgd door bijeenkomsten in de deelgebieden.
Keukentafelgesprekken
Individuele gesprekken met u en de rentmeester van de provincie om uw situatie in
kaart te brengen en te komen tot maatwerk op basis van uw belangen.
Inrichtingsplannen
Parallel start de provincie met het maken van inrichtingsplannen per deelgebied. Deze
geven zicht op het eindbeeld en welke definitieve maatregelen er voor de
natuurrealisatie nodig zijn. Ook maatregelen voor recreatie, waterkwaliteit, landschap
en natuurbeheer worden meegenomen. Het opstellen van een inrichtingsplan gebeurt
in overleg met belanghebbenden en biedt ruimte voor maatwerkoplossingen.

In te zetten instrumenten
Om de mogelijkheden tot natuurrealisatie te vergroten worden onder andere de volgende
instrumenten ingezet:
Ruilgrond
Aankopen en inzetten van ruilgronden, ook buiten de NNN grenzen.
De mogelijkheid tot inschakeling van een vertrouwenspersoon/team.
De vertrouwenspersoon kan benaderd worden om met een onafhankelijk persoon uit
agrarische sector te sparren over mogelijke ideeën m.b.t. de toekomst van het bedrijf.
De vertrouwenspersoon kan meedenken, tips geven en zorgen dat er de juiste hulp
geboden wordt bijvoorbeeld financiële doorrekeningen, of in kaart brengen van de
natuurmaatregelen op het grondgebied van een eigenaar.
Inzet diverse regelingen.
Te denken valt aan: bedrijfsbeëindigingsregeling, bedrijfsverplaatsingsregeling,
(kavel)ruil, en behoren ontpachting en vervangende pacht tot de mogelijkheden.
Ontgrenzing van het NNN.
Als dit vanuit ecologisch /hydrologisch oogpunt verder niet ongewenst is, kan er
eventueel sprake zijn van ontgrenzing van het NNN. Dit moet dan duidelijk blijken uit
het (concept)inrichtingsplan dat in een parallel spoor wordt opgesteld. De ontgrenzing
van NNN wordt definitief nadat GS het inrichtingsplan heeft vastgesteld.
De grondstrategie van de provincie Noord-Holland is te vinden op de website:
www.vechtplassen.nl/grondverwerving
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Data/ locatie bijeenkomsten

Voor het bijwonen van deze bijeenkomsten wordt u per brief uitgenodigd en kunt u zich
aanmelden bij het secretariaat Oostelijke Vechtplassen via: secretariaat_OVP@Noord-Holland.nl

Dinsdag 21 mei 20.00 - 22.00u: OVP-breed voor veehouders en groot
grondbezitters (> 5ha)
De Vrijbuiter - Oud Loosdrechtsedijjk 137 – Loosdrecht

Donderdag 6 juni 18.30 – 20.30: OVP-breed voor overige (particuliere)
grondeigenaren (< 5ha)
De Drie Dorpen - Cannenburgerweg 51 - 1244 RG – Ankeveen

Dinsdag 13 juni: 20.00-22.00: Deelgebied Weersloot/Egelshoek
Boerderij Fortzicht - Voordorpsedijk 35 – Groenekan

Dinsdag 18 juni 20.00-22.00u: Deelgebied Kortenhoef-Oost
De Drie Dorpen - Cannenburgerweg 51 - 1244 RG – Ankeveen
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