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Craag vragen wij uw advies over het concept-Provinciaal
Meerjarenprogramma Groen 2016-2020. Wij verzoeken u om uiterlijk
l7 augustus schríftelijk te reageren naar bovengenoemd
contactpersoon.

l. Achtergrond: Agenda Groen
Op I I maart 2013 hebben Provinciale Staten de Agenda Groen 'Licht op
Croen' vastgesteld. Het Provinciaal Meerjarenprogramma Croen (PMG) is

een uitvoeringsprogramma behorende bij de Agenda Groen. ln het pMC

wordt de uitvoering van fysieke projecten geprogrammeerd die
bijdragen aan de doelen van de Agenda Croen en waarbij de provincie
een financiële investering doet of personele inzet pleegt in het groene
domein. Het PMG geefttevens inzicht in de voortgang van de uitvoering
van de doelen uit de Agenda Groen betreffende het beschermen en
verder ontwikkelen van een aantrekkelijke en functionele
groenstructuur voor onze bewoners en bezoekers en voor de flora en
fauna van Noord-Holland. Doelen uit de Agenda Croen zijn:
. Het Natuurnetwerk Nederland: het veiligstellen, inrichten en

duurzaam beheren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN

voorheen EHS), middels het verwerven en inrichten van gronden die
nog niet als NNN gerealiseerd zijn.

. Natura2000 en Programmatische Aanpak Stikstof: het realiseren van
instandhoudingsdoelen middels de daarvoor te nemen (eventuele
aanvullende) fysieke maatregelen.

. Verbindend groen: het aanleggen van natuurverbindingen door de
gehele provincie, zodat soorten zich makkelijker kunnen
verplaatsen. lnclusíef het koppelen van de aanleg van
natuurverbindingen aan de realisatie van infrastructurele projecten.
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Cedeputeerde Staten
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Natuurcompensatie: compenseren van verlies van natuur- en

landschapswaarden bij ru imtelij ke ontwikkel i ngen.

Recreatieve verbindingen: het vergroten en verbeteren van de

beleefbaarheid en recreatieve toegankelijkheid van de provinciale
g roe nstructu ur.

We werken aan deze doelen in samenwerking met onze partners in het
veld.

2. Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2Ol 6-2020
Het PMC is het sturingsinstrument om Noord-Holland groen te houden

en nog groener te maken. Het PMG maakt inzichtelijk aan welke fysieke
groenprojecten de provincie werkt, in welke fase de projecten zich

bevinden (studiefase, planfase of realisatiefase) en welke doelen met de

projecten gerealiseerd worden. Met het programma kunnen projecten
goeci gevoigd worden in termen van geid, grond en capaciteit.
Provinciale Staten actualiseren het PMG jaarlijks. Daarbij kunnen ook
projecten worden toegevoegd aan het PMG of gestopt, afhankelijk van

de financiële kaders.

Het PMC 2016-2020 bevat projecten (l I I ) en subsidieregelingen (10)

voor projecten die bijdragen aan de doelen van de Agenda Groen en die

worden gefinancierd uit budgetten die aan de Agenda Croen zijn
gekoppeld. Voor de uitvoering van het PMG 2016-2020 is voldoende

budget beschikbaar. Bij het opstellen van het PMG vragen Gedeputeerde
Staten steeds het advies van de gebiedscommissies, de gemeenten en

de partners in het veld. Het definitieve PMC 201 6-2020 zal in november

ter vaststelling worden aangeboden aan Provinciale Staten.

Het PMG 2016-2020 vervangt het PMG 20.l5-20'19 en treedt op I
januari 20.l6 in werking.

3. Projectvoortgang en doelrealisatie

A. Projectvoortgang:
De provincie Noord-Holland voert binnen het PMC projecten en

Gebiedsprogramma's uit.
¡ De projecten kunnen worden verdeeld in projecten die zich in de

studiefase, planfase of realisatiefase bevinden (per I januari 2016)

Projecten kunnen door de provincie zelf worden getrokken of de

provincie kan meedenken/meefinancieren.
. De gebiedsprogramma's worden altijd door de provincie zelf

getrokken. De programma's bestaan uit een hoeveelheid projecten

in een gebied, die zich in verschillende fasen bevinden. De

projecten binnen de programma's kunnen ook door derden
getrokken worden.



w
Yd

Provincie
Noord-Holland,,o 567il1/63s618

ln 20.l5 is een aantal projecten gerealiseerd en zijn bestaande projecten

een fase verder gebrachtr. Tien projecten zijn naar de planfase

verschoven, naar de realisatiefase zijn 31 projecten verschoven, vier
projecten zijn gerealiseerd, twee projecten zijn inmiddels gestopt en er
zijn negen projecten toegevoegd aan het PMC.

Tabel l: Projectstatus in Provinciaal Meerjarenprogramma Groen
2016-2020

E. Nat u urnetwerk Nederland:
Voor het realiseren van de volledige NNN-opgave zijn r;eel projecten
geprogrammeerd. Wij zijn de monitoringsgegevens die inzicht geven in
de voortgang van het NNN, aan het actual¡seren. Dit gebeurt in nauw
overleg met de natuurbeherende organisaties. Bij het definitieve PMC

zal de nieuwe voortgangskaart gereed zijn.

C. Natura2OO0 en Progrømmatísche Aanpak Stikstof:
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is op 1 julijl. in werking
getreden. Om de natuurkwaliteit in de Natura20OO-gebieden te
verbeteren en deze weerbaarder te maken voor stikstofdepositie, is een

aanzienlijk pakket aan natuurherstelmaatregelen in voorbereiding. ln

201 5 verwachten we de afspraken hierover te kunnen vastleggen in

subsidiebeschikkingen aan uitvoerende organisaties, veelal de

natuurbeheerders en waterschappen. Zo kan eind 201 5 worden gestart
met de uitvoering. Voor Natura2000 (zowel maatregelen op basis van

PAS en maatregelen die los staan van de PAS) zijn ì 8 projecten

opgenomen in het PMC.

Ð, Verbindend groen:
ln 201 5 is de natuurbrug Laarderhoogt tussen Bussum en Laren

opgeleverd. Ook is in 2015 gewerkt aan de natuurbrug Zeepoort over
de Zeeweg (Bloemendaal). Aangezien Prorail werkt aan een natuurbrug
over de spoorlijn Zandvoort-Haarlem kunnen we met deze

natuurbruggen een aaneengesloten natuurgebied in Kennemerland
maken. We blijven onze partners ook in 20.l6 stimuleren om een

' Dit betreft de verwachte fasering per l'1 -2016

Studiefase 18 Provincie (l I ), derden (7)

Planfase 17 Provincie (9), derden ( 8)

Realisatiefase 40 Provincie (l 4), derden ( 26)

Natuurcom pensat¡e 12 Provincie

Natura2000&PAS t8 Derden

Gerealiseerd 4 Provincie (l ), derden (3)

Cestopt 2 Derden

Totaal ttl
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bijdrage te leveren aan de verbetering van natuurverbindingen door de

U itvoeri ng s regeling Groen, onderdeel natuurverbind i n gen, te
cont¡ n ueren.

E. Nøtuurcompensatie:
Binnen Noord-Holland is voor een aantal ruimtelijke ontw¡kkelingen
natuurcompensatieafspraken gemaakt. Deze projecten zíjn ook
geprogrammeerd in het PMG. Hierdoor kan verantwoordíng worden
afgelegd over de realisatie ervan.

F. Rec reatíeve verb Í ndi n gen:
De provincie investeert ook in 201 6 in de toegankelijkheid van de
provinciale groenstructuur voor wandelaars, fietsers en

waterrecreanten. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de ontwikkel¡ng
van regionale routenetwerken en het oplossen van knelpunten in stad-
landverbindingen met kernen van meer dan 30.000 inwoners. Voor de
uitvoeríng zal in 2016 de Uitvoeringsregeling Croen, onderdelen
recreatieve verbindi ngen en toeristische overstappu nten (TOP's),

worden gecontinueerd.

Wij zien uit naar uw reactie op het concept-Provinciaal
Mee rjaren prog ramma Croe n 201 6-2020.

Hoogachtend,
Cedep rde Staten van Noord-Holland
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G van kamp J.W. Remkas
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