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Geachte heer/mevrouw,

Graag vragen wij uw advies over het concept-Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2Ot7-202L. Het
concept-Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2OL7-2O2t is als bijlage bij deze emailgevoegd.Wij
verzoeken u om uiterlijk 31 augustus 2016 te reageren naar Saskia Klitsie, email: klitsies@noord-
holland.nl, telefoon: +31 6 29335251".

Op 11 maart 2013 hebben Provinciale Staten de Agenda Groen vastgesteld. Het Provinciaal
Meerjarenprogramma Groen (PMG) is een meerjarig uitvoeringsprogramma behorende bij de Agenda
Groen. ln het PMG wordt de uitvoering geprogrammeerd van projecten die bijdragen aan de doelen van

de Agenda Groen die betrekking hebben op:
. het Natuurnetwerk Nederland (NNN): het verwerven en inrichten van gronden die nog niet als

NNN gerealiseerd zijn;
r Natura2000 en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): het realiseren van

instandhoudingsdoelen middels de daarvoor te nemen fysieke maatregelen;
. verbindend groen: het aanleggen van natuurbruggen en natuurverbindingen door de gehele

provincie, zodat soorten zich makkelijker kunnen verplaatsen. Hiertoe behoort ook het
koppelen van de aanleg van natuurverbindingen aan de realisatie van infrastructurele projecten;

o natuurcompensatie: compenseren van verlies van natuur- en landschapswaarden bij ruimtelijke
ontwikkelingen;

. recreatieve verbindingen: het vergroten en verbeteren van de beleefbaarheid en recreatieve
toegankelijkheid van de provincíale groenstructuur.

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

De projecten in het PMG betreffen fysieke maatregelen, gericht op investeringen en n¡et op
beleidsprocessen of beheermaatregelen. Het PMG is het sturingsinstrument om Noord-Holland groen te
houden en nog groener te maken. Het PMG maakt inzichtelijk aan welke groenprojecten de provincie
werkt en in welke fase de projecten zich bevinden (studiefase, planfase of realisatiefase). Het PMG geeft
inzicht in de voortgang van de uitvoering van projecten en het behalen van de doelen. Het PMG blikt
tevens terug op de resultaten van het afgelopen jaar, geeft inzicht in de restantopgave en blikt vooruit
op de prioriteiten voor de komende jaren.

Provinciale Staten actualiseren het PMG jaarlijks. Daarbij kunnen ook projecten worden toegevoegd aan

het PMG of gestopt, afhankelijk van de financiële kaders. Het PMG 2OL7-2O2L bevat 120 projecten en 8

subsidieregelingen voor projecten die bijdragen aan de doelen van de Agenda Groen en die worden
gefinancierd uit budgetten die aan de Agenda Groen zijn gekoppeld.

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 PMG 2OL7-2O2I zal in

november ter vaststelling worden aangeboden aan Provinciale Staten. De concept-versie van het PMG

bevat daarom nog geen financiële informatie.
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Het PMG zll7-zlzLvervangt het PMG 2OL6-2O2O en treedt op l januari 2OL7 in werking.

Wij zien uit naar uw reactie op het concept-Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2OL7-ÀOZL

Hartelijke groet,

Lilian Bernhardi

mw. ir. L. (tilian) Bernhardi
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Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.
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