
 

 

 

NOTA VAN BEANTWOORDING 

Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022 

 

 

 

 

 

Samenvatting van de adviezen op het concept-Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022 en de 

beantwoording door Gedeputeerde Staten, 

zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 26 september 2017 

 

968164/997482 

Provincie Noord-Holland 

Postbus 123 

2000 MD Haarlem 

www.noord-holland.nl 



 

 

2

INHOUDSOPGAVE 

 

1. INLEIDING ......................................................................................................................................................................................................................... 3 

2. BEANTWOORDING VAN DE ADVIEZEN.................................................................................................................................................................................. 3 

2.1 Advies van de Stuurgroep Gooi en Vechtstreek .............................................................................................................................................................. 3 

2.2 Advies van de Gebiedscommissie Laag Holland .............................................................................................................................................................. 4 

2.3 Advies gemeenten ........................................................................................................................................................................................................ 4 

2.4 Advies Terrein beherende organisaties .......................................................................................................................................................................... 6 

2.5 Advies Waterbeheerders ............................................................................................................................................................................................... 9 



 

 

3 

1. INLEIDING 
 
Het concept- Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022 is op 5 juli 2017 ter advies toegestuurd aan de gebiedscommissie Laag Holland, Stuurgroep Gooi en Vechtstreek, Noord-

Hollandse gemeenten, terrein beherende organisaties, waterbeheerders en andere betrokken partners. Tot en met 23 augustus hebben Gedeputeerde Staten (GS) de adviezen van de betrokken 

partners ontvangen. In deze Nota van beantwoording zijn de adviezen samengevat en door GS beantwoord. 

2. BEANTWOORDING VAN DE ADVIEZEN 

2.1 Advies van de Stuurgroep Gooi en Vechtstreek 

Van de Stuurgroep  Gooi en Vechtstreek hebben wij via de programmamanager de volgende reactie ontvangen op het concept Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022. 

Onderwerp Samenvatting opmerking Reactie GS  Aanpassing PMG 

Proces De tekst die in het PMG staat sluit niet meer aan met de 

ontwikkelingen in de Oostelijke Vechtplassen (OVP). Er 

wordt een gebiedsgerichte organisatie opgetuigd voor 

OVP, waarbij we afstappen van de losse projectensturing 

zoals nu nog wordt weergegeven. We stellen voor om de 

projecten OVP vooralsnog gewoon te laten staan en 

volgend jaar, na ondertekening, het gebiedsakkoord te 

verwerken in het PMG. 

We hebben een voorstel voor een aanpassing van de 

algemene tekst. Daarnaast het verzoek om wat betreft de 

projecten die onderdeel worden een voetnoot toe te 

voegen: ‘project wordt onderdeel van het gebiedsakkoord 

Oostelijke Vechtplassen en bijbehorende gebiedsgerichte 

samenwerking’. 

Wij zullen uw opmerkingen verwerken in het PMG 2018-2022. Tekst aanpassen 

GV12 Graag bij de ‘Omschrijving’ toevoegen: “De 

Gemeenschapspolder wordt als NNN ingericht” 

Wij zullen de tekst aanpassen. Tekst aanpassen 

 

GV26 Is de compensatie A1/A6/A9 geen onderdeel van GV12 

“Studieprojecten Diemerscheg (1.1, 1.4 en 1.5)” 

GV12 en GV26 zijn aanvullend op elkaar en niet overlappend. n.v.t. 

GV64 Is dit niet onderdeel van GV26, punt 1.1? GV64 (inrichtingsmaatregelen) is aanvullend op GV26 (duurzaam beheer) n.v.t. 

GV66 GV66 is geen onderdeel van het programma Gooi en 

Vechtstreek. 

Paragraaf 3.1 is een combinatie, verzameling van projecten uit het Programma 

Gooi en Vechtstreek en Groene Uitwegprojecten. 

 

n.v.t. 
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Onderwerp Samenvatting opmerking Reactie GS  Aanpassing PMG 

GV69 Dit project is onderdeel van deelgebied Naarden buiten de 

Vesting. Het maakt echter geen onderdeel uit van het 

convenant Naarden buiten de Vesting. 

Wij zullen dit project bij het juiste deelgebied opnemen. Tekst aanpassen 

 

GV11 / GV62 Dit project omvat alleen nummer 3.1 uit het Programma 

Gooi en Vechtstreek. 3.4 hoort bij de Waterlandtak Oost 

Wij zullen de tekst aanpassen bij GV11 en GV62. Tekst aanpassen 

GV29 Het project “Toelopen natuurbrug Zwaluwenberg” heet nu 

“Verbinding Hoorneboeg”  

Wij zullen de tekst aanpassen in “Verbinding Hoorneboeg” Projectnaam 

aanpassen 

GV60 Graag zien wij het project GV60 Ecologische verbinding 

Westerheide opgenomen in het PMG 

Dit project is momenteel nog onderdeel van PNH06 “Studiefase NNN en 

Recreatie”. Zodra de scope bepaald is zullen wij deze met de unieke projectcode 

opnemen in een volgend PMG. 

n.v.t. 

 

2.2 Advies van de Gebiedscommissie Laag Holland 

Van de Gebiedscommissie Laag Holland hebben wij de volgende reacties op het concept-Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022 ontvangen: 

Onderwerp Samenvatting opmerking Reactie GS  Aanpassing PMG 

Programma Laag-

Holland 

De gebiedscommissie geeft advies over het op te stellen 

programma Laag-Holland met verwijzingen naar diverse 

documenten. 

Wij danken u voor uw advies en zullen dit bij de desbetreffende projectleider 

onder de aandacht brengen.  

n.v.t. 

 

2.3 Advies gemeenten 

Van de gemeenten hebben wij de volgende reacties op het concept-Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022 ontvangen: 

Onderwerp Samenvatting opmerking Reactie GS  Aanpassing PMG 

Gemeente Beemster 

 Op basis van de ontvangen informatie, zijn wij van mening 

dat met het Programma Groen de bestaande en nieuwe 

natuur in Noord-Holland wordt beschermd en ontwikkeld. 

Wij beschouwen deze reactie als een ondersteuning van ons beleid. n.v.t. 

Proces Wij plaatsen de volgende kanttekening: Het moment 

(vakantieperiode) waarop het PMG door de Provincie Noord-

Holland aan onze gemeente voor advies wordt aangeboden, 

is niet opportuun. 

Wij zijn ons hiervan bewust. Dit komt omdat het PMG tegelijkertijd met de 

provinciale begroting in november door PS wordt vastgesteld. Hiervoor is het 

noodzakelijk dat het medio september in GS wordt vastgesteld en derhalve voor 

de zomer al naar de partners wordt gezonden.  

n.v.t. 
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Onderwerp Samenvatting opmerking Reactie GS  Aanpassing PMG 

Gemeente Haarlemmermeer 

 Allereerst hartelijk dank voor het te zenden van het concept 

en de mogelijkheid om te reageren. Net zoals u zijn wij in  

de gemeente Haarlemmermeer blij met het feit dat er 

vooruitgang is geboekt bij het realiseren van de groen, 

natuur en recreatieve doelstellingen. 

Wij beschouwen deze reactie als een ondersteuning van ons beleid. n.v.t. 

Park21 (KL27) De tekst die wordt vermeld, doet geen recht meer aan de 

huidige stand van zaken. In de voortgangsrapportage 2017 

(van Park21 is goed te lezen dat de studiefase is 

overgegaan naar de planfase. 

Wij zullen de fase aanpassen bij KL27 Tekst aanpassen 

Groene AS Eveneens in de planfase bevindt zich het 

Haarlemmermeerse deel van het project Groene AS. We 

verzoeken de provincie het project als belangrijke 

ecologische verbinding weer op te nemen in het 

programma groen. 

In het kader van de liquidatie van de Stichting Mainport en Groen zijn (financiële) 

afspraken gemaakt over de uitvoering van de opgave van de Groene AS door de 

Haarlemmermeer. De gemeente Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor de 

uitvoering hiervan. 

n.v.t. 

Park Zwanenburg De realisatie van park Zwanenburg is afgerond. Voorheen 

stond dit project vermeld in het programma Groen. Op dit 

moment werkt de provincie samen met de gemeente 

Haarlemmermeer aan de verwerving van de gronden van 

het Rijk. Mogelijkerwijs is het zinvol de financiering hiervan 

op te nemen in het programma Groen. 

Het rijk is eigenaar van de grond en het recreatieschap Spaarnwoude is beheerder. 

Inmiddels heeft het Rijk de grond in de openbare verkoop gedaan. 

n.v.t. 

NNN-netwerk De gemeente constateert nog steeds een hiaat in het 

provinciale NNN netwerk. Tijdens de realisatie van het 

Strategisch Groen Project (SGP) in Haarlemmermeer zijn ten 

zuiden en westen van Nieuw-Vennep groengebieden 

aangelegd (Zwaansbroek, Venneperhout, Boseilanden). Het 

NNN is naar ons idee op deze locaties niet volledig. 

Uw reactie aangaande de NNN begrenzing hoort thuis bij het Natuurbeheerplan. 

Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 heeft ter inzage gelegen van donderdag 15 

juni tot en met woensdag 26 juli 2017.  

Medio 2018 zal het concept Natuurbeheerplan 2019 ter visie gelegd worden, 

alwaar zienswijzen op ingediend kunnen worden. 

n.v.t. 

Gemeente Opmeer 

 In het programma zijn geen projecten voor de gemeente 

Opmeer opgenomen. De gemeente heeft geen 

opmerkingen op het concept plan. 

Wij beschouwen deze reactie als een ondersteuning van ons beleid. n.v.t. 
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Onderwerp Samenvatting opmerking Reactie GS  Aanpassing PMG 

Gemeente Waterland 

Stimuleringsregeling De gemeente Waterland zou er positief tegenover staan als 

er kleine ecologische projecten gestimuleerd worden. 

Wij verzoeken u derhalve binnen het PMG 2018-2022 een 

project te benoemen om voor deze 

stimuleringsmaatregelen financiën beschikbaar te stellen. 

Er bestaat al een stimuleringsregeling  voor kleine ecologische projecten. Deze 

voert  Landschap Noord-Holland in samenwerking met  de provincie uit. Voor 

meer informatie verwijzen wij u naar: 

http://www.landschapnoordholland.nl/project/financiele-

bijdragen/soortenbescherming.  

n.v.t. 

Gemeente Zandvoort 

Mogelijk nieuwe 

projecten 

De gemeente Zandvoort heeft diverse verbindingen 

opgenomen in de Structuurvisie 2025 Zandvoort Parel aan 

Zee Plus. Graag zouden zij nader onderzoeken of deze 

onderdeel kunnen worden van het PMG 

De provincie heeft een aparte Uitvoeringsregeling voor recreatieve verbindingen. 

De regeling en bijbehorende subsidieplafonds zijn te vinden op: 

http://product.sduconnect.nl/product.xml?view=product&account_id=214&produ

ct_collection_id=741&lokettype=10&view=product&product_id=11435&top10=1

&smarttags=0&navigation=list 

Wij gaan graag ambtelijk hierover met u in gesprek (contact: klitsies@noord-

holland.nl). 

n.v.t. 

 

2.4 Advies Terrein beherende organisaties 

Van de Terrein beherende organisaties hebben wij de volgende reacties op het concept-Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022 ontvangen: 

Onderwerp Samenvatting opmerking Reactie GS  Aanpassing PMG 

Recreatie Midden-Nederland 

 Dank voor het toesturen van het concept-Provinciaal 

Meerjarenprogramma Groen 2018-2022. Een mooi 

overzichtelijk meerjarenprogramma. 

Wij beschouwen deze reactie als een ondersteuning van ons beleid. 

 

n.v.t. 

Tekstueel Blz. 12, 2e alinea, een na laatste zin aanpassen, moet zijn: 

hier worden een aantal no-regret projecten benoemd, 

zoals het proefproject legakkerherstel, de toekomstvisie 

Kievitsbuurten (westkant Loosdrechtse plassen) ….. 

Wij zullen de tekst aanpassen op basis van de wens vanuit het programma Gooi 

en Vechtstreek. 

Tekst aanpassen 

 

GV38 Blz. 14 nr. 27 Vaart in de vaart is de oude benaming van 

een werkgroep die onderzoek deed naar nieuwe 

vaarverbindingengen. Ik denk dat hier het project 

bevaarbaar maken van de ’s-Gravelandsevaart noord met 

de gemeente Wijdemeren als trekker hoort te staan. 

Vaart in de Vaart, als onderdeel van het Groene Uitwegprogramma is een 

deelprogramma, dat kan bestaan uit meerdere onderdelen afkomstig uit het 

wensbeeld vaarrecreatie. Momenteel bevat Vaart in de Vaart alleen het project ’s-

Gravelandsevaart. De naamgeving blijft ongewijzigd.  

Projectnaam en tekst 

aanpassen 
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Onderwerp Samenvatting opmerking Reactie GS  Aanpassing PMG 

GV31 Blz. 15 nr. 29 bij de omschrijving kan “tussen twee 

legakkers en/of” eruit, dat idee wordt niet uitgevoerd. 

Wij zullen de tekst aanpassen in: 

“Doel is te onderzoeken of het veenslib uit de Loosdrechtse plassen verwerkt en 

toegepast kan worden als bouwstof langs een (vervallen) legakker om deze te 

versterken zodat deze voorzien zijn van robuuste, stabiele oevers die middels 

rietvegetatie een natuurlijke bescherming tegen afslag hebben.” 

Tekst aanpassen 

GV38 Blz. 15 nr. 30 Vaart in de vaart kan eruit, uit deze oude 

werkgroep zijn 2 mogelijke vaarbindingen naar voren 

gekomen, dat is nr. 27 (’s-Gravelandsevaart-noord) en nr. 

33 (MER naar vaarverbinding Wijde Blik-Loosdrechtse 

plassen). 

Zie eerdere reactie. n.v.t. 

 

Recreatie Noord-Holland 

GV64 Op pagina 13 staat Groengebied Amstelland als trekker 

van de project GV64  Duurzaam beheer Diemerbos 

genoemd. Dit moet zijn SBB/Stuurgroep Diemerscheg. 

Ons inziens is een stuurgroep geen trekker. Wij zullen de trekker aanpassen in: 

“Staatsbosbeheer” 

Trekker aanpassen  

Recreatieve 

verbindingen 

Routenetwerken voor fietsen en wandelen worden wel 

genoemd in de inleiding, maar komen vervolgens niet 

terug met een verdere duiding of bij de uitwerking van het 

concrete programma.  

Als de provincie de kwaliteit van inrichting, beheer, 

onderhoud en promotie van recreatieve netwerken naar 

een hoger plan wil tillen is daar een extra inspanning voor 

nodig.  

De provincie Noord-Holland kan Recreatie Noord-Holland 

inzetten als middel om tot een kwaliteitsverbetering te 

komen. 

De uitwerking van deze routenetwerken is geen onderdeel van het PMG. Onze 

ambitie met betrekking tot de aard en de kwaliteit van de recreatieve 

routenetwerken staat beschreven in de Agenda Groen 2013.  

 

Wij zijn aan het onderzoeken of er een routeportaal opgezet kan worden om 

meer focus aan te brengen in het aanbod aan recreatieve routes in Noord-

Holland. Dit valt nu echter buiten de scope van het PMG.  

 

Wij bedanken u voor dit aanbod. 

 

n.v.t. 

Recreatieve 

verbindingen 

De Boerenlandpadregeling 2017-2027 wordt niet genoemd 

of opgenomen in de programmering. Tussen 2013 en 

2017 is het aantal km’s gegroeid van 74 km tot 110 km. 

Ambitie is om in 2021 125 km gecontracteerd te hebben.  

Uw constatering is juist. De regeling is geen onderdeel van het PMG 2018-2022. 

In paragraaf 2.6 zal de tekst: “Daarnaast voert Recreatie Noord-Holland namens 

de Provincie de Boerenlandpadregeling uit: Wandelen over agrarische percelen.” 

opgenomen worden  

Tekst aanpassen 

Recreatieve 

verbindingen 

De resultaten en verbonden conclusies aan de Quick-scan 

wandelnetwerken van eind 2016 zien we niet terug in het 

programma. 

Zodra de conclusies leiden tot projecten, zullen deze onderdeel worden van het 

PMG. 

n.v.t. 
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Onderwerp Samenvatting opmerking Reactie GS  Aanpassing PMG 

Recreatieve 

verbindingen 

De kwaliteitsmonitor fietsregio’s 2017 laat zien dat Noord-

Holland samen met Zuid-Holland en Flevoland als slechtst 

scorende provincies van het land door het Fietsplatform 

zijn gerangschikt. Hier is winst haalbaar, aldus het 

fietsplatform. Wat gaat de provincie daar mee doen? 

Wij zullen hierover in gesprek gaan met de diverse belanghebbende partijen. n.v.t. 

Waterrecreatie Waterrecreatie wordt in dit programma uitsluitend 

benaderd vanuit de gemaakte projectafspraken. Een 

toelichting op de verbinding of afbakening richting het 

provinciale programma Water ontbreekt.  

Wij adviseren om de relatie met de waterrecreatievisie 

2030 en het daarbij horende uitvoeringsprogramma 

expliciet te maken. 

Het PMG is een uitvoeringsprogramma. Binnen projecten wordt er afgestemd met 

diverse beleidsterreinen, waaronder water(recreatie). 

n.v.t. 

Staatsbosbeheer 

 Provinciaal meerjarenprogramma Groen 2018-2022 geeft 

een helder een gedegen overzicht van de uitvoering van de 

agenda Groen de komende periode. Er zijn een flink aantal 

projecten waar Staatsbosbeheer bij betrokken is en inzet 

pleegt. 

Wij beschouwen deze reactie als een ondersteuning van ons beleid. n.v.t. 

NNN-realisatie De realisatie van de Noord Hollandse natuur gaat in het 

huidige tempo niet snel genoeg om zowel de kwalitatieve 

als kwantitatieve doelstellingen in 2027 te halen. Ook de 

doelstellingen van dit GS ( 250 ha/jaar) worden nu niet 

meer gehaald. In 2016 zijn slechts 32 ha NNN via SKNL 

gerealiseerd volgens het concept MJP-Groen. SBB noemt 

een aantal mogelijke oorzaken op. 

SBB is benieuwd welke mogelijkheden PNH ziet om toch de 

doelstellingen overeind te houden? 

Wij zijn ons bewust van het lage tempo en werken aan een verbeterplan, zie 

paragraaf 1.1 

n.v.t. 

 PNH wil de komende periode gebruiken om de 

gebiedsgerichte aanpak (a la Vechtplassen) breder 

inzetten. Een gebied dat PNH nu verkent is Laag Holland; 

hier ligt een grote restopgave. De programmatische 

aanpak in de vechtplassen heeft geleid tot goede 

Wij trekken graag samen op met Staatsbosbeheer en andere belanghebbenden in 

het gebied om te komen tot een succesvolle aanpak. Wij zullen met u in overleg 

treden hierover. 

n.v.t. 
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Onderwerp Samenvatting opmerking Reactie GS  Aanpassing PMG 

resultaten en voortgang. Goed om te kijken of dat ook in 

Laag Holland gaat werken en tot versnelling leidt.  

SBB vraagt zich of welke inzet er verwacht wordt hun. 

 SBB mist de directe link naar projecten MRA en 

metropolitane landschappen. 

Het PMG is een programma met een opsomming van projecten in de gehele 

provincie Noord-Holland. Het metropolitane landschap in de MRA is een 

bestuurlijke samenwerking. 

n.v.t. 

 

2.5 Advies Waterbeheerders 

Van de waterbeheerders hebben wij de volgende reacties op het concept-Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022 ontvangen: 

Onderwerp Samenvatting opmerking Reactie GS  Aanpassing PMG 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Programma Laag-

Holland 

In het advies van Laag-Holland wordt een aantal projecten 

genoemd met meekoppelkans voor realisatie van de NNN. 

HHNK heeft enkele kanttekeningen/toevoegingen op het 

advies van de Gebiedscie Laag-Holland. 

Wij danken u voor uw reactie en zullen dit bij de desbetreffende projectleider 

onder de aandacht brengen. 

n.v.t. 

 Aanvullend op het advies van Laag-Holland kunnen we nog 

twee meekoppelkansen benoemen 

Ook deze reactie zullen wij bij de desbetreffende projectleider onder de 

aandacht brengen. 

n.v.t. 

 

2.6 Advies andere betrokken partners 

Van de andere betrokken partners hebben wij hebben wij geen reactie ontvangen op het concept Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022: 

 


