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Geachte heer/mevrouw,

Als bijlage bij deze mailtreft u het nieuwe concept-Prosramma Natuurontwikkelins (PNO) 2019-2023 aan. Wij
vragen uw reactie op dit document.

Dit is het eerste Programma Natuurontwíkkeling: een nieuw uitvoeringsprogramma onder de provinciale

Omgevingsvisie. Het Programma Natuurontwikkeling (PNO) bundelt de oude planfiguren Natuurbeheerplan en

Provinciaal Meerjarenprogramma Groen. Bovendien bevat dit PNO een actualisatie van het 'groene grondbeleid'

Met het PNO brengen wij de grote samenhang tussen verwerving, inrichting en beheer van natuur beter tot
uitdrukking, en geven we een samenhangend overzicht van de instrumenten die wij hiervoor inzetten. Het PNO

wordt jaarlijks geactualiseerd en ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd.

Het definitieve Programma Natuurontwikkeling zal, naar verwachting, op 18 september aan Gedeputeerde Staten

worden voorgelegd en in november ter vaststelling worden aangeboden aan Provinciale Staten. Op dit moment is
het document nog een concept en ontvangen wij graag een reactie van onze partners in het veld. Alle reacties die

het stuk beter of duidelijker kunnen maken, zijn van harte welkom. De concept-versie van het PNO bevat nog geen

financiële informatie; hieraan wordt nog gewerkt.

Graag vragen wij uw reactie op het concept-Programma Natuurontwikkeling (PNO) 2OL9-2O23.

Wij verzoeken u om uiterliik 17 aueustus 2018 te reageren naar Saskia Klitsie, email: klitsies@noordholland.nl,
telefoon: +31 6 29335251.

Vanzelfsprekend zullen wij u laten weten op welke wijze wij uw reactie kunnen verwerken.

Wij zien uit naar uw reactie op het concept-Programma Natuurontwikkeling 2019-2023
Bij uw reactie verzoeken we u ons kenmerk uit de onderwerpregel te vermelden.
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