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Geachte leden van de raad, 
 
Vanuit de provincie Noord-Holland was het verzoek gekomen om per e-mail een reactie te 
geven op het concept Programma Natuurnetwerk 2022 (hierna: concept PNN). Het concept 
PNN treft u bijgaand aan. Via deze memo wil ik u informeren over dit programma en de 
reactie die we op het concept hebben gegeven. 
 
Het concept PNN is de actuele versie van het stuk dat u mogelijk kent als Programma 
NatuurOntwikkeling (PNO). Met het PNN informeert de provincie haar partners en politiek 
over de voortgang van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. Het concept PNN is 
opgebouwd rond de gebiedsindeling van het Natuurnetwerk Nederland. Waar de 
stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden een rol speelt, is deze ook opgenomen. 
 
Per e-mail is vanuit de gemeente de volgende reactie gegeven op het concept PNN. 
 
‘’Wij hebben ons verdiept in het concept Programma Natuurnetwerk 2022 en willen de 
volgende opmerkingen maken.  
Op een aantal plaatsen, bijvoorbeeld op pagina 17 over Eilandspolder, op pagina 19 over 
Zeevang en IJsselmeerkust en op pagina 20 over Wormer en Jisperveld, Kalverpolder, 
schrijft u: ‘’Het beheer van natuur is in dit gebied voor een groot deel gekoppeld aan 
agrarische bedrijfsvoering. De duurzaamheid van agrarische bedrijfsvoering in het gebied 
heeft aandacht nodig.’’ Doelt u hiermee op de te hoge neerslag van stikstof in voornoemde 
gebieden, en zo ja, in hoeverre zijn er vanuit de provincie maatregelen om de duurzaamheid 
van de agrarische bedrijfsvoering af te dwingen of te bevorderen?  
Verder gaan wij er vanuit dat u rekening houdt met de gebiedsaanpak tussen de provincie 
Noord-Holland, gemeente Beemster, LTO en HHNK voor duurzaamheid, biodiversiteit en 
kringlooplandbouw en dat hier afstemming over plaatsvindt. Wij vinden dat er een gedegen 
aanpak nodig is voor de te hoge neerslag van stikstof in de gebieden, waarbij niet alleen oog 
is voor het mogelijk maken van woningbouw in de regio, maar waarbij ook oog is voor de 
agrarische sector in bijvoorbeeld Beemster die ook een belangrijke bijdrage kan leveren aan 
de oplossing.’’  
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 


