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1. INLEIDING 
 
Het concept- Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2017-2021 is op 14 juli 2016 ter advies toegestuurd aan de gebiedscommissie Laag Holland, Stuurgroep Gooi en Vechtstreek, Noord-

Hollandse gemeenten, terrein beherende organisaties, waterbeheerders en andere betrokken partners. Begin september 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 geen reactie ontvangen op het concept Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2017-2021. 

2.2 Advies van de Gebiedscommissie Laag Holland 

Van de Gebiedscommissie Laag Holland hebben wij de volgende reacties op het concept-Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2017-2021 ontvangen: 

Onderwerp Samenvatting opmerking Reactie GS  Aanpassing PMG 

 Door veel partijen is inzet geleverd om Noord-Holland 

groener te maken en de biodiversiteit te versterken. 

Hiervoor geeft de gebiedscommissie een compliment. 

Wij beschouwen deze reactie als een ondersteuning van ons beleid. 

 

n.v.t. 

LH14 Pilot 

beheerarme natuur 

Oostzanerveld 

LH14 is afgerond in 2016. Wij zullen het project LH14 Pilot beheerarme natuur Oostzanerveld opnemen in 

Tabel 2: ‘Gerealiseerde en gestopte projecten’ in paragraaf 2.1.1 van het PMG. 

LH14 wijzigen van tabel 

in PMG 2017-2021 

PAS / Natura 2000 Op blz. 22 van de conceptnota staan de PAS/Natura2000 

projecten opgesomd. In de lijst PAS/Natura mist de 

gebiedscommissie de projecten Eilandspolder en Zeevang. 

Gevraagd wordt om beide projecten aan de lijst toe te 

voegen en via het PMG de voortgang van de uitvoering van 

alle beheerplannen te gaan monitoren. 

Voor de PAS/Natura 2000 maatregelen in de Eilandspolder is in 2012 reeds 

subsidie verleend. De eenmalige herstelmaatregelen zijn uitgevoerd; de extra 

beheermaatregelen lopen door tot 2018. Daarna wordt bezien of de 

maatregelen moeten worden voortgezet.  

Er zijn voor Zeevang diverse projecten uitgevoerd en er zijn geen nieuwe 

maatregelen in Zeevang, vandaar dat deze niet (meer) opgenomen is in het PMG.  

Bezien zal worden of in het PMG 2018-2022 de monitoring van de voortgang 

van de uitvoering van alle beheerplannen wordt opgenomen of dat de voortgang 

via een ander instrument wordt gerapporteerd. 

Het project 

Eilandspolder wordt 

opgenomen in het PMG 

2018-2022. 

 Keukentafelteam Verzoek om meekoppelkansen en realisatie restopgave 

NNN te inventariseren met behulp van inzet 

keukentafelteam in Laag-Holland. 

Uw verzoek wordt onder de aandacht gebracht van de desbetreffende 

projectleider. Deze kan het keukentafelteam inzetten. 

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

Programma 

opstellen 

Geadviseerd wordt om programmasturing en niet om 

kortstondige projectsturing. 

Onderzocht zal worden of een programmatische aanpak voor de NNN-realisatie 

in Laag-Holland mogelijk is. 

n.v.t. 

In gesprek Een gesprek is gewenst over de versnelling van de 

realisatie van de NNN op de eerstvolgende vergadering 

van de gebiedscommissie op 21 september 2016. Ook om 

dan het advies over de toekomst van Laag Holland te 

bespreken. 

Wij gaan graag ambtelijk met u in gesprek. Enkele ambtenaren van de Provincie 

zullen aanwezig zijn bij de vergadering van de gebiedscommissie. 

 

n.v.t. 

 

2.3 Advies gemeenten 

Van de gemeenten hebben wij de volgende reacties op het concept-Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2017-2021 ontvangen: 

Onderwerp Samenvatting opmerking Reactie GS  Aanpassing PMG 

Gemeente Aalsmeer 

Financieel De gemeente zal dit jaar een aantal projecten in het dorp 

Aalsmeer realiseren. Er wordt van uitgegaan dat de eerdere 

bestuurlijke toezeggingen over financiering van de Groene 

AS worden vertaald naar de financiële paragraaf van het 

PMG. 

In het PMG 2017-2021 zijn twee projecten aangaande Aalsmeer opgenomen, te 

weten KL30 Groene AS Bovenlanden en KL32 Groene AS door Aalsmeer.  

De aankoop van 12,5 ha ‘stepping stones’ in de Bovenlanden van Aalsmeer kan 

worden vergoed via de SKNL-systematiek. 

n.v.t. 

Gemeente Amsterdam 

Waterland-Oost De gemeente Amsterdam pleit voor aandacht voor 

Waterland-Oost in het kader van het NNN. Deels omdat de 

gemeente daar enkele als NNN begrensde terreinen in 

bezit heeft die snel gerealiseerd kunnen worden. 

Er is aandacht voor de restantopgave NNN in heel Noord-Holland. Wij gaan graag 

ambtelijk met u in gesprek over kansen voor NNN realisatie in Waterland-Oost. 

n.v.t. 

NNN Graag wil de gemeente Amsterdam meer duidelijkheid over 

de toegelaten dan wel toe te laten activiteiten en 

voorzieningen binnen het NNN. 

Het Rijk heeft het algemene NNN-beleid in het Barro (Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening) vastgelegd. Op grond van het Barro geldt er een 

algemeen beschermingsregime voor EHS-gebieden (De Barro gebruikt de term 

EHS). Dit algemene regime bestaat eruit dat er geen toestemming mag worden 

verleend aan activiteiten die per saldo leiden tot een significante aantasting van de 

wezenlijke kenmerken en waarden, of tot een significante vermindering van de 

oppervlakte van of samenhang tussen die gebieden. 

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

Verbindingen Gevraagd wordt om het minder stringent toepassen van 

gebiedsgrenzen voor projecten die het verbeteren van 

verbindingen (groen, recreatief) betreffen. 

De verbindingen staan indicatief op de kaart tot ze zijn gerealiseerd en 

functioneren als verbinding. Tot dat moment is de begrenzing niet concreet. 

n.v.t. 

Mogelijk 

toekomstige nieuwe 

projecten  

De gemeente Amsterdam voorziet in de komende jaren, 

mede op grond van het MRA actieprogramma, nieuwe 

projectaanvragen in het kader van een of meer van de 

geprogrammeerde subsidieregelingen. 

In het PMG wordt de uitvoering geprogrammeerd van projecten die bijdragen aan 

de doelen van de Agenda Groen, zie ook paragraaf 1.2 van het PMG.  

Provinciale Staten actualiseren het PMG jaarlijks. Daarbij kunnen projecten worden 

toegevoegd of gestopt, afhankelijk van de prioriteiten en onze financiële kaders. 

n.v.t. 

Gemeente Beemster 

 Op basis van de ontvangen informatie, is de gemeente 

Beemster 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. 

N2000 / NNN De instandhouding van de bestaande natuur en 

ontwikkeling van nieuwe natuur mag geen (negatieve) 

invloed krijgen op de bestaande activiteiten en nieuwe 

ontwikkelingen binnen de gemeente Beemster. 

De provincie zoekt altijd naar een balans tussen de verschillende belangen. Dit is 

ook onze wettelijke plicht waarbij we voor een deel ook niet het bepalende gezag 

zijn (bijvoorbeeld instandhoudingdoelstellingen van N2000). We zullen, waar 

mogelijk, de ruimte bieden aan bestaande en nieuwe ontwikkelingen. 

n.v.t. 

N2000 / NNN De instandhouding en ontwikkelingen van nieuwe natuur 

mag geen invloed hebben/krijgen op de 

instandhoudingsverplichting van droogmakerij de 

Beemster als werelderfgoed. 

Wij zien geen verband tussen de (zeer beperkte) uitbreiding van habitattypen in 

Natura 2000 gebieden en de instandhoudingsverplichting van droogmakerij de 

Beemster als werelderfgoed. 

 

n.v.t. 

Gemeente Bloemendaal 

 De gemeente Bloemendaal is blij met de projecten die 

binnen de gemeente worden uitgevoerd, zoals de bouw 

van de Zeepoort. 

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

Recreatieve 

verbindingen 

De gemeente Bloemendaal heeft zelf de ambitie om meer 

recreatieve verbindingen binnen het Nationaal Park te 

realiseren, maar zijn daarbij afhankelijk van de eigenaren 

(de TBO’s). Die hebben tot dusver aangegeven hier geen 

voorstander van te zijn, vanwege de problemen die zij 

zien. Gevraagd wordt of de provincie hierin een 

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&produc

t_collection_id=741&lokettype=10&view=product&product_id=11435&top10=1&s

marttags=0&navigation=list 

Wij gaan graag ambtelijk met u in gesprek (contact: slettuma@noord-holland.nl).  

n.v.t. 

fdekker
Markering
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Onderwerp Samenvatting opmerking Reactie GS  Aanpassing PMG 

bevorderende of bemiddelende rol in zou kunnen spelen, 

misschien in het kader van het uitbreiden van het 

wandelnetwerk. 

Gemeente Gooise Meren 

 Geen aanvullingen of opmerkingen op het PMG 2017-2021. Wij beschouwen deze reactie als een ondersteuning van ons beleid. n.v.t. 

Gemeente Heemstede 

NNN begrenzen In het concept-PMG 2017-2021 worden 

“keukentafelgesprekken” aangekondigd in het kader van 

het realiseren het Actieplan 250. Prioriteit wordt gelegd bij 

onder meer het gebied Binnenduinrand. De gemeente 

Heemstede en Landschap Noord-Holland bespreken graag 

met de provincie de mogelijkheden om het 

Manpadslaangebied te begrenzen als NNN en het 

verleggen danwel robuuster maken van de ecologische 

verbinding over De Hartekamp/De Overtuin naar het 

Manpadslaangebied. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het ‘Ontwerpnatuurbeheerplan 

2017’ op 17 mei 2016 vastgesteld en akkoord bevonden voor terinzagelegging. 

Deze terinzagelegging liep tot en met 7 juli 2016. Verzoeken tot wijzigingen ten 

aanzien van begrenzing(en) kunnen volgend jaar tijdens de tervisielegging van het 

Natuurbeheerplan 2018 ingediend worden. 

 

Wij gaan graag ambtelijk met u in gesprek (contact: smita@noord-holland.nl). 

n.v.t. 

Gemeente Medemblik 

 Het Meerjarenprogramma Groen 2017-2021 geeft de 

gemeente Medemblik geen reden tot opmerkingen.  

Wij beschouwen deze reactie als een ondersteuning van ons beleid. 

 

n.v.t. 

Gemeente Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland 

 De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland 

hebben vooralsnog geen concrete projecten/plannen die 

aan het PMG toegevoegd zouden kunnen worden en 

kunnen zich vinden in het voorgestelde PMG 2017-2021. 

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

Gemeente Velsen 

Tekstueel De begrippen natuur, groen, NNN, Natura2000 lopen door 

elkaar waardoor verwarring kan ontstaan. Daarom het 

advies om dit in de begrippenlijst op te nemen, zodat voor 

iedereen duidelijk is wat ermee bedoeld wordt. 

In de paragrafen 2.2 (Natuurnetwerk Nederland) en 2.3 (Natura2000 en 

Programmatische Aanpak Stikstof) wordt uitgelegd wat deze begrippen inhouden. 

In het PMG 2018-2022 zal gekeken worden of het gebruik van begrippen 

eenduidiger kan.  

 

Geen aanpassing. 
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Onderwerp Samenvatting opmerking Reactie GS  Aanpassing PMG 

Voortgangskaart 

NNN 

De voortgangskaart NNN geeft een onduidelijk beeld van 

het gerealiseerde natuurnetwerk alsmede de verworven, 

niet ingerichte gebieden. 

De voortgangskaart komt ook digitaal beschikbaar middels een link, daarmee kan 

men inzoomen op diverse locaties en wordt de informatie ook digitaal ontsloten. 

Zodra het PMG 2017-2022 is vastgesteld door de bestuurders komt deze in de 

viewer van het Natuurbeheerplan. 

Opnemen van een 

hyperlink en  hogere 

resolutie kaart met 

betrekking tot de NNN-

Voortgangskaart.  

NNN realisatie De gemeente is benieuwd hoe de provincie haar rol ziet in 

de verwerving van percelen ten behoeve van de realisatie 

van het NNN. 

Wij gaan graag ambtelijk met u in gesprek (contact: potm@noord-holland.nl). 

 

 

n.v.t. 

Voortgangskaart 

NNN 

De gemeente Velsen vindt het prettig als er ook een 

langere termijn visie kan worden weergegeven op de 

voortgangskaart; hoe ziet het beeld er na 2021 uit? Wat is 

het einddoel? 

De Provincies zijn op basis van het Natuurakkoord (2011) en het Natuurpact 

(2013) verantwoordelijk voor het natuurbeleid. In het Natuurpact zijn de ambities 

vastgelegd voor de ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland voor de 

periode tot en met 2027. In het Natuurbeheerplan staat op de Ambitiekaart onze 

visie voor de langere termijn (begrenzing en natuurdoel). 

n.v.t. 

Projectenkaart Gevraagd wordt of het mogelijk is dat de (lopende) 

projecten ook in een kaart worden opgenomen, waardoor 

inzichtelijk wordt  waar realisatie plaats gaat vinden.  

Alle projecten die in het PMG 2017-2021 zijn opgenomen, zijn te vinden bij 

paragraaf 1.5 Projectenkaart, de viewer en in bijlage 3 van het PMG. 

Geen aanpassing. 

Beheer De gemeente Velsen maakt zich zorgen over het 

onderhoud van het reeds bestaande groen in bijvoorbeeld 

het recreatiegebied Spaarnwoude en vraagt hier aandacht 

voor. 

Het onderhoud van bestaand groen is een verantwoordelijkheid van de 

beheerder/eigenaar. Wij stellen voor het goede onderhoud van natuur binnen het 

NNN, aan daarvoor kwalificerende beheerders een subsidie beschikbaar (SNL). 

SNL-subsidie maakt geen onderdeel uit van het PMG. Wel gaat de provincie 

ambtelijk graag met u in gesprek.  

n.v.t. 

KL35 

Wandelnetwerk 

Noord 

Kennemerland 

In het overzicht van gerealiseerde projecten (tabel 2), 

missen wij het ‘Wandelnetwerk Noord-Kennemerland 

inclusief Velsen’ 1e fase. 

Volgens onze informatie is dit project eind 2015 gerealiseerd, begin 2016 

geopend en daarmee geen onderdeel meer van het PMG 2017-2021. Dit project 

stond daarom in het PMG 2016-2020 bij de ‘gerealiseerde projecten’. 

Geen aanpassing. 

 

2.4 Advies Terrein beherende organisaties 

Van de Terrein beherende organisaties hebben wij de volgende reacties op het concept-Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2017-2021 ontvangen: 

Onderwerp Samenvatting opmerking Reactie GS  Aanpassing PMG 

Stichting Goois Natuurreservaat 
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Onderwerp Samenvatting opmerking Reactie GS  Aanpassing PMG 

 Het is een duidelijk en compact verhaal geworden wat de 

concrete uitwerking van de doelen uit het Programma 

Groen goed aangeeft. 

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

Toevoegen projecten Vermeld wordt dat in het PMG het ‘Programma Gooi- en 

Vechtstreek’ integraal is opgenomen (paragraaf 1.2). 

Echter, in het projectendeel komt GNR enkele projecten 

(studiefase) niet tegen: ‘8.3 Visie recreatief knooppunt Sint 

Janskerkhof / Laarderhoogt met natuurbrug Westerheide’ 

en ‘8.5 Heidebrug Westerheide’.  

Het PMG 2017-2021 bevat projecten die bijdragen aan de doelen van de Agenda 

Groen en die worden gefinancierd uit budgetten die aan de Agenda Groen 

zijn gekoppeld. Voor de genoemde projecten is er nog onvoldoende bekend over 

de investeringen en doelen waaraan de provincie kan bijdragen. Zodra dit bekend 

is kunnen projecten opgenomen worden in het PMG 2018-2022.  

De ambtelijke ondersteuning wordt voortgezet conform afspraken. 

Geen aanpassing. 

Toevoegen projecten Het ook in het Programma Gooi- en Vechtstreek 2016-2020 

opgenomen projecten ‘8.12 Waterparel Zanderij Crailoo’ en 

‘8.14 inrichting natuur MOB’ staan niet in het PMG 

vermeld. 

Zie vorige reactie Geen aanpassing. 

Recreatie Midden-Nederland 

GV31 

naamswijziging 

‘Pilot veenslib’ heet nu ‘proefproject legakkerherstel 

Loosdrechtse plassen’. 

Wij zullen de tekst aanpassen in ‘Proefproject legakkerherstel Loosdrechtse 

plassen’. 

Projectnaam gewijzigd 

Tekstueel Tekst wijzigen in: ‘Het proefproject legakkerherstel 

Loosdrechtse plassen is een uniek samenwerkingsproject. 

Hoofddoel van het proefproject is te onderzoeken of het 

veenslib uit de Loosdrechtse plassen verwerkt en toegepast 

kan worden als bouwstof tussen twee legakkers en/of 

langs een (vervallen) legakker. Hierbij wordt veenslib uit de 

1e en 5e Loosdrechtse Plas gebruikt om legakkers langs de 

Muyeveldsche Wetering en in de Zuidelijke Kievitsbuurt te 

versterken. Het gewenste eindbeeld is dat de legakkers 

voorzien zijn van robuuste, stabiele oevers die middels 

rietvegetatie een natuurlijke bescherming tegen afslag 

hebben’. 

Wij zullen de tekst aanpassen in “Het proefproject is een uniek 

samenwerkingsproject. Hoofddoel is te onderzoeken of het veenslib uit de 

Loosdrechtse plassen verwerkt en toegepast kan worden als bouwstof tussen twee 

legakkers en/of 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” 

Projectnaam gewijzigd  

Toezending PMG Verzocht wordt  om toezending van het definitieve PMG. Na vaststelling in GS en PS zal deze beschikbaar komen via internet en toezending 

per mail. 

n.v.t. 
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2.5 Advies Waterbeheerders 

Van de waterbeheerders hebben wij de volgende reacties op het concept-Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2017-2021 ontvangen: 

Onderwerp Samenvatting opmerking Reactie GS  Aanpassing PMG 

Hoogheemraadschap van Rijnland 

Programma Bodem 

en Water 

HHNK, Waternet en Rijnland werken samen met PNH aan 

het programma Bodem en Water. Die staat (nog) niet bij de 

lijst van subsidieprogramma’s, maar past daar mogelijk 

wel. Verzoek is om dit intern te checken. 

Het PMG 2017-2021 bevat projecten die bijdragen aan de doelen van de Agenda 

Groen en die worden gefinancierd uit budgetten die aan de Agenda Groen zijn 

gekoppeld. Het programma Bodem en Water gaat over het bereiken van een 

robuust en veerkrachtig watersysteem in het agrarisch gebied. Door de inzet op 

een betere waterkwaliteit in agrarisch gebied zal het programma wel indirect 

invloed hebben op natuurgebieden, maar draagt het niet direct bij aan het 

realiseren van de PMG-doelen. Vandaar dat deze programma’s los van elkaar 

blijven staan. 

Geen aanpassing. 

Meekoppelkansen Mogelijk wordt in de Haarlemmermeer een piekberging 

gerealiseerd, welke meekoppelkansen kan bieden voor het 

PMG. Voorgesteld wordt om hierover dit najaar in gesprek 

te gaan. 

Wij gaan graag ambtelijk met u in gesprek (contact: houdijka@noord-holland.nl). n.v.t. 

Kaart 

groenprojecten 

Aangegeven wordt dat een duiker onder de Westelijke 

Randweg van een op kaart ingetekende watergang 

inmiddels is afgesloten, zodat deze verbinding niet meer 

bestaat. 

Vraag is waarom deze duiker is afgesloten en of er een alternatief noodzakelijk 

is. Wij gaan hierover graag ambtelijk met u in gesprek (contact: 

heesakkersm@noord-holland.nl). 

 

n.v.t. 

Overleg Gevraagd wordt om een gesprek over het PMG 2018-2022 

om verdere mogelijkheden te verkennen. Dit mogelijk in 

combinatie met de reactie over meekoppelkansen. 

Wij gaan graag ambtelijk met u in gesprek (contact: houdijka@noord-holland.nl). n.v.t. 

Rijkswaterstaat 

PAS De relatie met de doelen van Rijkswaterstaat zit vooral in 

de omgang met de afspraken uit de Programmatische 

Aanpak Stikstof, de PAS. De bestuurlijke afspraken 

hierover, naast die welke betrekking hebben op de 

natuurcompensatie bij projecten van Rijkswaterstaat, zijn 

voor Rijkswaterstaat van groot belang. Beide onderwerpen 

worden in het document benoemd en leiden niet tot 

nieuwe vragen of inzichten.  

Wij beschouwen deze reactie als een ondersteuning van ons beleid. 

 

 

n.v.t. 

N2000 De in het document genoemde zogeheten We werken voor de uitvoering van de herstelmaatregelen intensief samen met de n.v.t. 
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Onderwerp Samenvatting opmerking Reactie GS  Aanpassing PMG 

herstelmaatregelen in Natura 2000-gebieden die 

depositieruimte laten (en daarmee de ontwikkelingsruimte 

a.h.w. toelaten), zijn een eindverantwoordelijkheid van de 

provincie Noord-Holland, dit met uitzondering van de 

Waddenzee, waarvoor Rijkswaterstaat verantwoordelijk is 

(in dit geval Rijkswaterstaat Noord-Nederland). Het blijft 

van belang dat provincie Noord-Holland afspraken hierover 

intensief communiceert met de betrokken stakeholders.  

partijen in het veld (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waternet, Waterschap 

Amstel, Gooi en Vecht, Landschap Noord-Holland en PWN). De maatregelen 

zullen uiteindelijk ook niet door ons maar door deze partijen worden uitgevoerd. 

In de samenwerking met deze partijen zijn ook afspraken gemaakt over de 

(actieve) communicatie. 

Natuurcompensatie Voor wat betreft de natuurcompensatie wordt het 

Programma Schiphol-Amsterdam-Almere correct 

aangehaald, voor welk compensatieprogramma 

Rijkswaterstaat samen met provincie Noord-Holland 

optrekt op basis van een bestuursovereenkomst tussen 

beide partners. Rijkswaterstaat en provincie Noord-Holland 

hebben hierin een gemeenschappelijk doel. 

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

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht / Waternet 

NNN De aankopen binnen het Vechtplassengebied zijn zeer 

relevant voor waterschap AGV in verband met het nemen 

van peilbesluiten passend bij de natuurfunctie. Een 

duidelijke strategie voor de realisatie van NNN ontbreekt in 

het PMG 2017-2021. 

In de studiefase van projecten wordt o.a. gewerkt aan het opstellen van een 

realisatiestrategie. Dat staat niet in het PMG, maar vormt onderdeel van het 

project. De studiefase eindigt als er zicht is op een gedragen projectvoorstel met 

een heldere projectplanning. Dan wordt besloten om het project in de planfase 

op te nemen, het project te faseren om ‘werk met werk’ te kunnen maken, het 

project stop te zetten, of over te laten aan partners. 

n.v.t. 

NNN De hydrologische buffer rondom het Naardermeer is al 

grotendeels gerealiseerd en ingericht met hoge flexibele 

peilen. Een restant NNN is nog geen onderdeel van de 

buffer omdat de provincie Noord-Holland de gebieden nog 

niet heeft verworven. Duidelijke strategie om de laatste 

percelen te verwerven ontbreekt. 

Momenteel werkt de provincie aan een strategie om de laatste percelen rondom het 

Naardermeer te kunnen verwerven, waarna de afronding van de schil  rond het 

Naardermeer kan worden opgepakt en de hydrologische buffer kan worden 

ingericht. Streven is dit af te ronden uiterlijk 2020.  
 

n.v.t. 

NNN Gevraagd wordt of alle NNN opgaven in het masterplan 

Oostelijke Vechtplassen gerealiseerd gaan worden. 

Uw zorg wordt herkend. Via een integraal gebiedsproces worden waar mogelijk 

de natuuropgaven meegekoppeld met andere opgaven. 

n.v.t. 

Aanpassen tekst Er is geen waterberging problematiek in de 

Horstermeerpolder. 

Er is inderdaad geen waterbergingsopgave meer in de Horstermeerpolder. De 

nieuwe naam is ‘Natuurontwikkeling Horstermeerpolder’. Daarvoor wordt op dit 

Tekst en naam AGV19 

aangepast  
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moment een plan gemaakt. 

Financieel Het hoofdstuk financiën is niet meegestuurd in de 

adviesronde. Dit is een belangrijk hoofdstuk en vorig jaar 

waren daar de meeste opmerkingen over. 

Pas na vaststelling door Provinciale Staten kan het financiële hoofdstuk van het 

PMG openbaar gedeeld worden. Dit zal in november 2016 zijn. 

 

n.v.t. 

Keetpoortsluis: 

AGV46 -> GV57 

Project AGV46 Keetpoortsluis (recreatie) blijkt GV57 te zijn 

geworden, echter daar staat de Keetpoortsluis niet meer 

expliciet bij vermeld. In convenant “Naarden buiten de 

Vesting” is afgesproken dat er financiële middelen vanuit 

Groene Uitweg naar de Keetpoortsluis gaan.  

We proberen zo zuiver mogelijk inzicht te houden in de projectnummering en 

benamingen. Dit jaar is er een grote slag gemaakt vanwege de vaststelling van 

het Programma Gooi en Vechtstreek.  

Afspraken in overeenkomsten en convenanten worden nagekomen. 

In het vorig concept-PMG 2016-2020 gaf u aan dat over de voorwaarden 

waaronder dit project (Keetpoortsluis) tot uitvoering gebracht kan worden nog 

nadere (financiële) afspraken gemaakt moesten worden. Dit heeft o.a. 

geresulteerd in het convenant.  

GV57 omvat het project binnendoorvaarverbinding. Dit houdt tevens in de 

optimalisatie van bestaande infrastructuur, waaronder de aanpassing van de 

Keetpoortsluis. 

Aangegeven bij GV57 

dat GV46 hier 

onderdeel van 

uitmaakt. 

 

2.6 Advies andere betrokken partners 

Van de andere betrokken partners hebben wij de volgende reacties op het concept-Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2017-2021 ontvangen: 

Onderwerp Samenvatting opmerking Reactie GS  Aanpassing PMG 

KNNV afdeling Hoorn/West-Friesland 

Natuurcompensatie Bij project LH05 wordt aangegeven dat HHNK in de 

gemeente Zeevang een nieuw gemaal aanlegt, waarbij een 

watergang dwars door het NNN loopt. HHNK compenseert 

de schade aan 2 ha natuur door de aankoop van 2 ha 

grond nabij Schardam. Op basis van het kaartmateriaal ligt 

deze compensatie dicht bij het dorp Schardam. De 

afspraken waren dat de Schardammerkoog in zijn geheel 

zou worden verworven als compensatie voor alle 

natuurschade rondom het gemaal en de verdere 

dijkversterking. Gevraagd wordt waarom er nu voor een 

ander gebied gekozen is. 

In de natuurcompensatieovereenkomst Gemaal Schardam en toevoerleiding is de 

natuurcompensatie voor de dijkverzwaring losgekoppeld. De natuurcompensatie 

voor gemaal en toevoerleiding is inmiddels uitgevoerd door HHNK. Er diende 2 

ha te worden gecompenseerd. Er is 5 ha gerealiseerd. De 3 ha extra wordt 

overeenkomstig de overeenkomst in reserve gehouden voor in de toekomst 

compensatie plichtige activiteiten, waaronder mogelijk de dijkverzwaring. 

 

In het kader van de realisering van de natuurcompensatie is ten tijde van de 

voorbereiding gesproken over realisatie van NNN in de gehele 

Schardammerkoog. Daar is onderzoek naar gedaan, doch dat bleek in de praktijk 

niet realiseerbaar. Wel is zoals reeds genoemd 3 ha extra gerealiseerd en zijn 

n.v.t. 
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door HHNK ook daar de benodigde waterbeheerwerkzaamheden uitgevoerd. 

Natuurcompensatie Bij project LH21 wordt aangegeven dat voor de bouw van 

de woonwijk Waterrijk bij Oosthuizen weidevogelleefgebied 

wordt aangetast. Als natuurcompensatie zal het NAM 

terrein worden ingericht als weidevogelleefgebied. In het 

verleden is beloofd dat het NAM terrein na verwerving zou 

worden ingericht als weidevogelgebied ter compensatie 

van het verloren gegane weidevogelgebied door de bouw 

van het bedrijventerrein aan de noordzijde van Oosthuizen. 

Nu wordt over de compensatie van dat bedrijventerrein niet 

meer gesproken en is het plotseling ter compensatie van 

de latere woonwijk Waterrijk. Gevraagd wordt waarom dit 

aangepast is en waar de compensatie voor het 

industriegebied gebleven is. 

Afspraken over het bedrijventerrein bij Oosthuizen zijn bij de provincie niet 

bekend. Wat betreft het NAM terrein is ooit in het kader van de landinrichting 

Zeevang (ruim 10 jaar geleden) besproken of aankoop (destijds door BBL) en 

inrichting in het kader van de landinrichting mogelijk zou zijn. Dat onderdeel 

van het landinrichtingsplan is echter nooit tot realisatie gekomen. 

n.v.t. 

Natuurcompensatie Gevraagd wordt om op de hoogte te worden gehouden van 

de ontwikkelingen rond de Westfrisiaweg N23 (Project 

HNH04). De voorgestelde compensaties zijn niet 

transparant weergegeven. 

De natuurcompensatie in het kader van de Westfrisiaweg bestaat uit twee 

onderdelen: 

1. Compensatie verbindingszones. De exacte maatregelen zijn beschreven in het 

Provinciaal Inpassingsplan (PIP). De uitvoering vindt plaats door de aannemer, 

gelijktijdig met de uitvoering van de wegwerkzaamheden. 

2. Compensatie weidevogelleefgebied. Er is een vast bedrag gereserveerd. Voor 

de realisatie is opdracht verstrekt aan de agrarische natuurvereniging op grond van 

een voorstel (op basis van offerte) om invulling te geven aan dit onderdeel van de 

natuurcompensatieplicht. Uitvoering vindt komende jaren plaats gericht op o.a. 

weidevogelbeheer en inrichting van een aantal kleine terreinen/overhoeken. Wij 

zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond de Westfrisiaweg. 

n.v.t. 

 

 


