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Nazending herziening van het Omgevingsbeleid n.a.v. de
inspraakreacties
Geachte Statenleden,
GS is voornemens om op dinsdag 15 juni een aangepast Statenvoorstel voor de
aanpassingen van het Omgevingsbeleid koers 2020 aan u te sturen. Het betreft een voorstel
voor een aantal aanpassingen van het Natuurwerk Nederland zoals hieronder nader
beschreven. Ik begrijp dat het erg kort dag is maar vanwege de nijpende belangen die hier in
het geding zijn en de urgentie van deze aanpassingen wil ik u toch verzoeken om deze nog
mee te nemen bij uw bespreking van het Omgevingsbeleid op 16 juni.
Op 2 juni 2021 heeft de behandeling van de herziening van de Omgevingsverordening
plaatsgevonden in de Integrale Statencommissie. Voorafgaand aan deze behandeling waren
er tijdens de hoorzitting op 21 mei 2 insprekers die specifiek ingingen op knelpunten rondom
NNN-begrenzing. Naar aanleiding van deze inspraakreactie heb ik de volgende toezeggingen
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de gesprekken en het onderzoek dat loopt rondom het in- en uitdeuken van het NNN bij
Bodegraven en de ecologische verbindingszone bij Waddinxveen.
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Gedeputeerde Potjer heeft toegezegd schriftelijk te reageren op de vraag van mevrouw Van
Sandick over de wijze waarop de spreker dhr. Voorend uit de hoorzitting op de hoogte is
gebracht van de opname van (een gedeelte van) zijn percelen in de NNN-begrenzing in het
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Naar aanleiding van de inspraakreactie van dhr. de Jong uit Waddinxveen en mijn toezegging
daarover kan ik u mededelen dat er op 3 juni een ambtelijk overleg met gemeente
Waddinxveen heeft plaatsgevonden waarin is onderzocht of de ecologische verbindingszone
anders is te situeren zodat het perceel van de inspreker wordt ontzien. Uit het overleg bleek
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dat met een iets aangepaste ligging toch realisatie mogelijk is van een aaneengesloten zone,
terwijl het perceel in kwestie wordt ontzien en er een betere samenloop van de zone is met
het geplande en gerealiseerde water en groen in de omgeving. Met een wijziging van de
Omgevingsverordening kaart 7 Natuurnetwerk Nederland conform bijlage 1 is de nieuwe
situatie rondom het perceel van dhr De Jong en de ecologische verbindingszone in
Waddinxveen verwerkt. Ik verzoek u deze wijziging nog mee te nemen bij de voorgenomen
vaststelling van de nu voorliggende aanpassing van de Omgevingsverordening op 16 juni
2021.
Aangaande de toezegging over het in- en uitdeuken van het NNN bij Bodegraven, kan ik
mededelen dat het onderzoek nog loopt en dat ik u over de uitkomst schriftelijk zal informeren.
Ook de vraag van mevrouw Sandick zal ik dan beantwoorden
Naast voorgaande wil ik u verzoeken twee aanvullende technische wijzigingen op de
Omgevingsverordening kaart 7 Natuurnetwerk Nederland door te voeren conform bijlage 2 en 3.
Voor twee locaties in twee ecologische verbindingszones in de Alblasserwaard hebben
enthousiaste grondeigenaren zelfrealisatie voorgesteld. De voorstellen zijn getoetst en zijn in
lijn met onze NNN-doelstelling. De voorgestelde locaties zijn wat ruimer van afmeting dan de
lijnvormige ecologische verbindingszones op de kaart en zijn geheel in eigendom van de
zelfrealisatoren. Het is noodzakelijk om de begrenzing op de kaart van de Omgevingsvisie
aan te passen om invulling te kunnen geven aan de voorstellen van de zelfrealisatoren.
Hierdoor maken we het mogelijk om deze twee kansrijke voorstellen met subsidie te
realiseren. De afspraken met agrariërs zijn net te laat afgerond om de benodigde
grenswijziging mee te kunnen nemen in de nu voorliggende herziening van de
Omgevingsverordening. Teneinde snel in te kunnen spelen op het initiatief van de
zelfrealisatoren zodat zij op korte termijn een stukje ecologische verbindingszone in het NNN
kunnen realiseren, vraag ik u om ook deze aanpassingen op de Omgevingsverordening kaart
7 Natuurnetwerk Nederland op te nemen conform bijlage 2 en 3.
Ik betreur de late aankondiging van deze wijzigingen en vraag begrip voor de dynamiek van
zelfrealisatie-plannen die niet altijd synchroon loopt met onze provinciale
besluitvormingstermijnen. Ik hoop dat met het voorstel om de bevoegdheid voor dergelijke
grenswijzigingen te verleggen naar GS, zoals geformuleerd in het aangepaste
Handelingskader voor realisatie NNN, we in de toekomst dit soort situaties kunnen
voorkomen.
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Hoogachtend,

ir. B.K. (Berend) Potjer

Bijlagen:

1.
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2.

NNN- Grenswijziging Ecologische verbindingszone Bentwoud-Krimpenerwaard, locatie
Waddinxveen
NNN- Grenswijziging Ecologische Verbindingszone locatie Brandwijk

3.

NNN-Grenswijziging Ecologische Verbindingszone locatie Zijdeweg

NNN-grenswijziging voor de Ecologische Verbindingszone Krimpenerwaard – Bentwoud, locatie
Waddinxveen
Lichtgroen: ongewijzigd tracé
Donkergroen: nieuw tracé
Bruin: tracé vervalt

NNN-grenswijziging voor de Ecologische Verbindingszone locatie Brandwijk
Het donkergroene deel wordt toegevoegd aan de begrenzing. Het lichtgroene deel is de bestaande
NNN.

NNN-grenswijziging voor de Ecologische Verbindingszone locatie Zijdeweg.
Het donkergroene deel wordt toegevoegd aan de begrenzing. Het lichtgroene deel is de bestaande
NNN.

