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Onderwerp

Vaststelling wijziging van voor de begrenzing van het
NatuurNetwerk Nederland in de Krimpenerwaard in de
Verordening ruimte 2014

Geachte Statenleden,
Met deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de vaststelling van de wijziging van de
definitieve begrenzing van het NatuurNetwerk Nederland (NNN) in de Krimpenerwaard in de
Verordening Ruimte 2014 (VR).
In de brief van 10 juli 2018, PZH-2018-651591967 hebben wij u geïnformeerd over de vaststelling
van de ontwerp-NNNbegrenzing in de Krimpenerwaard in de VR.
Deze vaststelling van de begrenzing van de NNN in de Krimpenerwaard heeft plaatsgevonden in
afstemming met de vaststelling van het bestemmingsplan Natuurgebied voor de Krimpenerwaard.
Het Ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-wijziging van de NNN begrenzing in de VR hebben
tegelijkertijd ter visie gelegen.
Er zijn 71 zienswijzen ingediend. Er is met de gemeente één gezamenlijke Nota van
Beantwoording op de zienswijzen opgesteld. De zienswijzen hebben geleid tot kleine
aanpassingen van de begrenzing.
Bij de vaststelling van de begrenzing door de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard zijn er
ha’s NNN ontgrensd en er zijn ha’s NNN toegevoegd, het zo genaamde in- en uitdeuken. Daarbij
is de volgende afspraak gemaakt: “Wanneer het in- en uitdeuken een saldo heeft van meer dan
1% van het totale NNNareaal in de Krimpenerwaard (2.250 hectare), dan zullen GS het besluit
voor advies voorleggen aan de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling”. De totale oppervlakte
is 2.254 ha, dit is ongeveer 0,2% meer dan 2.250 ha. Conform deze afspraak is advisering door
uw Staten niet nodig en wordt het GS-besluit u ter informatie gezonden.
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Omgevingsvisie en Omgevingsverordening
In artikel 2.3.2 van de Verordening ruimte 2014 hebben uw Staten bepaald dat de begrenzing van
het NNN een voorlopig karakter heeft voor zover deze gronden zijn gelegen binnen de
Krimpenerwaard en het voormalige landinrichtingsproject Bodegraven-Noord. Tevens is bepaald
dat ons college bevoegd is de definitieve begrenzing vast te stellen van het NNN binnen deze
gebieden.
In november 2018 is het ontwerp-Omgevingsbeleid ter inzage gelegd. Bij de vaststelling van het
omgevingsbeleid zullen de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening
ruimte hierin opgaan. Naar verwachting zal het Omgevingsbeleid in februari 2019 worden
vastgesteld door Provinciale Staten. De voorliggende wijziging van de begrenzing van het NNN
zal worden opgenomen in het Statenvoorstel over de vaststelling van het Omgevingsbeleid. Om
juridische redenen is het wenselijk de wijziging van het NNN vooruitlopend op de vaststelling van
het Omgevingsbeleid, toch nog afzonderlijk vast te stellen en in werking te laten treden. De
belangrijkste reden hiervoor is dat de gemeente op 29 januari 2019 het bestemmingsplan zal
vaststellen.
De actualisering van de begrenzing van de NNN in de Krimpenerwaard leidt tot wijziging van de
volgende kaarten:
Verordening ruimte:
Kaart 8 NatuurNetwerk Nederland in de Krimpenerwaard
Kaart 7 Beschermingscategorieën ruimtelijke kwaliteit
Visie ruimte en mobiliteit:
Kaart 8 NatuurNetwerk Nederland
Kaart 7 Compensatie natuur, recreatie en landschap
Kaart 6 Beschermingscategorieën en verblijfsrecreatie
Programma ruimte:
Kaart 11 Biodiversiteit
Relatie met het integrale gebiedsproces in de Krimpenerwaard
In 2018 heeft verkenner mevrouw Sybilla Dekker in de Krimpenerwaard een integraal
gebiedproces getrokken. Als resultaat heeft het gebied het “Panorama Krimpenerwaard”
gepubliceerd, met daarin 29 agendapunten die het gebied met alle betrokken overheden wil
aanpakken. Om dit te borgen hebben de betrokken in het gebied de zogenoemde Waardtafel
opgericht. De Waardtafel is een gesprekspartner voor het gebied en de betrokken overheden.
De deelnemers aan het integrale gebiedsproces in de Krimpenerwaard hebben de natuuropgave
ook opgenomen in hun “Panorama Krimpenerwaard”, agendapunten 2 en 3, en de provincie zal
rekening houden met deze wensen en ambities en deze meenemen als input voor het
vervolgproces of de uit het panorama voortvloeiende activiteiten en projecten. In de
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vervolgvoorstellen op dit proces zal de provincie ook voorstellen doen wanneer en op welke
manier de Waardtafel in de Krimpenerwaard actief betrokken kan worden.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Bijlagen:

- Kaart van de NNNbegrenzing van de Krimpenerwaard in de Verordening Ruimte 2014
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