
Dag griffier  

 

Mbt onderstaande brief vraag ik alle stukken op vanaf 2019 die betrekking hebben op dit onderwerp 

dus ook alle communicatie met derden , intern en extern overleg enzovoort. 

 

Niet vriendelijke groet 

 

Rob slewe 

Zelfstandig Bloemendaal 

 

 

Geachte leden van de gebiedstafel, 

 

  

 

Het is al even geleden dat u geïnformeerd bent over de stand van zaken m.b.t. de NNN- en 

stikstofopgave. Daarom informeer ik u graag in dit bericht voor de drie hoofdopgaven. 

 

  

 

Wat is er de afgelopen maanden gebeurd? 

 

Natuurnetwerk: In mei is een bijeenkomst met een aantal partijen uit de gebiedstafel geweest. 

Bespreekpunt was het ecologische adviesrapport over de NNN-opgave dat aan de provincie is 

uitgebracht. Ook is een informatiebijeenkomst voor grondeigenaren en pachters georganiseerd, 

waarin de mogelijkheid werd geboden om met de provincie en auteurs van het adviesrapport in 

gesprek te gaan over de inhoud. Ten slotte zijn we gestart met het voeren van de eerste 

keukentafelgesprekken met individuele grondeigenaren. Hierbij geven we hen een toelichting is 

gegeven op de opgave, aanpak, uitgangspunten en mogelijke consequenties voor het huidige 

gebruik. 

 

Stikstof: In mei is een eerste stikstofbrontafel georganiseerd. Met een aantal sectoren en overheden 

is gesproken over het proces en uitgangspunten om tot een lijst van bronmaatregelen te komen. In 

het overleg werd duidelijk dat om met elkaar hier inhoudelijk over in gesprek te kunnen gaan meer 

informatie nodig is. Afgesproken is om op basis van aanvullende informatie met sectoren en 

gemeenten aparte gesprekken te plannen, alvorens een nieuwe stikstofbrontafel te organiseren. Ten 

slotte is eind mei een informerende presentatie voor portefeuillehouders van gemeenten gegeven. 

 

  

 

Wat staat ons nu te doen? 

 

  

 

Natuurnetwerk: voorbereiding uitvoeringsstrategie 

 

Voor de zomer zijn we gestart met het opstellen van een uitvoeringsstrategie. Dit wordt het plan van 



aanpak waarin de provincie beschrijft hoe zij de NNN wil realiseren. Onderdeel hiervan worden een 

indeling in deelgebieden, beschrijving van de natuurdoelen, de grond- en RO-strategie, een 

communicatieplan, de interne en externe organisatie, planning, kostenraming en dekkingsbronnen. 

Het ecologische advies vormt één van de bouwstenen. Dit wordt aangevuld met de kennis die 

opgehaald wordt uit keukentafelgesprekken, eventueel aanvullend hydrologisch en ecologisch 

onderzoek en de inbreng vanuit de gebiedstafel. 

 

  

 

In september willen we een eerste concept bilateraal met gebiedspartners bespreken om inhoudelijk 

met elkaar de diepte in te kunnen. Hiervoor worden binnenkort uitnodigingen verstuurd. In oktober 

organiseren we een gebiedstafel om een eerste concept met u te bespreken. Omdat de 

uitvoeringsstrategie geen juridisch document is, wordt geen formele inspraakprocedure 

georganiseerd. Wel kijken we op welke wijze we in het proces belanghebbenden ruimte bieden om 

op het concept-document te reageren voordat de provincie het begin 2022 bestuurlijk 

vaststelt. Parallel aan het maken van de uitvoeringsstrategie gaan we door met de 

keukentafelgesprekken, de voorbereidingen voor het maken van inrichtingsplannen en planologische 

procedures. In de gebiedstafel wordt u hier verder over geïnformeerd. 

 


