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Geachte leden van de raad,

Rondom het provinciale project Realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de 
binnenduinrand van Zuid-Kennemerland heeft de provincie de afgelopen tijd gesprekken met 
ondernemers gevoerd. Dit heeft tot vragen geleid. Met deze brief wordt u op de hoogte gebracht van 
de Stand van Zaken van dit project.

De provincie is verantwoordelijk voor de realisatie van Natuurnetwerk Nederland (NNN).
Het NNN is het netwerk van bestaande en nieuw in te richten natuurgebieden, met elkaar verbonden 
via ecologische verbindingszones. De hoofddoelstelling van het NNN is om de kwetsbaar geworden 
natuur in Nederland te behouden, herstellen en te ontwikkelen. De wens om tot een dergelijk 
natuurnetwerk over heel Nederland te komen stamt uit 1990. Zeven jaar geleden werd de 
verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid van het Rijk overgedragen aan de provincies en 
veranderde de naam van Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in NNN. Destijds is de NNN in omvang 
kleiner geworden dan de voorganger de EHS.

De duinen van Zuid-Kennemerland zijn grotendeels Natura 2000-gebied vanwege de hoge 
natuurwaarde in internationaal opzicht. De realisatie van het NNN langs de rand van de duinen (de 
binnenduinrand) is ecologisch van belang om een bufferzone rondom het Natura 2000-gebied te 
creëren met daarin eveneens hoge natuurwaarden en daarmee een meer geleidelijke overgang van 
duinen naar achterland. Aansluitend worden de natuurgebieden zover mogelijk op verschillende 
wijzen met elkaar verbonden.

Bovenop de oorspronkelijke ecologische doelstellingen is er recent vanuit klimaatdoelstellingen de 
noodzaak bijgekomen om het schone kwelwater, dat langs de rand van de duinen in de lager 
gelegen weilanden uittreedt, langer vast te houden. Dit biedt kansen om bepaalde natuurwaarden te 
ontwikkelen en is belangrijk voor het behoud van de zoetwatervoorraad in de duinen. De 
realisatieopgave van het Natuurnetwerk in of nabij Natura 2000-gebieden valt samen met de 
eveneens provinciale opgave Gebiedsgerichte aanpak stikstof. Deze is erop gericht de 
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te verminderen.
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De provincie moet nog circa 5600ha realiseren.
In het verleden heeft de provincie een passief beleid gevoerd betreffende de realisatie van NNN 
gebieden. Echter, gezien de tijdsdruk geeft de provincie aan dat de opgave niet meer zo vrijblijvend 
is als in de afgelopen decennia. In Zuid-Kennemerland betekent dit praktisch dat in sommige 
gevallen, zoals in bepaalde landgoederen zones waar de natuurdoelen al behaald worden, alleen 
afspraken over natuurlijk beheer noodzakelijk zijn. In sommige gevallen zullen alleen minimale 
aanpassingen in de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn om de natuurdoelen te behalen. In het uiterste 
geval geeft de provincie aan dat onteigening tot de mogelijkheden behoort, maar dat zij dergelijke 
maatregel liever niet toepast. De provincie geeft aan dat het beste scenario voor iedereen is als men 
met elkaar in gesprek blijft over de reikwijdte van mogelijkheden.

De reacties op de plannen van de provincie waren divers.
Voor de online informatieavond op 11 mei 2021 zijn 78 grondeigenaren van percelen met de status 
van ‘nog niet gerealiseerde NNN’ in Zuid-Kennemerland uitgenodigd. Ruim een kwart heeft zich 
aangemeld, waaronder de belangrijkste eigenaren en pachters (met name een aantal vee- en 
paardenhouderijen) maar ook een aantal particulieren. Doel van de avond was om hen te informeren 
over de opgave en aanpak van de provincie voor de NNN en het ecologische advies dat over deze 
percelen aan de provincie is uitgebracht. Qua vorm is gekozen voor twee gebiedstafels (noord- en 
zuid), zodat in kleine groepjes van maximaal 10 personen het gesprek kon worden gevoerd met een 
medewerker van de provincie en een auteur van het rapport. Daarnaast was er een thematafel 
waarin eigenaren specifieke vragen over de relatie tussen landbouw en natuur konden bespreken. 
Deelnemers zijn vooraf via de een brief en de provinciale website geïnformeerd over het advies, 
inclusief een publiekssamenvatting en twee korte filmpjes over het proces en de ínhoud.

De reacties op deze avond waren divers. Een aantal eigenaren gaven aan verrast te zijn, een aantal 
reageerden positief. Een aantal punten uit de gebiedstafel kwamen ook deze avond weer aan de 
orde, met name ten aanzien van het theoretische gehalte van de studie en aannames ten aanzien 
van specifieke percelen.

Namens de provincie is aangegeven dat deze avond het begin is van een proces en de start van het 
gesprek, dat de provincie graag zoveel mogelijk met de eigenaren zelf gaat voeren. Het huidige 
rapport is een advies dat de NNN-opgave in dit gebied onderbouwt, maar de eerste keuzes (m.b.t. 
kaders en procesinrichting) worden pas later gemaakt bij het vaststellen van de uitvoeringsstrategie.

De provincie blijft met iedereen in gesprek en ontwikkelt de plannen verder.
De provincie werkt aan een uitvoeringsstrategie voor de realisatie van het NNN. De 
uitvoeringsstrategie is het plan van aanpak waarin de provincie beschrijft hoe zij het NNN wil 
realiseren. Het ecologische advies vormt één van de bouwstenen. Dit wordt aangevuld met de 
kennis die opgehaald wordt uit ‘keukentafelgesprekken’ (gesprekken met ondernemers en 
grondeigenaren in het gebied, eventueel aangevuld met hydrologisch en ecologisch onderzoek en de 
inbreng vanuit de gebiedstafel. In de gebiedstafel zijn partijen ambtelijk vertegenwoordigd, zoals de 
gemeenten van Zuid-Kennemerland, terreinbeherende organisaties, de LTO, 
ondernemersverenigingen en het waterschap.

Het college hecht veel waarde aan de inbreng vanuit de ‘keukentafelgesprekken’ met ondernemers 
en grondeigenaren. Alleen goed overleg kan tot win-win-situaties leiden. Omdat de 
uitvoeringsstrategie geen juridisch document is, organiseert de provincie geen formele 
inspraakprocedure hierop. Wel kijkt zij hoe belanghebbenden ruimte geboden kan worden om op het 
concept-document te reageren. Voor de gemeentebesturen is het portefeuillehoudersoverleg 
Landschap Zuid-Kennemerland het gremium om op de concept uitvoeringsstrategie te reageren. De 
provincie hoopt de uitvoeringsstrategie begin 2022 gereed te hebben.
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De gemeente Bloemendaal is geen formele partij in dit dossier. Desondanks zal het College er alles 
aan doen om binnen haar mogelijkheden zorg te dragen dat het proces in goed overleg met de 
betrokkenen wordt gevoerd.

Ofschoon de uitwerking van het voorgenomen provinciaal beleid nog niet duidelijk is, zullen de 
voorgenomen plannen ongetwijfeld de belangen van grondeigenaren en pachters raken en impact 
hebben op hun bedrijfsvoering. De communicatie met betrokkenen dient in de overtuiging van het 
College dan ook zeer zorgvuldig te gebeuren en daar waar de provincie verregaande maatregelen 
overweegt, zal een ruimhartige compensatie aangeboden dienen te worden.

Het College zal het verdere traject op de voet volgen, in gesprek gaan met vertegenwoordigers van 
de grondeigenaren/pachters en uw raad op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

iloemeiburgemeester en wethouder:

, burgemeester

, secretaris


