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Motie Natuurnetwerk Nederland plangebied 19 Zuid-Kennemerland

Van: CDA-VVD
Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Onderwerp: Geen onteigening van (agrarische en groene recreatieve ) bedrijven en

alternatief voor uitbreiding Natuurnetwerk Nederland

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 4 november 2021,

Constaterende

dat de provincie Noord-Holland

een uitbreiding heeft opgenomen van het zogenoemde Natuurnetwerk Nederland (NNN) in 
een brede strook langs de binnenduinrand vanaf de gemeente Velsen tot de provinciegrens 
met Zuid-Holland;
de bedoeling heeft in dit gebied agrarische gronden om te vormen tot een aaneengesloten 
natuurgebied;

dat onze raad

ter uitvoering van de regionale agenda voor Zuid Kennemerland een governance model is 
gestart met de drie andere raden in de regio Zuid Kennemerland (zie bijlage)

Overwegende

dat de werkwijze en dan met name het tijdstip en toon van de communicatie door de provincie inzake 
het project NNN, heeft geleid tot veel onrust onder de (agrarische) bedrijven in dit gebied die zich in 
hun voortbestaan bedreigd voelen;

dat deze werkwijze tevens schuurt met de governance in Zuid Kennemerland omdat voor uitvoering 
van het werkplan - waarin dit project NNN in is opgenomen - vanuit de raden onderlinge afstemming 
en samenhang tussen de daarin benoemde opgaven is verlangd;

dat juist agrariërs en groene (recreatieve) ondernemers in het buitengebied al eeuwenlang wonen en 
werken in dit gebied en het landschap in Zuid-Kennemerland hebben gevormd, beheerd en 
onderhouden;

dat deze agrariërs en groene (recreatieve) ondernemers 'de groene drager zijn van dit weids open 
landschap en daarmee de hoge belevingswaarde van dit landschap voor velen in stand houden;

dat belevingswaarde een aspect is van ruimtelijke kwaliteit, ook van belang voor de andere opgaven in 
het regionaal werkplan voor Zuid Kennemerland;

dat velen het gebied nu al als natuur beleven;

dat de te realiseren NNN gebieden in de gemeente Bloemendaal hoofdzakelijk zijn gelegen naast 
reeds bestaande natuurgebieden;

dat door het realiseren van de NNN gebieden de diversiteit van landschappen in de binnenduinrand 
juist verdwijnt;
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dat de provincie zelfs het instrument van onteigening als middel wil inzetten om het beoogde NNN 
doel te bereiken;

dat er andere mogelijkheden zijn om de gewenste uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland te 
realiseren, maar ook de diversiteit van landschappen in de binnenduinrand te behouden;

Spreekt het volgende uit

roept het provinciaal bestuur op om het instrument van onteigening van (agrarische) percelen in de 
gemeente Bloemendaal niet in te zetten in het kader van de uitbreiding van het NNN; 
roept het provinciaal bestuur op om de begrenzing(en) van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
(opnieuw) te bekijken en ter compensatie alternatieve gebieden hieraan toe te voegen (bijvoorbeeld 
Park 21 in de Haarlemmermeer) om zo de diversiteit van landschappen in de binnenduinrand te 
behouden;
hierbij ook in overleg te treden met de provincie(s) Zuid-Holland en Utrecht;
verzoekt het college van burgemeester en wethouders om binnen de interbestuurlijke verhoudingen
alles op alles te zetten om de inzet van het instrument van onteigening van (agrarische) percelen in de
gemeente Bloemendaal in het kader van het NNN door de provincie te voorkomen;
verzoekt het college van burgemeester en wethouders ook deze motie ter kennis te brengen van
zowel provinciale als gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland;

en gaat over tot de orde van de dag.

CDA WD

AJ.G. Burger, Zoetmulder - Sanders


