
Nieuwsbrief over verkenningsjaar 

 

 

Provincie Noord-Holland heeft in 2017 besloten om met ingang van 2022 het agrarisch natuurbeheer 

binnen Natuurnetwerk Nederland (NNN) af te schaffen. Hiermee wil de provincie meer natuur 

realiseren. 

 

Water, Land & Dijken heeft heel hard gevochten tegen dit besluit met als resultaat dat provincie 

Noord-Holland, samen met de vier Noord-Hollandse agrarische collectieven, LTO-Noord en 

terreinbeherende organisaties, een verkenningsjaar is gestart. Deze partijen hebben tijdens dit jaar 

onderzocht wat de gevolgen zijn van het besluit en hoe de natuurdoelen binnen het NNN behaald 

kunnen worden.  

 

Natuurnetwerk Nederland 

Het NNN is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het 

netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omliggende agrarisch gebied. 

Provincie Noord-Holland heeft op verschillende kaarten in het Natuurbeheerplan omschreven van 

welke gebieden zij natuur willen maken. Dit door op perceelsniveau natuurbeheertypen weer te 

geven. 

Het beheer wat hoort bij deze natuurbeheertypen komt overeen met het beheer dat nodig is om de 

doelstellingen van Natura 2000 en/of de Kaderrichtlijn Water te realiseren.  

Provincie Noord-Holland wil het NNN uiterlijk in 2027 afronden. Dit houdt in dat er in 2027 nog 5.000 

ha natuur gerealiseerd moet zijn in onze provincie. Deze oppervlakte is nu al door de provincie 

aangewezen. 

 

Verloop verkenningsjaar 

Alle neuzen dezelfde kant op krijgen tijdens het verkenningsjaar was niet eenvoudig. Verschillende 

partijen hebben verschillende belangen. De inzet van WLD was het behoud van Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer (ANLb) in de huidige vorm binnen NNN. Dat is helaas niet gelukt. De provincie is 

namelijk van mening dat het ANLb geen duurzame bijdrage levert aan de natuurdoelen binnen het 

NNN.  

Als alternatief daarvoor is in het verkenningsjaar een lijst met mogelijkheden opgesteld om 

natuurdoelen in te passen in de bedrijfsvoering, de zogenaamde instrumentenkoffer. Deze koffer 

maakt maatwerk mogelijk voor natuurontwikkeling binnen NNN en biedt flexibiliteit aan 

ondernemers om een gezond natuurinclusief agrarisch bedrijf te runnen. 

Het verkenningsjaar is afgesloten met een overeenkomst. Deze overeenkomst is de basis om in drie 

pilotgebieden aan de slag te gaan. In deze gebieden wordt de instrumentenkoffer uitgeprobeerd 

zodat deze na afloop van de overeenkomst, eventueel aangepast, ook in de andere gebieden kan 

worden gebruikt. Hierover heeft op 24 september jl. een informatie avond plaats gevonden.  

 

Instrumentenkoffer  

De instrumentenkoffer is voor bedrijven die geheel of gedeeltelijk vallen binnen de begrenzing van 

het NNN. Deze bedrijven moeten streven naar een optimale balans tussen voldoende positieve 

effecten op de natuurwaarden en de agrarische bedrijfsvoering. Om die reden zijn er aanvullende 

regelingen en maatregelen ontwikkeld voor natuurontwikkeling. De inhoud van de 

instrumentenkoffer is te lezen op onze website. 

 

Pilotgebieden 



In de gebieden Mijzenpolder, Eilandspolder-West en het Wormer- en Jisperveld starten pilots om het 

NNN te voltooien, de Natura 2000-doelen (indien van toepassing) te realiseren en het beheer te 

optimaliseren. In de pilotgebieden worden ervaringen opgedaan welke worden geëvalueerd en 

gebruikt om NNN in andere gebieden te realiseren. 

Binnenkort ontvangen de mensen uit bovengenoemde polders een uitnodiging voor een 

voorlichtingsavond. Hierna zullen deze beheerders individueel benaderd worden. Tijdens 

keukentafelgesprekken worden alle instrumenten toegelicht. Welke mogelijkheden passend zijn voor 

uw bedrijf bepaald u zelf.  

Men streeft ernaar uiterlijk 31 december 2020 de pilot af te ronden door voor alle volledige 

pilotgebieden op perceelsniveau te hebben vastgesteld hoe het NNN wordt gerealiseerd, met welke 

instrumenten en welke financiering hiervoor nodig is. 

 

Andere polders binnen NNN 

Nadat de pilot is afgerond zijn de andere gebieden binnen NNN aan de beurt. In principe is dit per 1 

januari 2021. Er mag in geen geval een gat vallen in het beheer tussen ANLb en beheer binnen NNN.  

 

Op de hoogte blijven? 

Provincie Noord-Holland ontwikkelt een lijst met vragen en antwoorden over de realisatie van het 

NNN. Indien u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen en de antwoorden op de vragen die 

leven, dan kunt u een email sturen aan informatiebijeenkomstNNNenPilots@noord-holland.nl. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Martine Bijman, m.bijman@waterlandendijken.nl of  

06-253 743 07. 

 

 

 


