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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-671584356 (DOS-2012-

0006876)

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

Advies

1. Vast te stellen de partiële wijziging van de Verordening ruimte 2014 inzake de begrenzing 

van het NatuurNetwerk Nederland in de Krimpenerwaard, met identificatienummer;

NL.IMRO.9928.DOSx2012x7006876PR-VA01, alsmede een volledige verbeelding daarvan;

2. Vast te stellen de partiële wijziging van het Programma ruimte inzake de begrenzing van het 

NatuurNetwerk Nederland in de Krimpenerwaard, met identificatienummer 

NL.IMRO.9928.DOSx2012x9006876VO-VA01, alsmede een volledige verbeelding daarvan;

3. Vast te stellen de partiële wijziging van de Visie ruimte en mobiliteit inzake de begrenzing van 

het NatuurNetwerk Nederland in de Krimpenerwaard, met identificatienummer 

NL.IMRO.9928.DOSx2012x5006876SV-VA01, alsmede een volledige verbeelding daarvan;

4. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de begrenzing van het NatuurNetwerk Nederland 

in de Krimpenerwaard in de Verordening Ruimte 2014;

5. Vast te stellen de Nota van Beantwoording op de zienswijzen op de ontwerp-wijziging van de 

NatuurNetwerk Nederland begrenzing van de Krimpenerwaard in de Verordening ruimte

2014;

6. Vast te stellen de brief aan de gemeente Krimpenerwaard, met een afschrift aan het

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard met betrekking tot het besluit tot

vaststelling van de wijziging van de NatuurNetwerk Nederland begrenzing in de 

Krimpenerwaard in de Verordening ruimte 2014;

7. Vast te stellen de brief aan de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard met betrekking tot

het besluit tot vaststelling van de wijziging van de NatuurNetwerk Nederland begrenzing in de 

Krimpenerwaard in de Verordening ruimte 2014;

8. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met betrekking tot het besluit tot

vaststelling van de wijziging van de NatuurNetwerk Nederland begrenzing in de 

Krimpenerwaard in de Verordening ruimte 2014;

9. Te bepalen dat de wijzigingen in de Verordening ruimte 2014 na vaststelling door 

Gedeputeerde Staten worden bekendgemaakt in het Provinciaal Blad;

10. Te bepalen dat van de wijziging van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en 

de Verordening ruimte 2014 ten aanzien van de begrenzing van het NatuurNetwerk 

Nederland in de Krimpenerwaard, mededeling wordt gedaan in de Staatscourant;

11. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot het besluit tot vaststelling van de 

wijziging van de NatuurNetwerk Nederland begrenzing in de Krimpenerwaard in de 

Verordening ruimte 2014.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 15 januari 2019 n.v.t.
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Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brieven op te nemen dat GS 
dit als onderdeel zien van het brede gebiedsproces Krimpenerwaard.

Bijlagen
- GS-brief aan PS over het besluit van GS tot wijziging van de NatuurNetwerk begrenzing in de 
Krimpenerwaard
- GS-brief aan de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard over het besluit van GS tot wijziging 
van de NatuurNetwerk begrenzing in de Krimpenerwaard
- GS-brief aan de gemeente Krimpenerwaard over het besluit van GS tot wijziging van de 
NatuurNetwerk begrenzing in de Krimpenerwaard
- Besluit tot wijziging van de begrenzing van het NatuurNetwerk Nederland in de Krimpenerwaard 
in de Verordening Ruimte 2014
- Nota van zienswijzen op de ontwerp-wijziging van de NatuurNetwerk Nederland begrenzing van 
de Krimpenerwaard in de Verordening ruimte 2014
- Kaart wijziging NNNbegrenzing in de Krimpenerwaard GS 15 januari 2019 
Brief van Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard – Vaststellen definitieve begrenzing NNN 
Krimpenerwaard
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1 Toelichting voor het College

In artikel 2.3.2 van de Verordening ruimte 2014 hebben Provinciale Staten(PS) bepaald, dat de 

begrenzing van het NatuurNetwerk Nederland(NNN) een voorlopig karakter heeft voor zover deze 

gronden zijn gelegen binnen de Krimpenerwaard en het voormalige landinrichtingsproject 

Bodegraven-Noord. Tevens is bepaald dat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn de definitieve 

begrenzing vast te stellen van het NNN binnen deze gebieden.

Stuurgroep Veenweide Krimpenerwaard

GS hebben met de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard (stuurgroep) afgesproken, dat de 

stuurgroep een voorstel maakt voor de begrenzing van het NNN Krimpenerwaard. 

GS hebben daar de volgende voorwaarden aan verbonden:

1. De definitieve begrenzing moet conform de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard

2014-2021 minimaal 2.250 hectare groot zijn;

2. Het in- en uitdeuken van de begrenzing mag een saldo hebben van maximaal 1 % van het totale

areaal van 2250 ha.

De stuurgroep heeft in de brief van 12 december jl. de Provincie Zuid-Holland verzocht om de  

voorgestelde begrenzing van het NNN Krimpenerwaard te verwerken in de Verordening Ruimte 

2014 van de Provincie Zuid-Holland.

De voorgestelde begrenzing is getoetst aan de door GS gestelde hierboven genoemde 

voorwaarden. De conclusie is dat het daaraan voldoet en dat binnen deze begrenzing de 

natuurdoelen gerealiseerd kunnen worden. Per saldo gaat het om 2.254 hectare (+0,2 %) en dat 

past binnen de gestelde voorwaarde.

Alle wijzigingen zijn op één kaart ‘wijziging NNNbegrenzing in de Krimpenerwaard ‘ weergegeven. 

Deze kaart is bijgevoegd en maakt onderdeel uit van de te wijzigen Verordening ruimte 2014, het 

Programma ruimte en de Visie ruimte mobiliteit. Deze kaart zal straks ook deel uitmaken van het te 

zijner tijd te wijzigen Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020

Procedure van de ter visie legging

GS hebben het ontwerpbesluit op 10 juli 2018 vastgesteld. Dit ontwerpbesluit heeft ter visie 

gelegen, gelijktijdig met het door B&W Krimpenerwaard vastgestelde ontwerpbestemmingsplan 

Natuurgebied Krimpenerwaard.

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.

Financieel en fiscaal kader

Dit besluit heeft geen financiële consequenties.

De financiële kaders die zijn vastgesteld in de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Krimpenerwaard 

2014-2021 worden met dit besluit niet gewijzigd. 
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Totaalbedrag excl. BTW:    € 0 miljoen

Programma:                        Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Financiële risico’s:              Geen

Juridisch kader

Op grond van artikel 1.12, tweede lid, van de Wet natuurbescherming zijn GS bevoegd in hun 

provincie gebieden aan te wijzen die tot het NNN behoren. Omdat met deze enkele aanwijzing niet 

ruimtelijk kan worden geborgd dat de inrichting en het gebruik van een betreffend gebied in 

overeenstemming is met de doelstellingen vanuit het NNN is het noodzakelijk om dienaangaande 

regels te stellen bij provinciale verordening. Ingevolge artikel 4.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke

ordening zijn PS bevoegd om bij verordening regels te stellen omtrent de inhoud van 

bestemmingsplannen, indien provinciale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke

ordening noodzakelijk maken. In de Verordening ruimte 2014 zijn daarom de grenzen van de NNN-

gebieden door PS vastgelegd. Zoals hiervoor is aangeven is in artikel 2.3.2. van de Verordening

ruimte 2014 bepaald, dat de NNNbegrenzing binnen de Krimpenerwaard een voorlopig karakter 

heeft en hebben PS de bevoegdheid tot definitieve vaststelling van deze begrenzing gedelegeerd

aan GS.

Door de begrenzing vast te stellen, is het voor de gemeente Krimpenerwaard mogelijk om het 

bestemmingsplan te wijzigen door aan de betreffende gronden een andere functie toe te kennen. 

De voorgenomen wijziging van de Verordening ruimte 2014 moet op grond van artikel 4.1, zesde 

lid, van de Wet ruimtelijke ordening voor een periode van vier weken ter inzage worden gelegd, 

gedurende welke periode een ieder een zienswijze kan indienen. Tegen het besluit tot vaststelling 

van de gewijzigde Verordening ruimte is geen beroep mogelijk.

De wijzigingen in de Verordening ruimte 2014 worden na vaststelling door Gedeputeerde Staten 

bekendgemaakt in het Provinciaal Blad.

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 

vervolgvoorstellen op dit proces zal de provincie ook voorstellen doen wanneer en op welke manier 

de Waardtafel in de Krimpenerwaard actief betrokken kan worden. 
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2 Proces

Besluitvorming Provinciale Staten (PS)

In november 2017 heeft u in uw brief aan PS gemeld, dat PS worden geïnformeerd over het GS-

besluit met betrekking tot de NNNbegrenzing voor de Krimpenerwaard. Hierover 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. Omdat de definitieve begrenzing 

2254 hectare bedraagt is advisering door Provinciale Staten niet nodig en wordt het GS-besluit ter 

informatie aan PS gezonden.

Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte 2014 en het 

Omgevingsbeleid

De begrenzing van het NatuurNetwerk Nederland (NNN) is vastgelegd in de Verordening ruimte 

2014 (artikel 2.3.2 en de bijbehorende kaart). De wijziging van de begrenzing van het NNN in de 

Krimpenerwaard werkt echter ook door op enkele kaarten van de Visie ruimte en mobiliteit en het 

Programma ruimte. Daarom wordt niet alleen de Verordening ruimte gewijzigd, maar ook de Visie 

ruimte en mobiliteit en het Programma ruimte. 

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.

Elektronische vaststelling

De Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte worden op grond 

van het Besluit ruimtelijke ordening ‘elektronisch vastgesteld’ volgens de daarvoor geldende 

digitale standaarden. De plannen zijn raadpleegbaar via ruimtelijkeplannenzuidholland.nl 

(provinciale website) en ruimtelijkeplannen.nl (landelijke website). Hoewel vaststelling in 

elektronische vorm plaatsvindt, wordt daarnaast wel een ‘papieren versie’ beschikbaar gesteld.

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
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Programma ruimte:

-         Kaart 11 Biodiversiteit

Vervolgprocedure

Van de vaststelling van de wijziging van de visie, het programma en de verordening zal mededeling  

worden gedaan in de Staatscourant. De wijziging van de verordening zal worden geplaatst in het 

Provinciaal Blad. De dag erna treedt de wijziging in werking.

De gemeente Krimpenerwaard zal op 29 januari 2019  het bestemmingsplan vaststellen. 

De vastgestelde begrenzing van het NNN in de Krimpenerwaard wordt opgenomen in het 

Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2020 .

3 Communicatiestrategie

Het besluit wordt openbaar gemaakt door mededeling hiervan in de Staatscourant en publicatie

(voor wat betreft de wijzigingen in de Verordening ruimte 2014) in het Provinciaal Blad op 23

januari 2019 na vaststelling in GS op 15 januari 2019.
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