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Onderwerp: 

Risico's en gevolgen van de aanwijzing van Natura 2000-gebied Nieuwkoopse plassen De Haeck (zie 
bijlge 1) als zgn. categorie 2-gebied. 

Kennisnemen van: 

Als het gebied "op slot" komt te zitten dan heeft dit tot gevolg dat in het gebied en in de invloedssfeer 
van 10 km er omheen (zie bijlage 2) geen ontwikkelingen, uitbreidingen of veranderingen binnen 
bedrijven meer mogelijk zijn die de stikstofdepositie doen toenemen. 

Inleiding: 

Door het niet halen van de Natura 2000 doelstellingen voor één habitattype is voor het gebied 
Nieuwkoopse Plassen en De Haeck, met een invloedsstraal van 10 km er omheen, een 
ontwerpaanwijzingsbesluit opgesteld waarmee het wordt benoemd als zgn. categorie 2 gebied. Dit is 
het zwaarste beschermingsregime in Nederland, geldend voor in totaal 5 Nederlandse Natura 2000-
gebieden. 

Als het gebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck inclusief de invloedsfeer 'op slot' komt te zitten, 
dan zijn er geen ontwikkelingen, uitbreidingen of veranderingen binnen bedrijven mogelijk die de 
stikstofdepositie op het gebied doen toenemen. 

Dit is voor agrarische ondernemers, de belangvereniging LTO en diverse lokale overheden inclusief 
de gemeente Woerden geen acceptabele conclusie. 

De wethouders van de gemeente Woerden, Nieuwkoop en Bodegraven-Reeuwijk hebben samen met 
de gedeputeerde van de provincie Zuid Holland hierover op 14 november 2011 een standpunt 
ingenomen. De provincie heeft samen met de regio een plan van aanpak gemaakt (zie bijlage) om te 
komen tot de aanvullende gebiedsmaatregelen. Deze maatregelen moeten voorkomen dat het gebied 
als categorie 2-gebied wordt aangewezen. 

Haast is geboden omdat de staatsecretaris rond 1 april aanstaande de definitieve aanwijzing wil doen. 
Ook worden dan de gelden, ter compensatie van te nemen maatregelen, verdeeld. 

Kernboodschap: 

Europees beleid Natura 2000 
Het gebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck bezit natuurwaarden die zelfs op Europees niveau 
bijzonder zijn. Daarom is het aangewezen als zogenaamd Natura 2000-gebied; op grond van de 
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn worden in de EU waardevolle natuurgebieden aangewezen en 
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beschermd die gezamenlijk een Europees ecologisch netwerk moeten vormen, Natura 2000 
genaamd. 

Per Natura 2000-gebied worden instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd. Het per gebied behalen 
van deze doelstellingen moet er toe leiden dat op landelijk niveau een gunstige staat van 
instandhouding van bepaalde soorten en habitattypen behouden of hersteld wordt. Door middel van 
een ontwerpaanwijzingsbesluit heeft staatssecretaris Bleker de natuurdoelen voor de Nieuwkoopse 
plassen De Haeck in ontwerp bepaald en geconcretiseerd. Voor een aantal habitats een zgn. 
instandhoudingsdoelstelling geformuleerd. Een klein deel van het Natura 2000-gebied (Schraallanden 
aan de Meije) ligt op Woerdens grondgebied. 

Stikstofdepositie en Natura 2000 
Stikstof vormt één van de grootste belemmeringen voor de realisatie van de Natura 2000-
instandhoudingsdoelstellingen. De stikstofdepositie, ontstaan door bronnen in of in de directe 
nabijheid van het gebied. Dit zijn voornamelijk de landbouw en voor een klein deel verkeer en 
industrie. 

Overigens is ligt de bron van het overgrote deel - ongeveer 2/3 - van de stikstofdepositie (ver) buiten 
het gebied. De mogelijke invloed van lokale maatregelen is hierdoor per definitie al beperkt. 

Om de problemen aan te pakken is in de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbwet) voorzien in een 
landelijke programmatische aanpak van de stikstofproblematiek (PAS). Het doel van de P A S is om de 
achteruitgang van de biodiversiteit in stikstofgevoelige habitats een halt toe te roepen door reductie 
van de stikstofbelasting te realiseren met een samenstel van maatregelen op landelijk, regionaal en 
gebiedsniveau zonder daarbij de duurzame economische dynamiek in gevaar te brengen. 

Juridisch houdbare vergunningen 
Bij het verlenen van een omgevingsvergunning kan het nodig zijn dat de Natuurbeschermingswet (NB-
wet) aanhaakt. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een vergunning ten behoeve van een stal voor vee 
wordt aangevraagd. In deze procedure moet de provincie als bevoegd gezag voor de NB-wet aan de 
gemeente een verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) afgeven. Zonder Vvgb kan formeel de 
omgeyingsvergunning niet worden verleend. Het afgeven van de Vvgb wordt echter door de 
verschillende provincies nu nog verschillend gedaan. 

Voor de provincie Utrecht geldt dat er aan de hand van een melding op grond van de Verordening 
veehouderij, stikstof en Natura 2000 en de Beleidsregel veehouderij, stikstof en beschermde 
natuurmonumenten (eventueel met salderingsverzoek) een besluit wordt genomen. 

De provincie Zuid Holland wacht vooralsnog de systematiek van de P A S af; deze is nu nog niet 
duidelijk. De systematiek binnen de PAS wordt straks leidend. Dit geeft voor de bedrijven op dit 
moment grote onzekerheid. 

Het is daarom van groot belang dat de provincies zo snel mogelijk samen werken aan een zo simpel 
mogelijke vergunningsystematiek onder de P A S . Het is zeer schadelijk voor het proces als het gebied 
weer van slot gaat zonder te weten hoe een juridisch houdbare omgevingsvergunning verleend moet 
worden, des te meer omdat dit één van de hoofddoelen van de P A S is. 

Recente ontwikkelingen 
Onderzoek door de provincie Zuid Holland heeft voor het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse plassen 
De Haeck aangetoond dat de instandhoudingsdoelstellingen voor alle habitattypen met uitzondering 
van het habitattype Veenmosrietland haalbaar zijn. Dit indien de thans beoogde 
natuurherstelmaatregelen worden getroffen. Het totale areaal Veenmosrietland in het totale gebied 
Nieuwkoopse plassen De Haeck is bijna 200 hectare. 

Door het niet halen van de doelstellingen op het habitattype Veenmosrietland wordt het gebied, met 
een invloedsstraal van 10 km er om heen, ingedeeld in een zgn. categorie 2 gebied. Als dit 
daadwerkelijk de eindconclusie wordt, dan komt het gebied inclusief de invloedsfeer 'op slot' te zitten. 
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Er zijn dan geen ontwikkelingen, uitbreidingen of veranderingen binnen bedrijven mogelijk die de 
stikstofdepositie op het gebied doen toenemen. 

Hoewel dit probleem nu de nadrukkelijke aandacht heeft van de agrarische sector, inclusief 
belangenvereniging LTO, is het belangrijk te realiseren dat de eventuele impact van het 'op slot gaan' 
van het gebied geenszins beperkt blijft tot deze sector. Deze ontwikkeling zal ook beperkingen 
opleggen aan bedrijfsuitbreidingen bijvoorbeeld in de industriële sector, bij vervoersbedrijven en het 
zal de mogelijkheden voor de recreatiesector beperken. 

Dit is voor de gemeente Woerden geen acceptabele conclusie. De wethouders van de gemeente 
Woerden, Nieuwkoop en Bodegraven-Reeuwijk hebben samen met de gedeputeerde van de provincie 
Zuid Holland hierover op 14 november 2011 een standpunt ingenomen (zie bijlage). 

Op de website http://www.zuid-holland.nl/nieuwkoopseplassendehaeck van de Provincie Zuid-Holland 
worden, middels een uitgebreid dossier, de actuele ontwikkelingen bijgehouden en beschikbaar 
gemaakt. 

Waar zet gemeente Woerden op in? 
De gemeente vindt het belangrijk dat op termijn de instandhouding van alle aangemelde habitats zo 
goed mogelijk wordt gerealiseerd. Daarnaast is het echter ook essentieel dat er ontwikkei-
mogelijkheden zijn voor bedrijven in de regio. 

Naast de ontwikkeling van de bedrijven moet er voldoende ruimte blijven voor recreatie in en om het 
gebied. 

Op nationaal niveau worden maatregelen genomen en voorbereid om de stikstofdepositie terug te 
dringen. Daarnaast worden er in de P A S nog maatregelen voorgesteld. Om te bezien of er naast deze 
maatregelen ook nog aanvullende gebiedsmaatregelen mogelijk zijn zal er samen met de regio 
worden onderzocht of dit tot de mogelijkheden behoort. Deze aanvullende gebiedsmaatregelen 
moeten wel haalbaar en betaalbaar zijn. De maatregelen mogen de bedrijven niet in een 
onevenredige concurrentieachterstand ten opzichte van bedrijven buiten het gebied brengen. 

Vervolg: 

De provincie heeft samen met de streek een plan van aanpak gemaakt (zie bijlage 3) om te komen tot 
aanvullende gebiedsmaatregelen. Na veel discussie is er overeenstemming over de aanpak. De 
volgende werkgroepen, waarin belanghebbenden uit de regio zijn vertegenwoordigd, gaan aan het 
werk: 

• Industrie, verkeer, recreatie, wonen; 
• Natuur, water, bodem; 
• Landbouw. 

Voor iedere werkgroep is een specifieke opdracht geformuleerd (zie bijlage 4). 

De werkgroepen bestaan uit afvaardigingen uit en rond het gebied. Zij worden ondersteund door 
inhoudelijk specialisten en staan onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Ambtelijk worden de 
werkgroepen ondersteunt door medewerkers van de provincie Zuid Holland. 

Er is inmiddels de nodige haast geboden omdat de staatsecretaris rond 1 april aanstaande de 
definitieve aanwijzing wil doen. Ook worden dan de gelden, ter compensatie van te nemen 
maatregelen, verdeeld. 

Het belang van Woerden en bijdrage aan het proces 

• Het gebied en de omgeving mogen niet op slot; 
• Natuurdoelen moeten zoveel mogelijk gehaald worden; 
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• Ais de natuurdoelen na de aanvullende gebiedsmaatregelen niet haalbaar blijken, moet de 
staatssecretaris hierover door de provincie worden geïnformeerd; 

• De Wethouder(s) zullen al hun invloed uitoefenen om voor dit gebied en de omgeving te 
bereiken dat het niet op slot komt: 

1. invloed richting provincie; 
2. samenwerking met LTO; 
3. lobby bij de tweede kamer; 

De gemeente Woerden zal in de proces zoveel mogelijk met de andere gemeenten, de provincie en 
LTO optrekken. De gemeente heeft de milieudienst opgedragen om zoveel als mogelijk de wethouder, 
de ondernemers, de werkgroep als ook de LTO te ondersteunen in dit traject. 

Bijlagen: 

• Kaart Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck 
• Kaart 10-km invloedsgebied 
• Plan van Aanpak P A S op z'n Plaats 
• Memo 'opdrachtomschrijvingen voor de 3 werkgroepen' 

De secretaris De burgemeester 

W. Wieringa 

/ 

i 

mr. H.W. Schmidt 
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1. Aanleiding 

Op maandag 14 november 2011 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de provincie 

Zuid-Holland, de gemeenten Nieuwkoop, Bodegraven Reeuwijk, Woerden en het Hoogheem

raadschap van Rijnland. Aanleiding voor dit overleg vormden de resultaten van een onderzoek 

naar de stikstofbelasting en mogelijke herstelstrategieën voor het Natura 2000 gebied Nieuw

koopse Plassen en De Haeck. 

Dit onderzoek was uitgevoerd in het kader van de landelijke Programmatische Aanpak Stikstof 

(PAS). 

Doel van het bestuurlijke overleg was het maken van procesafspraken om te komen tot een ad

vies aan het ministerie van EL&I over de P A S . 

De conclusie van de verkenningen rond het P A S is dat alle habitattypen met uitzondering van het 

habitattype Veenmosrietland haalbaar zijn, indien de thans beoogde natuurherstelmaatregelen 

worden getroffen. Ten aanzien van Veenmosrietland bestaan twijfels over de haalbaarheid van 

de eerder in het ontwerp-aanwijzingsbesluit opgenomen doelen. 

Dit is aanleiding voor de bestuurders om te bezien welke maatregelen op lokaal niveau nog mo
gelijk zijn. Immers, de staatssecretaris moet nog een definitief aanwijzingsbesluit nemen en van
uit de regio kan daar aan voorafgaand nog een signaal aan de staatssecretaris over de haalbaar
heid en betaalbaarheid worden afgegeven, (zie bijlage 1 voor besluiten van de overheidsbestuur-
ders van 14 november 2011) 

In dit document wordt het plan van Aanpak voor het vervolgproces P A S Nieuwkoopse Plassen & 

De Haeck nader uitgewerkt. In het plan van Aanpak worden de stappen van het vervolgproces 

uitgewerkt. Er wordt een planning per stap gemaakt. De benodigde financiën voor de uitvoering 

van dit Plan van Aanpak worden inzichtelijk gemaakt. Voor de communicatie rondom dit proces 

wordt een aparte communicatiekalender gemaakt. 

2. Projectbeschrijving 

Doel 

Doel van het komende traject is het voorkomen dat het gebied rond de Nieuwkoopse Plassen & 

de Haeck een categorie 2 gebied wordt/blijft. Dit zou namelijk betekenen dat er geen ontwikkel

ruimte (groei) van de bedrijvigheid rond de plassen mogelijk is. 

Resultaat 

Het resultaat is een door vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties en overhe

den die betrokken zijn bij het N2000 of het Meijegraslandendossier (PAS-partners, zie bijlage 2 

voor een overzicht van de leden) opgestelde/gedragen rapportage waarin, aanvullend op de re

sultaten van het PAS-onderzoek tot 1 november 2011, voorstellen worden gedaan aan de provin

cie Zuid-Holland voor het treffen van aanvullende lokale maatregelen voor het in stand houden 

van Veenmosrietland. Op basis van deze rapportage formuleert de provincie een advies over de 

haalbaarheid en betaalbaarheid van Natura 2000/PAS aan het ministerie van EL&I. 

5 Plan van Aanpak PAS op z'n Plaats 



öi ai 

VI I'D 

c 3> 
3 2 
e a) i d 

e <u 
O 

O 

s 
c o 

CM 
O 
O 

| ï S 5 5 

CM : r j 

r-J 

. o ~ . ., 

< < < 
r,| CN pg 
Ó Ó « F 

CM • O f O ^ * "* S 2 

T- 1- (M 
O O T-
<\l CN O 
•A i-'- r*J 
«ö i cS ; ^ i 
r- CM tO 

.2 

V N N 
c d ; o ; v- ; T- ; 
m o o 
r?» A ^ «ï 3 

co ns 
CL 
C 
NI 
a 
o 
co 
(0 
o. 
c a> 
'3 

o co 
a e 
c c ca 

> cü 

g * ' 
3 -5 
c S3 

; ra : c: ; 

V> J= 

SS «, =• Q-

2 8. 

(O 

ta 
CL 

i 

C L t]< 
e c o S <u 1 ai i D m 

•g : tl) 

9i > ra 3 g 
N 

I °-
o 
co 

3 3 K < 

S 3 
; co r-— 

< < < " 

S ' 5 i "O 

TB 

? tsC : era ; 

O) S 
9 

& e S 2 11 § I 
g ! '85 ; S r J 
S fi „• ff 

1 

LU 

i 7 

I 
i re : 

O 

; «J ; 2 ; 

O ü 03 m m t-

S ; co co i ca * co ; ro ; ca ; 
< ! < ! < , • « ! < < : < : < : < . 

CO < 
Q. 



P R ° V , N C ^ H O L L A N D 

l l v Hieronder de nadere beschrijving van de activiteiten zoals opgenomen in de planning 

A 67950 Uitleggen werking model Aerius 

Doelgroep: PAS-partners (van elke groep belanghebbenden 1 vertegenwoordiger) 

Actor Marc Wilmot (ministerie EL&I) 

Resultaat vraag en antwoord over werking en gebruikte inputgegevens Aerius heeft 

plaatsgevonden 

Planning: 13 december 20.00-22.00 in De Blauwe Meije 

A 67960 Terugkoppeling van bestuurlijk overleg PAS 14-11 

Doelgroep: PAS-partners (van elke groep belanghebbenden 1 vertegenwoordiger) 
Actor provincie 

Resultaat Aanwezigen zijn geïnformeerd over besluiten bestuurders van 14-11 

Er is draagvlak bij voor het vervolgproces: we doen mee! 
Planning december 2011 

A 67980 Acceptatie Plan van Aanpak + opdrachtomschrijvingen werk
groepen 

Doelgroep: PAS-partners (van elke groep belanghebbenden 1 vertegenwoordiger 

Actor provincie (zo mogelijk al in aanwezigheid van toekomstige voorzitters van de 

werkgroepen 

Resultaat: acceptatie Plan van Aanpak + acceptatie opdrachtomschrijving door werkgroe

pen 

Planning in week 19-23 december 2011 

(zonodig 2 e bijeenkomst in 2 e week januari 2012) 

A 68150 Start uitvoering Plan van Aanpak met bestuurders en betrokke
nen in het gebied iav raadsleden, leden W en Statenleden 

Actor: Gedeputeerde P Z H , bestuurders gemeente Nieuwkoop, Bodegraven Reeuwijk 

en Woerden, hoogheemraad van Rijnland, voorzitters en deskundigen werk
groepen 

Resultaat: gezamenlijke acceptatie Plan van Aanpak, introductie van voorzitters/deskundig
en werkgroepen. Start van uitvoering Plan van Aanpak 

Planning: 19 januari 2012 

9 Plan van Aanpak PAS op z'n Plaats 



A 68050 Bespreken concept-eindrapportage en concept-advies met ge
bied 

Doelgroep PAS-partners (van elke groep belanghebbenden 1 vertegenwoordiger), 

Resultaat doelgroep worden geïnformeerd over de concept-eindrapportage en - advies en 

gevraagd naar hun mening. Waar mogelijk komt er één advies aan de over-

heidsbestuurders. 

Planning in de week van 12 maart - 16 maart 2012 

A 68060 Bespreken concept-eindrapportage en advies van voorzitters 

met met overheidbestuurders 

Doelgroep bestuurders Weber, Straathof, Buijserd/Elkhuizen, Duijndam, Vroomen 

Resultaat Weber polst draagvlak eindrapportage en -advies bij bestuurders 

Weber polst bestuurders over inhoudt advies van PZH aan EL&I op basis van 

provinciaal concept-advies 

Planning 26 tot 30 maart 2012 

A 68070 Besluitvorming door GS over advies aan EL& I 
Doelgroep Gedeputeerde Staten 

Resultaat Advies PZH aan EL&I is goedgekeurd en aan EL&I aangeboden 

Planning 3-4 tot 8-5 2012 

A 68140 Terugkoppeling over advies PZH aan ELI aan gebied 
Doelgroep PAS-leden (van elke groep belanghebbenden 1 vertegenwoordiger), 
Resultaat gebied is geïnformeerd over strekking advies PZH aan ELI 

Planning 8 tot 23 mei 2012 

11 Plan van Aanpak PAS op z'n Plaats 



Bijlage 1 Besluitvorming Overheidsbestuurders 14 november 2011 

Aanleiding 

Op maandag 14 november 2011 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de provincie 

Zuid-Holland, de gemeenten Nieuwkoop, Bodegraven Reeuwijk, Woerden en het Hoogheem

raadschap van Rijnland. Aanleiding voor dit overleg vormden de resultaten van een onderzoek 

naar de stikstofbelasting en mogelijke herstelstrategieën voor het Natura 2000 gebied Nieuw

koopse Plassen en De Haeck. 
Dit onderzoek was uitgevoerd in het kader van de landelijke Programmatische Aanpak Stikstof 
(PAS). 
Doel van het bestuurlijke overleg was het maken van procesafspraken om te komen tot een ad
vies aan het ministerie van EL&I over de P A S . 

De conclusie van de verkenningen rond het P A S is dat alle habitattypen met uitzondering van het 

habitattype Veenmosrietland haalbaar zijn, indien de thans beoogde natuurherstelmaatregelen 

worden getroffen. Ten aanzien van Veenmosrietland bestaan twijfels over de haalbaarheid van 

de eerder in het ontwerp-aanwijzingsbesluit opgenomen doelen. 

Tijdens het bestuurlijke overleg zijn over het vervolgproces de volgende afspraken gemaakt: 

1. De gezamenlijke overheden spreken, voor dit PAS-traject, een transparante en open com
municatie naar elkaar en naar de gebiedspartijen af ; 

2. De provincie vraagt aan het ministerie van EL&I om helder te maken voor welk(e) habitatty-
pe(n) de aanwijzing van 'H7140' in het aanwijzingsbesluit is opgenomen.; 

3. De overheden constateren dat op basis van het uitgevoerde PAS-onderzoek het niet mogelijk 
is om de stikstofdepositie in het gebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck met lokale maat
regelen terug te brengen tot de kritische depositiewaarde (KDW) van Veenmosrietland van 
700 mol/ha/jr; 

4. De overheden onderzoeken gezamenlijk met het gebied in hoeverre de stikstofdepositie door 
aanvullende lokale maatregelen in het gebied kan worden verlaagd en of er andere beheer-
maatregelen mogelijk zijn dan nu reeds genoemd in de onderzoeken. 

5. Daartoe worden een Plan van Aanpak door de overheden in overleg met de betrokkenen in 
het gebied opgesteld en uitgevoerd; 

6. De inrichtingsvoorstellen, die zijn opgesteld door Natuurmonumenten en de Stichting Meije-
graslanden vormen het vertrekpunt voor de uitvoering van het Plan van Aanpak; 

7. Een scenario waarin de volledige 500 ha E H S in de Meijegraslanden worden gerealiseerd, 
wordt in het Plan van Aanpak meegenomen omdat de betaalbaarheid en effectiviteit van dit 
scenario ihkv de PAS-discussie door de overheden in twijfel wordt getrokken; 

8. Op basis van de resultaten van het uitgevoerde Plan van Aanpak formuleert de provincie 
Zuid-Holland, gehoord het bestuurlijk overleg, een advies aan het ministerie van EL&I over 
de realiseerbaarheid en financiering van de P A S en in het bijzonder van het habitattype 
veenmosrietland. 

9. De provincie en de lokale overheden oefenen daarnaast druk uit op rijksoverheid voor het 
nemen van generieke maatregelen om de nationale achtergronddepositie van stikstof terug 
te brengen; 
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Bijlage 2 Overzicht leden PAS-overleg 

Maatschappelijke organisaties 
LTO noord K. Barendregt 

Commerciële Club Nieuwkoop S. Bodegraven 

Gebruikersbelang Plassengebied Nieuwkoop-Noorden P. Groen 

Het Actieve Groene Hart F. van de Kamp 

Natuurmonumenten D. Kunst 

Stichting Meijegraslanden J . Verheul 

Vereniging van grond- en watereigenaren A. van Putten 

Kamer van Koophandel F. de Jongh 

Rietsnijdersvereniging Nieuwkoop J . Wansinck 

KNJV A. Meijering 

Staatsbosbeheer J . van Roon 

Overheden 

Gemeente Nieuwkoop 
Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

Gemeente Woerden / Milieudienst N-W Utrecht 
Gemeente Alphen aan den Rijn 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

Hoogheemraadschap van Rijnland 
Provincie Zuid-Holland 

Provincie Zuid-Holland 

Provincie Zuid-Holland 

Provincie Zuid-Holland 

G J . Pieterse 
F. Kiesow 
J . Pronk 

mevr. D. van den Berg 
mevr. C. Blom 
mevr. M. Desmense 
mevr. L. Hofstra 
mevr. E. Mook 
L. van Ruijven 
R. Ligtenberg 
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Directie Ruimte en Mobiliteit 
Afdeling Projecten en Programma's 
Contact 

mw. L.J Hofstra 
T 070 - 441 74 42 
lj.hofstra@pzh.nl 
mw. drs.ir. E. Mook 
T 070 - 441 83 74 
e.mook@pzh.nl 

Memo 

provincie H O L L A N D 
Z U I D 

Aan 

Datum 

Vastgesteld 10 januari 2012 

De leden van het PAS-overleg 

Kopie aan 

Onderwerp 

opdrachtomschrijvingen voor de 3 werkgroepen 

Opdrachtomschrijving werkgroepen uitwerking PAS 

Inleiding 

Uit de PAS-rapportage fase 3 voor het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 

komt naar voren dat de kritische depositiewaarde (kdw) voor één habitattype in 2030 nog steeds 

wordt overschreden. Voor dit habitattype is nader onderzoek nodig naar de mogelijkheid om de 

stikstofdepositie en de effecten ervan terug te dringen. 

Er moet worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn in de inrichting en het beheer van het 
gebied in het algemeen en van de veenmosrietlanden in het bijzonder om dit robuuster te maken 
tegen de negatieve effecten van de verhoogde stikstofdepositie. Dit zijn effectgerichte maatrege
len. 

Anderzijds moet worden onderzocht of, en zo ja in welke mate de stikstofdepositie kan worden 

teruggedrongen door brongerichte maatregelen te nemen. 

De beantwoording van deze vragen wordt opgepakt door 3 werkgroepen: 

• Werkgroep landbouw; 

• Werkgroep natuur/bodem/water; 

• Werkgroep industrie/verkeer/recreatie. 

Voor elke werkgroep wordt een opdrachtomschrijving gemaakt. 
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Datum 

10 januari 2012 

prov inc ie H 0 L L A N D 

C C N S. Bodegraven 

VvenP A. van Putten 

G P N N P. Groen 

A G H F. van de Kamp 

Ambtelijke ondersteuning: 

Agendalid 

Gemeente Nieuwkoop 

Linda Hofstra 

J . Horstman 
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lyisFSÊ Datum 
10 januari 

H O L L A N D 
Z U I D 

Hoogheemraadschap van Rijnland Bruce Michielse 

Ambtelijke ondersteuning: Linda Hofstra 

Agendaleden 

Gemeente Nieuwkoop W. de Bruijn 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk F. Kiesow 
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Datum 

10 januari 2012 

j j u j p H O L L A N D 

Planning 

De werkgroep levert haar werkzaamheden uiterlijk 24 februari 2012 op. 

Samenstelling werkgroep 

Voorzitter: 

Deskundige: 

Leden: 

Jan Heijkoop 

Barend Meerkerk ( P P P Agro Advies). 

Natuurmonumenten 

Landbouwvertegenwoordiging 

Stichting Meijegraslanden 

Dirk Kunst 

K. Barendregt 

T. Kemp (LTO Bodegraven) 

S . Voorend (LTO Woerden) 

J . Kasteleijn 

J . Verheul 

Ambtelijke ondersteuning: Ellen Mook 

Agendalid 

Gemeente Nieuwkoop 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk 

G - J . Pieterse 

F. Kiesow 
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NAGEKOMEN STUK D.D. 7 FEBRUARI 2012 
BINNENGEKOMEN 9 FEBRUARI 2012 

Lid Gedeputeerde Staten 

Mr. J.F. (Han) Weber 

111 
P ™ ™ C ^ H O L L A N D 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & 
Innovatie 
de heer H. Bleker 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Contact 

070441 79 27 
jf.weber@pzh.ni 

Postadres Provinciehuis 

Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
T 070 - 441 66 11 
www.zuid-holland.nl 

Datum 7 

Ons kenmerk 

PZH-2012-322076187 
Uw kenmerk 

Bijlagen 

1 

Onderwerp 

Aanwijzing Natura 2000 gebied 
Nieuwkoopse Plassen en De Haeck 

Geachte heer Bleker 

Zoals u bekend is bereid ik, in relatie met de Programmatische Aanpak Stikstof, met de 
gebiedspartners een advies aan u voor over de definitieve aanwijzing van het gebied 
Nieuwkoopse Plassen en De Haeck als Natura 2000 gebied. 

Ik verwacht u uiterlijk 1 juni 2012 te kunnen adviseren .Voor het maken van een gedegen advies, 
waarvoor draagvlak in de regio is, heb ik tijd nodig. Ik heb hierover op 19 januari afspraken 
gemaakt met de regio op basis van het Plan van aanpak PAS op z'n Plaats (bijgevoegd). De 
regio heeft unaniem ingestemd met deze aanpak. Ik verzoek u om met uw definitieve 
aanwijzingbesluit voor Nieuwkoopse Plassen te wachten tot het regionale advies op uiterlijk 1 juni 
gereed is. 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW Den Haag 

Trams 8 en 9 en bussen 

18, 22,65 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

aulo's Is beperkt. 

Uit de gesprekken die ik met de betrokken partners gevoerd heb, is mij gebleken dat de landelijk 
beschikbare middelen van € 100 miljoen tekort zullen schieten voor het treffen van maatregelen. 
In het overleg, dat u met de Tweede Kamer voerde, is door de Kamer vastgesteld dat het 
beschikbare bedrag onvoldoende is. Alleen Overijssel al heeft € 260 miljoen nodig. Onderdeel 
van mijn advies aan u zullen ook kosten van de te nemen maatregelen in het kader van de 
Programmatische Aanpak Stikstof zijn. Ik wil al in deze fase van het proces met u afstemmen 
over de inzet van PAS-middelen. Ik wil ook de mogelijkheden voor financiering van innovatieve 
initiatieven met u verkennen, door de gebiedspartners zijn hiervoor ideeën aangereikt. Wij 
hebben uw ambtenaren al uitgenodigd voor overleg. 



Z U I D H 0 L L A N D 

Ons kenmerk 

PZH-2012-322076187 

Ik hoop door in de voorbereiding goed samen te werken met de gebiedspartners en met u, 

uiteindelijk tot een breed gedragen advies te komen dat de basis kan zijn voor goede 

besluitvorming. Deze brede basis rechtvaardigt naar mijn mening de kleine vertraging. Ik ga mij 

hier de komende maanden hard voor inzetten, de regio rekent daarop. 

Hoogachtend, 

J .F . (Han) Weber 
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