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Geachte heer/mevrouw, 

Waterland Oost is een bijzonder gebied. Hier wonen en werken al 

eeuwenlang mensen in een veenlandschap met kwetsbare flora en 

fauna. Hoe kunnen we in dit kwetsbare landschap de biodiversiteit, 

de bodem en de waterkwaliteit versterken en tegelijkertijd gezonde 

(agrarische) bedrijven laten functioneren? 

De Provincie Noord-Holland wil de kwetsbare veennatuur ten oosten van 

het Goudriaankanaal graag beschermen en behouden, het liefst door er 

een aaneengesloten natuurgebied van te maken. Dit hebben 

Gedeputeerde Staten in 2015 op advies van de Gebiedscommissie Laag 

Holland in een visie vastgelegd. 

Uitvoeren visie 

In het gebied Peereboom/Opperwoud/De Nes wil de provincie Noord-

Holland nu een deel van deze visie gaan uitvoeren. Maar hierbij moet er 

wel sprake zijn van het juiste evenwicht tussen ecologie en economie. 

Hoe kunnen we toe naar duurzame landbouw met behoud van een 

rendabele bedrijfsvoering?  

 

Te nemen stappen 

Allereerst gaan we onderzoeken of we van het gebied een 

aaneengesloten natuurgebied kunnen maken met een hoge 

biodiversiteit. Hiervoor hebben we Witteveen+Bos, bureau Smartland en 

bureau Bui-TeGewoon gevraagd om een inrichtingsschets te maken voor 

dit gebied.  

Daarnaast willen we in gesprek met alle bedrijven die vallen binnen de 

voorgestelde natuurgebieden. In zo’n gesprek maken we duidelijk welk 

doel we voor ogen hebben en luisteren we naar de wensen van de 

ondernemer voor zijn bedrijf. Uitgangspunt in het gesprek is voor ons 

gezonde natuur en gezonde bedrijven. 
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Inrichtingsschets 

We kijken bij het ontwikkelen van de inrichtingsschets naar een groot 

onderzoeksgebied om de eerste ideeën uit te werken. Definitieve 

besluitvorming over de inrichting van het natuurgebied en de 

begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) die daarbij hoort, 

volgt later (naar verwachting in 2021).  

 

Onderzoeksgebied 

In het onderzoeksgebied bevinden zich verschillende categorieën van 

percelen:  

 

1) Percelen die binnen de bestaande begrenzing van het NNN vallen én 

in het voorgenomen natuurgebied Peereboom/Opperwoud/De Nes 

vallen. 

Het gaat hierbij om de groen gearceerde percelen op de kaart in de 

bijlage. Deze gronden zijn al grotendeels ingericht als natuur en 

worden ook al als natuur beheerd. Het is mogelijk dat het beheer in 

deze gebieden op termijn wordt aangepast, omdat er meer 

maatregelen nodig zijn voor het ontwikkelen van een hoge 

biodiversiteit. De provincie wil de percelen in dit gebied die nog niet 

omgevormd zijn naar natuur voor 2027 omvormen. Dit kan 

betekenen dat het beheer op deze gronden aangepast zal worden. 

2) Percelen die buiten de bestaande NNN-begrenzing vallen, maar 

binnen het voorgenomen natuurgebied Peereboom/Opperwoud/De 

Nes. 

Het gaat hierbij om de geel gearceerde percelen op de kaart in de 

bijlage. Deze percelen liggen in het voorgenomen natuurgebied, 

maar zijn nog niet begrensd als NNN. De provincie wil deze 
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percelen wel gaan begrenzen, inrichten en beheren zodat er een 

beter aaneengesloten natuurgebied ontstaat waarbij alle 

maatregelen voor het behalen van een hogere biodiversiteit kunnen 

worden genomen. Dit kan gevolgen hebben voor de agrarische 

bedrijfsvoering op deze percelen. 

3) Percelen die in het onderzoeksgebied vallen en buiten het 

voorgenomen natuurgebied.  

Het gaat hierbij om de blauw gearceerde percelen op de kaart in de 

bijlage. Deze percelen liggen niet in het voorgenomen 

natuurgebied, maar wel in het onderzoeksgebied. Ze zijn 

meegenomen in het onderzoek om te kunnen bepalen hoe ze, o.a. 

qua watersysteem, losgekoppeld kunnen worden van het 

natuurgebied. Zodat maatregelen ten behoeve van landbouw geen 

effecten hebben op het natuurgebied en maatregelen ten behoeve 

van het natuurgebied geen effecten hebben op de agrarische 

activiteiten daarbuiten. Een groot deel van deze percelen is niet 

begrensd als NNN en blijft ook buiten deze begrenzing. Voor 

bestaande begrenzing geldt dat deze van kracht blijft als de 

eigenaar aan particulier natuurbeheer doet of kenbaar maakt in het 

gebiedsproces dit alsnog te gaan doen.  

4) Percelen die in het onderzoeksgebied vallen en waarover op basis 

van de inrichtingsschets wordt bepaald of deze wel/niet worden 

meegenomen in het voorgenomen natuurgebied. 

Het gaat hierbij om de paars gearceerde percelen op de kaart in de 

bijlage. De percelen zijn voor het merendeel begrensd als NNN. Op 

basis van de uitkomsten van de inrichtingsschets zal bepaald 

worden of deze mee worden genomen in het voorgenomen 

natuurgebied.  

Stappen in het besluitvormingsproces 

De uitwerking van de inrichtingsschets wordt de aankomende maanden 

in meerdere fases uitgevoerd en zal naar verwachting in oktober 

worden afgerond. De inrichtingsschets is de eerste inhoudelijke stap in 

het proces, waarbij vertegenwoordigers vanuit Water, Land en Dijken en 

de VBBW worden  betrokken. Het agrarisch perspectief zal in de verdere 

uitwerking door o.a. deze partijen worden ingebracht. Hierna volgen 

nog meerdere stappen voordat we een definitief besluit nemen over het 

natuurgebied en passende NNN-begrenzing. We verwachten dit besluit 

na een uitvoerig participatieproces met inwoners, eigenaren en pachters 

in 2021 te kunnen nemen.  

Gesprekken 

De provincie streeft naar het juiste evenwicht tussen ecologie en 

economie. Het zoeken naar dat evenwicht kan alleen in gesprek met 

elkaar. Hoe kunnen we toe naar duurzame landbouw in een kwetsbaar 

gebied met behoud van een rendabele bedrijfsvoering? We gaan daarom 

in gesprek met alle bedrijven die vallen binnen de voorgestelde 

natuurgebieden. In zo’n gesprek maken we duidelijk welk doel we voor 

ogen hebben en luisteren we naar de wensen van de ondernemer voor 

zijn bedrijf. Uitgangspunt in het gesprek is voor ons een gezond bedrijf 

en gezonde natuur. 
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Corona 

Helaas kunnen we u, door de Coronamaatregelen, niet mondeling en 

persoonlijk op de hoogte stellen van deze opdracht. Daarom sturen we 

nu iedereen in het gebied deze brief. We kunnen ons voorstellen dat er 

na het lezen van de brief vragen zijn. U kunt ons dan ook bellen of 

mailen op het nummer bovenaan deze brief. We kunnen onze 

communicatie dan op maat met u voortzetten. We hopen dat het op 

termijn weer mogelijk is elkaar te ontmoeten. Tot die tijd zullen we 

regelmatig een update sturen naar alle betrokkenen en tussentijds via 

mail en telefoon contact houden over de ontwikkeling van de 

inrichtingsschets. 

 

 

Hoogachtend, 

gedeputeerde staten van Noord-Holland, 

namens dezen, 

 

Sectormanager Groen 

dhr. mr. drs. G.M. Biermann 

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 
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