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Geachte leden van de raad,
Provinciale Staten van Noord-Holland hebben het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen
2017-2021(hierna: PMG) vastgesteld en aan alle gemeenten in Noord-Holland ter
advisering aangeboden. De gemeente Beemster wordt tot 31 augustus 2016 in de
gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het PMG.

Wat is het PMG?
Het PMG is een meerjarig uitvoeringsprogramma bij de Agenda Groen, waarmee de
Provincie het groen in Noord-Holland, in samenwerking met haar partners, beschermt en
realiseert. ln het PMG wordt de uitvoering van projecten geprogrammeerd die bijdragen aan
de doelen van de Agenda Groen. Het PMG blikt terug op de resultaten van het afgelopen
jaar, geeft inzicht in de restantopgave en blikt vooruit op de prioriteiten voor de komende
jaren.

Wat zijn de doelen van de Agenda Groen?
Het realiseren, veiligstellen, inrichten en duurzaam beheren van een volledig
Natuurnetwerk Nederland (hierna NNN).
Het realiseren van instandhoudingsdoelen voor Natura 2000 gebieden met fysieke
maatregelen (Programmatische Aanpak Stikstof).
Het realiseren van verbindend groen. Het aanleggen van natuurbruggen en
natuurverbindingen zodat dieren zich makkelijker van het ene natuurgebied naar het
andere kunnen verplaatsen.
Het compenseren van verlies van natuur- en landschapswaarden bij ruimtelijke
ontwikkelingen.
Het realiseren van recreatieve verbindingen naar natuurgebieden.
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Wat betekent dit voor de gemeente Beemster?
De in het PMG benoemde projecten, met daarbij behorende subsidieregelingen, voor de
realisatie van nieuwe - en bescherming van bestaande natuurgebieden, zijn gelegen buiten
de Gemeente Beemster. Zij hebben geen invloed op de huidige activiteiten en toekomstige
ontwikkelingen binnen de gemeente Beemster. De vaststelling van een definitief PMG heeft
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ook geen invloed op instandhoudingsverplichting van droogmakerij de Beemster als
werelderfgoed.
Door de bestaande natuur te beschermen en nieuwe natuur te ontwikkelen ontstaat een
aantrekkelijke en functionele groenstructuur waar bezoekers en bewoners in Noord-Holland
gebruik van kunnen maken.
Om de hierboven genoemde redenen heeft de gemeente een positieve reactie met
kanttekeningen verstuurd aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
De kanttekeningen zijn:
a
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De instandhouding van de bestaande natuur en ontwikkeling van nieuwe natuur mag
geen (negatieve) invloed hebben op de bestaande activiteiten en nieuwe
ontwikkelingen binnen de gemeente Beemster.
De instandhouding en ontwikkelingen van nieuwe natuur mag geen invloed
hebben/krijgen op de instandhoudingsverplichting van droogmakerij de Beemster als
werelderfgoed.

Het emailbericht van de Provincie, de brief aan de Provincie en het concept-Provinciaal
Meerjarenprogramma Groen 2017-2021 zijn als bijlage toegevoegd.
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