
Haarlem, 15 april 2014

Vragen van mevrouw C. Stevens-Meewis (CDA) en mevrouw P.J. 
van Hartskamp-de Jong (VVD) inzake “Subsidie Waddenfonds 
aan project Lage Oude Veer in gemeente Hollands Kroon”.
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De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-
Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van 
Provinciale Staten mede, dat op 17 maart 2014 
door de leden van Provinciale Staten, mevrouw 
C. Stevens-Meewis (CDA) en mevrouw P.J. van 
Hartskamp-de Jong (VVD), de volgende vragen 
bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

Inleiding:
Op 5 maart 2014 hebben Gedeputeerde Staten en 
de Statenfracties van CDA en VVD een brief 
ontvangen van de CDA en VVD raadsfracties 
Hollands Kroon, waarin zij aandacht vragen voor 
de procedure rondom en inhoud van het 
‘Projectplan Lage Oude Veer’ van Landschap 
Noord Holland. Dit plan omvat een natuur- en 
landschapsontwikkeling langs het Lage Oude 
Veer in de gemeente Hollands Kroon ter grootte 
van 50 ha. Voor dit plan is een subsidie toegekend 
door het Waddenfonds ter hoogte van € 3.278624 
(de totale kosten bedragen € 3.725.912).1) De sub-
sidie is aangevraagd op 21 november 2013 en de 
beschikking is uitgegeven op 19 december 2013.

De raadsfracties geven aan dat de plannen zonder 
overleg met belanghebbenden (o.a. gemeente 
Hollands Kroon, LTO, Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, Oostpolder 
Vereniging, eigenaren van nabijgelegen gronden) 
zijn ingediend. Noch het draagvlak, noch de 
gevolgen voor de omgeving zijn volgens de raads-
fracties voldoende onderzocht.

Tevens is te lezen in de brief dat 8 ha van het 
plangebied binnen de Ecologische Hoofd-
Structuur (EHS) gelegen is, zoals opgenomen in 
de Provinciale Structuurvisie. De overige 42 ha 
liggen echter buiten de EHS en zijn in de Provin-
ciale Structuurvisie aangewezen als gebied voor 
grootschalige landbouw. In het bestemmings-
plan van de gemeente Hollands Kroon hebben de 
gronden eveneens een agrarische bestemming.

Daarnaast geven de briefschrijvers aan dat de 
gemeenteraad van de voormalige gemeente Anna 
Paulowna in mei 2010 het besluit genomen om 
geen onderzoek te doen naar een integrale 
gebieds ontwikkeling van noch naar natuur-
ontwikkeling in de Oostpolder. Dit onder andere 
na het houden van een hoorzitting. Bovendien 
heeft de gemeenteraad toen uitgesproken dat het 
gebied vooral een agrarisch productiegebied is.

Vragen:

1  Is het college bekend met de brief d.d. 5 
maart 2014 van de CDA en VVD raadsfracties 
Hollands Kroon over bovengenoemde 
kwestie?

2  Is er voor het veranderen van landbouwgrond 
naar natuurgrond een wijziging van de 
Provinciale Structuurvisie of het 
gemeentelijke bestemmingsplan nodig? Zo 
nee, waarom niet?

3  Kan het college aangeven welke delen van het 
plangebied zijn opgenomen in de EHS en wat 
de consequenties van uitvoering van het plan 
zijn voor de EHS?

4  A  In hoeverre draagt een natuurgebied van 
50 ha., waarvan maar 8 ha binnen de 
EHS valt en dat bovendien midden in een 
grootschalig landbouwgebied ligt, bij aan 
de natuurdoelstellingen van het 
Waddenfonds en de provincie? 

  B  Welke impact kan een natuurgebied van 
deze omvang voor de omliggende land–
bouwgebieden hebben? 

  C  Wordt het natuurgebied omgrensd en zo 
ja, hoe?

  D  Kunnen de agrariërs met omliggende 
percelen te maken krijgen met overlast of 
schade van wilde dieren en wilde 
planten? 

 

1) http://www.waddenfonds.nl/Projecten_detail.2918+M582b3d76ca7.0.html
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5  A   Hoe vindt de toekenning van de subsidies 

uit het Waddenfonds plaats, welke 
stappen worden er gevolgd?

  B  Wordt er vooraf getoetst aan gemeentelijk 
en provinciaal beleid? 

  C  Wordt er normaliter gesproken met 
belanghebbenden in de omgeving, 
voorafgaand aan het besluit over toe-
kenning van een subsidie?

  D  Hoe is specifiek de toekenning van deze 
subsidie verlopen? 

  E  Is er door of namens het dagelijks bestuur 
van het Waddenfonds een actieve rol 
gespeeld bij de totstandkoming van deze 
subsidieaanvraag voordat deze werd 
ingediend?

  F  Op welke manier past een subsidie voor 
het ontwikkelen van natuur specifiek op 
deze plek in de natuurdoelen van het 
Waddenfonds en natuur- en landbouw-
beleid van de provincie?

6  A  Klopt het dat de gronden van de agrariërs, 
om het natuurgebied daadwerkelijk te 
verwezenlijken, nog moeten worden 
aangekocht? 

  B   Verstoort deze subsidie de marktwerking 
in dat geval niet? 

  C   Wat gebeurt er met het geld dat met deze 
subsidie gemoeid is wanneer het niet lukt 
om de gronden te verwerven?

  D  Het subsidiebedrag dat door het Wadden-
fonds is toegekend bedraagt € 3.278.624 
(conform subsidieverordening Wadden-
fonds 2012 maximaal 90% van het totale 
bedrag), terwijl de subsidiabele totale 
kosten van het project € 3.725.912 
bedragen.2) Door welke partij wordt het 
resterende bedrag opgebracht?

7  Is het college het met de fracties van CDA en 
VVD eens dat er een onwenselijke situatie is 
ontstaan, nu er een subsidie van een grote 
omvang voor het Lage Veer is toegekend, 
terwijl belanghebbenden, zoals de gemeente, 
agrariërs in de omgeving en het waterschap 
hier hun mening niet over hebben kunnen 
geven?

8  Ziet het college mogelijkheden om het 
Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds ertoe 
te bewegen de toekenning van de aanvraag 
terug te draaien en eerst overleg met 
belanghebbenden te laten plaatsvinden en op 
basis daarvan een nieuwe overweging te 
maken?

Ons antwoord aan Provinciale Staten luidt 
als volgt:

Vraag 1:
Is het college bekend met de brief d.d. 5 maart 
2014 van de CDA en VVD raadsfracties Hollands 
Kroon over bovengenoemde kwestie?

Antwoord 1:
Ja, deze brief is ons bekend.

Vraag 2:
Is er voor het veranderen van landbouwgrond 
naar natuurgrond een wijziging van de 
Provinciale Structuurvisie of het gemeentelijke 
bestemmingsplan nodig? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2:
Nee, er is geen wijziging nodig van de Provinciale 
Structuurvisie. Het omzetten van landbouw-
grond, in het begrensde landbouwontwikkelings-
gebied, naar natuurgrond is juridisch niet 
strijdig met provinciale belangen zoals 
neergelegd in de Structuurvisie. In de 
Structuurvisie is verwoord dat de provincie 
ruimte wil bieden aan ontwikkeling van 
grootschalige landbouw in Noord-Holland Noord. 
Dit standpunt is in lijn met de “Agenda 
Landbouw en Visserij” en het perspectief van de 
Greenport Noord-Holland waarin de ambities op 
dit punt nader zijn verwoord. Bij de vertaling van 
deze ambities in de provinciale ruimtelijke 
verordening (PRV) hebben Provinciale Staten er 
voor gekozen om dit beleid geen directe 
doorwerking te geven.
Voor uw vraag of hiervoor een wijziging van het 
bestemmingsplan nodig is, kunnen wij u melden 
dat dit inderdaad het geval is.

Vraag 3:
Kan het college aangeven welke delen van het 
plangebied zijn opgenomen in de EHS en wat de 
consequenties van uitvoering van het plan zijn 
voor de EHS?

Antwoord 3:
Van het plangebied zijn 11 hectaren opgenomen 
in de EHS. Gedeputeerde Staten zijn niet 
voornemens om de EHS-begrenzing in het gebied 
aan te passen aan het feit dat het 
natuurontwikkelingsproject groter is dan de 
genoemde 11 hectaren. Bijgevoegd treft u een 
kaart aan waarop de ligging en begrenzing van 
het plangebied van dit project is weergegeven.

Vraag 4A:
In hoeverre draagt een natuurgebied van 50 ha., 
waarvan maar 8 ha. binnen de EHS valt en dat 
bovendien midden in een grootschalig 

2) http://www.waddenfonds.nl/Projecten_detail.2918+M582b3d76ca7.0.html 
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landbouwgebied ligt, bij aan de natuur-
doelstellingen van het Waddenfonds en de 
provincie? 

Antwoord 4A:
Allereerst willen wij aangeven dat 11 hectaren 
begrensd is als EHS en niet 8 hectaren, zoals u 
stelt in deze vraag. Het totale plan sluit aan bij de 
beleidsinhoudelijke doelen uit de door uw Staten 
vastgestelde interprovinciale Waddenvisie 
“Wadden van Allure” en het vigerende 
pionierprogramma Waddenfonds 2012-2013. De 
ligging van de percelen, direct langs het water, 
met een verziltingsproblematiek, maakt dat het 
juist voor de natuuropgaven van het 
Waddengebied een belangrijke bijdrage kan 
leveren.
Daarnaast sluit het project aan bij het provinciale 
programma “De Kop werkt”. Aangezien de 
Agenda Groen zich richt op de realisatie van de 
EHS, past de realisatie van de 11 hectaren EHS 
binnen de doelen van deze Agenda. De realisatie 
van de 39 andere hectaren valt buiten de doelen 
van deze Agenda. Overigens sluit ons beleid niet 
uit dat natuurdoelstellingen buiten de EHS 
kunnen worden gerealiseerd, mits deze juridisch 
niet strijdig zijn met de provinciale belangen 
zoals vastgelegd in de PRV.

Omdat het Waddenfonds een additioneel fonds 
is, wordt een reguliere beleidsopgave van de 
provincie, zoals de verwerving, inrichting en het 
beheer van de EHS, niet gefinancierd uit het 
Waddenfonds. De 11 hectaren EHS worden dus 
ook in dit geval niet vanuit het Waddenfonds 
gefinancierd, maar uit reguliere provinciale 
middelen. 

Vraag 4B:
Welke impact kan een natuurgebied van deze 
omvang voor de omliggende landbouwgebieden 
hebben? 

Antwoord 4B:
Landschap Noord-Holland heeft bekeken welke 
impact dit te realiseren natuurgebied voor de 
omliggende landbouwgebieden heeft. Daarom 
heeft Landschap Noord-Holland in het 
schetsontwerp diverse mitigerende 
beheermaatregelen opgenomen (o.a. 
ganzenbestrijding, beperking groei akkerdistels 
en gescheiden watergangen) om mogelijke 
negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken, 
niet alleen voor de landbouw maar ook voor de 
natuur. De directeur van Landschap Noord-
Holland heeft zich tijdens een gesprek met de 
voorzitter van  LTO-Noord en de directeur van het 
Waddenfonds op 3 maart jl. bovendien bereid 
verklaard rekening te houden met de belangen en 

wensen van agrariërs, door de haalbaarheid van 
aanvullende maatregelen te gaan onderzoeken. 
Het is aan Landschap Noord-Holland om hierover 
nadere afspraken te maken met LTO-Noord.

Vraag 4C:
Wordt het natuurgebied omgrensd en zo ja, hoe?

Antwoord 4C:
Wij kunnen ons twee betekenissen van 
‘omgrensd’ voorstellen. In planologische zin 
kunnen wij u melden dat wij, zoals aangegeven 
in ons antwoord op vraag 3, niet voornemens zijn 
de EHS-begrenzing aan te passen. In fysieke zin 
kunnen wij u melden dat er een watergang 
aangelegd wordt tussen het te realiseren natuur-
gebied en de omliggende landbouwgebieden.

Vraag 4D:
Kunnen de agrariërs met omliggende percelen te 
maken krijgen met overlast of schade van wilde 
dieren en wilde planten? 

Antwoord 4D:
Ja, zie ons antwoord op vraag 4B. 
 
Vraag 5A:
Hoe vindt de toekenning van de subsidies uit het 
Waddenfonds plaats, welke stappen worden er 
gevolgd?

Antwoord 5A:
De drie Waddenprovincies hebben gezamenlijk 
een gemeenschappelijke regeling Waddenfonds 
getroffen. Met deze gemeenschappelijke regeling 
zijn enkele bevoegdheden, zoals de verordenende 
bevoegdheid en het subsidiëren van projecten 
door Provinciale Staten overgedragen aan de 
gemeenschappelijke regeling Waddenfonds. 
Zowel in het Algemeen Bestuur als in het 
Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling Waddenfonds zijn de provincies Fryslân, 
Groningen en Noord-Holland vertegenwoordigd.
Projectaanvragen worden door het Waddenfonds 
zowel getoetst aan de subsidieverordening van 
het Waddenfonds, als aan het vigerende 
subsidieprogramma van het Waddenfonds. 
Daarbij wordt onder andere getoetst op eventuele 
strijdigheden met bestaand provinciaal en 
gemeentelijk beleid, wet- en regelgeving (zoals 
ongeoorloofde staatssteun en aanbesteding). 
Vervolgens wordt de beschikking binnen 13 of 26 
weken verleend of wordt de aanvraag afgewezen. 
De informatie hierover is voor aanvragers 
be schikbaar via www.waddenfonds.nl.

Vraag 5B:
Wordt er vooraf getoetst aan gemeentelijk en 
provinciaal beleid? 
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Antwoord 5B:
Ja, zie ons antwoord op vraag 5A.

Vraag 5C:
Wordt er normaliter gesproken met belang-
hebbenden in de omgeving, voorafgaand aan het 
besluit over toekenning van een subsidie?

Antwoord 5C:
Nee, het Waddenfonds doet dit niet. Het 
Waddenfonds legt de verantwoordelijkheid 
hiervoor bij de aanvrager.

Vraag 5D: 
Hoe is specifiek de toekenning van deze subsidie 
verlopen? 

Antwoord 5D:
De aanvraag is beoordeeld conform de reguliere 
toetsingsprocedure zoals beschreven bij de 
beantwoording van vraag 5A.

Vraag 5E:
Is er door of namens het dagelijks bestuur van 
het Waddenfonds een actieve rol gespeeld bij de 
totstandkoming van deze subsidieaanvraag 
voordat deze werd ingediend?

Antwoord 5E:
Nee. 

Vraag 5F:
Op welke manier past een subsidie voor het 
ontwikkelen van natuur specifiek op deze plek in 
de natuurdoelen van het Waddenfonds en 
natuur- en landbouwbeleid van de provincie?

Antwoord 5F:
Zie hiervoor ons antwoord bij vraag 4A over het 
natuurbeleid. Ten aanzien van ons 
landbouwbeleid kan hieraan worden toegevoegd 
dat de koppeling met de langetermijnvisie op de 
landbouwontwikkeling van het gebied, zoals 
verwoord in de Agenda Landbouw en Visserij, in 
de aanvraag nog onderbelicht is gebleven. Er 
liggen nog onbenutte kansen om tot een verdere 
integrale gebiedsaanpak te komen. Het initiatief 
hiervoor ligt bij Landschap Noord-Holland en de 
agrarische sector.

Vraag 6A:
Klopt het dat de gronden van de agrariërs, om het 
natuurgebied daadwerkelijk te verwezenlijken, 
nog moeten worden aangekocht? 

Antwoord 6A:
Ja, het klopt dat de gronden nog moeten worden 
aangekocht. Overigens zijn de gronden niet in 

eigendom van agrariërs, maar worden ze door 
hen gebruikt. De gronden zijn in bezit van een 
partij, met wie Landschap Noord-Holland in 
gesprek is over de verwerving.

Vraag 6B:
Verstoort deze subsidie de marktwerking in dat 
geval niet? 

Antwoord 6B:
Nee, de publieke vergoedingen voor de 
verwerving van gronden – of deze nu worden 
verstrekt door de provincie of door het Wadden-
fonds – zijn altijd gebaseerd op een 
onafhankelijke taxatie en zullen dus markt-
conform zijn. Wij hebben geen betrokkenheid bij, 
of invloed op, de hoogte van de biedingen die 
Landschap Noord-Holland doet en/of de prijs die 
Landschap Noord-Holland zou betalen voor 
verwerving van gronden. De subsidie zal in geen 
geval marktverstorend werken.

Vraag 6C:
Wat gebeurt er met het geld dat met deze subsidie 
gemoeid is wanneer het niet lukt om de gronden 
te verwerven?

Antwoord 6C: 
Wanneer een deel van de subsidie niet zou 
worden besteed aan de uitvoering van het 
project, wordt dat deel van de subsidie niet 
uitgekeerd aan, c.q. teruggevorderd van 
Landschap Noord-Holland.

Vraag 6D:
Het subsidiebedrag dat door het Waddenfonds is 
toegekend, bedraagt € 3.278.624 (conform 
subsidieverordening Waddenfonds 2012 
maximaal 90% van het totale bedrag), terwijl de 
subsidiabele totale kosten van het project 
€3.725.912 bedragen.3) Door welke partij wordt het 
resterende bedrag opgebracht?

Antwoord 6D:
De aanvrager (Landschap Noord-Holland) is 
verantwoordelijk voor de financiële dekking van 
dit project. Aanvullende financiering voor de 
aankoop, inrichting en beheer van het deel dat 
als EHS is begrensd (11 hectaren), is beoogd uit 
reguliere middelen voor EHS-verwerving van de 
provincie Noord-Holland (via de zgn. SKNL-
regeling). Subsidie voor beheer wordt niet via het 
Waddenfonds verstrekt. Voor de EHS-gronden 
komt Landschap Noord-Holland, na inrichting 
conform ons Natuurbeheerplan, in aanmerking 
voor een provinciale subsidie (via de zgn. SNL-
beheersubsidies). Landschap Noord-Holland 

3) http://www.waddenfonds.nl/Projecten_detail.2918+M582b3d76ca7.0.html
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dient zelf te voorzien in de bekostiging van het 
beheer van de niet-EHS gronden.

Vraag 7:
Is het college het met de fracties van CDA en VVD 
eens dat er een onwenselijke situatie is ontstaan, 
nu er een subsidie van een grote omvang voor het 
Lage Veer is toegekend, terwijl belanghebbenden, 
zoals de gemeente, agrariërs in de omgeving en 
het waterschap hier hun mening niet over 
hebben kunnen geven?

Antwoord 7:
Deze vraag kunnen we niet met ja of nee 
beantwoorden. Wij hebben begrepen dat 
sommige belanghebbenden wel en andere 
belanghebbenden niet, voorafgaand aan de 
aanvraag, hun mening hebben gegeven. Het 
heeft uiteraard onze voorkeur als alle direct 
belanghebbenden worden geconsulteerd in het 
voorbereiden van een subsidieaanvraag, door de 
aanvrager. De verantwoordelijkheid hiervoor legt 
het Waddenfonds bij de aanvrager. In het proces 
van beoordelen van subsidieaanvragen, zoals 
omschreven bij de beantwoording van vraag 5a, 
is er geen voorziening opgenomen om 
belanghebbenden in later stadium actief te 
consulteren over het al of niet honoreren van de 
aanvraag. Dit is ook geen gangbare procedure, 
ook niet binnen de Provincie Noord-Holland.

Vraag 8:
Ziet het college mogelijkheden om het Dagelijks 
Bestuur van het Waddenfonds ertoe te bewegen 
de toekenning van de aanvraag terug te draaien 
en eerst overleg met belanghebbenden te laten 
plaatsvinden en op basis daarvan een nieuwe 
overweging te maken?

Antwoord 8:
Nee, zowel de besluitvorming over 
subsidietoekenning als de afhandeling van de 
bezwaarprocedure tegen die besluitvorming, is 
de verantwoordelijkheid van het Waddenfonds. 
Het Waddenfonds is een onafhankelijk 
rechtspersoon en verleent subsidies als deze 
voldoen aan de voorwaarden van de 
subsidieverordening en aan het vigerende 
subsidieprogramma van het Waddenfonds.
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