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Ons kenmerk  

DGNR-NB / 14073517  

Uw kenmerk 

2014Z05593/2014D13012 

Bijlage(n) 

1 

Geachte Voorzitter, 

Naar aanleiding van een verzoek van de vaste commissie voor Economische 

Zaken van 10 april jl. (kenmerk 2014Z05593/2014D13012 informeer ik u hierbij 

over de voortgang in de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), 

voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

 

In de zesde voortgangsrapportage Groot Project EHS over 2012 (TK 2012-2013, 

30825 nr. 206) bent u geïnformeerd over de omvang, kwaliteit en bescherming 

van de EHS. In de zevende voortgangsrapportage over 2013, die u in september 

2014 zult ontvangen, wordt een volledige update over 2013 gegeven. 

Vooruitlopend op de zevende voortgangsrapportage kan ik u het volgende 

mededelen over het provinciaal budget en de contouren per provincie.  

 

Vanaf 2014 stelt het Rijk jaarlijks gemiddeld € 100 mln beschikbaar voor de 

realisatie (verwerving en inrichting) van het Natuurnetwerk Nederland uit de in 

het regeerakkoord afgesproken € 200 mln voor natuurintensivering. Tevens zetten 

Rijk en provincies de reeds verworven ruilgronden in.  

 

Het Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO) heeft mij per brief van 20 maart 2014 

geïnformeerd over de voortgang van de planologische vastlegging van het 

Natuurnetwerk Nederland conform de afspraken uit het Natuurpact. Deze brief 

treft u als bijlage aan. 

Voor nagenoeg alle provincies geldt dat het Natuurnetwerk Nederland beperkter 

van omvang is dan de oorspronkelijke EHS, maar groter dan de herijkte EHS in 

het eerdere Bestuursakkoord Natuur. De planologische begrenzing van het 

Natuurnetwerk Nederland loopt via het traject van de provinciale ruimtelijke 

structuurvisies en verordeningen. In de meeste provincies is de begrenzing 

afgerond en in de meeste overige gevallen zal de definitieve besluitvorming voor 

de zomer 2014 gereed zijn.  

 

 

 

 

 

(w.g.) Sharon A.M. Dijksma 

Staatssecretaris van Economische Zaken 


