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Plan van aanpak ( GV 63, OVP970607 NNN realisatie 

HAP/SAP (Hollands Ankeveense Plassen/Stichts Ankeveense 

Plassen)  

-format 2.2 jan2020- 

 

A. BASISINFORMATIE 

PROJECTFASE 

Overgang van fase…. naar fase…. Verkenningsfase  

Datum goedgekeurd(e) vorig PvA(‘s) nvt 

Datum huidig PvA ter goedkeuring in 

Stuurgroep OVP 

oktober 2021               

PROJECTBUDGET 

Beschikbaar projectbudget € 1.270.500  

 

Met een bijstelling vanuit Regiebureau van 

€13.000/ha als normbedrag voor 

Aangekochte gronden (uitgaande van 56 ha), zijnde  € 

740.350. 

Dit is een flexibel budget en afhankelijk van de 

werkelijk aankopen in ha, aangezien provincie alleen 

aangekochte gronden hoeft in te richten.  

 

Totaal beschikbaar projectbudget: € 2.010.850 

 

Reeds besteed budget verkenningsfase € 19.492 

Benodigd budget komende fase €  201.085 [volgt uit de raming; zie B II] 

PROJECTFINANCIERING 

Financiering - Provincie Noord-Holland               € 1.270.500  

 

-Aanvulling vanuit Regiebureau: 

€13.000 / ha als normbedrag voor 

Aangekochte gronden:                   € 740.350 

Totaal:                                          € 2.010.850 

(waarbinnen €19.492 reeds besteed) 

PROJECTTREKKER PROJECTLEIDER 

Provincie Noord-Holland Mieneke Zijlmans 

 

 

 B. FASE SPECIFIEKE INFORMATIE 

De verkenningsfase gaat vooraf aan de planuitwerkingsfase waarin we het inrichtingsplan 

opleveren. 

In de verkenningsfase verzamelen we enerzijds de benodigde bouwstenen om het inrichtingsplan 

te kunnen opstellen en anderzijds bereiden we de communicatieve aanvliegroute voor ter 

realisatie van de resterende NNN opgave.  
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Er ligt een inrichtingsopgave voor deelgebied Ankeveen van 84,7 ha (rode en oranje percelen) 

waarvan 56 ha (rode percelen) in bezit is van particuliere grondeigenaren. Zie onderstaande 

figuur. 

 

 

 

Figuur 1: NNN-voortgangskaart, oktober 2020 

 

  

I. BEOOGD RESULTAAT IN DEZE FASE 

 

a. Opstellen van een door gebiedspartijen gedragen participatie-aanpak inclusief 

communicatieplan met daarin aandacht voor de rol van de overgangszone; 

b. Eerste ecologische analyse voor het totale deelgebied op basis van kantoorstudie en 

beschikbare gegevens inclusief in kaart brengen van kennishiaten als basis voor eventueel 

nader veldonderzoek; 

c. Conceptversie ecologische visie (=een beschrijving van de potenties voor 

natuurbeheertypen op basis van de hierboven beschreven ecologische analyse en evt. 

aanvullende veldonderzoek). De ecologische visie wordt door een extern bureau opgezet 

voor optimaal draagvlak. Bij het maken van de ecologische visie worden omgeving en 

grondeigenaren betrokken, evenals bij de keuze voor het extern bureau; 

d. Bouwstenen vanuit programmaprojecten (bv. Faunapassages en KRW maatregelen vanuit 

Watergebiedsplan waterschap AGV) en provinciale doelen (bv. Natura2000, bodemdaling, 

stikstof) verkennen met projectgroep en waar mogelijk verzilveren. Deze bouwstenen 

vormen de basis voor verdere uitwerking in het inrichtingsplan van de 

planuitwerkingsfase.  

e. Verkenning om het deelgebied ecologisch verantwoord te kunnen opdelen in 

subdeelgebieden ten behoeve van versnelling NNN-realisatie in combinatie met een 

mogelijke fasering voor die subdeelgebieden. Dit heeft voornamelijk te maken met het 

behalen van de planning van realisatie in 2027 van NNN.  

  

II. RAMING en FINANCIERING 
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De financiering van het project is gebaseerd op kengetallen, van €15.000 per ha niet 

aangekochte, aan te leggen natuur, €28.000 per ha aangekochte, aan te leggen natuur.  

 

 

Financiering vindt plaats uit: 

NNN inrichting (excl. Grondkosten) €1.270.500 

Aanvullende financiering NNN inrichting (excl. Grondkosten) 

(€13.000 per ha aangekochte grond) 

€740.350 (inschatting) 

Totaal: €2.010.850 

 

Raming: 

Fase 1: Intake + verkenningsfase  €201.085 (10%) 

Fase 2: Planuitwerkingsfase  

Fase 3: voorbereiding, realisatie en nazorg €1.809.765 (90%) 

Totaal: €2.010.850 

 

Het is op moment van schrijven van dit PvA lastig om de raming voor deze fase te specificeren, 

voornamelijk omdat pas na de eerste ecologische verkenningen helder wordt wat nodig is om een 

eerlijk beeld te krijgen van welk natuurbeheer type waar past. Hieronder daarom een grove 

inschatting. Wanneer het budget te laag blijkt voor de onderzoeken die nodig zijn, bestaat de 

mogelijkheid het budget voor de fasen 1 en 2 te verhogen naar 15% van het totale budget. Het 

budget voor deze fase wordt dan €301.628. Logischerwijs verlaagt het budget voor fase 3 dan 

naar €1.709.222. 

 

Ecologische visie (extern bureau) €30.000,00 

Aanvullend ecologisch veldonderzoek €50.000,00 

Aanvullende overige onderzoeken €40.000,00 

Inrichtingsplan Ankeveen (extern bureau) €50.000,00 

Communicatie & participatie €5.000,00 

Totaal €185.000,00 

 

De eerste inschatting van de raming betekent een reserve van ruim €25.000. Echter is hiervan 

€19.492 reeds besteed in de start van de verkennende fase.  

 

III. PLANNING 

De verkenningsfase loopt globaal van september 2021 tot en met juni 2022. Omdat niet 

precies bekend is wat we tijdens de verkenningsfase tegenkomen, is niet exact aan te 

geven hoe lang deze fase duurt.  

De planuitwerkingsfase loopt van juni 2022 tot en met november 2023. Hierna start de 

uitvoeringsfase.  

Mijlpalen in de verkenningsfase zijn een met het gebied afgestemde en overeengekomen 

participatie-aanpak in samenhang met een ecologische visie die recht doet aan de gewenste 

natuurontwikkeling. 

De ecologische visie vormt het uitgangspunt voor het gewenste beheer. Het maakt de 

verdere invulling van de resterende NNN realisatie mogelijk middels zelfrealisatie, 

minnelijke verwerving en/of eventuele ontgrenzing. Wanneer minnelijke 

zelfrealisatie/minnelijke verwerving niet haalbaar blijkt, kan onteigening worden ingezet, 

aangezien het realiseren van NNN een wettelijke verplichting is.  
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De ecologische visie is een belangrijke bouwsteen voor de planuitwerkingsfase, waarin het 

inrichtingsplan wordt opgesteld op basis van de bouwstenen die uit deze verkenningsfase 

komen.  

Uit de verkenningsfase zal verder blijken welke bouwstenen we, naast onderstaand 

benoemde, meenemen in het inrichtingsplan en of we de uitwerking van het inrichtingsplan 

kunnen opsplitsen naar subdeelgebieden ten behoeve van versnelde NNN realisatie. 

In het najaar van 2023 verwachten we een eerste (deelgebieds-) inrichtingsplan aan te 

kunnen bieden voor besluitvorming. 

 

Bouwstenen  

- Bouwsteen ecologie 

- Bouwsteen waterkwaliteit 

- Bouwsteen recreatie en natuurbeleving 

- Bouwsteen beheer 

- Bouwsteen landschappelijke analyse 

- Bouwsteen OVP 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Wanneer naar aanleiding van het invullen van de bouwstenen blijkt dat nader (veld) 

onderzoek nodig is, kan de planning twee tot drie kwartalen vertraging hebben. Dit heeft te 

maken met seizoen gebondenheid van onderzoeken. Voorbeelden van nadere onderzoeken 

zijn:  

o de seizoensgebonden variaties in het grondwaterstandsverloop.  

Praktijk: jaarrond peilbuizen, maar met name van belang van winter tot zomer 

periode (jan-augustus) 

o beter ruimtelijk inzicht in de aanwezigheid van kwel en de aanwezigheid van 

lokale grondwatersystemen.  

Praktijk: karteren kwel en EGV –vroege voorjaar (half maart) en optioneel ook in 

juli/augustus). 

o Kwaliteitsbepaling van grond- en oppervlaktewater (aanwezigheid kwel) 

Praktijk: vroege voorjaar. 

o Nutriëntentoestand van de toplaag:  

Praktijk: bij voorkeur in groeiseizoen. 

 

 

IV. PROJECTORGANISATIE 
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In dit project werken we met een interne projectgroep die concreet invulling geeft aan de 

benodigde werkzaamheden voor deze verkenning en zorgt voor afstemming met het proces 

van de grondstrategie, en een externe projectgroep met de gebiedspartijen. 

 

INTERNE PROJECTGROEP 

Samenstelling:  

• Mieneke Zijlmans (projectleider) 

• Marlous Derksen (ecoloog) 

• Samantha Schiretz-Lindström en Bauke van der Veen (coördinatie grondstrategie) 

• Dave van Balkum (GIS-medewerker) 

 

Dit team werkt intensief samen met een van de (provinciale) communicatieadviseurs van het 

gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. 

 

EXTERNE PROJECTGROEP 

De externe projectgroep onderhoudt periodiek contact over voortgang in de deelgebieden, 

beoordeelt tussenproducten en/of werkt mee aan de totstandkoming van deze producten.  

 

Samenstelling: 

• Gemeente Wijdemeren Vacature (Gerlinde agendalid) 

• Waternet / AGV Marvin van Wijnen 

• Natuurmonumenten Nynke van der Ploeg  

• Provincie Noord-Holland 

• Baken (toehoorder) 

Mieneke Zijlmans, Marlous Derksen 

Paul Wortelboer  

 

Afhankelijk van de inhoud van een overleg schuiven aanvullend benodigde expertises en 

partijen aan. 

 

PARTICIPATIE  

Met de externe projectgroep wordt overeenstemming gezocht over de wijze van participatie 

richting de omgeving en grondeigenaren, als ook over de keuze voor externe bureaus die 

voor het onderzoekswerk worden ingezet.  

 

V. AANDACHTSPUNTEN/ RISICO’S 

 

CAPACITEIT GEMEENTE WIJDEMEREN, PROVINCIE EN NATUURMONUMENTEN 

Gemeente Wijdemeren en Natuurmonumenten hebben capaciteitsproblemen. Eveneens zal 

mogelijk discussie/vertraging ontstaan als de bestemmingsplanwijziging via de Raad gaat 

verlopen i.p.v. een PIP via provincie. 

Ten aanzien van de capaciteit binnen de provincie is het voornamelijk van belang om de 

verschillende NNN projecten goed op elkaar af te stemmen ten aanzien van wanneer welke inzet 

nodig is.  

PROCES EN DRAAGVLAK 

Het traject om te komen tot een inrichtingsplan is niet een mooi afgebakend project in een 

duidelijk projectomgeving, maar een ruimtelijke proces met een dynamische en kritische 

omgeving, die zich (nog steeds) ‘overvallen’ voelt met de tot nu toe gepresenteerde 

natuurambities en de gevolgen voor het bestaande gebruik. Dat betekent dat we veel aandacht 

gaan besteden aan de onderbouwing van nut en noodzaak van de natuurdoelen in de 

verkenningsfase. We moeten kijken of huidige natuurambities overeenkomen met de potenties en 

onderzoeken in hoeverre combinaties met bestaand gebruik wel/niet mogelijk zijn, dus op zoek 
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naar ‘harde’ natuurontwikkeling (met waardevolle potenties en N2000 verplichtingen) en plekken 

waar (gezoneerd) medegebruik onder voorwaarden mogelijk zou kunnen zijn.  

Daarnaast zullen we door middel van participatie de omgeving meenemen in het proces met 

duidelijke uitgangspunten en helderheid over de bandbreedte van bijvoorbeeld de inzet van 

overgangszones en de optie van ontgrenzing in het geval van weinig tot geen natuurrendement.  

Dit vraagt om maatwerk in zowel de aanpak als in de communicatie. 

 

 

 

AFSTEMMING TUSSEN GEBIEDSPARTIJEN EN COMMUNICATIE 

Het gebied Ankeveen kent een vereniging van grondeigenaren, Baken, die we volwaardig mee 

nemen in de participatie van het gebiedsproces. De vereniging wil momenteel enkel als 

toehoorder in de externe projectgroep deelnemen. Het is van groot belang om het wederzijds 

vertrouwen tussen Provincie en vereniging van grondeigenaren op te bouwen. De verkenning 

bevat opgaven van meerdere gebiedspartijen vanuit het OVP gebiedsakkoord. Deze worden 

opgenomen in de bouwsteen OVP, waar deze van belang zijn voor het gebied Ankeveen.  

Dit vraagt om goede afstemming en duidelijke communicatie naar het gebied. 

Omgevingsmanagement staat dan ook standaard op de agenda van de interne en externe 

projectgroep waarin we zowel vanuit communicatie als vanuit omgevingsmanagement 

ondersteuning krijgen. 

 

VERWERVING/BEHEER GRONDEN 

De maatwerk onderhandelperiode van 2 jaar die is afgesproken met individuele grondeigenaren 

over de verwerving/beheer van gronden (vanuit grondstrategie OVP), is formeel al geëindigd, 

door de vertraging van 1 jaar die is opgelopen in het project. Hiervoor zal bij GS  verlenging van 

de onderhandelperiode aangevraagd moeten worden.  

UITLOOP PLANNING 

Het risico bestaat dat de planning tot drie kwartalen uitloopt naar aanleiding van mogelijk nodige 

aanvullende (veld) onderzoeken.  

Wanneer het toch noodzakelijk blijkt om te onteigenen in Ankeveen, zal dit naar verwachting 

onder de nieuwe omgevingswet gebeuren, die medio 2022 in werking treedt. In de nieuwe wet 

gaat een onteigeningsprocedure van gemiddeld 24 maanden naar gemiddeld 30 maanden. Dit 

kan dus nog 6 maanden extra vertraging betekenen.  

 

 

 

C. BESLISPUNTEN REGIEGROEP EN STUURGROEP OVP 

o Instemmen met de voorgestelde aanpak en opdracht geven voor de verkenningsfase 

van de integrale planuitwerking Ankeveen.  

o Voor de Verkenningsfase en Planuitwerkingsfase het resterende bedrag van € 

101.185,00  euro (ex. BTW) vrij te maken vanuit het Gebiedsakkoord. (er is al 

€100.000,00 van het budget goedgekeurd) 

 

 

 


