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Rol provincie in natuur en landschap

• Voor het vaststellen van landschapsbeleid en het beheer van 

(cultuurhistorisch) landschap is de provincie de belangrijkste speler.

• Samen met het Rijk, de natuurbescherming en landschapsstichtingen 

en ook met de landbouw werkt de provincie aan het in stand houden 

en ontwikkelen van natuur en landschap.



Bijzonder Provinciaal Landschap

• Onze ambitie: het benoemen, behouden en versterken van de unieke 

kwaliteiten van de diverse landschappen en de cultuurhistorie. 

• Een duidelijk landschappelijk regime, met als opdracht:

1. Bescherming blijft soortgelijk, tenzij…

2. Onderbouwing van wat beschermen waardig is; 

3. Kunnen leveren van maatwerk.



Context project binnen provincie



Werkwijze Bijzonder Provinciaal Landschap

• Duidelijk en uitlegbaar;

• Bescherming door middel van kernkwaliteiten;

• Correcte begrenzing en logische deelgebieden; 

• Samenhang en maatwerk door gebiedspecifieke beschrijvingen;

• Draagvlak, intern en extern.



Onderzoeken van mogelijkheden om 

bestaande regimes onder te brengen

Bufferzones

Weidevogelleefgebieden

Stilte gebieden

Aardkundige monumenten

Erfgoedstructuren

Kwaliteitsbeeld NH2050
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Bescherming en ontwikkeling landschap

Regel 

Bijlage 



Vertrekpunt: Kwaliteitsbeeld 

NH2050

• Degelijk onderzoek naar 

Landschappelijke waarden

• Uitgebreid participatie traject met 

stakeholders

• Nadrukkelijke wens van GS dit 

verder uit te werken 

Conceptbegrenzing



Kernkwaliteiten

Voorbeelden kernkwaliteiten:

• Openheid

• Fijnmazige verkaveling

• Stilte

• Weidevogels

• Recreatie

Kernkwaliteiten zijn kwaliteiten of waarden die wij een 

gebied toe dichten en die we het waard vinden om te 

beschermen.



Indeling beschrijving kernkwaliteiten 

Tabel 1 Overzicht mogelijke kernkwaliteiten BPL 
Categorie  Mogelijke kernkwaliteiten 

I Aardkundige en landschappelijke 
karakteristiek 

a. Aardkundige opbouw / bodem  
b. Natuurlijke waterstructuur 
c. Verkavelingspatroon landschapstypen 

  
II Ruimtelijke structuren   d. Bebouwingsstructuur 

e. Groenstructuur  
f. Trekvaart, historisch kanaal 
g. Dijken, ringdijken 

  
III Openheid en ruimtebeleving  h. Open ruimte, uitzicht, beslotenheid, contrast met 

stedelijk gebied 
i. Stilte 
j. Weidevogels 

 



Toetsing

• Instructieniveau per gebied met stakeholders 

bepalen.

• Beleidsregel opstellen, waarin aan GS bevoegdheid 

is toegekend om tussentijds bijlage BPL te wijzigen. 

 

 

 

 
 

 
Kernkwaliteiten Instructieniveau gemeenten in relatie tot 

vervangbaarheid 

  betrekken bij rekening houden 
met 

in acht nemen 

a. Veenbodem met microreliëf      x 
b. Natuurlijke waterstructuur   x   
c. Verkaveling  x  
g. Lintbebouwing   x   
h. Stolpenstructuur  x  
i. Trekvaart,  
   Goudriaan kanaal,       
Noordhollandsch kanaal 

x  
x 
x 

  

j. Ringdijken- en vaarten 
 

x 
 

k. Waterlandse Zeedijk     x 
 

d. Open ruimte   x 
e. Stilte     x 
f.  Weidevogels   x 

  
 
 
 



 UNESCO-werelderfgoed 

 Natuur Netwerk Nederland

 Bijzonder provinciaal Landschap

+ Stiltegebieden

Hoe ziet dat eruit op kaart?



Klankbordgroepen

Interne klankbordgroep | experts provincie

• Experts (Juridisch, landschappelijk, planologisch, ruimtelijke ordening)

• Regimes (Bufferzones, Weidevogelleefgebieden, Stilte gebieden, 

Aardkundige monumenten, Erfgoedstructuren)

• Domeinen (Unesco, Infra, Landbouw, Energietransitie) en gebieden 

(Laagholland, MRA)

Externe klankbordgroep | vertegenwoordigers 

stakeholders

• Waterschap, Mooi Noord Holland

• Terreinbeheerders: Natuurmonumenten, Recreatie Noord-Holland, LTO

• Vertegenwoordigers gemeenten (regionale spreiding)



Planning project 2019 (in PS)
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Vragen en opmerkingen?

kernkwaliteitenlandschap@noord-holland.nl


