
 
 

 
 

Uitnodiging Symposium 
 

Ruimtelijke Ordening, Waterbeleid & Weidevogels 
 

 
Aan: Noord-Hollandse gemeenten, waterschappen, vrijwilligers, natuurorganisaties en agrarische 
natuurverenigingen. 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan het symposium `Ruimtelijke Ordening, 
Waterbeleid & Weidevogels’. Het symposium is een gezamenlijk initiatief van de Provincie Noord-
Holland en het Kenniscentrum Weidevogels

1
. 

 
Noord-Holland telt 58 gemeenten en drie waterschappen. Meer dan 45 van deze gemeenten hebben 
weidevogelleefgebied binnen hun grenzen (door de provincie opgenomen in haar Provinciale 
Weidevogelvisie.) Over welke bijzondere natuurwaarden hebben we het hier; wie is er 
verantwoordelijk voor en welk beleid is hier van kracht?  
 
Tijdens dit symposium besteden we aandacht aan hoe gemeenten en waterschappen weidevogels 
kunnen opnemen in hun eigen beleid. Hoe ga je om met weidevogelgebieden binnen de 
gemeentegrenzen? Hoe zijn deze gebieden en de weidevogels ruimtelijk beschermd? Wat kan 
wel en niet, indien deze gebieden worden aangetast door ruimtelijke ingrepen.  
Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: Ruimtelijke Ordening (WRO), Waterbeleid, 
implementatie van de Provinciale Structuurvisie en Verordeningen, Compensatie, de Provinciale 
Weidevogelvisie en de rol van provincie en gemeenten. Deze middag wisselen we veel kennis en 
informatie uit.  
 
De gemeenten verschillen sterk in de mate waarin ze bescherming van weidevogels een plaats geven 
in het ruimtelijk beleid en op de gemeentelijke begroting. Vaak hangt dit samen met de grootte van het 
buitengebied en de mate waarin dit geschikt is voor weidevogels. Enkele gemeenten besteden in het 
bestemmingsplan of het Landschapontwikkelingsplan expliciet aandacht aan de weidevogels in het 
eigen buitengebied. Sommige gemeenten bevorderen de samenwerking tussen de verschillende 
partijen die zich met weidevogels bezighouden of hebben nauw contact met vrijwillige 
weidevogelbeschermers. Ook de Waterschappen krijgen steeds meer te maken met de toetsing van 
maatregelen, waaronder peilverlaging, in het kader van het weidevogelbeleid. 
 

Het Symposium vindt plaats op maandag 29 november van 13.00 uur tot 17.00 uur in 

Restaurant-Café IJ-kantine, adres: MT. Ondinaweg 15-17, 1033 RE te Amsterdam (NDSM-WERF). 
De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en auto. 
 
Graag nodigen wij u uit om u aan te melden door het bijgaande antwoordformulier in te vullen en terug 
te mailen vòòr vrijdag 19 november, naar secretariaat@landschapnoordholland.nl 
Na aanmelding ontvangt u het definitieve programma en routebeschrijving via de mail. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jan Kuiper, 
directeur Landschap Noord-Holland 

                                                 
1
 Het Kenniscentrum Weidevogels is een samenwerkingsverband tussen Provincie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, 

Milieufederatie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten en Veelzijdig Boerenland met als doel om zoveel 
mogelijk kennis over weidevogels te delen en te ontsluiten. 


