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Geachte Provinciale Staten,  

 

Vorige week vrijdag hebben de collegevormende partijen VVD, D66, CDA en SP het 

hoofdlijnenakkoord 2015-2019, Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker gepresenteerd. Vandaag 

vindt hierover in Provinciale Staten het debat plaats en worden de voorgedragen gedeputeerden 

geïnstalleerd. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH), Natuurmonumenten, Zuid-

Hollands Landschap, Staatsbosbeheer en IVN willen samen de start van het nieuwe College van 

Gedeputeerde Staten niet onopgemerkt voorbij laten gaan.  

 

In het gepresenteerde hoofdlijnenakkoord zien wij als natuur- en milieuorganisaties veel 

aanknopingspunten met ons werk. Wij kijken ernaar uit om de komende vier jaar met u samen te 

werken aan een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland. Waar in de vorige collegeperiode nog 

sterk werd ingezet op een terugtredend middenbestuur met een sterke focus op kerntaken, wordt 

nu zelfbewust gekozen om nog sterker te anticiperen op de veranderingen in de maatschappij, 

economie en bestuur. Het middenbestuur zoekt zelfbewust aansluiting bij de energieke en 

ondernemende samenleving. Met een uitnodiging naar ons en de rest van de samenleving om samen 

Zuid-Holland verder vorm te geven. Deze houding bij de start van het college spreekt ons zeer aan en 

creëert ook kansen om de komende vier jaar de provincie verder te vergroenen en verduurzamen. 

Het zal u daarom niet verbazen dat wij deze geboden handschoen graag oppakken en in hoofdlijnen 

overwegend positief zijn over het gepresenteerde coalitieakkoord.  

 

Natuur en landschap 

Wij zijn blij dat in het akkoord de waarde van de diversiteit aan landschappen in Zuid-Holland 

benadrukt wordt. En dat de ambitie wordt uitgesproken om de achteruitgang van de biodiversiteit, 

die de verschillende landschappen zo verrijkt, te stoppen. Wij onderschrijven dan ook het door u 

aangegeven belang om de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) voortvarend ter hand 

te nemen. Wij stellen voor om hiertoe een ‘taskforce NNN-ZH’ in te stellen. Deze taskforce moet de 

provincie in staat stellen om de stilstand te doorbreken en de realisatie van het NNN vlot te trekken. 

Dat er veel draagvlak is voor de aanleg van nieuwe natuur in Zuid-Holland, is gebleken uit een 

recente enquête van TNS NIPO. De noodzaak van het versterken van de natuur is dan ook groot. Er is 

nog maar 15% van de oorspronkelijke soortenrijkdom over en het is nog niet gelukt om deze 

achteruitgang te stoppen. Voor het stoppen van de achteruitgang zal naast de realisatie van het NNN 

aanvullend beleid nodig zijn om ook de natuur buiten de natuurgebieden te versterken.  



       

 

Ook zijn wij verheugd met de extra financiële impuls die gegeven wordt aan het 

uitvoeringsprogramma groen en de structurele middelen die worden vrijgemaakt voor toezicht en 

handhaving in de natuur- en recreatiegebieden. Dit is van groot belang voor het veilig stellen van de 

recreatie- en belevingsmogelijkheden in de natuur- en groengebieden. 

 

In het kader van het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen zodat de groengebieden richting de 

toekomst zelf de financiële drager worden voor beheer en onderhoud, willen wij u meegeven dat dit 

in de praktijk vaak niet eenvoudig blijkt te zijn. Publieke diensten op het gebied van natuur(beleving) 

en recreatie zijn lastig te koppelen aan private geldstromen evenals baathouders aan kosten. Ook 

omdat het juiste instrumentarium daarvoor nog ontbreekt. Een landschapsinvesteringsregeling 

waarbij iedere economische investeringen gekoppeld wordt aan een investering zou hier kunnen 

helpen. Ook helpt dit bij het beschermen van het landschap. Nieuwe verdienmodellen mogen er in 

elk geval niet toe leiden dat de overheid de verantwoordelijkheid voor de natuur doorschuift naar 

anderen. Het behalen van de natuurdoelen moet voorop blijven staan.  

Ook vinden wij het positief dat u een nieuwe visie op wilt stellen voor de toekomst van het Groene 

Hart samen met de andere betrokken provincies. Hiermee pakt u op adequate wijze de handschoen 

op die het Rijk eerder heeft losgelaten voor dit landschap. Naast het Groene Hart verdienen echter 

ook de andere landschappen in de provincie een adequaat beleid ter bescherming en versterking. 

Met name voor landschappen die sterk onder invloed staan van stedelijke en infrastructurele 

ontwikkelingen, zoals Midden-Delfland en Duin, Horst en Weide, is dit van belang. Een nieuwe visie 

voor het Groene Hart biedt ook kansen om samen met de provincies Noord-Holland en Utrecht 

gericht te werken aan de verduurzaming van de landbouw in het veenweidegebied. Ook bij onze 

organisaties leven hierover ideeën die wij graag met u wisselen. 

Als partijen bij de Tafel van Borging voor Maasvlakte II (PMR) nemen wij met waardering kennis dat 

uitvoering gegeven gaat worden aan de ontwikkeling het Buijtenland van Rhoon binnen de kaders 

van de PKB en het advies van Veerman. 

 

Wij zijn blij met uw inzet voor cultureel erfgoed. Op dit gebied biedt de samenwerking tussen 

organisaties kansen om het provinciaal beleid te implementeren. Landschap en Erfgoed Zuid-Holland 

toont aan dat natuur en landschap met elkaar verbonden kunnen worden, elkaar kunnen versterken 

en efficiency voor beide organisaties oplevert. Tevens biedt deze verbinding de mogelijkheid om het 

vrijwilligersbeleid te ontwikkelen en concreet invulling te geven.  

Wel missen wij nog een inzet richting de provinciale programma’s Groen doet goed, Bewegen in het 

groen en de Groene Motor. De afgelopen jaren is succesvol samen met de provincie gewerkt aan de 

ontwikkeling van deze programma’s waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het 

betrekken  van mensen bij natuur. Wij pleiten er voor om de ingezette koers door te zetten en verder 

uit te bouwen. Veel vrijwilligers die actief zijn in het natuur- en landschapsbeheer, maar ook in het 

weidevogelbeheer kunnen niet zonder een adequate ondersteuning. Met Groen doet goed is samen 

met tien Zuid-Hollandse steden een extra impuls gegeven aan natuurbeleving en educatie van 

scholieren in de verschillende Zuid-Hollandse natuurgebieden. Met Bewegen in het groen is een basis 

gelegd voor het verbinden van natuurbeleving aan de sector sport , recreatie en gezondheidzorg. 

Prachtige programma’s en arrangementen zijn in cofinanciering opgezet. Er is nu een provincie brede 

basis gelegd die de komende jaren wat ons betreft verder moet worden uitgebouwd. 



       

 

Landbouw 

Wij vinden het positief dat u inzet op een verduurzaming van de landbouw en gaat onderzoeken 

welke eisen er op dit vlak gesteld kunnen worden. De landbouw staat voor grote uitdagingen ten 

aanzien van zowel ecologie en milieu (planet), maatschappelijk draagvlak (people) en economisch 

perspectief (profit). Een rol van de provincie bij de verduurzaming is van groot belang en wij werken 

hierbij graag met u samen. Wij zijn ook verheugd dat u aangeeft dat er ingezet gaat worden op meer 

kennis en bewustwording op het gebied van de problematiek rond bodemdaling.  

 

Milieu 

Wij juichen het toe dat u ambitie toont om geluidsoverlast terug te dringen en de luchtkwaliteit te 

verbeteren. Steeds meer onderzoek wijst er op dat de negatieve effecten op de gezondheid van 

zowel verkeerslawaai als luchtvervuiling veel groter zijn dan altijd werd gedacht. In de 

dichtstbevolkte provincie vereist dit een sterke inzet vanuit de provinciale overheid, de aanzet 

hiertoe herkennen wij in het hoofdlijnenakkoord. 

 

Ruimtelijke ordening 

Wij zijn blij dat u voor nieuwe ontwikkelingen vanuit de Visie Ruimte en Mobiliteit de focus wilt 

houden op het bestaande bebouwde gebied. En ook voorsorterend op de Omgevingswet, 

ontwikkelingen integraal wilt aanpakken. Zo kan een betere afweging tussen verschillende belangen 

gemaakt worden zodat er balans is tussen beschermen en ontwikkelen met kwaliteit. Ook is het 

positief dat de provincie een belangrijke rol voor zichzelf ziet in het terugdringen en voorkomen van 

overcapaciteit van kantoren en bedrijventerreinen. Hergebruik van ruimte in de stad en 

transformatie van leegstaande kantoren en bedrijfspanden voorkomen nieuwbouw in groene 

gebieden buiten de stad. 

 

Bereikbaarheid 

Uw ambities in navolging van vorige collegeperiodes zijn op dit vlak erg hoog (Zuid-Holland de best 

bereikbare provincie). Wij benadrukken dat deze ambitie op dit moment al vrijwel geheel is 

waargemaakt. Bovendien is de groei van het autoverkeer sinds 2005 gestagneerd, waardoor er 

volgens ons reden is om de bestaande wegenplannen nog eens goed te beoordelen op nut en 

noodzaak. Uw goede inzet op het beter benutten van bestaande infrastructuur zou dan ook wel eens 

voldoende kunnen zijn om een goede bereikbaarheid te waarborgen. Wij vinden het positief dat alle 

modaliteiten uw aandacht krijgen, al willen wij benadrukken dat het faciliteren van autoverkeer op 

gespannen voet kan staan met uw ambities voor een schonere provincie. Beter benutten en slim 

combineren van fiets, openbaar vervoer en auto als vervoersketen zal wat ons betreft meer de inzet 

moeten zijn. 

 

Wat luchtvaart betreft zijn wij blij dat u de bestaande milieuruimte voor Rotterdam The Hague 

Airport wilt handhaven. Door het aandeel zakenreizigers te vergroten ten koste van het huidige 

aandeel vakantiereizigers zijn wij van mening dat de huidige milieuruimte ook genoeg ruimte moet 

bieden voor de door u gewenste versterking van het zakelijk profiel. De leefomgeving van de 

woongebieden rond de luchthaven, die toch al onder druk staat vanwege de aanwezige en geplande 

infrastructuur, hoeft daardoor niet geconfronteerd te worden met een toename van de overlast.  

 



       

 

Duurzame Energie 

Aangenaam verrast waren wij door de sterke inzet op duurzame energieopwekking en 

energiebesparing. De provincie ziet voor zich zelf een sterke regierol in de energietransitie. Meer dan 

in de vorige collegeperiode is het besef dat er veel moet gebeuren om de doelen voor 2020 te 

kunnen halen. Zo kan de provincie Zuid-Holland echt duurzamer worden , zeker omdat ook ruimte 

wordt gegeven aan initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties. Waar dat nodig is willen wij 

deze inzet verder versterken en een bijdrage leveren. 

 

Veel van het hoofdlijnenakkoord heeft onze steun. Wij willen alle betrokkenen feliciteren met het 

bereikte resultaat en wensen de nieuwe gedeputeerden een vliegende start. Graag komen wij in 

gesprek om te bekijken waar wij elkaar kunnen versterken bij de uitvoering van het 

hoofdlijnenakkoord 2015-2019, Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker. 

 

Namens Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, 

Staatsbosbeheer en  IVN,  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

A.P. Ouwehand 

Directeur Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 


