
                     
 

Samen werken aan een ambitieus provinciaal natuurbeleid anno 2017 
 

De inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming zorgt ervoor dat het provinciale natuurbeleid op 

een aantal punten aangepast en verrijkt moet worden, wat volgens ons een goede ontwikkeling is. 

De Zuid-Hollandse natuur- en landschapsorganisaties (NLO) zien kansen om tot een ambitieus 

natuurbeleid te komen dat zorgt voor soortenrijke landschappen en verbindingen tussen mensen en 

natuur. Het is van belang dat dit geactualiseerde natuurbeleid wordt opgenomen in een natuurvisie 

(ook als opmaat naar een omgevingsvisie). De NLO partners zijn graag bereid om een actieve bijdrage 

te leveren aan het opstellen van de natuurvisie. Onderwerpen die volgens ons in ieder geval een plek 

verdienen in deze visie zijn: 

 Een visie te op het belang van natuurbescherming in Zuid-Holland en de relatie tussen mens 

en natuur. 

 De belangrijkste doelen van het provinciale natuurbeleid.  

 Een beschrijving van de onderlinge verhouding tussen de doelen en eventuele prioriteiten 

tussen die doelen (zelfs tot op het niveau van soorten). 

 De instrumenten en benaderingen om die doelen te behalen. 

 De relatie tussen het natuurbeleid en andere beleidsvelden. 

 De betrokken partijen die een bijdrage aan de uitvoering zouden moeten of kunnen leveren. 

 De wijze waarop monitoring van de uitvoering van het natuurbeleid plaatsvindt en de wijze 

waarop bijsturing mogelijk is. 

 De duurzame financiering van het natuurbeleid (of de zoektocht daarnaar). 

Met onze inbreng (via de pitches) in de door u georganiseerd gesprekken willen wij u graag een 

aantal inhoudelijke bouwstenen meegeven voor de nieuwe natuurbeleid. Wij zijn van harte bereid 

om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een nieuw en ambitieus natuurbeleid en zo 

samen te werken aan een mooi en soortenrijk Zuid-Holland! 
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Participatie en verbinding tussen mens en natuur 

De provincies en het Rijk hebben hun ambities voor natuur verbreed; naast biodiversiteit zetten ze in 

op het versterken van de maatschappelijke betrokkenheid en de relatie tussen natuur en economie. 

Dit is ook opgenomen in het Natuurpact dat in 2013 tussen Rijk en provincies gesloten werd.  

In de Lerende evaluatie van het Natuurpact (PBL, 2017) wordt geconstateerd dat deze nieuwe 

ambities echter niet zijn uitgewerkt in concrete doelen en beleidsstrategieën. Provincies richten hun  

beleid vooral op de doelen uit de Vogel- en de Habitatrichtlijn (VHR), vanwege het verplichtende 

karakter hiervan en de afspraken in het Natuurpact.  

 

De NLO partners herkennen dit in Zuid-Holland. Met het oprichten van de Zuid-Hollandse brede 

participatietafel ligt er een kans om hier verder vorm aan te geven. Hier een succes van maken vraagt 

een provincie die als betrouwbare partner hieraan deel blijft nemen. Dit kan door het integraal 

borgen van participatie in de provinciale beleidsdoelstellingen voor natuur. Volgens ons zijn 

programma's van deze participatietafel gebaat bij langdurige commitment van zowel de provinciale 

overheid als de lokale overheden. Dit werkt aanzuigend voor deelname en commitment van andere 

organisaties, bedrijfsleven en burgers. Wij vragen ervoor te waken dat de provincie niet haar taken 

op het gebied van participatie (en ook natuurbeheer)  doorschuift naar gemeenten. Dit is onwenselijk 

en zorgelijk volgens ons. Participatie dient in breed perspectief meegenomen te worden in uw 

nieuwe beleid. Hierdoor komt de voortzetting van de inzet op het gebied van participatie en het 

creëren van betrokkenheid van mensen door hen te verbinden met natuur (en draagvlak voor 

natuurbeleid) niet in gevaar. En kan ook het beoogde vergroten van de maatschappelijke 

betrokkenheid bij natuur van de grond te komen. Samenvattend; u kunt helpen om de 

betrokkenheid van burgers bij natuur en het natuurbeleid te vergroten, door participatie integraal 

onderdeel uit te laten maken van de provinciale beleidsdoestellingen voor natuur. Immers is 

betrokkenheid van mensen bij natuur en de inzet van vrijwilligers onmisbaar voor waardevolle 

natuur in Zuid-Holland. 

 

Realisatie Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Zuid-Holland is arm aan natuur (maar 6% beschermd) en heeft daarbij de grootste bevolkingsdruk: 

alle reden volgens ons om actief te blijven investeren in nieuwe natuur! Uit de voortgangsrapportage 

NNN 2013-2016 van de provincie blijkt dat er minder geld is uitgegeven aan de realisatie van het 

NNN dan was voorzien in deze periode en dat de realisatie van hectares achter blijft bij de prognose. 

Wij merken in het veld dat de provincie Zuid-Holland geen grondaankopen meer doet en alleen nog 

aangekochte gronden op de markt verkoopt. De provincie geeft aan om alsnog zich in te zetten op 

realisatie van de sterk ingekrompen Nationaal Natuur Netwerk maar de manier waarop is voor ons 

onduidelijk. Natuurmonumenten en Zuid-Hollands Landschap hebben daarom zelf de handschoen al 

opgepakt door zelf gronden aan te kopen waarmee de afgelopen vier jaar zo’n 400 ha nieuwe natuur 

zijn gerealiseerd. Politiek lijkt dit vergeten te worden.  

 

Het is voor ons een punt van zorg dat de afwaardering van landbouwgronden naar natuur ter 

discussie lijkt te staan waardoor investeringen ongewis worden. De provincie moet volgens ons 

voorkomen dat maatschappelijke partijen en bedrijven wat betreft zelfrealisatie afhaken omdat de 

spelregels onduidelijk zijn of gewijzigd worden. 
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De openbare aanbesteding van ingerichte natuurgebieden door de provincie leidt waarschijnlijk tot 

meer draagvlak, maar ook versnippering in beheer waardoor de kosten voor beheer en onderhoud 

toenemen. Aangezien de SNL subsidie maar 75% van de normkosten vergoedt, lijdt dit steeds meer 

tot problemen.  

 

Uiteraard is er de discussie over staatssteun en gelijkberechting nav het bezwaar bij de Europese 

Commissie. Deze heeft inmiddels uitspraak gedaan waaruit blijkt dat de eerdere subsidies hadden 

moeten worden aangemeld, maar dat het om geoorloofde staatsteun gaat. Het afschaffen van 

diverse boekjaarsubsidies blijkt juridisch niet nodig geweest te zijn waar andere provincies door 

middel van diensten van algemeen economisch belang (DAEB’s) het natuurbeheer alsnog hebben 

veiliggesteld.  

 

Wij pleiten er niet voor om terug te gaan naar het voormalige doorleverprincipe, maar te zoeken 

naar praktische oplossingen om de juiste beheerder op de juiste plek te krijgen. Het uitgeven van 

terreinen in langjarige erfpacht is juridisch goed mogelijk en wordt al door diverse gemeenten (zoals 

Westvoorne, Rotterdam en Lisse) met succes toegepast. Wij roepen de provincie daarom op om in 

kansen en niet in bedreigingen te denken.  

 

Tot slot pleiten wij met voor een herverkaveling van natuurgronden om de efficiency in beheer te 

vergroten en de herkenbaarheid voor het publiek te verbeteren. Grote natuurgebieden  met één 

duidelijk aanspreekpunt is zowel beter voor de natuur (minder hekken en bordjes) als voor de vele 

bezoekers. Wij vinden het jammer dat deze mogelijkheid bij de opheffing van GZH niet is 

meegewogen. 

 

Actieve soortbescherming voor mooie en soortenrijke landschappen én 

ontwikkelingsruimte 

De Wet natuurbescherming stelt (in artikel 1.12) provincies verplicht om de nodige maatregelen te 

nemen voor het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van dier- en 

plantensoorten. Dit betekent dat er maatregelen genomen moeten worden in het kader van actieve 

soortenbescherming. Deze zorgplicht reikt verder dan alleen de soorten van de Vogel- en 

Habitatrichtlijn en betreft ook andere bedreigde dier- en plantensoorten. Deze nieuwe ambities met 

betrekking tot actieve soortenbescherming moeten een plek krijgen in de natuurvisie. Waar passieve 

soortenbescherming zich richt op het verbieden van activiteiten die negatief kunnen uitpakken voor 

soorten of habitats, is actieve soortenbescherming gericht op het nemen van maatregelen om 

populaties te versterken.  

 

Actieve soortenbescherming is vanwege een aantal redenen van belang: 

 Zonder actieve bescherming kunnen de natuurdoelen niet worden gehaald. 

 Actieve bescherming kan op termijn juist de knel tussen natuurbescherming en economische 

belangen verminderen. 

 Actieve natuurbescherming geeft energie en kan mensen en natuur dichter bij elkaar 

brengen. 
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De NLO partners zien veel kansen om met een ambitieus natuurbeleid invulling te geven aan actieve 

soortenbescherming en zo tot soortenrijke landschappen in Zuid-Holland te komen en denkt hier 

graag over mee. Samen voor mooie en soortenrijke landschappen! 

 

Voorbeelden van actieve soortenbescherming: 
 

Icoonsoorten 
 
 
Door icoonsoorten te benoemen kan 
op een effectieve manier concreet 
invulling worden gegeven aan actieve 
soortenbescherming. Icoonsoorten 
zijn ambassadeurs van leefgebieden 
en door maatregelen op deze soorten 
te richten, profiteren ook veel andere 
soorten hiervan mee. Daarnaast 
kunnen icoonsoorten ook 
aansprekend zijn voor een groot 
publiek en enthousiasme voor het 
natuurbeleid genereren.  

Gedragscode gemeente Zoetermeer 
 
 
De gedragscode van Zoetermeer 
besteedt specifiek aandacht aan 
Rode Lijst soorten: 
“Bescherming wordt geboden aan 
Rode lijstsoorten die voorkomen en 
zich thuis voelen in de stedelijke 
omgeving van Zoetermeer. Het gaat 
hier om soorten die zich in de loop 
der tijd in Zoetermeer stabiel hebben 
gevestigd en waar de gemeente 
Zoetermeer in het kader van 
bestendig beheer en onderhoud een 
belangrijke bijdrage kan leveren voor 
een goede staat van instandhouding 
van deze soorten.” 

Natuurinclusieve ruimtelijke 
ontwikkelingen 
 
Ingrijpende ruimtelijke 
ontwikkelingen met in eerste 
instantie een economische 
doelstelling kunnen verbreed worden 
tot een integrale doelstelling. Van 
voldoen aan de minimale vereisten 
vanuit de natuurwetgeving naar een 
bijdrage leveren aan natuur. 
Voorbeelden van projecten in Zuid-
Holland met zo’n integrale 
doelstelling zijn de Zandmotor, 
Project Mainportontwikkeling 
Rotterdam (PMR) en Integrale 
Ontwikkeling tussen Delft en 
Schiedam (IODS).  

 

De vrijwilliger centraal 

De NLO partners zijn steeds meer doordrongen van het belang van de inzet van vrijwilligers. Er zijn 

verschillende soorten vrijwilligers die ieder hun eigen ondersteuning vragen. Het palet is breed 

variërend van natuur, landschap tot erfgoed. Het is daarom een goede ontwikkeling dat de Groene 

Motor de komende jaren wordt gecontinueerd evenals de vrijwilligersondersteuning bij het IVN. De 

terrein beherende organisaties maken graag gebruik van de kennis en kunde van deze instellingen 

om ook hun vrijwilligers beter te kunnen ondersteunen.  

 

Wij willen de krachten wat betreft vrijwilligers verder bundelen zoals door een Groen en 

Erfgoedacademie op te richten en de ontwikkeling van de website Zelfdoeninerfgoedengroen.nl. 

Samenwerking met erfgoedinstellingen zoals het Erfgoedhuis Zuid-Holland biedt volgens ons kansen 

om meer mensen te enthousiasmeren om zich als vrijwilliger in te zetten.  

 

De ondersteuning van vrijwilligers heeft een prominente plek op de participatietafel waar wij blij 

mee zijn. Het blijft van belang dat u zich realiseert dat vrijwilligers veel opleveren maar niet gratis 

zijn: vrijwilligersondersteuning is een volwaardige tak van sport!   

 

Alarm voor de weidevogels 

Het is geen nieuws meer: inmiddels is het twee OVER twaalf voor de weidevogels. Vorig jaar werden 

er in het hele land 4000 jonge grutto’s groot. Dat hadden er 11.000 moeten zijn om de negatieve 

trend te keren. Vogelbescherming Nederland heeft onlangs een klacht ingediend in bij de Europese 

Commissie omdat de Nederlandse overheid zijn internationale verplichtingen ten aanzien van de 
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bescherming van weidevogels niet nakomt. En dit betreft niet alleen de nationale overheid: de 

belangrijkste verantwoordelijkheid op natuurgebied ligt nu bij de provincie. Provincie Zuid-Holland 

heeft bij uitstek een belangrijke verantwoordelijkheid voor onze weidevogels, samen met de andere 

weidevogelprovincies Friesland, Noord-Holland en een stukje Utrecht. Willen we dat het in de Zuid-

Hollandse polders stil wordt? Het is aan u. Ondanks de inspanningen in het agrarisch natuurbeheer, 

ondanks het Weidevogelpact in Midden-Delfland, ondanks het provinciale beleid voor meer 

natuurinclusieve landbouw. Allemaal goede bewegingen, maar het is niet genoeg. Het gaat veel te 

langzaam.  

 

Wat is er nodig? Dat is heel duidelijk en blijkt uit alle wetenschappelijke onderzoeken: meer vochtig 

kruidenrijk grasland waar kuikens voldoende voedsel vinden. Dat wordt niet bereikt met agrarisch 

natuurbeheer: de pakketten waar boeren op intekenen  zijn simpelweg niet toereikend voor de 

noodzakelijke omvorming van het leefgebied van de weidevogels. Men kiest wel voor uitgesteld 

maaien, maar niet voor minder mest of een hoger waterpeil. En pakketten voor het vergroten van de 

kruidenrijkdom zijn er niet. Dat betekent nog steeds dat het gras te lang is, met te weinig bloeiende 

kruiden dus te weinig insecten. De kuikens kunnen na een regenbui niet opdrogen in dit lange gras 

en verhongeren door een tekort aan insecten. Hoe komt het dat boeren niet kiezen voor  kruidenrijk 

gras? Ten eerste worden er slechts kortlopende contracten gesloten voor 1 jaar. Dat betekent geen 

investeringsperspectief voor de boer. Bovendien kost het jaren voordat voedselrijk Engels raaigras is 

omgevormd tot vochtig, kruidenrijk grasland. Ten tweede zijn vergoedingen die er tegenover staan 

onvoldoende om de extra kosten en moeite te compenseren. Er is dus veel extra geld nodig èn 

omvorming van het subsidiesysteem. Het is jammer dat het geld voor het Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer (ANLb) al voor zes jaar is weggegeven, want daarmee ontbreekt het u op dit 

moment aan een breekijzer. Het moet dus via een andere weg. De NLO partners roepen u op om als 

provincie het heft in eigen handen te nemen en nog dit jaar te komen met een daadkrachtig 

actieplan en bijbehorende extra middelen. Om de weidevogels te redden is nodig dat 30% van het 

aangewezen leefgebied in Zuid-Holland wordt omgevormd tot vochtig kruidenrijk grasland. Mocht dit 

niet lukken door aanpassingen  of aanvullingen op het ANLb, dan staan wij als terreinbeherende 

organisaties u graag ter beschikking om het benodigde reservaatgebied in Zuid-Holland te realiseren. 

 

Nationaal Park Hollandse duinen als impuls voor de Zuid-Hollandse 

leefomgevingskwaliteit 

Zuid-Holland is één van de regio’s waar de komende decennia de bevolking blijft groeien. 

Tegelijkertijd verandert het klimaat, wat een extra uitdaging betekent voor het behoud van 

biodiversiteit. De case van de duinen en het Nationaal Park Hollands Duinen levert een aantal 

ingrediënten voor het antwoord op die vraag. 

 

De duinen zijn belangrijk voor een aantal grote opgaven in de regio: biodiversiteit, verstedelijking, 

economie. De duinen vormen voor het westen van de Randstad een gouden rand met internationale 

topnatuur. Het is mede daardoor een door bewoners en bezoekers een hoog gewaardeerd gebied. 

Het levert een grote bijdrage aan een aantrekkelijk woonklimaat. Ook economisch doen de duinen 

ertoe en leveren een grote bijdrage aan de toeristische aantrekkingskracht van de Hollandse kust. 
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De duinen worden steeds meer een eiland in een drukke stedelijke regio. Ze staan onder druk door 

isolatie als gevolg van stedelijke en infrastructuurontwikkeling, hoge recreatiedruk en emissies zoals 

stikstof. Zonder actief beleid zullen de duinen steeds minder de bijdrage aan de grote opgaven in de 

regio kunnen leveren. De kwetsbaarheid van biodiversiteit voor klimaatverandering zal toenemen. 

 

Wat er nodig is om de bijdrage aan de opgaven te behouden en te versterken: 

 Top bescherming en beheer voor de N2000 gebieden, de gouden rand; 

 In stand houden en ontwikkelen van de groene landschappelijke verbindingen die er nu nog 

zijn (bijvoorbeeld Duivenvoorde corridor, Groene Buffer Valkenburg); 

 Ontwikkelen van een buffer met groen en recreatie in de kustlandschappen grenzend aan de 

duinen (bijvoorbeeld Bollenstreek, Duin, Horst en Weide, Hof van Delfland); 

 Creëren van goed ontsloten poorten voor bezoekers, waarbij de beleving al buiten de duinen 

begint. 

 

Deze ambities zijn ook die van het nieuwe Nationaal Park Hollands Duinen. Het Nationaal Park kan 

een grote impuls vormen voor de genoemde opgaven. Nu inzetten op deze 4 punten gaat renderen. 

 

Welke rol kunnen de terreinbeheerders hierin spelen? Onze passie en kennis zit in beheer van 

natuurgebieden voor natuur, recreatie en water. We kunnen de gouden rand garanderen. Ook 

kunnen we partners zijn in het ontwikkelen van groen en recreatie buiten de natuurgebieden. 

 

Wat we hiervoor nodig hebben is dat we als beheerder in onze kracht worden gezet. Dat betekent: 

 Zorg voor een financieringsmodel dat op meerdere pijlers rust – overheid en eigen 

inkomsten van bijvoorbeeld leden en klanten. Zorg vanuit de overheid voor lange termijn 

continuïteit in het eigen aandeel daarin. 

 Zorg voor ruimte in regelgeving voor initiatief van beheerders voor efficiënte en innovatieve 

oplossingen en samenwerking. 

 Neem een faciliterende rol in de bovengemeentelijke (ruimtelijke) opgaven die van 

essentieel belang zijn voor  het Nationaal Park en veranker deze in de omgevingsvisies. 

 

Tot slot 

Wij zijn als NLO partners van harte bereid om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een 

nieuw en ambitieus natuurbeleid en zo samen te werken aan een mooi en soortenrijk Zuid-Holland! 

 

 

Dunea 

Het Zuid-Hollands Landschap 

Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) 

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 

Natuurmonumenten 
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