
 
 

Samen werken aan een rijke groenblauwe leefomgeving in Zuid-Holland 

Samenvatting eerste bijeenkomst 

 

Op 11 december 2017 vond de eerste bijeenkomst plaats van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) voor het verzamelen van inbreng vanuit 

het Zuid-Hollandse natuurnetwerk voor de totstandkoming van een provinciale visie op de groenblauwe leefomgeving. Ondanks dat het door de winterse 

weersomstandigheden niet voor iedereen die zich had aangemeld ook mogelijk was om aanwezig te zijn, kijkt de NMZH toch terug op een geslaagde en 

inspirerende avond.  

 

Aanpassing provinciale beleid  

De avond startte na een woord van welkom met een presentatie van Ed Weijdema van de provincie Zuid-Holland waarin werd toegelicht waarom de 

provincie Zuid-Holland bezig is met het opstellen van een nieuwe visie op de groenblauwe leefomgeving en hoe deze visie gaat passen in het nieuwe 

omgevingsbeleid. Het huidige groenbeleid van de Provincie Zuid-Holland ligt vast in de beleidsvisie groen. Deze visie is echter om een aantal redenen toe 

aan een actualisatie. Zo zijn er een aantal aanvullingen op het beleid nodig naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming 

waarmee het natuurbeleid verder gedecentraliseerd is van het rijk naar de provincies. Ook is er sprake van een forse verstedelijkingsopgave die 

consequenties heeft voor het groenbeleid. Datzelfde geldt voor de klimaatopgave. Ook is gebleken dat er voor het behalen van de doelen van de Europese 

natuurdoelen meer nodig is dan de nu geplande maatregelen ter versterking van natuur en biodiversiteit. Bovendien vernieuwt de provincie haar 

omgevingsbeleid in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. De groenblauwe visie zal een module vormen die wordt opgenomen in de op te stellen 

provinciale Omgevingsvisie.   De presentatie van Ed Weijdema kunt u bekijken op de website van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland. 

 

Zuid-Hollandse groenblauwe leefomgeving 

Na de presentatie van Ed, gaf Susanne Kuijpers van de NMZH een presentatie over de groenblauwe leefomgeving in Zuid-Holland en de rol van de NMZH bij 

de totstandkoming van de visie op de groenblauwe leefomgeving. Ondanks de schaarse ruimte in Zuid-Holland en de sterke mate van verstedelijking, is de 

diversiteit aan landschappen en de bijbehorende soorten dieren en planten heel bijzonder. We moeten dit koesteren en hier trots op zijn. Ook levert de 

natuur tal van ecosysteemdiensten waar we als mensen veel aan te danken hebben. Maar los van de betekenis die natuur voor ons als mensen heeft, blijft 

het ook essentieel om de intrinsieke waarde niet uit het oog te verliezen en de verantwoordelijkheid die we hebben voor het behoud van biodiversiteit.  

Bovendien staan soorten als iconen symbool voor gezonde en veerkrachtige landschappen.  

De provincie Zuid-Holland heeft de NMZH gevraagd om kennis, input en ideeën vanuit het Zuid-Hollandse natuurnetwerk op te halen als input voor de visie 

op de groenblauwe leefomgeving. Naast de bijeenkomst van 11 december zal de NMZH daarom in de eerste maanden van 2018 ook nog volgende 

bijeenkomsten en een aantal expert meetings rondom specifieke onderwerpen organiseren en een (online) digitale raadpleging houden. Los van deze 



 
 

momenten blijft inbreng tussendoor (via mail, telefoon etc.) ook altijd welkom! De presentatie van Susanne Kuijpers kunt u bekijken op de website van de 

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland. 

 

 

Opgaven en oplossingen in beeld 

Na de inleidende presentaties, werd er in twee groepjes gewerkt aan het inventariseren van opgaven met betrekking tot de groenblauwe leefomgeving in 

Zuid-Holland en mogelijke oplossingen daarvoor: 

 

Opgave Oplossingen Actoren 

Het vasthouden van de regie t.o.v. lagere 
overheden. Bijvoorbeeld met het oog op groene 
corridors (met zowel een ecologische- als 
gebruikswaarde) versus andere ruimtelijke 
keuzes 

Een wervend en inspireren verhaal richting de 
toekomst (50 jaar vooruit), bijvoorbeeld via een 
ruimtelijk plan van een landschapsarchitect in 
combinatie met directief zijn als dat nodig is.  

In eerste instantie provincie (die door het 
wervende verhaal anderen hierin meeneemt) 

Het economische model is aan vernieuwing toe. 
Economie en geld zijn een drijvende kracht 
achter keuzes die gemaakt worden en daarin 
worden ecologische en landschappelijke waarden 
nu niet goed meegenomen. Deze waarden 
moeten ook een plek krijgen in een nieuw 
economisch model waarin alle maatschappelijke 
kosten en baten worden meegenomen om 
betere en meer toekomstvaste keuzes te maken 
en bewustwording van het belang van natuur te 
vergroten. 

Eerlijk en transparant zijn over keuzes en 
afwegingen en alle effecten (kosten en baten) 
hierbij in beeld brengen, de ‘eerlijke’ prijs 
berekenden, inclusief externe effecten.  

 

Er is steeds meer aandacht voor ‘duurzaamheid’, 
maar dit wordt vooral bezien vanuit 
klimaatdoelen. Er ligt echter wel een kans om 
natuur, landschap en groen ook bij oplossingen 
te betrekken omdat deze aspecten bij kunnen 

Inspelen op de aandacht en bewustwording op 
het gebied van duurzaamheid en klimaat, 
bijvoorbeeld door hier ook icoonsoorten bij te 
betrekken die passen binnen een wevend verhaal 

 



 
 

Opgave Oplossingen Actoren 

dragen aan oplossingen (bijvoorbeeld groene 
klimaatbuffers etc.) 

en staan voor een bepaald landschap of 
ecosysteem.  

Met het oog op de forse woningbouwopgave die 
voornamelijk binnen het bestaande bebouwde 
gebied moet landen, is het belangrijk om natuur 
inclusief te bouwen. Zowel met het oog op 
kansen voor natuur bij gebouwen als groen 
ruimte in woonwijken. Deze is nu in ecologisch 
opzicht kwalitatief vaak slecht, terwijl hier door 
goede inrichting en beheer kansen liggen.  Ook 
gronden waar gebouwd moet gaan worden 
bieden kansen voor tijdelijke natuur.  

Op bestuurlijk niveau natuur inclusief bouwen in 
het beleid opnemen en hierin de regie nemen.  

Provincie, gemeenten 

Waarden als rust, stilte en ontoegankelijkheid 
zijn nu nog te weinig beschermd.  

In het beleid deze kwetsbare waarde een plek 
geven (waarde onderkennen) en beschermen 

 

Hoe het ruimtegebruik er in de toekomst uit ziet, 
is onzeker. Mogelijk is dan minder 
landbouwgrond en areaal aan glastuinbouw 
nodig (door bijvoorbeeld minder export). Door 
hier meer zicht op te hebben, kan ook een visie 
ontwikkeld worden hoe met deze ruimte om te 
gaan.  

Nader onderzoek naar de transitie in 
ruimtegebruik.  

 

De waterkwaliteit in Zuid-Holland staat onder 
druk, o.a. door bestrijdingsmiddelen en 
meststoffen vanuit land- en tuinbouw. Ook het 
waterpeil vormt soms een barrière voor het 
behouden of versterken van de kwaliteit van 
natuur en landschap.  

O.a. nieuwe wetlands creëren en inzetten op 
circulaire economie (geen verlies van stoffen 
naar het milieu).  

Waterschappen, provincie, agrarische sector 

Invasieve exoten kunnen een bedreiging vormen 
voor inheems flora en fauna.  

Onderzoeken hoe hiermee om te gaan en de 
vestiging van plaagsoorten te voorkomen.  

 



 
 

Opgave Oplossingen Actoren 

Bodemverzet bij projecten kan een bedreiging 
vormen voor het landschap en haar 
cultuurhistorische waarden. 

De waarde van cultuurhistorie onderkennen 
binnen projecten en deze respecteren. 

 

Grote verstedelijking in Zuid-Holland Gemeenten stimuleren en faciliteren voor meer 
groen. Ook de provincie heeft een bevoegdheid 
en kan eisen stellen. Daarnaast zijn kennis delen 
en communicatie belangrijk.  
De relatie stad-land behouden en versterken 
door de openheid van het landelijk gebied 
voldoende te borgen via het provinciale RO 
beleid.  
Verbindingen tussen stad en plaateland 
versterken door verbindingen (routes, 
infrastructuur etc.), het buitengebied fungeert als 
groene longen van de stad en is van belang voor 
recreanten.  

PZH en grote steden (stadsecologen) en kleinere 
gemeenten hierin meenemen 
VNO-NCW (groene stad charta) 
 
 
Unilever, Rabobank, Campina etc. erbij 
betrekken, maar wel zeer kritisch 
 

Het beheer van natuurgebieden is te veel 
dichtgeregeld ten koste van kwaliteit 

  

Zorgen dat de aanpassingen van het GLB zo 
ingevuld worden dat dit bijdraagt aan de 
kwaliteit van de groenblauwe leefomgeving 

Agrarisch natuurbeheer: 
- Kansen benutten voor voorwaarden  
   natuurbeleid 
- Lange termijn, continuïteit en zekerheid bieden 
- Verplichtend voor alle boeren 
 
Dit ook inzetten om problemen op te lossen met 
betrekking tot bodemvruchtbaarheid, te veel 
stikstofdepositie, daardoor ontstaan nu druk op 
biodiversiteit in natuurgebieden en daarbuiten.  
 

Unilever, Rabobank, Campina etc. erbij 
betrekken, maar wel zeer kritisch 
 



 
 

Opgave Oplossingen Actoren 

Andere manier van produceren door producent 
en consument aan elkaar te koppelen (mini-
coöperatie, herenboeren etc). Toewerken naar 
circulaire economie en kwaliteitsproducten voor 
lokale afzetmarkt ipv wereldmarkt.  

Het verbeteren van de waterkwaliteit  Realiseren van natuurvriendelijke oevers in 
agrarisch gebied 
 
Het combineren van opgaven met betrekking tot 
waterberging, waterkwaliteit en biodiversiteit 
 
Meer voorlichting over de waterkwaliteit en hoe 
dit te verbeteren, met name aan agrariërs en 
loonwerkers 

Waterschap, boeren, provincie, gemeenten 

Participatie stadsmensen en kinderen (the last 
child in the woods) 

Belang van landelijk gebied 
Korte voedselketens 
Draagvlak groen in de stad 

Gemeenten, scholen, bewonersgroepen, boeren 

 

 


