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Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) 
komt op voor een duurzame samenleving. Wij richten 
ons hierbij op de natuur en het milieu in Zuid-Holland. 
Dit doen wij samen met circa 300 lokale en regionale 
organisaties. Zo werken wij samen aan een mooi en 
duurzaam Zuid-Holland.

Rol NMZH: verzamelen input

• December 2017: Brede netwerkbijeenkomst achterban

• Januari / februari 2018: Expert meetings

• 1 maart: brede voortgangsbijeenkomst achterban

• Maart: digitale raadpleging (Groene Peiler)

• April: bijeenkomst conceptvisie
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Groenblauwe visie: zes opgaven

• Gezonde leefomgeving en welbevinden mens

• Stad: meer groen en blauw in en om de stad

• Economie: natuurlijk kapitaal meenemen bij maatschappelijk 
verantwoord ondernemen

• Stimuleren participatie en mede-eigenaarschap

• Investeren in landschap en erfgoed

• Behoud en versterken van natuurgebieden, landschap, 
soortenbescherming en beheer

Ambities proces

Proces:

Provincie als verbindende partij

- Verbinden tussen partijen betrokken bij groenblauwe 

leefomgeving

- Verbindingen leggen tussen sectoren (natuur, zorg, cultuur)

Provincie houdt de regie

- Ruimtelijke bescherming, soortenbescherming

- Realisatie natuur- en recreatiegebieden

Een inspirerend en integraal verhaal over waar we naartoe willen

- Vergroten bewustwording van belang groen, natuur en

landschap

- Ecosysteemdiensten maken belang voor iedereen duidelijk

- Bewustwording begint bij kinderen (educatie)

- Dialoog over ontwikkelingen en toekomst

Ambities inhoud
Landbouw

- Verlagen milieudruk (natuurinclusieve landbouw)

- Productie voor lokale behoefte versus concurreren op wereldmarkt

- Vergroten waarden grond (van alleen productie naar beleving, 

biodiversiteit etc.)

- Nieuwe perspectieven voor toekomst boeren

Bodemdaling door veenoxidatie wordt teruggedrongen
- Peil volgt functie versus functie volgt peil

- Bijdrage aan reductie CO2 uitstoot, waterkwaliteit etc.

- Nieuwe functies met grotere maatschappelijke meerwaarde (natuur, 

recreatie etc.)

Natuurinclusief bouwen

Meer groen in en om de stad

- Stadsranden met groene recreatiemogelijkheden om de stad
- Groenblauwe structuren in de stad 

- Verbindingen tussen stad en landschap (groene vingers de stad in)

Hoe deze ambities te realiseren?

Welke partijen kunnen welke instrumenten inzetten?

Bijvoorbeeld: provincie, ruimtelijk beleid

gemeente, investeringen

overheid plus ngo’s, lobby richting rijk

etc.

In welk gebied zijn deze ambities relevant?

Bijvoorbeeld: grote steden

agrarisch gebied

Groene Hart

Etc.
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