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Provinciale Staten Zuid-Holland

Onderwerp

Ontwerpbesluit omgevingsbeleid module soortenbescherming,

faunabeheer en exotenbestrijding

Geachte Statenleden,

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Wij brengen u op de hoogte van ons voornemen de Ontwerp Herziening

Omgevingsbeleid Module Soortenbeleid ter inzage te leggen. Overeenkomstig de

protocol afspraken leggen wij het ontwerp ter inzage na bespreking daarvan in

Provinciale Staten. Bijgaand ontvangt u het ontwerp, ter kennisneming en ter

bespreking.

De ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Soortenbeleid heeft betrekking op een

partiële wijziging van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het

Omgevingsprogramma. Daarnaast wordt ook de nieuwe Zuid-Hollandse

Omgevingsverordening (ZHOV) gewijzigd. De ZHOV treedt in werking als de

Omgevingswet in werking treedt. 

Het regelmatig aanpassen van het Omgevingsbeleid is nodig en wenselijk om het beleid

actueel en toepasbaar te houden. 

De Module soortenbeleid is aangekondigd op de Lange Termijn Agenda van Provinciale

Staten. Op 18 mei 2021 hebben gedeputeerde Potjer en gedeputeerde Stolk de

discussienotitie over soortenbescherming, faunabeheer, exoten en dierenopvang naar

Provinciale Staten gestuurd (kenmerk PZH-2021-776309525). De discussienotitie is met

input vanuit de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM) in samenspraak met

diverse belanghebbenden uitgewerkt naar een richtinggevend kader Soortenbeleid. Op

14 december 2021 hebben wij dit richtinggevend kader Soortenbeleid naar Provinciale

Staten gestuurd (kenmerk PZH-2021-792957193). Het richtinggevend kader is in de

Statencommissie KNM van 23 maart 2022 besproken. Het richtinggevend kader

Soortenbeleid is verwerkt in de nu voorliggende Module Soortenbeleid.

De Module omvat een drietal onderwerpen:

http://www.zuid-holland.nl/
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- Soortenbescherming

- Faunabeheer

- Bestrijding en beheer van invasieve exoten 

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen waar de gemaakte keuzen vanuit het eerder

voorgelegde richtinggevend kader Soortenbeleid zijn geland binnen de module

soortenbeleid. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere en technische aanpassingen

gedaan.

Digitale plannen

De ontwerpwijzigingen van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening, het

Omgevingsprogramma en de ZHOV worden digitaal vormgegeven en volgens de

wettelijke eisen ‘in elektronische vorm’ vastgesteld. De definitieve teksten zijn in te zien

via de link op de provinciale website. Papieren versies van de vier digitale

wijzigingsbesluiten zijn gebundeld in het document: ‘Ontwerp Herziening

Omgevingsbeleid Module Soortenbeleid’.

Participatie

In het proces om te komen tot een gedragen soortenbeleid zijn er meerdere gesprekken

gevoerd met een brede afvaardiging van belanghebbende sectoren: 

-  Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd over de diverse onderwerpen: waar

liggen kansen en knelpunten binnen het toekomstige beleid van Zuid-Holland?

Deze gesprekken zijn multisectoraal gevoerd; 

-  Er zijn oriënterende gesprekken geweest over de mogelijke beleidsrichtingen per

onderwerp: welke richtingen zijn er mogelijk/wenselijk en wat zijn de voordelen

bij deze richtingen? Deze gesprekken zijn multisectoraal gevoerd; 

-  Er zijn gesprekken geweest over de voorkeuren per belanghebbende sector:

welke beleidsrichting heeft de voorkeur van deze sector? Deze gesprekken in

deze ronde zijn gevoerd met een afvaardiging binnen de sector. 

De input uit deze gesprekken heeft bijgedragen aan de keuzen die Gedeputeerde Staten

van Zuid-Holland hebben voorgelegd aan Provinciale Staten over de te kiezen

beleidsrichtingen. 

De volgende partijen zijn betrokken geweest: omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid en

Haaglanden, gemeenten, waterschappen, Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE),

delegatie van wildbeheereenheden (WBE’s) inclusief de koninklijke Nederlandse

Jagersverenging en Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer,

natuurorganisaties, landbouw (LTO, Boerennatuur), terreinbeherende organisaties,

drinkwaterbedrijven, dierenopvangorganisaties, dierenrechtenorganisaties,

woningbouwcorporaties, Bouwend Nederland, ecologische adviesbureaus, Port of

Rotterdam, Rotterdam – The Hague Airport, Eneco en Bij12. 

Er is gestreefd naar een goede representatie van de diverse sectoren. Dit betekent niet

dat alle partijen zich gehoord zullen voelen in de gekozen beleidsrichtingen: Zuid-
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Holland heeft zeer veel partijen die betrokkenheid hebben/ belanghebbende zijn bij

deze onderwerpen.

 

De verdere procedure vindt gebundeld plaats in het kader van deze herziening. Na

(eventuele; zie vervolgprocedure hieronder) bespreking van het ontwerp in Provinciale

Staten, wordt het ontwerp gedurende zes weken ter inzage gelegd. Eenieder wordt

daarbij in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen worden

betrokken bij de vaststelling van de herziening en kunnen leiden tot aanpassing van het

ontwerp.

Tijdens de Integrale Commissie van 2 juni 2021 is door gedeputeerde Potjer toegezegd

te verkennen of en op welke wijze biodiversiteit kan worden meegenomen bij de

ruimtelijke inpassing van bedrijven. Binnen de Module Soortenbeleid is deze toezegging

meegenomen en uitgewerkt. Dit heeft erin geresulteerd, dat in de verordening is

opgenomen, dat er bij grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen tevens gezocht wordt

naar manieren om de inheemse biodiversiteit te versterken.

Vervolgprocedure

Bij eerdere besprekingen van het soortenbeleid heeft u kenbaar gemaakt dat u het

soortenbeleid nog deze collegeperiode wilt vaststellen. Met oog op de doorlooptijd tot

definitieve vaststelling adviseren wij u daarom om het Ontwerp Herziening

Omgevingsbeleid Module Soortenbeleid direct ter in zagen te leggen of anders zo

spoedig mogelijk te agenderen ter bespreking in de commissie Klimaat natuur en Milieu

(KNM) aangezien de integrale commissie reeds vol zit. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

waarnemend secretaris, voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM  drs. J. Smit

  

Bijlagen:

- Bijlage 1 Ontwerp Herziening Module Soortenbeleid

- Bijlage 2 Tabel verwerking keuzes richtinggevend kader naar module soortenbeleid

- Bijlage 3 Leefomgevingstoets Herziening Omgevingsbeleid Module Soortenbeleid 


