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(met verwijzing naar pagina in herzieningsdocument)

Beleidskeuze 3.1: Hoe gaat Provincie Zuid-Holland verder invulling geven aan het instrument

indicatorsoorten?

Provincie Zuid-Holland handelt communicatief (indicatorsoorten worden gebruikt voor de

communicatie om uit te leggen waarom bepaalde ingrepen in de fysieke leefomgeving worden

gedaan en als er incidenteel kansen zich voordoen worden deze benut indien er ook budget kan

worden vrijgemaakt), maar neemt ook de regie en benut structureel kansen in de fysieke

leefomgeving om het leefgebied van indicatorsoorten te verbeteren en de biodiversiteit te

bevorderen en maakt hier middelen (zoals capaciteit, informatie en/of financiën) voor

beschikbaar, waarbij de verbetering van het leefgebied van de indicatorsoorten waar mogelijk en

zinvol integraal wordt meegenomen bij de projecten of relevante beleidsvelden van Provincie

Zuid-Holland in de fysieke leefomgeving en maakt hier middelen (zoals capaciteit, informatie en/of

financiën) voor beschikbaar. 

Beleidskeuze: Soortenbescherming (p13)

Maatregel: Actieve soortenbescherming via het

instrument icoonsoorten (p28)

Beleidskeuze 3.2: Prioriteren tussen indicatorsoorten

Bij maatregelen in het kader van actieve soortenbescherming krijgen alle indicatorsoorten

evenveel aandacht. Omdat er vanuit Natura2000 en Natuurnetwerk Nederland al gewerkt wordt

aan de verbetering van het leefgebied van indicatorsoorten die hier voorkomen, ligt de focus voor

actieve soortenbescherming buiten natuurgebieden. Denk hierbij aan natuurinclusieve (land)bouw

waarbij binnen de indicatorsoorten de prioriteit ligt bij Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten (VHR)

buiten natuurgebieden aangevuld met de typische Zuid-Hollandse soorten zoals zandhommel of

begeleidende soorten die typisch Zuid-Hollands zijn maar geen VHRsoort.

Beleidskeuze: Soortenbescherming (p13)

Maatregel: Actieve soortenbescherming via het

instrument icoonsoorten (p28)



Beleidskeuze 3.3: natuur in de stad

Provincie Zuid-Holland beschouwt natuur in de stad als een taak van de gemeenten en 

vervult hier alleen haar wettelijke taak voor VHR-soorten. Aanvullend neemt provincie ook een

actieve rol als facilitator en verbinder om het leefgebied van VHR-soorten en indicatorsoorten te

versterken in het stedelijk gebied. PZH brengt samen met netwerkpartners in beeld waar potenties

liggen voor deze soorten en ontwikkelt hiervoor een stimuleringsprogramma.

Maatregel: Biodiversiteit als dwarsdoorsnijdend

thema om een natuurinclusieve benadering te

realiseren (p22)

Maatregel: Passieve soortenbescherming middels

vrijstellingen, ontheffingen en gebruik leges  

Omgevingsverordening (p23)

Beleidskeuze 3.4: natuurinclusief bouwen

Provincie Zuid-Holland zorgt voor de borging van VHRsoorten en indicatorsoorten bij

natuurinclusief bouwen in haar eigen projecten en probeert hier andere partijen mee te

enthousiasmeren / voor te stimuleren, waarbij de provincie onderzoekt met welke instrumenten

vorm kan worden gegeven aan actief stimuleren van VHRsoorten en de leefgebieden van

indicatorsoorten bij natuurinclusief bouwen. De mogelijkheden komen als concreet voorstel terug

bij Gedeputeerde Staten en/of Provinciale Staten.

Beleidskeuze: Soortenbescherming (p13) 

 

Maatregel: Biodiversiteit als dwarsdoorsnijdend

thema om een natuurinclusieve benadering te

realiseren (p22) 

 

Maatregel: Proactieve soortenbescherming door

natuurinclusief bouwen en – werken bij grote

ruimtelijke projecten te stimuleren (p25) 

 

Omgevingsverordening (p40)

Beleidskeuze 3.5: Faunavoorzieningen bij provinciale infrastructuur

Provincie Zuid-Holland werkt ook aan de passeerbaarheid van fauna waar geen Natuurnetwerk

Nederland ligt, maar waar wel een faunapassage gewenst is vanuit natuur of veiligheid.

Maatregel: Proactieve soortenbescherming door

faunavoorzieningen bij provinciale infrastructuur te

realiseren (p27)

Beleidskeuze 3.6: biodiversiteit bij grote ruimtelijke projecten en energietransitie

Provincie Zuid-Holland stimuleert biodiversiteit bij de ruimtelijke projecten en in de nabijheid

hiervan. En onderzoekt in hoeverre dit als randvoorwaarde gesteld kan worden bij nieuwe

projecten en deze randvoorwaarde kan worden meegenomen in het ruimtelijk beleid.

Maatregel: Biodiversiteit als dwarsdoorsnijdend

thema om een natuurinclusieve benadering te

realiseren (p22)

Omgevingsverordening (p40)

Beleidskeuze 3.7: (her)introductie inheemse faunasoorten binnen Zuid-Holland Maatregel: Passieve soortenbescherming middels

vrijstellingen, ontheffingen en gebruik leges (p23)



Provincie Zuid-Holland faciliteert de (her)introductie van soorten alleen als dit vanuit het

versterken/behouden van een genetische gezonde populatie noodzakelijk is of een lokaal

uitgestorven soort niet op eigen kracht kan terugkeren. Randvoorwaarde is dat het leefgebied op

orde is. Vooraf worden afspraken gemaakt over beheer van de soort indien dit vanuit

andere belangen noodzakelijk kan zijn.

Beleidskeuze 3.8: Ontheffingverlening Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland zet de bestaande werkwijze met betrekking tot het verstrekken van

ontheffingen voort. waarbij Provincie Zuid-Holland per soort onderzoekt in hoeverre het juridisch

mogelijk is om voor algemeen voorkomende soorten de onderzoeksinspanning voor de aanvraag

voor een ontheffingen te verlagen  indien deze soorten ruim binnen het leefgebied vanuit het

project worden gecompenseerd. Als dit mogelijk is wordt dit binnen Zuid-Holland 

geïmplementeerd.

Maatregel: Passieve soortenbescherming middels

vrijstellingen, ontheffingen en gebruik leges (p23)

Beleidskeuze 3.9: sturen op maatregelen via leges

Provincie Zuid-Holland onderzoekt de mogelijkheid om korting op leges te geven bij duidelijk

bovenwettelijke maatregelen die bijdragen aan de biodiversiteit welke zich richt op het leefgebied

van indicatorsoorten en beschermde soorten bij ruimtelijke ontwikkelingen en waarbij geen

provinciale middelen zijn ingezet om dit te bewerkstelligen. Als dit mogelijk is, wordt een voorstel

hiervoor voorgelegd aan Gedeputeerde Staten en/of Provinciale Staten.

Maatregel: Passieve soortenbescherming middels

vrijstellingen, ontheffingen en gebruik leges (p23)

Beleidskeuze 3.10: Vrijstelling kleine marterachtigen bij ruimtelijke ontwikkeling

Kleine marterachtigen blijven op de vrijstellingslijst, maar provincie Zuid-Holland onderzoekt welke

mogelijkheden er zijn om het leefgebied van deze soorten actief te bevorderen om de populatie

kleine marterachtigen hiermee gezond te houden en werkt met de uitkomsten gericht aan de

verbetering van het leefgebied, zowel in de communicatie als concrete projecten in de fysieke

leefomgeving.

Maatregel: Passieve soortenbescherming middels

vrijstellingen, ontheffingen en gebruik leges (p23)



Beleidskeuze 3.11: Jaarrond beschermde nesten: landelijke lijst opnemen in beleid of een

provinciale lijst opstellen?

Provincie Zuid-Holland voegt soorten die kwetsbaar zijn in Zuid-Holland toe aan de lijst en

verwijdert soorten van de lijst die zich in een goede staat van instandhouding bevinden.

Maatregel: Passieve soortenbescherming middels

vrijstellingen, ontheffingen en gebruik leges (p23)

Beleidskeuze 3.12: In hoeverre wil de provincie soortenmanagementplannen actief

ondersteunen?

Provincie Zuid-Holland maakt SMP mogelijk  door het uitspreken van de ambitie om met SMP te

willen werken en het verlenen van goedkeuring aan SMP, waarbij Provincie Zuid-Holland een

actieve rol neemt in het verzamelen en ontsluiten van data en ondersteuning biedt aan

gemeenten inzake het opstellen van een SMP.

Maatregel: Passieve soortenbescherming middels

vrijstellingen, ontheffingen en gebruik leges (p23) 

Beleidskeuze 4.1: In hoeverre wil Zuid-Holland faunabeheer inzetten voor het voorkomen of 

beperken van economische schade, volksgezondheid en veiligheid?

Provincie Zuid-Holland wil faunabeheer inzetten ook als hier uiteindelijk dieren bij gedood moeten

worden. Hierbij werkt Provincie Zuid-Holland met een escalatieladder.

Beleidskeuze: Faunabeheer (p14)

Beleidskeuze 4.2: Moet de samenstelling van het bestuur van de FBE worden uitgebreid met een

vertegenwoordiger namens de Zuid-Hollandse gemeenten of waterschappen?

Provincie Zuid-Holland adviseert aan de FBE om het bestuur uit te breiden met een

vertegenwoordiger van de Zuid-Hollandse gemeenten of waterschappen.

Leidt niet tot aanpassingen in het beleid.

Beleidskeuze 4.3: Moet de provincie een rol krijgen bij de benoeming van de onafhankelijke

voorzitter van de FBE?

GS benoemt de onafhankelijke voorzitter van de FBE na consultatie FBE.

Omgevingsverordening (p40)



Beleidskeuze 4.4: Welke rol neemt de Provincie Zuid-Holland in het ondersteunen van de WBE’s

inzake professionalisering?

Provincie Zuid-Holland stelt samen met FBE en WBE's een doorlopend ontwikkel- en

professionaliseringstraject op, mede met het oog op intensivering van de samenwerking tussen de

WBE’s, de FBE en de provincie.

Maatregel: Ondersteuning organisatie en uitvoering

van het faunabeheer (p31)

Beleidskeuze 4.5: Welke rol neemt de Provincie Zuid-Holland in het ondersteunen van de WBE’s

inzake de uitvoering van de faunabeheerplannen? 

Provincie Zuid-Holland ondersteunt in afstemming met de FBE de WBE's in de uitvoering van de

faunabeheerplannen.

Maatregel: Ondersteuning organisatie en uitvoering

van het faunabeheer (p31)

Beleidskeuze 4.6: Is het wenselijk dat de looptijd van de faunabeheerplannen worden aangepast 

ten behoeve van een zorgvuldige uitvoering? 

Voor faunasoorten waarbij wordt voorzien dat er meerdere jaren aan beheer nodig is kan er

gekozen worden voor een langere looptijd van maximaal 10 jaar met de mogelijkheid voor een

tussentijdse evaluatie.

Omgevingsverordening (p40)

Beleidskeuze 4.7: In hoeverre zet de provincie in op het bestrijden of beheren ter voorkoming

van landbouwschade? 

Provincie Zuid-Holland maakt populatiebeheer en schadebestrijding mogelijk als er sprake is van

een dreigende schade van €20.000 of meer binnen de gehele provincie.

Maatregel: Toestemmingen voor faunabeheer (p29)

 

Beleidskeuze 4.8: Tegemoetkomingspercentage verlagen of in standhouden?

GS gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een lager tegemoetkomingspercentage te

hanteren dat afhankelijk is van de mogelijkheden tot beheren (incl voorkomen/beperken van

schade) van inheemse beschermde diersoorten die schade berokkenen. Indien een lagere

tegemoetkomingspercentage wordt gehanteerd hoeft er niet getoetst te worden op het adequaat

Beleidskeuze: Faunabeheer (p14)



gebruik van de (preventieve) maatregelen om voor de tegemoetkoming voor de schade in

aanmerking te komen.

Beleidskeuze 4.9: In hoeverre schenkt de provincie extra aandacht aan jacht en 

schadebestrijding binnen de N2000-beheerplannen? Hierbij is het behalen van de

instandhoudingsdoelstellingen leidend.

Provincie Zuid-Holland schenkt extra aandacht aan populatiebeheer en schadebestrijding in

nieuwe N2000-beheerplannen om schade door (al dan niet beschermde) diersoorten aan

natuurwaarden van het betreffende N2000 gebied te beperken/voorkomen, waarbij ook de

economische schade die wordt veroorzaakt door (al dan niet beschermde) diersoorten, binnen en

in de directe nabijheid van de N2000-gebieden wordt meegewogen. 

Maatregel: Toestemmingen voor faunabeheer (p29)

Beleidskeuze 4.10: Schade in de nabijheid van N2000-gebieden ruimer vergoeden?

Nee, er komt geen speciale regeling voor schade in de nabijheid van N2000- gebieden

Leidt niet tot aanpassingen in het beleid.

Beleidskeuze 4.11: Ganzenrustgebieden behouden, verkleinen, vergroten? 

De werking en de locatie van de ganzenrustgebieden evalueren en op basis daarvan aanpassen

(vergroten/verkleinen/verleggen) indien dit wenselijk is.

Maatregel: Ganzenrustgebieden voor de

overwinterende inheemse ganzen (p38) 

Beleidskeuze 4.12: in hoeverre zet de provincie in op het terugdringen van de jaarrond

verblijvende populaties ganzen (standganzen) genoemd? 

Provincie Zuid-Holland zet actief in op het terugdringen van de populatie standganzen naar een

gewenste doelstand per soort om daarmee de schade en risico’s terug te dringen. Hier zet Zuid-

Holland intensief op in.

Beleidskeuze: Faunabeheer (p14)

Maatregel: Beheer ganzenpopulaties (p33)

Beleidskeuze 4.13: blijft de winterrust in stand voor de grauwe gans buiten de

ganzenrustgebieden en de Natura2000-gebieden?

Beleidskeuze: Faunabeheer (p14)

Maatregel: Beheer ganzenpopulaties (p33)



Provincie Zuid-Holland maakt het mogelijk dat grauwe ganzen het gehele jaar beheerd kunnen

worden buiten de ganzenrustgebieden en de Natura2000-gebieden om   daarmee de populatie

beter tot een acceptabel niveau te krijgen, die in verhouding staat met de belangen vliegveiligheid,

schade aan gewassen, volksgezondheid en aan de biodiversiteit.

Maatregel: Ganzenrustgebieden voor de

overwinterende inheemse ganzen (p38)

Beleidskeuze 4.14: in hoeverre zet de provincie in op populatiebeheer van damherten?

Provincie Zuid-Holland zet in op een gezonde populatie damherten in het huidige leefgebied in de

duinen (Kennemerland-Zuid) en hanteert daarbuiten een nulstand.

Beleidskeuze: Faunabeheer (p14)

Maatregel: het beheer van reeën en damherten

(p35)

Beleidskeuze 4.15: in hoeverre zet de provincie in op de bestrijding van vossen ter bescherming

van kwetsbare soorten? 

Provincie Zuid-Holland faciliteert predatiebeheer door het verlenen van ontheffingen ter

bescherming van VHR-soorten, waarbij de provincie onderzoekt of er gebieden / locaties zijn in de

provincie waar een nulstand van vossen kan worden behouden/ gerealiseerd. Als dit mogelijk is,

zet Provincie Zuid-Holland hierop in.

Beleidskeuze: Faunabeheer (p14)

Maatregel: Voorkomen dan wel beperken van de

predatie ter bescherming van kwetsbare soorten

waaronder grond broedende vogels (p37)

Beleidskeuze 4.16: in hoeverre zet de provincie in op de bestrijding van (verwilderde) katten ter

bescherming van kwetsbare soorten?  

Provincie Zuid-Holland accepteert predatie van inheemse fauna door (verwilderde)  katten,

waarbij Provincie Zuid-Holland wel gaat onderzoeken in hoeverre deze predatie te beperken is,

bijvoorbeeld door te onderzoeken of een ophokplicht voor niet-zwervende katten effectief is én

kan worden ingezet in kwetsbare perioden rondom N2000, NNN en/of weidevogelkerngebieden.

Beleidskeuze: Faunabeheer (p14)

Maatregel: Voorkomen dan wel beperken van de

predatie ter bescherming van kwetsbare soorten

waaronder grond broedende vogels (p37)

Beleidskeuze 4.17: in hoeverre zet de provincie in op de bestrijding van verwilderde katten ter

bescherming van kwetsbare soorten? 

Provincie Zuid-Holland staat alleen TNRC toe in Zuid-Holland, waarbij verwilderde katten worden

vrijgelaten op de locatie waar ze gevangen zijn, behalve als het gaat om gebieden met N2000-

status, Natuurnetwerk Nederland of weidevogelbescherming. Waarbij Zuid-Holland gaat

Beleidskeuze: Faunabeheer (p14)

Maatregel: Voorkomen dan wel beperken van de

predatie ter bescherming van kwetsbare soorten

waaronder grond broedende vogels (p37)



onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om verwilderde katten niet meer uit te zetten en indien

mogelijk hier ook op inzet.

Beleidskeuze 4.18: Welke rol neemt de provincie in het beheren van de meeuwen en andere

soorten in de stad ter voorkoming van schade en overlast? 

Provincie Zuid-Holland onderzoekt in hoeverre een ondersteunende rol van de provincie, de

gemeenten kan helpen met de onderbouwing van de problematiek van overlastveroorzakende

fauna binnen het stedelijk gebied.

Maatregel: ‘Probleemsoorten’ in de

stedelijke/industriële omgeving (p36)

Beleidskeuze 4.19: Welke rol neemt de provincie in het beperken van meeuwen overlast in het

stedelijk- en havengebied?

Provincie Zuid-Holland verleent ontheffing voor het verjagen en incidenteel bewerken/verplaatsen

van nesten om risico's in het kader van de veiligheid en volksgezondheid te beperken, waarbij de

initiatiefnemer compenserende al dan niet mitigerende maatregelen moet uitvoeren. Provincie

Zuid-Holland onderzoekt hierbij of het mogelijk is om de meeuwen zoveel mogelijk in de

buitenstedelijke (predatievrije) broedkolonies te houden of naar nieuwe (predatie- en

verstoringsvrije) broedkolonies te verplaatsen waarbij dit niet conflicteert met broedgelegenheid

van andere kustbroedvogels en gaat hier mee aan de slag.

Maatregel: ‘Probleemsoorten’ in de

stedelijke/industriële omgeving (p36)

Beleidskeuze 4.20: Populatiebeheer reeën

Provincie Zuid-Holland kan besluiten tot beheer reeënpopulatie in het kader van het belang van

verkeersveiligheid, waarbij volgens de escalatieladder wordt gewerkt.

Beleidskeuze: Faunabeheer (p14)

Maatregel: het beheer van reeën en damherten

(p35)

Beleidskeuze 5.1: De rol en taak van Provincie Zuid-Holland bij wijdverspreide invasieve exoten

zoals benoemd in bijlag 10 van de regeling Wet natuurbescherming. 

Provincie Zuid-Holland faciliteert het beheer van wijdverspreide soorten. Andere overheden en

terreineigenaren hebben een medeverantwoordelijkheid voor hun publieke taak en/of privaat

eigendom. Daar waar bestrijding van exoten samenvalt met een publieke taak van een andere

overheid, ligt het initiatief en de verantwoordelijkheid bij het betreffende bestuursorgaan en

Beleidskeuze: Bestrijding en beheer van invasieve

exoten (p16)

Maatregel: bestrijding en beheer invasieve exoten

(p39)

 



komen de met de bestrijding samenhangende kosten voor diens rekening. Hetzelfde geldt voor 

particulieren of particuliere organisaties. 

Beleidskeuze 5.2 Voor welke invasieve exoten kan Zuid-Holland maatregelen treffen?

Provincie Zuid-Holland neemt alleen maatregelen om een verdere verspreiding van de soorten

genoemd in bijlage 10 van Regeling natuurbescherming tegen te gaan (=wettelijke taak).

Daarnaast kan zij maatregelen nemen tegen invasieve exoten die niet in bijlage 10 van Regeling

natuurbescherming staan als deze beschermde biodiversiteit schaden, al of niet in combinatie met

schade aan de economie en/of de volksgezondheid.

Beleidskeuze: Bestrijding en beheer van invasieve

exoten (p16)

Maatregel: bestrijding en beheer invasieve exoten 

(p39)

Beleidskeuze 5.3 waar kan Provincie Zuid-Holland wijdverspreide invasieve exoten zoals

benoemd in bijlag 10 van de regeling Wet natuurbescherming beheren?

Provincie Zuid-Holland beheert invasieve exoten die wijdverspreid zijn alleen in en rond eigen

gebieden, NNN en N2000-gebieden of als deze soorten een belangrijke populatie VHR-soorten in

het buitengebied bedreigen.

Beleidskeuze: Bestrijding en beheer van invasieve

exoten  (p18)

Maatregel: bestrijding en beheer invasieve exoten 

(p39)

Beleidskeuze 6.1 Structurele bijdrage vanuit Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland stelt eenmalig, over een periode van twee jaar, een bijdrage (€ 50.000) aan

dierenopvangorganisaties / dierenambulances ter beschikking om een professionaliseringsslag te

kunnen maken.

Beleidskeuze: Soortenbescherming (p13)

Beleidskeuze 6.2 Mochten er financiële middelen bij keuze 6.1 beschikbaar worden gesteld, uit 

welk budget moet dit komen? 

Algemene middelen: dierenopvang is een losstaand dossier.

Beleidskeuze: Soortenbescherming (p13)

Beleidskeuze 6.3 Opvang niet-invasieve exoten door dierenopvang.

Bij een eventuele jaarlijkse vergoeding zoals beschreven in beleidskeuze 6.1 stelt Provincie Zuid-

Holland als voorwaarde dat er geen niet-invasieve exoten worden vrijgelaten na opvang.

Beleidskeuze: Soortenbescherming (p13)




