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Dalum vergadering Gedeputeerde Staten

21 lebruati 2017

GS-Voorstel
Beslu¡tnummer

PZH-2017 -581 1 36231 (DOS-201 1 -
001 0738)

Contacj

  

Eindtermijn

21 februan 2017

Stalus

A-Openbaar

Onderwerp:
Brief GS aan PS - Rapportage PBL evaluatie Natuurpact.

Fubliekssamenvatti ng :

ln 2013 hebben het Rijk en de provincie het Natuurpact gesloten, waarmee het natuurbeleid en

de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland werd gedecentraliseerd naar de provincies. Nu,

bijna 4 jaar later, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving de werking van het Natuurpact
geëvalueerd en gepubliceerd in het rapport "Lerende evaluatie van het Natuurpact".

De provincies hebben na de decentralisatie hun nieuwe verantwoordelijkheden goed en

voortvarend opgepakt. PBL constateert dat de uitvoering van de provinciale plannen gunstig

uitpakken voor de biodiversiteit en dat hiermee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de

internationale afspraken, die over biodiversiteit zijn gemaakt. Dat betekent niet dat we achterover
kunnen leunen. We moeten met zijn allen een forse inspanning. plegen om deze plannen waar te
maken

De provincie Zuid-Holland heeft bij de realisatie vooral ingezet op zelfrealisatie door agrariërs. Op

dit moment ziln zo'n 10 ondernemers zo ver dat zij de eerste plannen op gaan stellen om te kijken

op welke manier zij in hun bedrijf over kunnen gaan tot zelfrealisatie binnen de natuuropgave.

Advies:
1. Vast te stellen een brief aan Provinciale Staten waarmee het rapport "Lerende evaluatie

van het Natuurpact - Naar nieuwe verbindingen tussen natuur, beleid en samenleving"

ter kennisname wordt aangeboden.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambteneer: R.O. Koop Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: (uile, JG, ter digitaal

3estuurliik opdrachtgever / Portefeuillehouders: rVeber, JF

)rovinciesecretaris Jrs. J.H. de Baas
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Besluit GS:
Conform advies vastgesteld.

Bijlagen:
- evaluatie_van_het_Natuurpact._Naar_nieuwe_verbindingen_tussen_natuur, beleid_en_sa

menleving.pdf
- Brief aan PS
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I Toelichting voor het College

ln het kader van het Natuurpact investeert de provincie tol2027 ca €27Omiljoen in de voltooiing

van het Natuurnetwerk Nederland. De grondslag voor deze opgave wordt gevormd door het

Natuurpact, dat in 2013 is gesloten tussen het Rijk en de provincies. Tevens is toen afgesproken

dat het Natuurpact periodiek zal worden geëvalueerd. De evaluatie van het PBL is de eerste in

een reeks hiervan.

Belangrijkste conclusies van het PBL:

. De provincies hebben na de decentralisatie hun nieuwe verantwoordelijkheden goed en

voortvarend opgepakt, waarmee de decentralisatie succesvol lijkt te zijn.
¡ Er moet nog wel veel gebeuren om het natuurnetwerk te voltooien in 2027.
. De decentralisatie en de nieuwe rol van de provincies heeft een aantoonbaar positief

effect gehand op de biodiversiteit in Nederland.
. De verbinding tussen natuurontwikkeling en maatschappelijke en economische actoren is

opgepakt, maar moet nog en stuk beter vormgegeven worden.
. Zelfrealisatie door agrariërs is risicovol, omdat de opgave daarmee afhankelijk wordt van

de medewerking van deze groep.

Opmerkingen/reactie vanuit de provincie Zuid-Holland richting PS:

¡ Zelfrealisatie vormt de kern van de natuurrealisatie in Zuid-Holland. Het door PBL

genoemde risico is uiteraard ook in onze provincie aanwezig en vormt zeker een

uitdaging. Het genoemde risico is echter beheersbaar gemaakt via goede

gebiedsafspraken en door het ontwikkelen van een instrumentenkoffer, waarmee

agrariërs ook daadwerkelijk middelen en mogelijkheden krijgen aangeboden om een

goede bedrijfseconomische afueging te maken rond zelfrealisatie.
. Ten aanzien van het verbinden van de (sectorale) natuuropgave aan de meer

inhoudelijke aspecten van de agrarische economie moeten nog wel slagen gemaakt

worden. Een transitie van klassieke veehouderdij naar een natuurinclusief en

samenwerkend landbouwgebied vraagt om meer inhoudelijke sturing en betrokkenheid

van de overheden. Daarnaast wordt meer generiek door de provincie ingezet op

systeeminnovatie binnen de landbouw, gericht op duuzaamheid en biodiversiteit.
. Zuid-Holland behoort tot de koplopers waar het gaat om het betrekken en honoreren van

burgerinitiatieven (Groen doet Goed, De Groene Motor en Groen en Gezondheid) bij

groen/natuurontwikkeling.

Financieel en fiscaal kader:

Dit besluit heeft geen financiële en/of fiscale gevolgen

Juridisch kader:

Dit besluit heeft geen juridische gevolgen.
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2 Proces

Het PBl-rapport is het resultaat van afspraken tussen Rijk en provincie in het Natuurpact;

Het IPO zal dit rapport ook in eigen kring en in de betreffende bestuurlijke
adviescommissies en het IPO-bestuur bespreken. Een conceptversie is in de bestuurlijke
adviescommissie Vitaal Platteland besproken op 1 5 december 2016.

Het advies aan PS is, om een meer gedetailleerde bespreking van de uitkomsten van het
PBl-rapport met de Staten te bespreken tegelijkertijd met de behandeling van de
Voorgangsrapportae Groen in mei/juni.

3 Communicatiestrategie

Vooralsnog geen communicatie over dit onderwerp. Ook hierbij ligt het voor de hand om een
eventuele communicatie-uiting te koppelen aan de bespreking van de Voortgangsrapportage

Groen met PS.
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