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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-581470551 (DOS-2017-

0001917)

Contact

E.F. Weijdema

070 - 441 67 48

ef.weijdema@pzh.nl

Onderwerp:

Startnotitie “Natuurlijk Zuid-Holland”

Publiekssamenvatting:
Onze leefomgeving is van groot belang voor álle burgers in Zuid-Holland. Hij biedt ons ruimte om 

te wonen, te werken en te recreëren. 

Hoe behouden of ontwikkelen we deze basiskwaliteit en zorgen we er voor dat bestaande 

economische ontwikkelingen zich tegelijkertijd verder kunnen blijven ontwikkelen? Over deze 

vragen gaat de provinciale Omgevingsvisie.

De provincie Zuid-Holland wil samen met partners komen tot een samenleving waarin meer 

rekening gehouden wordt met natuur en milieu.  

Deze Startnotitie natuurvisie en handelingsperspectief “Natuurlijk Zuid-Holland” beschrijft de 

aanpak van een proces dat de provincie het komende jaar wil gaan volgen als input op een 

provinciale Omgevingsvisie. 

Advies:

1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee de Startnotitie Natuurvisie & 

Handelingsperspectief ‘Natuurlijk Zuid-Holland’ ter vaststelling aan PS wordt voorgelegd. 

De Startnotitie beschrijft het proces dat gevolgd wordt om de input van groen en 

biodiversiteit op de uiteindelijke Omgevingsvisie vorm te geven;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Startnotitie “Natuurlijk Zuid-

Holland”. 

Besluit GS:
vastgesteld met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder

Bijlagen:
 Statenvoorstel
 Startnotitie “Natuurlijk Zuid-Holland”

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: E.F. Weijdema Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Kuile, JG, ter digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 7 maart 2017 7 maart 2017
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1 Toelichting voor het College

Zie Statenvoorstel

Met de gekozen aanpak zoals verwoord in de Startnotitie wordt aangesloten op het proces dat bij 

het opstellen van omgevingsbeleid wordt gevolgd. De Omgevingsvisie heeft als doel om vanuit de 

maatschappelijke opgave, vraag gestuurd, flexibel en met de uitgestoken hand te werken. 

Vanwege belangrijke veranderingen in de maatschappij verandert de provincie daarnaast naar 

een provincie die meer opgavegericht en vraag gestuurd werkt aan haar omgevingsbeleid. 

Daarom omvat deze startnotitie een beschrijving van het proces dat noodzakelijk is voor de 

uitwerking van een natuurvisie en handelingsperspectief als input op de Omgevingsvisie. De 

natuurvisie en het handelingsperspectief Biodiversiteit betreft een inhoudelijke module die 

separaat aan PS wordt aangeboden.

Vaststelling van deze Startnotitie is noodzakelijk als beginpunt van het proces waarbij de 

buitenwereld intensief wordt betrokken. Daarnaast hebben PS het initiatief genomen voor twee 

netwerkgesprekken als voorbereiding op de bespreking op 22 maart 2017. Deze Startnotitie heeft 

tevens als doel om de verschillende initiatieven op elkaar aan te laten sluiten.

Financieel en fiscaal kader:
Er zijn geen financiële consequenties

Juridisch kader:

Het voorstel voor het besluit om de Startnotitie natuurvisie en handelingsperspectief “Natuurlijk 

Zuid-Holland” vast te stellen heeft zelf geen juridische gevolgen. Het traject richting input om de 

Omgevingsvisie door de vaststelling van een natuurvisie en een handelingsperspectief kent wel 

juridische gevolgen maar vraagt een afzonderlijke besluitvorming. 

2 Proces

Zie Statenvoorstel en Startnotitie “Natuurlijk Zuid-Holland”

3 Communicatiestrategie

Nadat de Startnotitie natuurvisie en handelingsperspectief “Natuurlijk Zuid-Holland” is besproken 

met de Commissie Duurzame Ontwikkeling op 22 maart en door PS is vastgesteld start een 

proces van netwerkend werken waarbij in werkateliers enerzijds gesproken wordt met onze 

netwerken analoog naar een landschapstypering, anderzijds met de Landschapstafels. Op 

geregelde momenten zal hierover worden gecommuniceerd. 
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