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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017 -586091 468 (DOS-201 1 -
001 0738)

Contact

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten
g mei 2017

Eindtermijn

A-Openbaar

Ondenrerp:
Brief GS aan staatssecretaris van EZ inzale PBL-rapport evaluatie natuur

Publiekssamenvatting ;

ln januari 2O17 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving' het rapport'Lerende evaluatie van

het Natuurpact' gepubliceerd. Op 21 februari 2017 hebben Gedeputeerde Staten Provinciale

Staten over dit rapport geïnformeerd. ln de brief bij dit besluit wijzen Gedeputeerde Staten

staatssecretaris van Dam van Economische Zaken op het feit dat in het rapport ten onrechte de

suggestie wordt gewekt dat de provincie het onteigeningsinstrument bij ontwikkeling van het

Natuurnetwerk Nederland uitsluit. Hoewel zeer terughoudend met het instrument wordt

omgegaan, zal in het uiterste geval de provincie wel degelijk gaan onteigenen, conform het

vigerende grondbeleid.

Advies:
1. Vast te stellen brief aan de staatssecretaris van Economische Zaken, waarin een

inhoudelijke reactie wordt gegeven op het rapport van het Planbureau voor de
Leefomgeving met de titel "Lerende evaluatie van het Natuurpact'.
Vast te stellen GS-brief aan Provinciale Staten waarmee de brief ter kennisname wordt
aangeboden;
Te verzenden een afschrift aan prof. dr. ir. Hans Mommaas, directeur van het
Planbureau voor de Leefomgeving;
Vaststellen publiekssamenvatting over het schrijven van Gedeputeerde Saten aan de
staatssecretaris van Economische Zaken, inzake het standpunt rond onteigening ten
behoeve van natuurontwikkeling.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen

Brief GS aan staatssecretaris van EZinzake PBl-rapport NNN.docx
GS brief - Brief GS aan PS inzake brief staatsecretaris over PBl-rapport evaluatie natuur
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raraaf voor agendering:

3ehandelend ambtenaar: R.O. Koop \kkoord

qmbtelilk oÞdrachtqever / Leidinqqevende: (uile, JG, ter ligitaal

3estuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: úVeber. JF

trovinciesecretaris lrs. J.H. de Beas
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I Toelichting voor het College

ln januari 2017 is het rapport'Lerende evaluatie van het Natuurpact' door het Planbureau voor de

Leefomgeving(PBL) gepubliceerd. Op 21 februari hebben GS PS hierover in een brief
geïnformeerd.

Voor u ligt een brief aan staatssecretaris van Dam van Economische zaken, waarin het college

haar waardering uitspreekt op het rapport en reageert op het standpunt van het college op

onteigening ten behoeve van natuurontwikkeling.

Financieel en fiscaal kader:

Geen bijzonderheden

Juridisch kader:

Geen bijzonderheden

2 Proces

Zie 1

geen vervolgproces

3 Communicatiestrategie

Geen verdere communicatie
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