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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-608452821 (DOS-2017-

0006246)

Contact

J.N.J. Kooijman

070 - 441 61 90

jnj.kooijman@pzh.nl

Onderwerp:

Vaststellen (Herziene) Nota Ecologische Verbindingen in de provincie Zuid-Holland (2017)

Publiekssamenvatting:

In Zuid-Holland wordt gewerkt aan een robuust netwerk om natuurgebieden beter met elkaar te 

verbinden. Doel is dat flora en fauna zich vrij kunnen verplaatsen door het landschap. Daardoor 

kunnen zij nieuwe leefgebieden bereiken of bestaande populaties versterken. 

Ecologische verbindingen zijn de schakels in dit netwerk. De ligging van de gerealiseerde of 

geambieerde ecologische verbindingen staat in de provinciale Verordening ruimte. Gewenste 

maatvoering, natuurbeheertype en doelsoorten staan beschreven in een nota uit 1997. Die is op 

een aantal punten niet meer toereikend:

* Een aantal verbindingen is inmiddels geheel of gedeeltelijk gerealiseerd, zodat de beschrijving 

daar in plaats van indicatief, exact kan worden qua begrenzing en natuurbeheertype.

* Een aantal van de oorspronkelijke verbindingen behoort inmiddels niet meer tot de ambities 

en een aantal nieuwe is opgevoerd.

Daarom hebben Gedeputeerde Staten een herziene nota laten opstellen en vastgesteld. Deze

bevat geen nieuw ruimtelijk beleid maar is een actualisatie ten aanzien van gerealiseerde dan wel 

geambieerde maatvoering, natuurbeheertype en doelsoorten.

Advies:

1. Vast te stellen de ‘(Herziene) Nota Ecologische Verbindingen in de provincie Zuid-

Holland (2017)’.

2. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten waarin de ‘(Herziene) Nota 

Ecologische Verbindingen (2017)’ in de provincie Zuid-Holland’ ter kennisgeving wordt 

aangeboden.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel tot vaststelling van de ‘(Herziene) 

Nota Ecologische Verbindingen in de provincie Zuid-Holland (2017)’.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: J.N.J. Kooijman 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 2 oktober 2017
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Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:

- (Herziene) Nota Ecologische Verbindingen in de provincie Zuid-Holland (2017)

- Overzichtskaart (Herziene) Nota Ecologische Verbindingen in de provincie Zuid-Holland (2017)

- GS brief aan Provinciale Staten
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1 Toelichting voor het College

In december 1997 stelden GS een nota vast over de te realiseren ecologische verbindingen. In 

die nota worden per verbinding enigszins sjabloonmatig de ambities beschreven voor de globale 

ligging, maatvoering, natuurbeheertype en doelsoorten. Deze beschrijvingen worden o.a. gebruikt 

voor het beoordelen van uitvoeringsplannen waarvoor door andere partijen subsidie wordt 

gevraagd.

Inmiddels zijn de beschrijvingen op een aantal punten niet meer toereikend:

* Een aantal ecologische verbindingen is inmiddels geheel of gedeeltelijk gerealiseerd, zodat de 

beschrijving daar in plaats van indicatief en sjabloonmatig, exact kan worden qua begrenzing 

en qua natuurbeheertype.

* Een aantal van de oorspronkelijke ecologische verbindingen behoort inmiddels niet meer tot 

de ambities en is van de kaart van het NNN geschrapt.

* Een aantal nieuwe ecologische verbindingen is als ambitie opgevoerd.

Thans is een herziene nota opgesteld. De nota bevat geen nieuw ruimtelijk beleid (namelijk 

conform de Verordening ruimte), maar is wel een actualisatie ten aanzien van de gerealiseerde 

dan wel geambieerde maatvoering, natuurbeheertype en doelsoorten. Overigens is er bij de 

daadwerkelijke realisatie in het veld, altijd nog maatwerk mogelijk ten aanzien hiervan, zolang de 

doelen worden bediend.

Financieel en fiscaal kader:

N.v.t.

Juridisch kader:

In de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland (§ 2.6 Verwerving en inrichting ecologische verbin-

dingen) zal worden verwezen naar deze nieuwe nota, in plaats van naar de nota uit 1997.

2 Proces

Het is een beleidsarm inhoudelijk proces geweest.

3 Communicatiestrategie

De nota zal actief bekend worden gemaakt aan relevante partijen door deze erop te attenderen. 

Relevante partijen zijn vooral adviesbureaus die zich bezighouden met (planologische) advisering 

en toetsing, en voorbereiding van subsidieaanvragen. Naast plaatsing op de website bij de GS-

besluiten, zal bekendmaking zal plaatsvinden door plaatsing van de nota op een geschikte 

vindplaats op de provinciale website.
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