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Sub thema Natuur en biodiversiteit

1. Hoe kan de provincie de reactie op het beleid vanuit de inwoners versterken?

Antwoord: Met de uitwerking en het verschijnen van de ontwerp visie rijke 

groenblauwe leefomgeving heeft de provincie gekozen voor een proces samen met 

de externe partners. Daarmee is nu een visie verschenen waarvan de partners én 

de provincie eigenaar zijn. De uitwerking van de visie krijgt een plek in een 

Uitvoeringsagenda. Ook de Uitvoeringsagenda wordt samen met onze partners 

opgesteld en uitgewerkt. Zo willen we komen tot een (digitaal) platform waar 

(inwoners) informatie kan worden gehaald / gebracht en waar partijen elkaar 

kunnen ontmoeten en nieuwe coalities kunnen ontstaan. Daarbij wordt ook gebruik 

gemaakt van de uitkomsten van de enquêtes naar de kwaliteit van de recreatieve 

netwerken en leefstijlen.

2. Waarom komt er zo weinig feedback uit de samenleving?

Antwoord: Bij het uitwerken van de visie rijke groenblauwe leefomgeving hebben 

we veel feedback ontvangen en gebruikt voor de totstandkoming van de visie. Met 

de uitwerking van de visie heeft de provincie gekozen voor een netwerkend werken 

aanpak waarbij samen met de samenleving een visie is ontstaan en waarbij de 

uitvoering nu vorm krijgt in een Uitvoeringsagenda. Daarmee kiest de provincie 

voor een andere aanpak. Met de gewijzigde aanpak is van een top down aanpak 

geen sprake meer en maken we juist gebruik van de feedback van de samenleving.

3. Betrekken van inwoners bij monitoring en bijsturing.

Antwoord: Inwoners zijn al betrokken bij monitoring/bijsturing, veel gegevens 

worden namelijk verzameld door vrijwilligers. Dat betreft met name gegevens in het 

NEM (Netwerk Ecologische Monitoring, deze gegevens worden gebruikt in de 

Biodiversiteitsgraadmeter), maar de beheerders zetten ook vrijwilligers in voor de 
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NNN en bijsturing van het beheer. Via trajecten als TOP (open data) en Public 

Intelligence zullen in de toekomst nog meer gegevens voor iedereen beschikbaar 

worden, waardoor de mogelijkheden om mee te denken nog worden vergroot.

4. Kan de provincie op gebiedsniveau meer inzicht geven in de ontwikkeling van het 

natuurbeleid?

Antwoord: Er wordt al gemonitord en gerapporteerd op gebiedsniveau, zo wordt de 

kwaliteit van het NNN per gebied gevolgd en worden de Natura 2000-gebieden 

gemonitord en geëvalueerd.

Daarnaast hebben we de biodiversiteitsgraadmeter (Living Planet Index; LPI). 

Daarvoor zijn er per gebied te weinig statistisch bruikbare gegevens. Er zijn wél 

indicatoren gemaakt per onderwerp. Bijvoorbeeld: vogels, vlinders, grasland, 

duingebied. Veel van deze indicatoren moeten eerst nog worden doorontwikkeld 

door het CBS. Daarnaast komt er nog een indicator voor het stedelijk gebied. In de 

toekomst gaan we de indicatoren zoveel mogelijk publiceren, bijvoorbeeld via 

bijvoorbeeld de Staat van Zuid-Holland.

5. Hoe kan de provincie het imago van de natuur- en milieuorganisaties verbeteren?

Antwoord: Het is de vraag of dit een taak van PZH is. Door nu als gezamenlijke 

partijen het behoud en de versterking van de biodiversiteit aan te pakken vanuit de 

integrale visie rijke groenblauwe leefomgeving, kan meer draagvlak ontstaan voor

de aanpak en de betrokkenheid. Bijkomend voordeel kan zijn dat het imago van de 

natuur- en milieuorganisaties toeneemt. Een concreet voorbeeld: als onderdeel van 

de uitwerking van de visie is de Zuid-Hollandse Milieufederatie (NMFZH) gevraagd 

om input op te halen uit het netwerk van de NMFZH door het organiseren van 

onder meer netwerkbijeenkomsten. De deelnemers aan deze bijeenkomsten geven 

aan het bijzonder op prijs te stellen zo vroeg bij de beleidsontwikkeling betrokken te 

zijn. Omdat de ZHMF deze bijeenkomsten organiseerde, is het imago van de 

NMFZH eveneens vergroot.

Sub thema Duurzame landbouw.

1. Hoe denkt de provincie de consument te kunnen aanspreken op zijn bewustzijns-

verantwoordelijkheid voor biodiversiteit?

Antwoord: De provincie werkt aan het verkorten van de voedselketen. Het 

vergroten van de biodiversiteit is een doel van het landbouwbeleid en met 

subsidiering van agrariërs en ondernemers voor hun proeftuinen wordt daaraan 

aandacht gegeven. In verschillende proeftuinen is de relatie met de consument een 

onderdeel van de proeftuin.
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het hier produceren met alle overlast van dien en de export van producten dus het 

‘genot’ plaatsen we over de grens?

Antwoord: De provincie heeft geen maatschappelijke kosten-batenanalyse 

beschikbaar. Zover wij weten is deze MKBA ook niet beschikbaar bij het ministerie 

van LNV. Een andere manier waaraan hier aandacht wordt besteed is de True 

Price methodiek. Sommige bedrijven hebben hier al ervaring mee zoals 

distributiebedrijf voor voedsel Eosta uit Waddinxveen. Landelijk vindt hier nu 

onderzoek naar en in de Voedselfamiliebijeenkomsten komt dit ook aan de orde.  

Wij stimuleren als provincie wel de korte ketens via verschillende proeftuinen om 

de milieu-impact te verkleinen. Daarbij is o.a. aandacht om meer voedsel voor 

veevoer in Zuid-Holland te produceren. 

Den Haag,          

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit
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