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7. 2.3 Provinciaal beleid voor natuur en 

landschap 
De provincie Zuid-Holland is - op grond van het 

Decentralisatieakkoord 2014-2027 - volledig 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

natuurbeleid. 

De doelen voor het provinciale natuurbeleid zijn 

vastgelegd in de Beleidsvisie Groen. 

De kaders voor de uitvoering van het agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer zijn vastgesteld in 

de Kadernota voor Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer Zuid-Holland.

Beleidsvisie Groen

Volgens de Beleidsvisie Groen wil de provincie 

de functies in de groene ruimte op het gebied 

van water, cultuurhistorie, natuur, recreatie en 

landbouw nog meer met elkaar verbinden. 

Meervoudig ruimtegebruik en slimme 

koppelingen zijn daarom het uitgangspunt bij 

het realiseren van de provinciale doelen voor 

natuur en landschap. De provincie wil haar 

middelen vooral ook inzetten om 

groengebieden dicht bij het stedelijke netwerk 

te realiseren en te verbeteren, als belangrijke 

bijdrage aan een goed woon- en 
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Toegevoegd:

De provincie Zuid-Holland heeft de potentie om 

uit te groeien tot de rijkste blauwgroene 

leefomgeving van Europa. Een gezonde 

leefomgeving waar het goed wonen en werken 

is, met directe toegang tot hoogwaardig groen, 

erfgoed en water.

De doelen voor het provinciale natuurbeleid zijn 

momenteel vastgelegd in de Beleidsvisie 

Groen. 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet 

natuurbescherming van kracht. Deze wet 

schrijft voor dat de provincie een natuurvisie 

opstelt. De uitwerking van de Visie Rijke 

Groenblauwe Leefomgeving en de 

Uitvoeringsagenda vervangen de Beleidsvisie 

Groen. 

De kaders voor de uitvoering van het agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer zijn vastgesteld in 

PZH-2018-653527284 dd. 10-07-2018



vestigingsklimaat. Voor het beheer en 

onderhoud van natuur- en recreatiegebieden is 

het uitgangspunt in de Beleidsvisie Groen dat 

de opgave en de middelen in balans moeten 

zijn. Er kunnen bij voorbeeld 

beheersovereenkomsten worden gesloten op 

basis van de doelen uit dit Natuurbeheerplan 

waarbij  het beheer op een effectievere wijze 

kan worden uitgevoerd. 

De komende jaren ligt de nadruk minder op 

nieuwe groengebieden en meer op een 

samenhangend natuurnetwerk, waarbij de 

kwaliteiten van het landschap behouden blijven. 

Tegelijk is kwaliteitsverbetering van de 

bestaande groengebieden een belangrijk 

aandachtspunt. Andere prioriteiten zijn het 

afronden van de projecten Recreatie om de 

stad, en het realiseren van het NNN in 

combinatie met het verbeteren van het 

recreatieve netwerk en met innovatie-

maatregelen voor de grondgebonden 

landbouw. 

In de Beleidsvisie Groen benoemt de provincie 

vijf prioriteiten voor het landschap. Een daarvan 

is de ‘kwaliteitsimpuls in recreatiegebieden en 

landschap’, waarbij het behouden van de 

landschappelijke kwaliteit en identiteit de eis is. 

Landschapselementen bepalen mede het 

verhaal en de identiteit van een plek. Daarom is 

in de Beleidsvisie Groen aangegeven dat de 

provincie het beheer van het aantal 
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vestigingsklimaat. Voor het beheer en 

onderhoud van natuur- en recreatiegebieden is 

het uitgangspunt in de Beleidsvisie Groen dat 

de opgave en de middelen in balans moeten 

zijn. Er kunnen bij voorbeeld 

beheersovereenkomsten worden gesloten op 

basis van de doelen uit dit Natuurbeheerplan 

waarbij  het beheer op een effectievere wijze 

kan worden uitgevoerd. 

De komende jaren ligt de nadruk minder op 

nieuwe groengebieden en meer op een 

samenhangend natuurnetwerk, waarbij de 

kwaliteiten van het landschap behouden blijven. 

Tegelijk is kwaliteitsverbetering van de 

bestaande groengebieden een belangrijk 

aandachtspunt. Andere prioriteiten zijn het 

afronden van de projecten Recreatie om de 

stad, en het realiseren van het NNN in 

combinatie met het verbeteren van het 

recreatieve netwerk en met innovatie-

maatregelen voor de grondgebonden 

landbouw. 

In de Beleidsvisie Groen benoemt de provincie 

vijf prioriteiten voor het landschap. Een daarvan 
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landschap’, waarbij het behouden van de 

landschappelijke kwaliteit en identiteit de eis is. 

Landschapselementen bepalen mede het 

verhaal en de identiteit van een plek. Daarom is 

in de Beleidsvisie Groen aangegeven dat de 

provincie het beheer van het aantal 

landschapselementen op niveau wil houden en 

de Kadernota voor Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer Zuid-Holland.

Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving

De provincie Zuid-Holland grijpt de kans van de 

Omgevingswet aan om haar omgevingsbeleid 

te vernieuwen. De Visie Rijke Groenblauwe 

Leefomgeving is een bouwsteen voor de

provinciale Omgevingsvisie.   

Totdat de Omgevingswet in werking treedt, 

vormt de bestaande wet- en regelgeving het 

kader. De genoemde visie maakt bestaand 

beleid af en bouwt daarop voort. Eind 2018 

wordt de definitieve versie van de visie door 

Provinciale Staten vastgesteld. 1

                                                       
1 Bron: Ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving, 14 mei 2018
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dit aantal de komende jaren zelfs wil uitbreiden. 

Bovendien wil de provincie de gebiedseigen 

identiteit versterken door de realisatie van meer 

landschapselementen, mede op basis van hun 

betekenis voor de cultuurhistorie. 

dit aantal de komende jaren zelfs wil uitbreiden. 

Bovendien wil de provincie de gebiedseigen 

identiteit versterken door de realisatie van meer 

landschapselementen, mede op basis van hun 

betekenis voor de cultuurhistorie.

17. 1.1.1 Aanvragen voor gebieden buiten het 
NNN 
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Toegevoegd: 

Natuurbeheer buiten NNN

Daar waar er buiten het NNN de periode voor 

subsidie voor natuurbeheer afloopt en het 

betreffende gebied begrensd is in het NBP, kan 

deze subsidievorm gecontinueerd worden.

21. De afbakening is tot stand gekomen mede op 

grond van verspreidingskaarten voor 

doelsoorten, het rapport met aanbevelingen van 

Alterra2, bijdragen van agrarische 

natuurverenigingen en hun koepelorganisatie 

Veelzijdig Boerenland (tegenwoordig 

BoerenNatuur Nederland) en van 

natuurbeherende organisaties, waterschappen 

en kennisorganisaties. 

De afbakening is tot stand gekomen mede op 

grond van verspreidingskaarten voor 

doelsoorten, het rapport met aanbevelingen van 

Alterra3, bijdragen van agrarische 

natuurverenigingen en hun koepelorganisatie 

Veelzijdig Boerenland (tegenwoordig 

BoerenNatuur Nederland) en van 

natuurbeherende organisaties, waterschappen 

en kennisorganisaties. 

De afbakening is tot stand gekomen mede op 

grond van verspreidingskaarten voor 

doelsoorten, het rapport met aanbevelingen van 

Alterra4, bijdragen van agrarische 

natuurverenigingen en hun koepelorganisatie 

BoerenNatuur Nederland en van 

natuurbeherende organisaties, waterschappen 

en kennisorganisaties. 

41. BIJLAGE 2: PARTNERORGANISATIES
Veelzijdig Boerenland

BIJLAGE 2: PARTNERORGANISATIES
Veelzijdig Boerenland

BIJLAGE 2: PARTNERORGANISATIES
Gewijzigd: Veelzijdig Boerenland in BoerenNatuur

34 4.5 Eisen onderbouwing gebiedsaanvragen 
Tabel was:

Leefgebied Beheerfunctie

Open 
Optimaliseren nestbescherming 
Optimaliseren broed en 

4.5 Eisen onderbouwing gebiedsaanvragen 
Tabel is conform landelijk model aangepast (betreft 
administratieve clustering van enkele 
beheerfuncties):

Leefgebied Beheerfunctie

                                                       
2 ‘Criteria voor agrarische leefgebieden en beheertypen. Handreiking voor provincies bij het opstellen van het Natuurbeheerplan.’ Alterra, 2014
3 ‘Criteria voor agrarische leefgebieden en beheertypen. Handreiking voor provincies bij het opstellen van het Natuurbeheerplan.’ Alterra, 2014
4 ‘Criteria voor agrarische leefgebieden en beheertypen. Handreiking voor provincies bij het opstellen van het Natuurbeheerplan.’ Alterra, 2014
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Grasland
Kaart 4

opgroeimogelijkheden

Optimaliseren 
voortplantingsmogelijkheden
Creëren foerageergebied

Creëren nat biotoop
Open 
Akkerland
Kaart 5

Creëren foerageergebied

Verschralen
Optimaliseren 
voortplantingsmogelijkheden

Droge 
dooradering
Kaart 7

Creёren fourageergebied

Optimaliseren 
voortplantingsmogelijkheden

Natte 
dooradering
Kaart 6

Creëren foerageergebied

Verschralen
Optimaliseren 
voortplantingsmogelijkheden

Water
Kaart 8

Waterberging
Verbeteren waterkwaliteit

Bufferzone
Vernatting

Water vasthouden

Open 
Grasland
Kaart 4

Optimaliseren fourageer-, en 
broed- en opgroeimogelijkheden 
(F01.12)
Creëren nat biotoop (F01.15)

Open 
Akkerland
Kaart 5

Creëren foerageergebied 
(F01.11)
Optimaliseren 
voortplantingsmogelijkheden 
(F01.13)

Droge
dooradering
Kaart 7

Optimaliseren fourageer-, en 
broed- en opgroeimogelijkheden 
(F01.12)

Natte 
dooradering
Kaart 6

Optimaliseren fourageer-, en 
broed- en opgroeimogelijkheden 
(F01.12)
Verschralen (F01.14)

Water
Kaart 8

Waterberging (F02.11)

Verbeteren waterkwaliteit 
(F02.12)

Vernatting (F02.13)
Water vasthouden (F02.14)

41. Bijlage: partnerorganisaties
Veelzijdig Boerenland verwijderd
Boerennatuur.nl toegevoegd
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