Antwoord
van Gedeputeerde Staten
op vragen van
A.H.K. van Viegen (PvdD)
(d.d. 21 juni 2019)
Nummer
3521
Onderwerp
Bemesting en chemische onkruidbestrijding NNN gebied

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
Naar aanleiding van een melding die wij kregen, legt de fractie van de Partij voor de
Dieren de volgende vragen aan u voor.
1.

Is het juist dat op een perceel in Hoek van Holland, zijnde NNN-natuurgrasland en
eigendom van de gemeente Rotterdam (zie de foto’s in de bijlage), dikbilkoeien lopen,
dat het perceel wordt bemest en er chemische onkruidbestrijding wordt toegepast?
Antwoord
Navraag bij de terreinbeheerder van nabij gelegen percelen heeft uitgewezen dat het
perceel door de Gemeente Rotterdam wordt verpacht aan een agrariër die inderdaad
vleesvee houdt. Voorzover ons bekend zijn er geen pachtvoorwaarden opgenomen
met betrekking tot bemesting en chemische bestrijdingsmiddelen. Navraag bij
gemeente Rotterdam en de beheerder van nabij gelegen percelen heeft geen
antwoord opgeleverd over de toepassing van bemesting en bestrijdingsmiddelen. In
het Natura 2000-beheerplan voor Solleveld & Kapittelduinen is niets opgenomen over
bemesting of onkruidbestrijding op deze percelen.

2.

Bent met ons van mening dat dit niet is toegestaan in NNN-natuurgebied? Zo nee,
wat zijn dan de regels? Zo ja, wordt hier handhavend opgetreden? Zo nee, waarom
niet?
Antwoord
Er zijn met betrekking tot het NNN geen provinciale regels omtrent veekeuze,
bemesting en chemische bestrijdingsmiddelen. De provinciale regelgeving met
betrekking tot het NNN richt zich op de ruimtelijke ordening in gemeentelijke
bestemmingsplannen. Wij gaan nader onderzoeken hoe wij regels omtrent veekeuze,
bemesting en chemische bestrijdingsmiddelen binnen NNN kunnen stellen.
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3.

Hoeveel controles zijn er de afgelopen vier jaar uitgevoerd m.b.t. toezicht op de
naleving van de regelgeving van het NNN-netwerk in Zuid-Holland en hoeveel
overtredingen zijn er jaarlijks geconstateerd?
Antwoord
De provinciale regelgeving ziet op een juiste doorvertaling van de ruimtelijke ordening
in bestemmingsplannen. Toezicht op naleving van bestemmingsplannen is geen
provinciale taak, zodat wij daar geen gegevens over hebben. Zie ook antwoord 2.

4.

Bent u van mening dat er voldoende toezicht op de naleving van de regelgeving
Natura 2000-gevieden en NNN-gebieden is? Zo ja, kunt u onderbouwen waarom dat
zo is? Zo nee, met hoeveel fte wordt de capaciteit uitgebreid?
Antwoord
Voor het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen wordt een handhavingsplan
opgesteld in overleg met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Zij voeren namens de
provincie het toezicht uit in het kader van de Wet natuurbescherming. Op basis van
dergelijke handhavingsplannen wegen wij provinciebreed de gewenste inzet af. Wij
hebben geen signalen dat de inzet op handhaving in Natura 2000-gebieden
onevenwichtig bedeeld is.

Den Haag, 17 september 2019
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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