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Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) zet zich als natuurbeschermingsorganisatie in om

de natuur veilig te stellen en het voor iedereen toegankelijk te maken. Het is één van de partijen

waar de provincie mee samen werkt om de Zuid-Hollandse natuur te behouden en het Natuur

Netwerk Nederland (NNN) te realiseren. Door de uitspraak van het Europees Hof in zake

gelijkberechtiging is de relatie tussen de provincie en het ZHL veranderd. In de uitspraak van het

Europees Hof staat dat voor de realisatie van de NNN niet gewerkt mag worden met

geselecteerde partijen, maar dat iedereen in aanmerking moet kunnen komen om een stuk NNN

te kunnen realiseren en beheren. Waar ZHL een voorgeschoven positie had is dit terug gebracht

naar een gelijke positie ten opzichte van andere terreinbeherende organisaties en particuliere

landgoedeigenaren. Hierdoor hebben wij de extra boekjaarsubsidie aan ZHL laten vervallen en

krijgt het ZHL dezelfde subsidiemogelijkheden als andere partijen. In het verlengde hiervan is het

apart bestuurlijk overleg met ZHL vervallen en zitten zij met de andere partijen in het Groene

Partners Overleg.

 

Het ZHL functioneert nu enige tijd op afstand van de provincie en heeft een bestuursevaluatie

uitgevoerd. Uit de bestuursevaluatie kwam het advies om van sturingsmodel te veranderen.

Hiervoor moeten de statuten worden aangepast. In de huidige statuten staat dat dit alleen kan

met instemming van GS en de Minister van LNV. In overleg met de provincie en het ministerie

van LNV zijn daarop de statuten op een aantal punten aangepast en wordt nu aan GS van de

Provincie Zuid-Holland en aan de Minister van LNV gevraagd daar mee in te stemmen. 

 

Na overleg worden de volgende 2 onderdelen gewijzigd:

- Het veranderen van het Bestuursmodel in het Raad van Toezichtsmodel. Hiermee vervalt

de mogelijkheid tot het benoemen van een adviseur door de Provincie.
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-  Het liquidatie-artikel is omgezet in een aantal artikelen die alleen betrekking hebben op

gesubsidieerde gronden. Deze artikelen sluiten aan op het door ons vastgestelde

Handelingskader vervreemding gesubsidieerde grond.

 

Toelichting op de wijzigingen

Voor het realiseren van het behoud van natuur in Zuid-Holland en de NNN, wordt gebruik

gemaakt van provinciale subsidieregelingen. In deze subsidieregelingen zijn voorwaarden

opgenomen, waarmee wij kunnen sturen op de realisatie van provinciale doelen. De laatste 10

jaar is het niet noodzakelijk geweest om een adviseur te benoemen. Door de ontwikkeling van het

ZHL naar de huidige organisatie is een professionele organisatie ontstaan waar inhoudelijke

kennis ruim aanwezig is. Eventuele afstemming vindt altijd in overleg plaats. Op basis van deze

jarenlange ervaring zijn wij overtuigd dat er voldoende sturingsmogelijkheden zijn en dat we

kunnen instemmen met het Toezichtsmodel.

 

Ten aanzien van gesubsidieerde gronden wordt vastgelegd dat ZHL aan GS om toestemming

vraagt in de volgende situaties:

1 . Liquidatie ZHL;

2. Losse verkoop aan een derde partij;

3. Onteigening/verkoop t.b.v. algemeen belang zoals verbrede Rijksweg;

4. Grondruil NNN.

 

Dit geeft GS de mogelijkheid om te sturen op provinciale belangen en te toetsen aan het

vastgestelde Handelingskader vervreemding gesubsidieerde grond. Het Handelingskader zorgt

voor een zorgvuldige procedure en borging van de natuurdoelen. (zie GS-brief PZH-2018-

669474242, d.d. 11 -12-2018)

 

Wij hebben besloten in te stemmen met deze veranderingen.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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

 

Bijlagen:

- Statuten Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

 

 


