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Aan de leden van Provinciale Staten 

 

Toelichting vragensteller 

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over het gevoerde Zuid-Hollandse 

natuurbeleid tot nu toe. De partij heeft de afgelopen 10 jaar meermalen per jaar 

aangegeven dat de provinciaal gestelde natuurdoelen jaarlijks niet zijn gehaald; dat de 

achterstand oploopt en dat er krachtig moet worden ingezet op versnelling om de 

doelen te halen. Tot nu toe is dat niet gebeurd. In 2027 moeten de afgesproken 

natuurdoelen zijn gerealiseerd. 

Zuid-Holland heeft tot nu toe in 30 jaar slechts 27% van de natuurdoelen gerealiseerd: 

2109 ha van de in totaal 9300 ha natuur die in 2027 gerealiseerd moet zijn. 

 

1. Kent u het bericht ‘2027 komt dichterbij, maar waar blijft die natuur?1 

 

Antwoord 

Ja.  

 

 

2. Hoe beoordeelt u het dat tot nu toe in 30 van de in totaal 37 jaar (tot uiterlijk 2027) 

slechts 27% van de (in 2011 toch al fors naar beneden bijgestelde) doelstelling is 

bereikt? 

 

Antwoord 

In het artikel van Trouw zijn de aangeleverde getallen anders uitgelegd waardoor een 

vertekend beeld ontstaat. Om het juiste beeld te schetsen: In Zuid-Holland is nu circa 

40.000 ha natuur waarvan circa 28.000 ha een provinciale beheersubsidie krijgt. Per 

1-1-2019 hebben wij nog een restopgave van 3.307 ha in plaats van de in Trouw 

gemelde 7.191 ha.  

 

 

 
1 https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/2027-komt-naderbij-maar-waar-blijft-die-

natuur~bae42103/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter 

 

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/2027-komt-naderbij-maar-waar-blijft-die-natuur~bae42103/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/2027-komt-naderbij-maar-waar-blijft-die-natuur~bae42103/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter
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3. Bent u bereid het tot nu toe gevoerde provinciale (agrarische) natuurbeleid grondig te 

evalueren en ‘lessons learned’ mee te nemen naar toekomstig beleid? 

 

Antwoord 

In de vergadering van PS van 13-11-2019 heeft u deze vraag ook mondeling gesteld. 

Wij hebben toegezegd hier in 2020 antwoord op te geven. Inmiddels heeft u hier ook 

ambtelijk overleg over gehad. Wij komen hier binnenkort op terug. 

 

4. Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kunt u deze evaluatie doen toekomen aan 

Provinciale Staten? 

 

Antwoord 

Zie het antwoord op vraag 3. 

 

5. Hoe groot is de urgentie die u toekent aan deze alarmerende situatie, waar blijkt dat 

uit en welke consequenties verbindt u hieraan?  

 

Antwoord 

Er ligt een grote opgave maar deze opgave is minder alarmerend dan geschetst in 

Trouw (zie antwoord 2). Wij blijven inzetten op de realisatie van het Natuurnetwerk 

zoals afgesproken uiterlijk 2027. Om dat te bereiken is in 2018 door GS en PS 

besloten om de realisatiestrategie aan te passen. Zo is de strategische reservering in 

uitvoering genomen en neemt de provincie ook het voortouw om gebiedsprocessen te 

starten als er geen externe initiatiefnemer is. Voor de realisatie van ecologische 

verbindingen is het percentage van de provinciale cofinanciering verhoogd. De 

normbedragen voor inrichting zijn verhoogd. Om tijdige realisatie te borgen is voor het 

NNN in de Krimpenerwaard (ca. 2.250 hectare) besloten om het instrument volledige 

schadeloosstelling / onteigening in te zetten. Dit moet leiden tot een versnelling van de 

realisatie en het halen van de afgesproken deadline (2027). 

 

6. Hoe voorkomt u dat voor de komende periode (tot 2027) dat er alleen beleid wordt 

gemaakt en niet of onvoldoende wordt uitgevoerd? 

 

Antwoord 

Zie het antwoord op vraag 3 en 5.  

 

7. Welke extra maatregelen gaat u respectievelijk op de korte en op de lange termijn 

treffen om de gestelde internationaal afgesproken natuurdoelen daadwerkelijk te 

realiseren? 

 

Antwoord 

Wij zetten in op de realisatie van het Zuid-Hollandse deel van het Natuurnetwerk 

Nederland (zie antwoord 5). Tevens zetten wij in op volledige uitvoering van de 

vigerende Natura2000-beheerplannen. Met de huidige Natura2000-beheerplannen 

behalen we nog niet de volledige instandhoudingsdoelstellingen. Vanuit de 

gebiedsgerichte aanpak stikstof wordt in aanvulling hierop een analyse gemaakt om 

inzichtelijk te krijgen welke maatregelen er nodig zijn voor het wel volledig behalen van 

deze doelstellingen van alle Zuid-Hollandse Natura2000-gebieden. Voor financiering 

van de hieruit voortvloeiende maatregelen zullen afspraken worden gemaakt met het 

Rijk.  
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Verder heeft het Rijk ambitie voor 100% doelbereik voor habitat- en 

vogelrichtlijnsoorten (VHR) in 2050. Hiervoor wordt naar verwachting in 2020 het 

Natuurpact geactualiseerd en daarvoor werken Rijk en provincies met input vanuit de 

TBO’s aan een Programma Natuur.  

 

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 1 april 2020 

secretaris,                                    voorzitter, 

 

 

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

 

 


