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5. Ten opzichte van 2020 zijn er voor het 

Natuurbeheerplan 2021 geen 

beleidsinhoudelijke veranderingen aan de orde. 

Er zijn alleen waar nodig een aantal technische 

wijzigingen in overleg met de beheerders op de 

kaart aangepast en is de tekst geactualiseerd. 

In verband met de overgang van het gebied 

Vijfheerenlanden naar de provincie Utrecht per 

2019 zal dit deel niet meer in de kaarten van 

het Natuurbeheerplan 2020 voorkomen.  
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orde. Er zijn alleen waar nodig een aantal

technische wijzigingen in overleg met de

beheerders op de kaart aangepast en is de

tekst geactualiseerd. In verband met de

overgang van het gebied Vijfheerenlanden

naar de provincie Utrecht per 2019 komt dit

deel niet meer in de kaarten van het

Natuurbeheerplan 2021 voor. 
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7. Ook heeft de EU beleidsdoelen en -regels 

vastgesteld voor de verduurzaming en 

vergroening van de landbouw. De uitwerking 

daarvan vindt plaats in de vorm van het 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). 

Hierin is onder meer aangegeven dat nationale 

overheden doelen moeten stellen voor 

duurzame landbouw, vergroening en agrarisch 

natuurbeheer.  

Ook heeft de EU beleidsdoelen en -regels 

vastgesteld voor de verduurzaming en

vergroening van de landbouw. De uitwerking

daarvan vindt plaats in de vorm van het

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Hierin is onder meer aangegeven dat

nationale overheden doelen moeten stellen

voor duurzame landbouw, vergroening en

agrarisch natuurbeheer. Het nieuwe stelsel

GLB wordt mogelijk ingevoerd per 1 januari

2023. 
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 9. 2.3 Provinciaal beleid voor natuur en 

landschap  
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natuurbescherming van kracht. Deze wet 

schrijft voor dat de provincie een natuurvisie 

opstelt. De Visie Rijke Groenblauwe 

Leefomgeving en de bijbehorende 

Uitvoeringsagenda hebben de Beleidsvisie 

Groen per 20 februari 2019 vervangen.  

De doelen voor het provinciale natuurbeleid zijn 

daarmee momenteel vastgelegd in de Visie

Rijke Groenblauwe Leefomgeving. 
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Uitvoeringsagenda. 

 

10. 2.3 Provinciaal beleid voor natuur en 

landschap  

 

Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe 

Leefomgeving  

Aan de visie is een uitvoeringsagenda 

gekoppeld met daarin de volgende strategische 

opgaven voor de periode 2019-2023 
1. Verduurzamen landbouw 

Een meer duurzame landbouw zal fors 

bijdragen aan de genoemde transities. De 

agrarische sector en de voedselketens 

staan daarmee voor een grote verandering 

die ook ingrijpende gevolgen heeft voor 

het sociaal-economisch functioneren in de 

gebieden. Deze verandering kan, mits 

goed uitgevoerd, een grote bijdrage 

leveren aan het vergroten van de 

biodiversiteit en de biomassa aan 

insecten. Het draagt positief bij aan 

klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving, 

circulaire economie. Ook kan het 
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recreatieve en toeristische medegebruik

een bron van nieuwe inkomsten zijn.

2. Transitie naar een groen en waterrijk

stedelijk landschap en infrastructuur

Laat de bouw van circa 240.000 nieuwe

woningen bijdragen aan een gezonde en

aantrekkelijke leefomgeving waar het goed

wonen en werken is, met toegang tot

hoogwaardig groen, erfgoed en water.

Elke ontwikkeling in een gebied of

infrastructurele verbinding is een

aanleiding om de groenblauwe kwaliteit te

vergroten.

3. Aantrekkelijk en gezond verbinden in een
waterrijk Zuid-Holland

Zuid-Holland is een aantrekkelijke

provincie met een grote diversiteit aan

landschappen. Ambitie is de

klimaatmaatregelen en stedelijke

transformaties in stadsranden met visie te

ontwerpen, zodat de groene en waterrijke

structuren meer met elkaar worden

verbonden en daarmee een toeristisch en

recreatief aantrekkelijk aanbod ontstaat.

4. NatuurRijk Zuid-Holland

Met de NNN en de Natura 2000 gebieden

is de afgelopen 25 jaar een mooie stap

gezet naar het remmen van de

achteruitgang. De dynamische natuur in

de delta en de duinen kan echter

robuuster en klimaat adaptief worden,
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zodat het tegen een stootje kan. Soms

vraagt dat een ander beheer, soms een

kans pakken voor meer biodiversiteit,

zoals bij de opening in de Brouwersdam.

Daarnaast is de grootste winst voor

biodiversiteit te boeken in steden en

landbouwgebieden. Met natuurinclusief

ontwerpen in deze gebieden kan de

biodiversiteit toenemen en tegelijkertijd het

draagvlak en de maatschappelijke

meerwaarde worden vergroot. Dit vereist

van bouwers, industrie, landbouw en

ontwerpers meer natuurinclusief werken.
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Het Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027 is

een uitwerking van de Uitvoeringsagenda en

vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Dit

actieplan draagt bij aan de doelstelling om de

biodiversiteit in het landelijk gebied te vergroten

en met name de negatieve trend in de aantallen

boerenlandvogels per 2027 te hebben gestopt

en zelfs weer toe te laten nemen. 

Dit actieplan is tot stand gekomen in

samenwerking met BoerenNatuur Zuid-Holland,

de gebiedscollectieven voor het Agrarisch

Natuur- en Landschapsbeheer, de

terreinbeherende organisaties, de Natuur en

Milieufederatie Zuid-Holland, de vrijwilligers en

het kennisteam agrarisch natuurbeheer van de

provincie Zuid-Holland.
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en landschap natuur en landschap 

Op grond van het SNL 2016 in combinatie met 
het jaarlijks door Gedeputeerde Staten te 
nemen openstellingsbesluit is subsidie 
mogelijk voor natuurbeheer en 
landschapsbeheer op terreinen waarvoor 
reeds eerder beheersubsidie is verstrekt, 
maatregelen nodig zijn in het kader van het 
vroegere Programma Aanpak Stikstof of die 
met een provinciale bijdrage zijn verworven, 
ingericht en beheerd. Natuurbeheerders en 
natuurcollectieven kunnen subsidie aanvragen 
voor een natuurbeheertype of landschapstype, 
met een looptijd van zes jaar: de 
subsidieperiode.  
 
Een beheersubsidie is een tegemoetkoming in 
de kosten voor het beheer van een 
beheertype. Een beheertype beschrijft de 
terreinkenmerken waaraan een terrein moet 
voldoen. Beheertypen mogen elkaar meestal 
niet overlappen. Op een bepaald oppervlak 
kan slechts voor één natuurbeheertype 
subsidie worden aangevraagd. 

 

Een eis bij de toekenning van subsidie voor 

natuurbeheer is dat de beheerder zijn terrein 

gratis moet openstellen. Een natuurterrein is 

opengesteld als het minimaal 358 dagen per 

jaar gratis fysiek bereikbaar en toegankelijk is. 

Een andere eis is dat chemische 

gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan 

zijn op gronden die met provinciale subsidie 
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worden beheerd. Gedeputeerde Staten

kunnen in bijzondere gevallen hier

uitzonderingen op maken. 

in bijzondere gevallen hier uitzonderingen op

maken. Deze eis is een verduidelijking van het

verbod op chemische beschermingsmiddelen in

de SNL dat Gedeputeerde Staten 8 oktober

2019 hebben vastgesteld. Door de eis op te

nemen in het Natuurbeheerplan 2021 is het

plan in lijn met de vastgestelde SNL. 


