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Onderwerp
Financieringsbehoefte groenopgave

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller
Uit de najaarsnota 2020 blijkt dat de realisatie van de natuuropgave in 2020 is
achtergebleven. Dit baart de fractie van D66 zorgen omdat de provincies een grote en
groeiende natuuropgave hebben als gevolg van het NatuurNetwerk Nederland, de
Bossenstrategie, de stikstofproblematiek en het onderdeel landbouw en landgebruik
uit het klimaatakkoord. Tegelijkertijd blijkt uit de Kadernota 2020 dat vanaf 2022 de
uitgaven voor natuur grosso modo gehalveerd worden om uiteindelijk in 2035 uit te
komen op grosso modo een derde van het budget uit 2021.
1.

Kunt u inzicht verschaffen in de meerjarige financiële behoefte die voortkomt uit reeds
door PS vastgestelde natuurdoelstellingen en ambities?

Antwoord
Na jaren van voorbereiding komen de grote natuurprojecten in de Krimpenerwaard en
Gouwe-Wiericke de komende jaren daadwerkelijk tot uitvoering. Hiermee wordt een
flinke stap gemaakt in de realisatie van nieuwe natuur in Zuid-Holland en wordt het
Natuurnetwerk Nederland uitgebreid. Dat betekent dat de gereserveerde budgetten
voor natuurrealisatie de komende jaren daadwerkelijk zullen worden uitgegeven.
Hierdoor daalt het natuurbudget de komende jaren.

De meerjarige financiële behoefte die voorkomt uit de provinciale natuurdoelstellingen
en ambities leest u terug in de begroting en het Programma Zuid-Hollands Groen
(PZG). Momenteel worden alle provinciale budgetten, waaronder ook de
natuurbudgetten, doorgelicht om beter inzicht te krijgen in de structurele en incidentele
lasten en budgetten. Over de uitkomsten worden de Provinciale Staten naar
verwachting bij de Voorjaarsnota 2021 geïnformeerd.

2.

Kunt u een prognose geven van de financiële behoefte die ontstaat als gevolg van
Rijksnatuurdoelstelling waarin provincies (naar verwachting) een taak zullen hebben
maar waar nog geen besluitvorming PS over heeft plaatsgevonden?

Antwoord
Momenteel zijn de provincies met het Rijk in gesprek over een nieuw Programma
Natuur. Dit programma is met name ingegeven door de stikstofproblematiek. De
stikstofadviescommissie Remkes heeft geadviseerd de stikstofemissies flink aan te
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pakken en tegelijkertijd ook de natuur te versterken in een nieuw Programma Natuur.
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Over dat laatste zijn provincies en Rijk in gesprek. De verwachting is dat het budget
van 3 miljard euro dat het Rijk hiervoor beschikbaar heeft voor heel Nederland, niet
toereikend zal zijn.

Op korte termijn zal het budget worden ingezet voor het versterken van de
stikstofgevoelige N2000-gebieden. De benodigde maatregelen komen voort uit de
natuurdoelanalyses voor de Natura 2000-gebieden, die op dit moment opgesteld
worden. Op langere termijn zal worden toegewerkt naar een natuurinclusief
Nederland, waarmee ook buiten de natuurgebieden verder gewerkt wordt aan het in
stand houden van het leefgebied van beschermde soorten.
Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal 2021 nadere informatie naar Provinciale
Staten gestuurd over het Programma Natuur en wat dit betekent voor de Provincie
Zuid-Holland.

3.

Kunt u aangeven in hoeverre de bedragen opgenomen in de begroting 2021 en haar
meerjarige doorkijk zich verhouden tot deze meerjarige financiële behoefte (vraag 1)
en de prognose (vraag 2)?

Antwoord
Naar verwachting wordt u bij Voorjaarsnota 2021 geïnformeerd over de uitkomsten
van het onderzoek naar structurele en incidentele lasten en budgetten.
De benodigde middelen voor de doelstellingen van het Programma Natuur worden
door het Rijk ter beschikking gesteld. De inschatting is dat er onvoldoende Rijksbudget
beschikbaar is om alle verbeteringen in Nederland uit te kunnen voeren. Zoals het er
nu naar uit ziet wil het Rijk per provincie concrete afspraken maken over de besteding
van de budgetten.

4.

Wilt u onze fractie aangeven hoe u in voorjaarsnota 2021 en de kadernota 2022 om
wilt gaan met deze financiële behoefte (vraag 1) en prognose (vraag 2)?

Antwoord
Naar verwachting is er bij Voorjaarsnota 2021 en Kadernota 2022 een beeld van de
doorlichting van de financiële situatie en verplichtingen uit het verleden, zoals bij de
begrotingsbehandeling toegezegd door de portefeuillehouder financiën namens het
college.
Tegen die tijd is er naar verwachting ook meer zicht op de afspraken die met het Rijk
worden gemaakt over de uitvoering van het Programma Natuur. De verwachting is dat
de uitwerking van deze afspraken niet op tijd komt voor verwerking in de
voorjaarsnota. Over de resultaten van de natuurdoelanalyses wordt u separaat van de
voorjaarsnota geïnformeerd.
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