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Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland 

De heer J. Remkes 

Postbus 123 

2000 MD Haarlem 

 

 

Haarlem, 3 maart 2017 

Onderwerp: Schriftelijke vragen over natuurbeheer 

  

Geachte heer Remkes, 

  

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale 
Staten van Noord-Holland stellen wij namens de fracties van D66 en CDA de volgende vragen 
aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.  

Inleiding 

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onlangs de Lerende Evaluatie van het 
Natuurpact gepubliceerd. Dit is de eerste evaluatie van de decentralisatie van het 
natuurbeleid naar de provincies. Hierin is te lezen dat de provincies het natuurbeleid 
voortvarend hebben opgepakt. Het afnemen van biodiversiteit is gestopt, maar om de 
natuurdoelen te halen moet nog wel een tandje bijgezet. Omdat het natuurbeleid in transitie 
is, heeft het PBL de evaluatie een “lerende” insteek gegeven. De aanbeveling is om open te 
staan voor kansen voor verduurzaming en vernieuwing, kennis uit te wisselen, in te spelen 
op maatschappelijke ontwikkelingen en ruimte te creëren voor experimenten: nieuwe 
manieren om de doelen te bereiken. De maatschappelijke betrokkenheid bij natuur moet 
verder vergroot worden, de beleidsopgaven nog beter uitgewerkt per te bereiken doel en 
het leervermogen versterkt. Grond- en subsidiebeleid zijn belangrijke instrumenten. 
Verdergaande verduurzaming van de landbouw nabij natuur is een voorwaarde. 

Noord-Holland heeft nog een grote ontwikkelopgave voor nieuwe natuur. De Provincie 
Noord-Holland wordt in het rapport verhoudingsgewijs weinig genoemd en alleen de 
bijeenkomsten Groen Kapitaal worden als positief beoordeeld. Naast de niet zo succesvolle 
pilot beheerarme natuur in Oostzanerveld worden in het PBL rapport geen projecten of 
vernieuwingen uit Noord-Holland genoemd. De provincie Noord-Holland hoort bij de 
provincies waar het natuurbeleid tot circa een derde minder effectief per hectare is dan 
gemiddeld (p. 106). 

Het PBL rapport doet geen uitspraken over de uitvoerbaarheid van het recent ingevoerde 
nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer. Het doet wel een expliciete oproep tot 
beleidsvernieuwing. Er wordt nog onvoldoende ruimte geboden aan initiatieven vanuit de 
maatschappij en nieuwe manieren natuurrealisatie. Agrarische collectieven kunnen 
bijvoorbeeld doorgroeien tot brede uitvoeringsorganisaties. Het PBL verwacht dat dat de 
maatschappelijke betrokkenheid en economische betekenis van agrarisch natuurbeheer kan 
vergroten. Agrarische zelfrealisatie vergt grote veranderingen en een andere aanpak. 

http://www.pbl.nl/publicaties/decentralisatie-natuurbeleid-goed-uit-de-startblokken
http://www.pbl.nl/publicaties/decentralisatie-natuurbeleid-goed-uit-de-startblokken
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Externe gebiedsregie vergt loslaten en vaak ook kostenbesparing. Succesfactoren zijn 
grondbeleid, flexibiliteit in regelgeving en gebiedsprocessen. 

Vragen 

Door dit evaluatie/rapport en door signalen vanuit de agrarisch natuurbeheerders is er bij 
D66 en CDA zorg ontstaan over de effectiviteit van het provinciale  natuurbeheer en de 
samenwerking tussen de betrokken partijen. Daarom stellen wij hieronder hierover een 
aantal vragen als aanloop van de behandeling van het PBL rapport in de commissie NLM in 
mei (zoals toegezegd door de gedeputeerde natuur op 27 februari). 

Vraag 1 - Welke verklaring kunt u geven voor  het feit dat Noord-Holland in figuur 4.6 onder 
de lijn ligt wat betreft effectiviteit natuurbeleid per hectare? 

Vraag 2 - Klopt het dat er buiten de pilot Oostzanerveld geen innovatieve projecten of 
beleidsvernieuwende pilots in Noord-Holland zijn waarvan geleerd kan worden? Zo nee, 
waarom niet en zo ja, welke? Bent u voornemens om naar nieuwe vormen van natuurbeheer 
te kijken, die een win-win situatie kunnen opleveren voor Provincie, agrariërs, biodiversiteit 
en landschap? 

Vraag 3 – Het PBL rapport pleit voor integraal beleid en combinatie van programma’s en 
instrumenten. In Noord-Holland vallen landbouw, landschap, natuur en grondbeleid onder 
vier verschillende gedeputeerden. Hoe organiseert de Provincie integraal en vernieuwend 
beleid voor de realisatie van natuurdoelen als de uitvoering zo verdeeld is?   

Vraag 4 -  Hoe organiseert de Provincie  de ambities voor natuur in het kader van de 
omgevingsvisie?  

Voor natuurbeheer vraagt de Provincie samenwerking van Agrarische Natuurverenigingen 
(ANV’s) met Terrein Beherende Organisaties (TBO’s), zoals Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer en Landschap Noord-Holland. Initieel heeft de Provincie deze 
samenwerking duwtjes gegeven. Inmiddels zijn er in ieder gebied verschillende manieren 
van samenwerken en verrichten agrarische collectieven beheertaken voor TBO’s middels 
verpachting iedere 4 tot 6 jaar. Subsidiestromen lopen via TBO’s en ANV’s. In contacten met 
agrariërs ervaren wij dat de samenwerking niet overal meer soepel verloopt. Tegengestelde 
financiële belangen (mede door provinciale subsidiestromen) lijken de 
gebiedssamenwerking te frustreren, maar ook  de landelijke mestwetgeving is een grote 
onzekerheidsfactor. En voor effectieve samenwerking heb je goede sfeer nodig in een gebied 
en langjarige afspraken. 

Vraag 5 – Is de Provincie ervan op de hoogte dat TBO’s voor natuurland nu  strengere 
pachtvoorwaarden voorstellen aan agrariërs dan in het begin? Klopt het dat pachtprijzen 
voor natuurgronden hoger worden,  gronden die de agrariërs soms zelf ter beschikking 
hebben gesteld in het kader van ruilverkavelingsprojecten?  Is de Provincie hierbij 
betrokken? Weet de Provincie wat de oorzaak is van veranderingen in pacht- en 
beheervoorwaarden? Ziet de Provincie voor zichzelf hierbij een regierol met het oog op de 
natuurdoelen en gebiedssamenwerking? 

Vraag 6 – Wij horen regelmatig de uitspraak dat de subsidie voor natuurbeheer via de TBO 
niet terechtkomt bij de agrariër die het natuurbeheer uitvoert. Hoe verloopt de rapportage 
hierover? Hoe controleert de Provincie of de subsidies voor een bepaald doel, zoals 
weidevogelbeheer, op een directe manier worden ingezet voor dit doel? 
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Vorige zomer hoorden wij over de goede resultaten weidevogelbeheer in de Ronde Hoep bij 
Ouderkerk a/d Amstel en de succesvolle samenwerking in dit gebied tussen 
natuurorganisaties en agrariërs. Dit wordt ook bevestigd door de cijfers die hierover worden 
gepubliceerd (en deze cijfers staan haaks op de landelijke trend): 

 http://kwaliteitsatlas.nl/2016/11/weidevogelbeheer-in-polder-de-ronde-hoep/ 

 http://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/weidevogelbeheer-in-amstelland 

Onlangs ontvingen wij signalen dat de sfeer tussen de partijen in dit gebied verslechterd is.  
Oorzaak hiervan zijn gewijzigde pachtvoorwaarden en onzekerheid over mestwetgeving. 
Hierover zijn wij zeer verontrust. Hierover hebben wij de volgende vragen: 

Vraag 7 - Is de Provincie zich bewust dat de samenwerking niet meer zo soepel loopt als 
voorheen? Welke rol ziet de Provincie voor haarzelf om de natuurdoelen hier te blijven 
halen en de gebiedssamenwerking succesvol te laten blijven? 

Het PBL rapport spreekt veelvuldig van agrarische zelfrealisatie, ofwel natuurinclusieve 
landbouw. Dit komt moeizaam van de grond. Mede omdat provincies geen “nieuwe 
werkwijzen ontwikkelen en leren omgaan met staatssteunregels en gelijkberechtiging, wat 
kan leiden tot vertraging in de uitvoering.” Provincies hebben de mogelijkheid om gebied 
specifieke afwegingen te maken en zouden kunnen inspelen op maatschappelijke 
initiatieven en wensen. Het PBL benoemt technocratisch natuurbeleid als een risico voor 
maatschappelijke betrokkenheid en stelt dat provincies ook moeten loslaten als realisatie 
van natuur door nieuwe maatschappelijke partijen opgepakt wordt. 

In een aantal provincies wordt geëxperimenteerd met het verbinden van landbouw en 
natuur, het verbinden van natuur en economie, en met nieuwe uitvoeringsarrangementen. 
De Provincie Noord-Brabant kondigde deze week aan dat initiatiefnemers ook financiële 
ondersteuning kunnen krijgen als ze buiten NNN natuur realiseren. In de noordrand van de 
Krimpenerwaard vergroot de Provincie Zuid-Holland de mogelijkheden voor agrariërs om 
natuur binnen NNN te beheren als onderdeel van hun bedrijfsvoering. 

Vraag 8 - Welke initiatieven/experimenten zijn er in Noord-Holland (gepland) voor 
natuurinclusieve landbouw (wat op de flyer van Groen Kapitaal wel genoemd wordt.)? 

Vraag 9 - Gaat u in Noord-Holland ook onderzoeken of er initiatieven/ experimenten 
mogelijk zijn voor natuurinclusieve landbouw? Bent u met ons van mening dat er een win-
winsituatie kan ontstaan voor zowel de provincie, agrariërs,  als de biodiversiteit en het 
landschap als de boeren meedoen aan het ontwikkelen van natuur?  

Vraag 10 - Hoe verhouden de kansen van natuurinclusieve landbouw zich tot het stoppen 
van de regeling voor agrarisch natuurbeheer binnen NNN na 2021 in Noord-Holland? Bent u 
bereid om experimenten op dit gebied te ondersteunen met een vernieuwende aanpak, 
waarna gekeken kan worden of het volledig stoppen van deze regeling binnen NNN door 
moet gaan zoals gepland? 

Vraag 11 – In andere provincies mag binnen NNN ook na 2021 agrarisch natuurbeheer 
blijven bestaan waar dat past bij het soort landschap. Bent u op de hoogte van de redenen 
van die provincies om hiermee wel door te gaan? Zo ja, hoe verhouden deze redenen zich 
tot de Noord-Hollandse situatie? Zo nee, kunt u hierover informatie inwinnen? 

In de Bovenkerker Polder is door dezelfde partijen als die in De Ronde Hoep een initiatief 
opgezet om ook daar succesvol weidevogelbeheer te realiseren, en mogelijk nog uit te 

http://kwaliteitsatlas.nl/2016/11/weidevogelbeheer-in-polder-de-ronde-hoep/
http://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/weidevogelbeheer-in-amstelland
http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/februari/provincie-maakt-ontwikkelen-natuurgebieden-makkelijker.aspx
http://themasites.pbl.nl/evaluatie-natuurpact/uit-de-praktijk
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breiden naar andere polders in het Amstelland. Daartoe is een stichting opgericht: Stichting 
Duurzaam Agrarisch Natuurbeheer (DAN) http://www.stichtingdan.org/ 

Er wordt gezocht naar een duurzame manier van samenwerking om voor langere termijn het 
unieke agrarisch cultuurlandschap met zeer hoge natuurwaarden gezamenlijk veilig te 
stellen. Hierbij wordt gezocht open gekeken naar hoe deze samenwerking effectief en 
duurzaam ingevuld kan worden. 

Een door de provincie geïnitieerd onderzoek door een extern bureau zou bevestigd hebben 
dat het voorgestelde model waarbij eigendom van de grond in handen komt van de Stichting 
kan leiden tot het overbodig worden van subsidie.  Onlangs kregen wij signalen dat de 
gesprekken over het nieuwe initiatief met de Provincie geen schot in de zaak brengen. 
Gezien de opmerkingen in het PBL-rapport lijkt ons dat geen adequate reactie. 

Hierover hebben we de volgende vragen: 

Vraag 12 - Kent u het initiatief van de Stichting DAN? Kunt u bevestigen dat u het voorstel 
heeft onderzocht? Kunt u ons dat onderzoek opsturen? 

Vraag 13 – Bent u het met ons eens dat dit maatschappelijk initiatief een kans is voor het 
realiseren van natuurdoelen? Bent u bereid om snel en flexibel mee te denken of deze 
nieuwe aanpak succesvol kan zijn en ondersteuning te verlenen aan het initiatief? Zo ja, hoe 
gaat u dat doen, zo nee, waarom niet? 

Hoogachtend, 

Claudia Weemhoff, Statenlid D66 

Willemien Koning, Statenlid CDA 

 

http://www.stichtingdan.org/

