
 

Datum 

Telefoonnummer 

Onderwerp 

Aan: 
De lijsttrekkers van de politieke partijen in 
Noord-Holland en de informateurs Bromet 
en Mooij 
   
 

      

’s-Graveland 10 april 2019    
06 5429 5146 
Groen, natuur en landelijk gebied in het coalitieakkoord    
 

 

Geachte dames en heren, 

 

Graag vragen wij als betrokken organisaties bij groen, natuur en landelijk gebied uw aandacht 
voor een goede plek voor deze thema’s in het te vormen coalitieakkoord. 

 

Uit een uitgebreide enquête van de provincie onder alle Noord-Hollanders bleek al dat het 
zorgen voor een groene leefomgeving zeer hoog scoort. Ook is een groene en gezonde 
leefomgeving een bewezen belangrijke positieve vestigingsplaatsfactor. Daarnaast blijkt uit de 
recente provinciale publicatie Biodiversiteit in Noord-Holland 2019 dat het weliswaar relatief 
goed gaat met de biodiversiteit van bos, zoet water en moeras, maar minder goed met die van 
boerenland, heide en duin. Dit vraagt om (extra) maatregelen. 

 

Een brede coalitie van 15 organisaties uit de landbouw, natuur, onderwijs en bedrijfsleven 
heeft de handen ineen geslagen om de komende jaren meer groen en biodiversiteit in natuur- 
en landbouwgebieden te creëren. Deze unieke samenwerking heeft geresulteerd in het plan 
“Groen Goud”, het Deltaplan Biodiversiteit voor Noord-Holland. Dit plan bevat een aantal 
belangrijke speerpunten en maatregelen die uitstekend passen in een nieuw coalitieakkoord. 

 

Dat bleek ook tijdens het groene verkiezingsdebat op 13 maart in Pakhuis de Zwijger waar 
(m.u.v. de afwezige PVV en FvD) de partijen zich unaniem achter het plan Groen Goud 
schaarden. 

 

Voor de komende coalitieperiode vragen wij u het volgende: 

 

1. Versnel de realisatie van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN), zodat deze op tijd 
(2027) af komt. Dit kan met een provinciaal “NNN Enforcers team”, nieuwe 
beleidsinstrumenten en het financieel aantrekkelijker maken van bestaande 
instrumenten. 

2. Verbeter de kwaliteit van de bestaande natuur. Om alle Noord-Hollandse 
natuurgebieden in 2030 een rapportcijfer 8 te laten scoren, moet met spoed het 
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waterbeheer aangepakt, de biotoop voor weidevogels verbeterd en ongewenste 
soorten actiever bestreden.  

3. Ondersteun de in Groen Goud voorgestelde extra biodiversiteitsmaatregelen op 
15.000 hectare landbouwgrond. Daartoe is een menu ontwikkeld met zeven 
maatregelen die op bedrijfsniveau in wisselende combinaties kunnen worden 
toegepast. De ambitie is om dit op tweederde van de bedrijven toe te gaan passen. 
Hiermee wordt het mogelijk om een verdienmodel te creëren waarbij publieke en 
private financiering elkaar aanvullen. Op termijn zal daarmee de nu gevraagde 
overheidsbijdrage kunnen verminderen. 

4. Voer de vijf gebiedsgerichte actieplannen uit die ihkv Groen Goud worden 
opgesteld: voor Waddenzee en IJsselmeer (vismigratie), voor IJssel- en 
Markermeerdijken (zachte overgangen tussen land en water), voor de kustzone 
(realisatie strandreservaat en bereiken consensus over Kustpact), voor Waterland 
(onderdelen Amsterdam Wetlands waarover consensus is met de landbouw) en voor 
de Vechtstreek (‘zachtere’ overgangen tussen natuur- en landbouwgebieden). 

 

Naar ons idee heeft de provincie met dit initiatief ‘groen goud’ in handen: het maatschappelijk 
veld gaat zelf aan de slag met biodiversiteitsherstel en helpt daarmee de overheid om zijn 
doelen te realiseren. Om alle in Groen Goud genoemde acties voor daadwerkelijk 
biodiversiteitsherstel in gang te zetten vragen we de provincie om een belangrijk deel van de 
kosten in de eerste jaren te dragen. Immers, de omslag naar een breed (publiek en privaat) 
verdienmodel is niet van vandaag op morgen gerealiseerd,  

Naast de bestaande provinciale budgetten voor onder meer de realisatie van het 
Natuurnetwerk en agrarisch natuur- en landschapsbeheer betekent dit een extra benodigde 
impuls van €90 mln in de komende coalitieperiode, die als volgt wordt aangewend: 

 

A. €20 mln voor natuurgebieden: het verhogen van de afwaardering van gronden naar 
85%, het verhogen van de natuurwaarde van bestaande natuur, bestrijden 
ongewenste en invasieve soorten en vijf gebiedsgerichte actieplannen. 

B. €60 mln voor landbouwgebieden: gebaseerd op een inkomstenderving van 
gemiddeld €1.000,- per ha (mix van licht- en donkergroene maatregelen) op 15.000 ha 
over vier jaar. We verzoeken de provincie om een reservering te maken voor vier jaar 
en startbudget beschikbaar te stellen voor het eerste jaar.  

C. €8 mln voor korte-termijnacties die essentieel zijn voor dit programma:  

i. uitvoering van de drie prioritaire projecten (quick wins) uit § 8 van Groen 
Goud;  

ii. opzetten van de monitoring;  

iii. uitvoering van het Noord-Hollandse deel van de green deal voor het 
onderwijs;  

iv. ontwikkelen van het verdienmodel.  

D. €2 mln procesgeld voor de komende 4 jaar 
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Uiteraard gaan wij graag met u in gesprek voor een nadere toelichting en zo nodig nadere 
afspraken over de verdere uitwerking. 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens de volgende organisaties 

 

Landschap Noord-Holland, 

Natuurmonumenten, 

LTO Noord Noord-Holland, 

Agrarische collectieven: 

   De Lieuw, 

   Hollands Noorden, 

   Water, Land & Dijken, 

   Noord-Holland Zuid, 

Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, 

Staatsbosbeheer, 

Vereniging BioNH, 

NLG Holland, 

Clusius College, 

Amsterdam Green Campus, 

Bureau Wij.land 

Rabobank kring Noord-Holland Noord 

 
 

Willem Hellevoort 

Provinciaal ambassadeur Noord-Holland Natuurmonumenten 

 

 

Bijlage: Groen Goud, Naar een Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor Noord-Holland 

De komende week wordt u ook een papieren exemplaar van `Groen Goud’ toegezonden 

 


