
Aan: politieke partijen in PS Noord-Holland 

Geachte fractievoorzitters, 

Van harte gefeliciteerd met uw benoeming als lid van Provinciale Staten! Graag vragen 

ondergetekende natuur- en milieuorganisaties uw aandacht voor een aantal onderwerpen. Deze 

punten zijn aanvullend op het actieplan “Groen Goud”, welke wij al eerder samen met een groot 

aantal andere organisaties aan u hebben aangeboden. 

1) Ontwikkel en bescherm het landschap. Noord-Holland is een prachtige provincie met grote 

landschappelijke waarden. In de Omgevingsvisie wordt dit onderkend. Nu is het zaak dat het 

streven naar een mooi landschap handen en voeten krijgt.  

a) Aan de slag met de vijf gebiedsgerichte integrale actieplannen1 uit “Groen Goud” + de 
Groene scheggen rond Amsterdam inclusief de noordelijke stadsrand. Het gaat om 
landschappen met grote kansen voor bijvoorbeeld de combinatie recreatie en 
natuurontwikkeling. 

b) Versterk en verbreed de twee huidige Nationale Parken, en neem het initiatief 
voor Provinciale landschappen zoals Laag-Holland, en Gooi en Vecht. 

 
2) Investeer fors in groen en ontspanningsmogelijkheden. Met 250.000 nieuw te bouwen woningen 
dient er fors geïnvesteerd te worden in groen en recreatiegebieden voor de inwoners van onze 
provincie. Juist indien er wordt ingezet op binnenstedelijk bouwen, is de aanwezigheid van 
recreatiegebieden nabij de woningen belangrijk. De woningbouw dient hierbij gelijk op te gaan met 
de ontwikkeling van groen, bijvoorbeeld door de inzet van vereffeningsfondsen, of het opnemen in 
het programma van eisen voor projectontwikkelaars. Daarnaast is een landschapsfonds voor 
financiering van het beheer belangrijk. 

3) Stuur het energietransitieproces aan. De energietransitie gaat ons landschap veranderen. Vast 
staat dat de opgaaf groot is. De uitdaging is om energielandschappen op de goede plekken aan te 
leggen. Met draagvlak van de bevolking. Voorkomen van hinder en inpassing in het landschap is 
essentieel. 
De provincie moet zorgdragen voor draagvlak, een goed proces en goede inpassing. Belangrijk 
daarbij is dat de provincie de maatschappij – burgers, coöperaties, bedrijven, boeren en 
maatschappelijke partijen als de onze - daar intensief bij betrekt. Dat kan doordat de provincie er 
voor zorgt dat maatschappelijke organisaties en lokale groepen niet alleen meepraten in 
ontwerpateliers maar ook de mogelijkheid krijgen om zelf actief deel te nemen en bij te dragen aan 
de energietransitie. Dat is veel meer dan meepraten in ontwerpateliers. 

Ook het terugdringen van de CO2-uitstoot door bodemdaling is wat ons betreft onderdeel van de 
energietransitie. En hoort, naast de Regionale Energie Strategie (RES), een volwaardige plaats te 
krijgen.  Vernatting van veenweiden is daarnaast een belangrijke preventieve maatregel om schade 
als gevolg van droogte zoals in 2018 te voorkomen. 

4) Maak verbetering van de kwaliteit van natuur- en recreatiegebieden mogelijk. Momenteel is er 

alleen provinciaal geld beschikbaar voor de realisatie van de NNN, en voor het reguliere 

natuurbeheer. Grootschalig onderhoud en herstel is echter onvoldoende te financieren uit deze 

                                                           
1 1) Noordzee – Kustzone – Binnenduinrand 
  2) Waddenzee – binnenwater – IJsselmeer 
  3) Waterland 
  4) De Vechtstreek 
  5) IJsselmeerdijken - Markermeerkust 



vergoedingen. Voorbeelden hiervan zijn aanpassen van de waterhuishouding, vervangen van 

bruggen in recreatiegebieden, baggeren en het tegengaan van verruiging. Ook voor de bestrijding 

van invasieve exoten is geen regulier budget beschikbaar. 

 
5) Faunabeheer. Onze organisaties vinden het belangrijk dat het bestaande ganzenakkoord 

daadwerkelijk wordt uitgevoerd, waarbij een extra inzet nodig is om de afgesproken doelen te 

behalen. Naast landbouwschade dient biodiversiteit als criterium voor het beheer van zomerganzen, 

vos en damhert te worden erkend. Het toevoegen van een extra faunatoets aan de Natura 2000 

beheerplannen dient het beheer van vos in de weidevogelgebieden weer mogelijk te maken. Het niet 

meer verplicht verwijderen van alle kadavers van ree en damhert draagt bij aan de 

biodiversiteit (‘dood doet leven’). Voortzetting van het breed gedragen damhertbeheer is gebaat bij 

een wildbeheereenheid opgericht door terreinbeheerders van de duinen, onder auspiciën van 

Faunabeheereenheid Noord-Holland, en erkend door Provincie Noord-Holland. 

Het is belangrijk dat fauna, natuur- en recreatiebeheer goed op elkaar worden afgestemd. Een 
gedeputeerde die zowel faunabeheer als natuurbeheer als recreatiebeheer in portefeuille heeft kan 
hierbij zeer behulpzaam zijn. 

  
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn en wensen u veel succes bij de formatie. Uiteraard gaan wij 

graag met u in gesprek voor een nadere toelichting. 

Hoogachtend, 

Petra Schut  

 

Namens: 

Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, PWN, 

IVN. 

 

 

 

 


