VOORBEREIDINGSNOTITIE
t. b. v. de bestuurlijke conferentie over de toekomst van het landelijk gebied in Noord-Holland
14 maart 2012, 13-30-17.30 uur, De Arendshoeve in Aalsmeerderbrug.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding………………………………………………………………………………………………………...

2

Onderwerp 1: Sturingsfilosofie…………………………………………………………………………….

5

Natuur: stand van zaken…………………………………………………………………………………….

7

Onderwerp 2: Realiseren van nog niet gerealiseerde PEHS………………………………………….

8

Onderwerp 3: Beheertekorten binnen de (P)EHS……………………………………………………….

11

Onderwerp 4: Borging samenhang agrarisch en regulier natuurbeheer………………………….

13

Onderwerp 5: Nationale parken……………………………………………………………………………

14

Landschap: stand van zaken……………………………………………………………………………….

15

Onderwerp 6: Sturing op landschap………………………………………………………………………

16

Onderwerp 7: Instandhouding van de Nationale landschappen…………………………………….

18

Onderwerp 8: Vereenvoudiging van landschapsbeleid in het zuiden van de provincie……….

19

Recreatie: Stand van zaken………………………………………………………………………………….

20

Onderwerp 9: Voltooien van de RodS-opgave…………………………………………………………… 21
Onderwerp 10: Verminderen beheertekorten van recreatiegebieden……………………………… 22
Onderwerp 11: Ontwikkelen van routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen……………. 23

OVERZICHT VAN ONDERWERPEN, VRAGEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN…………………………… 24

2

INLEIDING
Noord-Holland is uniek door een grote diversiteit aan natuur- en cultuurlandschappen, zoals bossen,
heidevelden, duinen, veenweiden, kwelders en grote wateren. Door die grote diversiteit aan gebieden
en overgangen tussen die gebieden is Noord-Holland van oudsher een aantrekkelijke provincie om te
wonen te werken en te recreëren. De biodiversiteit, die hoort bij ons landschap, en die veelal ook van
internationale betekenis is, willen we graag behouden en waar nodig verbeteren. Dat is goed voor de
natuur, voor ons welzijn en voor de economie en het vestigingsklimaat.
De verschillende landschappen vertegenwoordigen verschillende periodes uit onze geschiedenis en
herbergen vaak bijzondere cultuurhistorische monumenten. We willen die landschappen daarom
behouden. Niet door ze te bevriezen zoals ze nu zijn, maar door ze op basis van hun kwaliteiten
verder te ontwikkelen. Daarnaast is er op sommige plaatsen ook ruimte voor het vormgeven van
nieuwe landschappen, die uitgaan van de wensen en eisen van nu. Zo blijft onze geschiedenis ook in
de toekomst leesbaar in het landschap.
We willen deze landschappen niet alleen behouden, we willen ook dat mensen ze kunnen beleven. Op
dit moment kunnen alle Noord-Hollanders vanuit hun huis in tien minuten in het groen zijn, doordat
we compacte steden hebben met stadsparken, groene scheggen en recreatiegebieden aan de
stadsranden. Die groene ruimte wordt veel bezocht en hoog gewaardeerd. Ze biedt ruimte voor sport
en andere buitenactiviteiten die een positief effect hebben op het welbevinden en de gezondheid.
Ook om die reden vinden we het belangrijk om in te zetten op een aantrekkelijk, bereikbaar en ook
in de toekomst gewaarborgd groen buitengebied.
De afgelopen jaren heeft de provincie daarom in nauwe samenwerking met het Rijk, gemeenten,
waterschappen en maatschappelijke organisaties gewerkt aan het behouden en ontwikkelen van
natuur, landschap en recreatiegebieden. Dit gebeurde tot voor kort grotendeels in opdracht van de
Rijksoverheid in het kader van de bestuursovereenkomst Inrichting Landelijk Gebied 2007-2013. Eind
2010 heeft het Rijk deze bestuursovereenkomst open gebroken in het kader van omvangrijke
bezuinigingen en een wens om veel beleid voor het landelijk gebied te decentraliseren. In 2011is
hierover onderhandeld. Dit heeft geleid tot het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur’,
waaraan PS op 18 december 2011 haar goedkeuring heeft gegeven. Dit akkoord vormt het voorlopige
sluitstuk van de steeds verdergaande decentralisatie van het beleid voor het landelijk gebied van Rijk
naar provincies in de afgelopen 25 jaar.
Met de sluiting van dit akkoord is het Rijk alleen nog verantwoordelijk voor internationale
verplichtingen voor natuur en werelderfgoed. Voor het overige heeft de provincie hierin nu een grote
beleidsvrijheid. Die beleidsvrijheid is een langgekoesterde wens van de provincie, omdat zij goed
aansluit bij de provinciale kerntaken. Daarnaast is het op dit regionale niveau optimaal mogelijk om
te zorgen voor een vitaal landelijk gebied. Meer beleidsvrijheid betekent ook een toenemende
verantwoordelijkheid en een stevige uitdaging om met veel minder rijksmiddelen de groene ambities
te realiseren.
Het ligt niet in de rede om het belang van provinciaal beleid voor natuur, recreatiemogelijkheden en
landschap ter discussie te stellen. Deze zijn in de recente provinciale structuurvisie, het
coalitieakkoord en de recent gevoerde discussies in GS en PS over het natuurakkoord immers steeds
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breed bekrachtigd. Maar het is wel noodzakelijk om een aantal fundamentele keuzes te maken over
hoe deze doelen bereikt worden, nu de situatie in bestuurlijk en financieel opzicht zo ingrijpend
gewijzigd is. Enerzijds heeft de provincie veel meer zeggenschap over de vormgeving van deze
doelen. Dat biedt kansen. Anderzijds is er sprake van forse rijksbezuinigingen en zal er de komende
jaren aanzienlijk minder publiek geld te besteden zijn aan natuur, recreatie en landschap.
De provincie kan en wil die keuzes uitdrukkelijk niet alleen maken. De provincie vervult een
belangrijke coördinerende en kaderstellende rol, maar zij is tegelijk maar een van de vele spelers in
het landelijk gebied. Zij kan de verantwoordelijkheid voor een groen, duurzaam en beleefbaar NoordHolland niet alleen dragen. Wat de provincie kan bereiken, en welke doelen zij zichzelf kan stellen, is
en blijft in hoge mate afhankelijk van participatie, steun en draagvlak bij andere partijen. Dit
discussiestuk is daarom ook bedoeld om daarover het gesprek aan te gaan met partners op een grote
bestuurlijke conferentie op 14 maart 2012. Hiervoor worden ook mogelijke nieuwe partners
uitgenodigd.
Over de consequenties van het gewijzigd Rijksbeleid heeft een eerste conferentie plaatsgevonden op
7 oktober 2011 Op deze conferentie is de werkgroep Evers opgericht. Deze werkgroep bestaat uit
vertegenwoordigers van natuurorganisaties, landbouworganisaties en de recreatiesector. De
werkgroep heeft zich ten doel gesteld de provincie van een advies te voorzien over hoe met de
nieuwe situatie kan worde omgegaan. Daarnaast is ook aan de ILG gebiedscommissies gevraagd om
een advies uit te brengen. Deze adviezen zullen, naast dit discussiestuk, ter bespreking worden
voorgelegd op de conferentie.
De resultaten van de conferentie worden meegenomen bij het opstellen van een kaderstellende
notitie waarin de provincie besluit wat haar inzet voor het groen in het landelijk gebied de komende
jaren zal zijn, en welke resultaten daarvan te verwachten zijn. Deze kaderstellende notitie vormt de
basis voor een nieuwe beleidsagenda voor natuur, recreatie en landschap. Deze agenda zal een
uitwerking bieden van het beleid dat de provincie de komende jaren op deze terreinen zal voeren.
Daarnaast bevat deze agenda een uitvoeringsprogramma.
Leeswijzer:
Dit stuk is als volgt opgebouwd: Eerst wordt kort ingegaan op de vraag hoe de provincie zich de
komende jaren zou moeten positioneren ten opzichte van andere partijen in het landelijk gebied.
Vervolgens wordt achtereenvolgens voor natuur, landschap en recreatie de stand van zaken
geschetst. Op basis daarvan worden de belangrijkste inhoudelijke onderwerpen benoemd en
beschreven, afgesloten met een aantal dikgedrukte hulpvragen. Om uw gedachtenvorming richting te
geven, worden ze voorafgegaan door een prikkelende stelling en worden ook een aantal mogelijke
oplossingsrichtingen genoemd. Achterin het stuk staat een overzicht van de onderwerpen,
hulpvragen en stellingen.
Deze onderwerpen zullen centraal staan op de conferentie van 14 maart, waar ze in samenhang met
de adviezen van de werkgroep Evers en de ILG commissies zullen worden besproken. Het doel van
deze conferentie is te komen tot gedragen aanbevelingen voor het toekomstig beleid in het landelijk
gebied van zowel de provincie als uw eigen organisatie.
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ONDERWERP 1: STURINGSFILOSOFIE
Op welke wijze kunnen de betrokken partijen de komende jaren het best werken aan het behouden
en ontwikkelen van natuur, recreatie en landschap? De provincie heeft nu de verantwoordelijkheid
voor het landelijk gebied. Dat vraagt om herbezinning op de provinciale sturingsfilosofie en de
daarbij behorende provinciale instrumenteninzet. Een herbezinning op de sturingsfilosofie is niet
alleen van belang gezien de verschuivende verantwoordelijkheden tussen overheden, enerzijds
richting Europa, anderzijds richting de provincies. Ook de wens om meer verantwoordelijkheden te
beleggen bij burgers en hun organisaties, om meer aansluiting op hun wensen en een groter
draagvlak voor beleid te bereiken speelt daarbij een rol. Het gaat er dus niet alleen om wat de
provincie zelf wil, maar ook wat anderen de komende jaren kunnen en willen betekenen. De afweging
die hierbij gemaakt moet worden is wanneer de provincie zelf wil sturen, door bijvoorbeeld plannen
te maken, projecten uit te voeren en kaders te stellen, en wanneer zij kiest voor een ondersteunende
rol, om ambities door anderen te laten verwezenlijken.
Een veel gehoorde manier om onze opgaven ondanks de onvermijdelijke bezuinigingen toch te
realiseren is betrekken van nieuwe partijen. De werkwijze zoals de provincie die tot nu toe hanteerde
in het ILG heeft al geleid tot veel cofinanciering van andere partijen en is de afgelopen jaren door
gebiedsgericht werken al behoorlijk geoptimaliseerd. Deze investeringen kwamen al voor 1/3 van het
Rijk, 1/3 van de provincie en 1/3 uit de regio.1 Binnen de huidige kaders valt daarom niet te
verwachten dat er nog veel nieuwe partners zullen opstaan om samen met de provincie projecten te
realiseren, die op dit moment nog niet (via de ILG gebiedscommissies) bekend zijn bij de provincie.
Er zijn echter wel veel potentiële partners waar de provincie op dit moment nog niet mee
samenwerkt. Onder andere voorwaarden zijn met hen wellicht nieuwe coalities aan te gaan, die
kunnen bijdragen aan de provinciale doelen. Op dit moment verkent de provincie ambtelijk in welke
gebieden en met welke partners kansrijke coalities te vormen zijn. Het is daarvoor echter belangrijk
om een beter beeld te krijgen van die andere partijen en hun belangen. Met name in de private sector
hebben we daarvan op dit moment nog geen volledig beeld. Dit beeld zal deels ook pas goed kunnen
ontstaan door verder met deze potentiële partners in gesprek te gaan.
Maar een verschuiving in de richting van een meer ondersteunende rol heeft niet alleen betrekking op
nieuwe partners. Ook ten opzichte van onze bestaande partners leidt een meer ondersteunende rol
tot verandering. In plaats van zelf op zoek te gaan naar private partners zouden we bijvoorbeeld
natuurorganisaties kunnen ondersteunen om dat te doen en hen kunnen begeleiden bij het bereiken
van een minder van de overheid afhankelijke positie. Hierover worden nu bijvoorbeeld al afspraken
gemaakt met Landschap Noord-Holland in het kader van hun boekjaarsubsidie voor 2013. Daarnaast
is een aantal groene organisaties bezig te kijken hoe zij door samenwerking efficiënter kunnen
werken. Ook zouden we meer aandacht kunnen besteden aan het ondersteunen van vrijwilligers in
het landelijk gebied. Maar een meer ondersteunende rol vraagt niet alleen van de provincie dat zij
anderen ruimte geeft, maar vooral ook dat zij duidelijke kaders biedt door het uitvoeren en
handhaven van wet- en regelgeving en door het hanteren van een consequent ruimtelijke
ordeningsbeleid. Dit zorgt voor rechtsbescherming tussen burgers en belangen en biedt daarmee de
borging die nodig is om meer initiatief van onderaf mogelijk te maken. Het is een zoektocht tussen

1

Midterm review ILG Noord-Holland, Resultaat doet gelden: drie jaar ILG, p 8.
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enerzijds ruimte geven en anderzijds harde kaders stellen en tussen verantwoordelijkheid geven en
nemen. Een zoektocht die gepaard zal gaan met dilemma’s bij zowel de overheid als andere
maatschappelijk betrokkenen.
Stelling
Door meer ruimte te geven aan anderen kan de provincie ook met veel minder financiële middelen
werken aan een aantrekkelijk en groen buitengebied.
Vragen om uzelf ter voorbereiding te stellen:
Welke taken moet de provincie zelf blijven uitvoeren en waar is een meer
ondersteunende werkwijze mogelijk?
Op welke wijze kunt en wilt u zelf bijdragen aan een andere manier van werken?
Om welke houding of verandering van beleid van de provincie vraagt dat?
Mogelijke oplossingsrichtingen:
Provinciale subsidies besteden aan het aanboren van nieuwe doelgroepen en geldstromen
Bepaalde gebieden vrijgeven voor experimentele voorstellen
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NATUUR: STAND VAN ZAKEN
In 1992 heeft Nederland in Rio de Janeiro afgesproken mee te werken aan het stopzetten van de
achteruitgang van de biodiversiteit. De belangrijkste manier waarop dat gebeurde is het verbinden
van bestaande en nieuwe natuurgebieden in heel Nederland door het aanleggen van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). Hierdoor is de achteruitgang van de biodiversiteit verminderd, maar niet
gestopt. Het natuurbeleid is er niet alleen voor de biodiversiteit maar ook voor de mens, zoals de titel
van de rijksnota uit 2000 ook aangeeft; ”natuur voor mensen, mensen voor natuur”. Ook de nota
Noord-Holland Natuurlijk (2005) gaat uit van deze brede benadering van het natuurbeleid,
Beleid tot nu toe
EHS en Natura 2000
Een van de belangrijkste bedreigingen van de Nederlandse natuur is de versnippering van
natuurgebieden die is ontstaan door stedelijke uitbreidingen (die gebieden verkleinen) en
infrastructuur (die gebieden doorsnijdt). Sinds 1990 is daarom gewerkt aan het totstandbrengen van
de EHS. Ongeveer 56.000 hectare van deze EHS zou binnen Noord-Holland komen te liggen.
Ongeveer een kwart zou bestaan uit nieuw aan te leggen natuurgebieden die bestaande gebieden
robuuster zou maken en met elkaar in verbinding zou brengen.
De afgelopen decennia heeft de provincie gewerkt aan het begrenzen van de EHS, het zorgen voor
adequaat beheer voor bestaande gebieden en het verwerven en inrichten van nieuwe natuurgebieden.
Dat heeft duidelijke resultaten opgeleverd, want inmiddels is ruim 90% van de Noord-Hollandse EHS
gerealiseerd. Circa 4.500 ha, (veelal agrarische) grond, heeft nog niet de beoogde
natuurbestemming.
In 2009 heeft de provincie de EHS herijkt om de realisatie te versnellen en kosteneffectieve te maken,
met behoud van omvang en kwaliteit. In 2010 is de herijkte EHS in de provinciale structuurvisie
vastgelegd. Daarnaast is in het natuurbeheerplan voor alle gebieden het natuurdoeltype vastgelegd
als richtsnoer voor de beoogde natuurkwaliteit en als basis voor de subsidieverlening voor het
natuurbeheer Voor de Natura 2000 gebieden stelt de provincie beheerplannen op waarin wordt
aangegeven op welke manier de Europees beschermde soorten en habitats in deze gebieden in stand
kunnen worden gehouden.
Weidevogels
Daarnaast is zowel binnen als buiten de EHS grote inspanning geleverd voor het beschermen van
weidevogels in Noord-Holland. Buiten de EHS gaat het om weidevogelgebied dat bescherming geniet
via de provinciale ruimtelijke verordening en waarvoor subsidies voor agrarisch natuurbeheer worden
ingezet. Veranderd grondgebruik in de landbouw (lagere grondwaterstanden, zo eiwitrijk mogelijk
gras en een intensief agrarisch gebruik, met vervroegde maaidata) hebben grote leefgebieden minder
aantrekkelijk gemaakt voor weidevogels. Ook zijn deze leefgebieden door verstedelijking en
infrastructuur verkleind en versnipperd. Omdat Noord-Holland als tweede weidevogelprovincie van
Nederland een belangrijke verantwoordelijkheid heeft voor deze vogels, die daarbij een icoon zijn
van de karakteristieke Noord-Hollandse veenweidegebieden, is de afgelopen jaren veel inspanning
gepleegd om deze vogels te behouden door subsidies beschikbaar te stellen voor onder andere het
verwijderen van struikbegroeiing en pitrus, later maaien en het creëren van plas-drasgebieden.
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Nationale Parken
De Minister van LNV heeft twintig Nationale Parken aangewezen. Deze Nationale Parken vormen
gezamenlijk een dwarsdoorsnede van de bijzonderste natuurwaarden van Nederland. Doelstelling van
de Nationale Parken is (net als in de rest van de EHS) om deze natuurwaarden te beschermen en
ontwikkelen, maar daarbij ook extra aandacht te schenken aan natuurgerichte recreatie,
natuureducatie en onderzoek. Deze samenwerking werk door het Rijk via het ILG financieel
ondersteund door middelen beschikbaar te stellen voor een secretariaat. Daarnaast werd per park €
1,5 miljoen beschikbaar besteld voor een periode van 7 jaar om projecten uit te voeren. Beheerders
binnen de Nationale Parken stellen een gezamenlijk beleidsplan op en werken samen met gemeenten
en andere grondeigenaren in het gebied en lokale ondernemers. Daarnaast werken de Parken
landelijk samen door deelname in de Stichting Nationale Parken. Noord-Holland heeft twee nationale
parken: Texel en Zuid Kennemerland.
Wijziging Rijksbeleid:
Het Rijk beschouwt alleen het beschermen van internationaal aangewezen natuurwaarden nog als
rijkstaak. Daarnaast worden forse bezuinigingen doorgevoerd op het natuurbeheer. De door het Rijk
beschermde en gefinancierde EHS wordt sterk verkleind en de nadruk komt daarbinnen te liggen op
de Natura 2000 gebieden. Daarnaast heeft het Rijk besloten dat agrarisch natuurbeheer buiten de
EHS niet langer een verantwoordelijkheid van de provincies is, maar weer een rijkstaak wordt. Het
Rijk heeft bovendien besloten niet langer beleid te voeren voor of toe te zien op het voortbestaan van
de Nationale Parken.
Coalitieakkoord:
De planologische bescherming en ruimtelijke reservering van de EHS worden gehandhaafd.
De EHS zal opnieuw geprioriteerd worden. Bouwstenen hierbij zijn de inzet van alternatieve
financieringsbronnen en sturing op kwaliteit in plaats van kwantiteit. De EHS kan gefaseerd
worden uitgevoerd.
De provincie streeft naar een efficiënter aanpak van het beheer van natuur en
recreatiegebieden.
Dit leidt tot de noodzaak om het provinciaal beleid te herzien op de volgende onderwerpen:
• Realisatie van de delen van de EHS die het Rijk niet langer beschermt en financiert (PEHS)
• Beheertekorten in EHS en PEHS
• Koppeling tussen agrarisch en regulier natuurbeheer
• Instandhouding van de twee Noord-Hollandse Nationale Parken
Deze onderwerpen worden hieronder uitgewerkt.
Onderwerp 2: Realiseren van nog niet gerealiseerde PEHS
PS hebben heeft aangegeven dat zij de gehele EHS-opgave overeind wil houden door de bestaande
EHS om te dopen tot ‘provinciale’ EHS (PEHS) en deze ruimtelijk te blijven beschermen middels de
structuurvisie. Hoewel de ruimtelijke bescherming van natuurgebieden daarmee gewaarborgd is, is
de realisatie van ontbrekende schakels daarmee nog niet dichterbij gekomen. Op welke termijn de
provincie erin slaagt de PEHS daadwerkelijk te realiseren, hangt voor een belangrijk deel af van de
wil van andere partijen om hieraan mee te werken. Die wil is deels afhankelijk van de bij de provincie
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beschikbare (subsidie)middelen, maar deels ook van de eisen die de provincie aan de invulling van de
PEHS stelt. Het Rijk stelt geen geld meer beschikbaar voor verwerving en inrichting van natuur. Alleen
voor de Rijks-EHS/N2000 kunnen ruilgronden worden ingezet. Deze zijn naar verwachting
onvoldoende beschikbaar om de hele opgave af te ronden. Voor de PEHS is de provincie aangewezen
op eigen middelen en middelen van derden. Z0 is in het coalitieakkoord incidenteel € 10 miljoen
beschikbaar gesteld voor de EHS en voor 4 jaar € 1,8 miljoen voor het beheer.
De Noord-Hollandse EHS is in 2010 zorgvuldig begrensd. Hierbij is een optimale combinatie van
draagvlak, betaalbaarheid en ecologische effectiviteit bereikt. De EHS is voor meer dan 90%
gerealiseerd. Ontbrekende gebieden zijn veelal kleine gebieden die als schakel tussen grotere
natuurgebieden in liggen of hierop aansluiten. Als deze schakels niet worden gerealiseerd, zal de EHS
minder goed functioneren als robuust en duurzaam leefgebied.
In de tot nu toe begrensde EHS zijn alle belangrijke schakels en verbindingen opgenomen, met
uitzondering van een klein deel van de (voormalige) Robuuste verbindingszone ‘van Kust tot Kust’ die
het IJmeer zou verbinden met de duinen bij Castricum. Op deze route liggen veel belangrijke
natuurgebieden en landschappen. Voor het realiseren van de noodzakelijke verbindingen tussen deze
gebieden was een quotum van 1225 ha EHS beschikbaar. Inmiddels zijn uit dit quotum belangrijke
schakels bij Castricum begrensd en deels al gerealiseerd. Er zijn echter nog 150 ha van dit quotum
over. Hiervoor zijn op dit moment echter nog geen concrete locaties in beeld, waar sprake is van
zowel draagvlak in het gebied als effectiviteit van de toevoeging van de extra natuurgebieden. Het
zou dus te overwegen zijn deze restanttaakstelling te laten vervallen.
Wanneer de gehele EHS wordt voltooid door verwerving en inrichting conform de berekende
normkosten uit het ILG bedragen de geraamde tekorten € 400 miljoen. Hiervan komt slechts een
gedeelte voor rekening van de provincie.2. Daarnaast loopt het beheertekort voor de gehele EHS naar
verwachting op tot € 9,6 miljoen per jaar. Ook hiervoor ligt een nog onbekend deel van de
verantwoordelijkheid bij de provincie.3

Het Rijk heeft de (financiële) verantwoordelijkheid voor het realiseren van de verkleinde rijks-EHS.
Hiervoor krijgt de provincie de beschikking over een nog niet bekende hoeveelheid BBL-gronden. In 2016
zal naar aanleiding van een evaluatie worden bepaald of hiervoor aanvullende middelen nodig zijn. Omdat
nog niet bekend is welke delen van de PEHS binnen of buiten de rijks-EHS zullen komen te vallen, is nog
niet te zeggen welk deel van het restantbedrag de voor financiële verantwoordelijkheid van de provincie
komt.
3
Ook hier geldt dat nog niet kan worden bepaald om welk deel van het tekort het gaat, omdat niet bekend
is welke delen van de PEHS binnen de rijks-EHS komen te vallen en dus als rijkstekort moeten worden
beschouwd.
2
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Figuur 1: Relatie tussen Rijks-EHS en PEHS
PEHS (provinciale verantwoordelijkheid)

rijks-EHS buiten Natura 2000
(rijksverantwoordelijkheid)

Totale omvang: 56.000 ha
Totale realisatiekosten: € 400 mln.
Totaal beheertekort: € 9,6 mln. p/jaar
Middelen voor realisatie Rijks-EHS:
BBL grond

rijks-EHS Natura 2000
(rijksverantwoordelijkheid)

Al naar gelang andere manieren van realisatie en financiering kunnen worden gevonden (zie onder
‘sturingsfilosofie’) kunnen deze kosten omlaag worden gebracht. Hierbij kan gedacht worden aan een
grotere nadruk op het faciliteren van klimaatbestendige, beheerarme natuur (in combinatie met een
bijbehorend waterbeleid)4 en door andere financieringsbronnen aan te boren. De verwachting is dat
hiervoor mogelijkheden zijn maar de omvang is nog moeilijk in te schatten.. Het is echter ook de
verwachting dat een aanzienlijk deel van het bedrag niet op andere manieren beschikbaar zal komen
en dat de provincie voor het P-deel van de PEHS de lasten zal moeten dragen. Het
onderhandelingsakkoord voorziet in een evaluatie in 2015 om te bezien in hoeverre de door het rijk
ter beschikking gestelde middelen volstaan.
De provincie zal in een eventuele Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (‘PEHS’) op zoek moeten
gaan naar manieren om ‘meer met minder’ te doen om de natuurdoelen toch te realiseren. De
einddatum van de EHS is in het onderhandelingsakkoord doorgeschoven van 2018 naar 2021. Het is
niet ondenkbaar dat, door de beperkte middelen, het zoeken naar nieuwe financieringsconstructies
en werk-met-werk kansen ook over de einddatum van 2021 wordt heen gegaan. Op zichzelf is dit
voor het natuurbeleid geen onoverkomelijk bezwaar. Voor de eigenaren van nog niet verworven
gronden of voor agrariërs die belangstelling hebben voor particulier natuurbeheer zou het
verschuiven van de uitvoeringstermijn van de EHS kunnen leiden tot vergroting van onzekerheden in
de agrarische bedrijfsvoering. In overleg met de sector zal dit verkend moeten worden en naar
oplossingen worden gezocht, bijvoorbeeld in het RO-beleid.
Stelling:
Voor realisatie van de PEHS zijn nauwelijks provinciale middelen beschikbaar. Het is grotendeels van
burgers, organisaties en bedrijven afhankelijk wat nog gerealiseerd wordt. De provincie zal dus veel
flexibeler moeten zijn om de PEHS mogelijk te maken.
Vragen om uzelf ter voorbereiding te stellen:
Wat is acceptabel binnen de PEHS? Welke natuurwaarden zijn nodig?
Welke andere functies zijn toelaatbaar? Wanneer wordt rood voor groen groen voor
rood?
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-

-

Hoe denken partijen over de opdeling van de PEHS in een P deel en een EHS/N2000 deel
waarbij het Rijk wordt aangesproken op het EHS/N2000 deel en provincie en partners
zich met eigen financiële middelen inzetten voor het P deel?
Op welke wijze denken partijen een bijdrage te kunnen leveren aan de realisatie van
beide onderdelen?
Wat hebben zij daarbij eventueel van de provincie nodig?
Welke prioriteiten zou de provincie moeten stellen?

Mogelijke oplossingsrichtingen:
Gehele EHS (provinciaal deel en Rijksdeel) indelen in meer en minder prioritaire gebieden.
Alleen nog provinciaal geld voor beheer en afrondingsaankopen.
Provinciaal geld alleen als cofinanciering inzetten voor aankopen.
NBO’s verdelen onderling het beheer van terreinen naar logischere beheereenheden.
Onderwerp 3: beheertekorten binnen de (P)EHS
Zowel in een eventuele PEHS als in de rijks-EHS is minder overheidsgeld beschikbaar voor
vergoedingen van natuurbeheer dan de afgelopen jaren het geval is geweest. Waar mogelijk zouden
de kosten omlaag kunnen worden gebracht door te kiezen voor beheer dat minder kosten met zich
meebrengt, daar waar de internationale verplichtingen dit toestaan. In sommige gebieden zou dit tot
andere natuurwaarden kunnen leiden, zoals de omvorming van veenweide naar moeras of van heide
naar bos of naar een focus op een rijk bodemleven. De ecologische en landschappelijke effecten zijn
evident en zullen niet bij een ieder in goed aarde vallen. Ook ander waterbeheer kan leiden tot lagere
kosten voor natuurbeheer. Daarmee zijn echter ook andere gebruikers gemoeid, die hiervan nadelige
gevolgen zouden kunnen ondervinden. Wellicht kunnen beheerders door samenwerking hun
uitvoeringslasten terugbrengen. En wellicht kan door het verbeteren van milieucondities het beheer
goedkoper worden. Maar daarnaast is ook een principiële vraag aan de orde. Overheden zijn in
steeds mindere mate bereid het beheer structureel te financieren. Is het daarom niet verstandig om
manieren te bedenken waardoor organisaties hun afhankelijkheid van overheden voor het beheer
kunnen terugbrengen, bijvoorbeeld door andere financieringsbronnen te vinden voor het structurele
beheer.
Binnen de rijks-EHS zal conform het onderhandelingsakooord prioriteit gelegd worden op het
beschermen en ontwikkelen van natuurwaarden van internationaal belang (de Natura 2000
instandhoudingsdoelen). In het Natuurakkoord zijn ruilgronden beschikbaar gesteld om ten bate van
deze gebieden nog een aantal ontbrekende schakels te realiseren. Daarnaast is er landelijk jaarlijks €
100 miljoen beschikbaar voor het beheer van deze gebieden. Op dit moment weten we nog niet wat
de begrenzing van de rijks-EHS zal zijn (dus hoe de Noord-Hollandse verwervingsopgave daarbinnen
eruit zal zien). Ook is nog onduidelijk hoe de verdeling van de beheervergoeding zal uitpakken voor
Noord-Holland. Maar het is zeker dat de Europees beschermde natuurwaarden met deze middelen
niet duurzaam in stand kunnen worden gehouden.
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Figuur 1: Relatie tussen Rijks-EHS en PEHS
PEHS (provinciale verantwoordelijkheid)

rijks-EHS buiten Natura 2000
(rijksverantwoordelijkheid)

Totale omvang: 56.000 ha
Totale realisatiekosten: € 400 mln.
Totaal beheertekort: € 9,6 mln. p/jaar
Middelen voor realisatie Rijks-EHS:
BBL grond

rijks-EHS Natura 2000
(rijksverantwoordelijkheid)
Net als bij de realisatie van de EHS is het de principiële vraag of de provincie en haar partners zich
verantwoordelijk moeten voelen om het beheer tekort van de rijks EHS/Natura2000 (deels) aan te
vullen. Enerzijds zijn deze ecologische waarden zeer belangrijk voor de Noord-Hollandse,
Nederlandse en zelfs Europese natuur. Anderzijds is niet Noord-Holland, maar het Rijk er
verantwoordelijk voor dat hiervoor voldoende middelen beschikbaar zijn. Vanuit die gedachte ligt het
niet voor de hand om zelf ‘in het gat te springen’, omdat op die manier de consequenties van
afnemende rijksfinanciering niet duidelijk worden bij de primair verantwoordelijke, het Rijk. Wanneer
geen middelen beschikbaar komen, zal de provincie gezien de afspraken in het akkoord gedwongen
zijn om over te schakelen op zo efficiënt mogelijk beheer, waarin de beschermde natuurwaarden de
hoofdrol spelen. Dat kan zoals gezegd ingrijpende veranderingen opleveren voor de huidige natuuren landschapswaarden.
Stelling;
Beheer buiten Natura 2000 gebieden zal op termijn praktisch zonder provinciale subsidies moeten.
Vragen om uzelf ter voorbereiding te stellen:
Hoe borgen we zoveel mogelijk de natuurwaarden? Smeren we het kleine beetje geld uit
in lage percentages of concentreren we op een paar gebieden? Welke vrijheden hebben
organisaties nodig om op deze manier te werken?
Op welke wijze denken partners bij te kunnen dragen aan het zo goed mogelijk
opvangen van de overheidsbezuinigingen op natuurbeheer?
Waar en op welke wijze zou de provincie haar eigen middelen voor natuurbeheer
moeten inzetten?
Mogelijke oplossingsrichtingen:
Provinciale middelen inzetten in kerngebieden óf juist breed uitsmeren
Meer inzetten op robuuste, beheerarme natuur, inclusief bijbehorend waterbeleid.
Provincie efficiencytoename en verdiencapaciteit beheersorganisaties laten ondersteunen met
flankerend beleid (expertise, ruimtelijke ordening, vergunningen etc).
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Onderwerp 4: Borging samenhang agrarisch en regulier natuurbeheer
De afgelopen jaren hebben de provincie maar vooral ook de natuurorganisaties, de agrarische
natuurverenigingen en de agrariërs veel kennis opgedaan over effectief weidevogelbeheer. Het
weidevogelbeleid is gebiedsgericht opgepakt en gecoördineerd. Er is gekozen voor concentratie op
een aantal kerngebieden waar nu nog grote aantallen weidevogels voorkomen. Binnen deze gebieden
is gezorgd voor samenwerking tussen boeren onderling en tussen boeren en natuurbeheerders om
een divers en optimaal broedgebied te creëren. Door de centralisatie van het agrarisch natuurbeheer
komt deze aanpak in gevaar. Daarnaast heeft de provincie in dat geval geen sturing op de afweging
over de wenselijkheid en effectiviteit van weidevogelbeheer in de verschillende gebieden, terwijl de
provincie en haar partners hierover veel kennis hebben opgebouwd die hiervoor input kan zijn.
Ondanks al deze inzet loopt de weidevogelstand nog altijd terug. Daarbij is het steeds meer de vraag
of het huidige beleid, gezien de verwachte voortgaande intensivering van de bedrijfsvoering in de
melkveehouderij en de (mede daardoor) toenemend hoge kosten van het weidevogelbeheer, wel
toekomstbestendig is.
Ook ander agrarisch beheer draagt bij aan de natuurkwaliteit in Noord-Holland. De vraag is of de
provincie zich ervoor zou moeten inspannen om deze coördinerende functie toch te kunnen
behouden. Er zou dan een situatie kunnen ontstaan waarbij de provincie de begrenzing aangeeft voor
de inzet van de rijksmiddelen (uit het GLB) voor het agrarisch natuurbeheer, zoals dat in het verleden
ook gold onder het voormalige rijks-Programma Beheer. Enerzijds zou dit goed passen in de
regiefunctie die de provincie bij de decentralisatie van het natuurbeleid over het groene buitengebied
heeft gekregen. Anderzijds betreft het hier een verantwoordelijkheid die de staatssecretaris expliciet
naar zich toe heeft willen trekken, en waarvoor het succes nog niet gegarandeerd is. In die zin is het
ook mogelijk om er juist voor te kiezen de gehele verantwoordelijkheid inclusief de begrenzing voor
het agrarisch natuurbeheer nu expliciet bij het Rijk te leggen.
Stelling:
Er gaat de komende jaren geen provinciaal geld meer naar het agrarisch natuurbeheer.
Vragen om uzelf ter voorbereiding te stellen:
Op welke wijze kan de koppeling van de inzet van en de afweging tussen agrarisch en
niet-agrarisch natuurbeheer worden geborgd?
Welke manieren zien partijen om via agrarisch natuurbeheer kosteneffectiever natuur te
realiseren of beheren dan nu het geval is?
Mogelijke oplossingsrichtingen:
Weidevogelsubsidies alleen nog in de effectief gebleken kerngebieden.
Koppeling natuurdoelen aan biologische landbouwdoelen (bodemleven)
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Onderwerp 5: Nationale parken
De twee Nationale Parken in Noord-Holland, NP Duinen van Texel en NP Zuid-Kennemerland, zijn zeer
actief. De overlegstructuur van het Nationaal Park heeft geleid tot samenwerking op het gebied van
communicatie en educatie, maar ook op het gebied van recreatie, beheer en voor de totstandkoming
van grote natuurprojecten, zoals de natuurbrug in Zuid-Kennemerland en de vernatting van de
duinen op Texel. Zuid-Kennemerland kent bijvoorbeeld drie natuurbeherende organisaties die in
Nationaal Park verband hun beheer op elkaar afstemmen. De Nationale Parken zijn bijzonder omdat
hier hoge natuurwaarden (beide parken zijn Natura 2000 gebied) gecombineerd worden met veel –
natuurgerichte- recreatie. De Noord-Hollandse Nationale Parken zijn de drukst bezochte Nationale
Parken van Nederland.
Binnen de parken wordt gewerkt aan eenduidige en herkenbare bezoekersinformatie waardoor de
bezoeker het gebied als één samenhangend geheel ervaart. Er is veel aandacht voor het betrekken
van bewoners en er zijn veel vrijwilligers actief. Ook komen er via dit platform veel contacten met
lokale (toeristische) ondernemers van de grond, die zich als gastheer voor het natuurgebied
profileren. De Nationale Parken zijn hierbij communicatief een ‘sterk merk’.
De goede samenwerking tussen de verschillende partijen is de sleutel tot het succes van de Nationale
Parken. De evenwichtige afweging van belangen resulteert in consensus en daardoor draagvlak. De
Overlegorganen verenigen een grote verscheidenheid aan belangenvertegenwoordigers. Een jaarlijks
budget voor de uitvoering van een gemeenschappelijk programma vormt het noodzakelijke
‘bindmiddel’ tussen de bestuurders.
Stelling;
Het voortbestaan van de Nationale Parken is alleen gerechtvaardigd als alle deelnemende organisaties
bijdragen aan het dichten van het financiële gat dat het Rijk hier laat vallen.
Vragen om uzelf ter voorbereiding te stellen:
Vinden in de parken deelnemende partijen het belangrijk om de Nationale parken te
laten voortbestaan?
Op welke wijze kunnen zij hieraan zelf een bijdrage leveren?
Zien andere partijen meerwaarde in het voortbestaan van de Nationale Parken en zo ja,
welke?
Mogelijke oplossingsrichtingen:
Alle deelnemende organisaties nemen samen de last van de Rijksbezuiniging op zich
Parken zoeken actief naar sponsoring en andere bijdragen ‘uit de markt’
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LANDSCHAP: STAND VAN ZAKEN
De landschapstypen van Noord-Holland zijn divers met verschillende kernkwaliteiten. Openheid is
daar een van, en het behoud daarvan is niet vanzelfsprekend gewaarborgd. Ontwikkelingen die ten
koste gaan van het bestaande landschap zijn in de regel onomkeerbaar. Daarom worden die
ontwikkelingen zoveel mogelijk tegengegaan, door waar dat mogelijk is stedelijke verdichting toe te
passen in plaats van stads- en dorpsuitbreiding. Dit heeft niet alleen positieve effecten op het
landschap, maar biedt tevens mogelijkheden voor het optimaliseren van (OV)bereikbaarheid en sluit
aan op de groeiende vraag naar stedelijke woonmilieus. Afwegingen hierover hebben een integraal
karakter en discussies over dit onderwerp worden daarom gevoerd in het kader van de structuurvisie.
Het landschapsbeleid heeft de afgelopen decennia een ontwikkeling doorgemaakt van het behoud
van landschappen, door het tegengaan van stedelijke uitbreiding naar een meer ontwikkelingsgericht
beleid, waarbij het ontwikkelen van landschappen op basis van hun specifieke kenmerken centraal
staat. De vraag die nu centraal staat is dan ook: in hoeverre slagen we in het behouden door
ontwikkeling van onze landschappen en wat is daarvoor eventueel extra nodig?
Beleid tot nu toe
Rijksbufferzones
De Rijksbufferzones zijn in 1958 aangewezen om open ruimte tussen de steden te garanderen. Deze
bufferzones worden gevrijwaard van verstedelijking om zo het karakteristieke landschap, de
agrarische functie en de groene ontspanningsruimte voor stedelingen te kunnen behouden. Daarbij is
bepaald dat de bufferzones een recreatieve transformatie zouden krijgen, waarbij de stad-land relatie
centraal staat. Bij de profilering van de verschillende deelgebieden spelen de verschillende
landschappen een belangrijke rol. De provincie werkt aan ontwikkelstrategieën voor de drie
bufferzones.
Nationale landschappen
In 2004 zijn door het Rijk twintig Nationale landschappen aangewezen. Zoals de Nationale parken
samen een dwarsdoorsnede vormen van de belangrijkste natuurgebieden, zo geven de Nationale
landschappen een beeld van de belangrijkste landschappen van Nederland. Vijf Nationale
landschappen liggen (deels) in Noord-Holland, waarvan Laag Holland, de Stelling van Amsterdam en
het Groene Hart de voornaamste zijn5. Deze landschappen zijn, net als de bufferzones, gevrijwaard
van verstedelijking. Verder wordt door betrokken partijen samen gewerkt aan behoud en
ontwikkeling van de landschappen. De Noord-Hollandse landschappen hebben namelijk naast
verstedelijkingsdruk ook te maken met andere bedreigingen, zoals schaalvergroting in de landbouw,
bodemdaling, verzilting verrommeling en een tekort aan adequaat beheer.
Daarvoor is per landschap een stuurgroep en een bijbehorend programmabureau in het leven
geroepen. Voor de ondersteuning hiervan was de afgelopen jaren rijksfinanciering beschikbaar. De

5

De andere deels in Noord-Holland liggende landschappen zijn de Nieuwe Hollandse Waterlinie en
Arkemheen-Eemland. De begrenzing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie volgt in Noord-Holland vrijwel
geheel de Stelling en hiervoor is daarom weinig aparte beleidsontwikkeling nodig. Arkemheem-Eemland
ligt slechts voor een zeer klein gedeelte in Noord-Holland, voor dit gebied volgt Noord-Holland daarom het
Utrechtse beleid.
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Nationale landschappen werken net als de Nationale parken ook landelijk samen. Hiervoor is het
servicenet Nationale landschappen opgericht. De stuurgroep Laag-Holland heeft vanwege de grote
inhoudelijke en geografische overlap met de ILG-doelstellingen een dubbelfunctie als ILGgebiedscommissie.
Metropolitaan landschap
Omdat een aantrekkelijk en bereikbaar landschap belangrijk is voor de leefbaarheid en de
internationale concurrentiepositie van de metropoolregio Amsterdam wordt de laatste jaren steeds
meer op deze schaal gekeken naar de rol, functies en kwaliteiten van de verschillende landschappen
in het zuiden van de provincie. Op de conferentie van 29 september 2011 over de metropolitane
landschappen is afgesproken dat de partners in de metropoolregio hun landschappen in onderlinge
samenhang gaan ontwikkelen. Bufferzones en Nationale landschappen maken deel uit van het
metropolitaan landschap.
Wijziging Rijksbeleid:
Het Rijk heeft besloten haar beleid voor Rijksbufferzones en Nationale landschappen te beëindigen.
Landschapsbeleid wordt in het geheel losgelaten op Rijksniveau. Hiermee vervalt de verplichting voor
de provincie om de bijbehorende regimes in de provinciale verordening te handhaven. Tevens
vervallen de middelen voor ondersteuning van Nationale landschappen die door het Rijk beschikbaar
werden gesteld. Wel blijft het Rijk beleid voeren voor Werelderfgoed.
Coalitieakkoord:
De provincie hecht aan het behoud van groene en recreatieve buffers tussen de steden
De provincie beschermt de kwaliteit en veelzijdigheid van het Noord-Hollandse landschap
primair via het ruimtelijk beleid.
De provincie streeft naar een provincie waar wonen, werken en recreëren in balans zijn met het

landschap.
Dit leidt tot de noodzaak om het provinciaal beleid te herzien op de volgende onderwerpen:
• Vergroten van de mogelijkheden voor behoud en ontwikkeling van landschappen
• Instandhouden van de nationale landschappen
• Vereenvoudiging/opschaling van het landschapsbeleid in het zuiden van de provincie
Deze onderwerpen worden hieronder uitgewerkt
Onderwerp 6: sturing op landschap
De ruimtelijke sturing die de provincie op dit moment heeft om de landschappen te behouden,
ontwikkelen en te transformeren zorgt er voor dat inbreuken op de landschappen worden afgeremd,
maar niet geheel worden tegengegaan. Ook binnen de huidige regelgeving is inbreuk op de
landschappen door verstedelijking mogelijk en deze vindt ook plaats. Er is immers sprake van een
weging van meerdere belangen, waarvan landschap er maar één is. Landschappen zijn echter wel
schaars en blijven ook schaarser worden.
Naast bovenstaande kwantitatieve sturing die de provincie heeft op behoud en ontwikkeling van
landschappen, is de kwaliteit van landschappen ook essentieel. Bij nieuwe uitbreidingen wordt
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daarop gestuurd doordat bij uitbreidingen rekening wordt gehouden met de bijzondere kenmerken
en waarden van de landschappen zelf.
Naast het transformeren van landschappen door stedelijke uitbreiding zijn er echter nog allerlei
andere transformaties in het landschap gaande, die de bijzondere kenmerken ervan aantasten. Deze
transformaties hebben soms te maken met veranderd agrarisch gebruik, vaak ook met
waterhuishouding en klimaatverandering. Ook worden sommige gebieden niet of weinig meer
beheerd omdat daaruit geen economische winst voor de eigenaar te behalen is, of omdat middelen
daartoe ontbreken bij bijvoorbeeld een natuurbeheerorganisatie. Het beheren van de bestaande
landschappen is daardoor in sommige gebieden (vrijwel) onbetaalbaar geworden.
Het is de vraag hoe we daarmee om willen gaan. Enerzijds is het beheren van deze landschappen
door middel van subsidies op lange termijn onhoudbaar en onbetaalbaar. Anderzijds worden ze zeer
gewaardeerd door bewoners en bezoekers, en herbergen ze bijzondere bodemwaarden. Een van de
gebieden waar dit probleem het meest pregnant naar voren komt, is Nationaal landschap Laag
Holland. De maatschappelijke kosten- en batenanalyse die hier is uitgevoerd over verschillende
mogelijke scenario’s voor dit landschap, geeft aan dat het investeren van overheidsmiddelen in dit
landschap geen economisch zinvolle investering is. Voor de korte tot middellange termijn is het wel
de moeite waard om voor deze landschappen in te zetten op het verkrijgen van meer Europese GLBgelden. Ook hiermee kan het landschap echter niet op langere termijn in stand worden gehouden.
Er zal dus sowieso ook naar andere manieren van beheer gekeken moeten worden.
Hoewel het dus niet reëel is om landschappen met provinciale middelen te beheren, zou de provincie
initiatieven voor het beheer van landschap bijvoorbeeld wel op andere manieren kunnen
ondersteunen. Door de hoge lokale betrokkenheid bij cultuurlandschappen is er bijvoorbeeld veel
bereidheid om dit vrijwillig te beheren, zoals dat nu ook al veel (al dan niet met ondersteuning van
Landschap Noord-Holland) gebeurt. Deze initiatieven zouden provincie, natuurorganisaties,
gemeenten en anderen wellicht meer kunnen stimuleren of faciliteren.
Daarnaast zou de provincie kunnen overwegen om inbreuken op de schaarse open ruimte onderdeel
te maken van het compensatiebeleid. Op die manier zouden middelen vrijkomen uit inbreuken op het
open landschap, die in de kwaliteit van het resterende omliggende landschap zouden kunnen worden
geïnvesteerd. Daarbij zou het wel essentieel zijn dat de sturing op binnenstedelijk bouwen niet
minder sterk wordt, dan zij nu is. Anders zou de open ruimte door een dergelijke regeling sneller
verdwijnen en zou de investeringsbereidheid in die kwaliteit ook dalen (er is dan immers geen
schaarste meer bij het verkrijgen van een buitenstedelijke locatie).
Stelling:
Het zal meer van private partijen en inwoners van Noord-Holland afhankelijk zijn hoe landschappen
eruit zien
Vragen om uzelf ter voorbereiding te stellen:
Op welke wijze kan geïnvesteerd worden in de kwaliteit van bestaande
landschappen?
Welke rol ziet u daarbij voor zichzelf?
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Mogelijke oplossingsrichtingen
Activeren en faciliteren van bewoners en private partijen
Toepassen van het compensatiebeginsel voor landschappen, om zo middelen voor het
behoud van kwaliteit te genereren
Onderwerp 7: Instandhouding van de Nationale landschappen
In 2010 is een beleidsevaluatie over de Nationale landschappen uitgevoerd in opdracht van het IPO
en de betrokken Ministeries.6 Hierin is geconcludeerd dat het succes van de Nationale Landschappen
een ‘tussenstand ja, mits’ is. Een tussenstand, omdat vier jaar een korte tijd is om beleid te voeren en
realiseren. Anderzijds is in vier jaar veel in gang gezet. Het rapport beveelt de provincies aan om te
zorgen voor continuering van het beleid en blijvende aandacht voor deze gebieden op de lange
termijn en daarbij planologische instrumenten te blijven benutten.
Deze resultaten van de algemene beleidsevaluatie gelden ook voor de Nationale landschappen in
Noord-Holland. Deze liggen (vooral) in de veenweidegebieden waar de gebiedsopgave complex is.
De afgelopen jaren is daarom voortvarend gewerkt aan visievorming over de opgaven voor de lange
termijn. Sluitstuk hiervan is een uitvoerige maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) die dit
voorjaar zal worden gepresenteerd. Op basis hiervan zal een strategie voor het gebied worden
gekozen. Om deze processen voort te zetten is een gezamenlijke organisatie erg belangrijk. Geen
van de partijen in Laag Holland en het Groene Hart is bij machte om hierin zelfstandig te voorzien.
Alle partijen hebben elkaar daarvoor nodig. Wanneer deze gezamenlijke organisatie niet langer kan
worden ondersteund, zal de energie uit dit programma wegvloeien.
Het is met andere woorden noodzakelijk om de organisatie te ondersteunen om het voortbestaan van
gezamenlijk beleid in het gebied te waarborgen. Voor het huidige investeringsprogramma Laag
Holland is in totaal € 5,2 miljoen nodig in de periode 2012-2015. De regionale partners zijn bereid
om jaarlijks ruim € 333.000,- bij te dragen. De oorspronkelijk geraamde provinciale bijdrage betrof
€ 776.250,- per jaar. Voor 2012 is een bedrag van € 400.000,- beschikbaar gesteld, in de vorm van
een werkbudget voor het programmabureau. Indien de provincie jaarlijks een soortgelijk bedrag voor
projecten ter beschikking zou stellen, kunnen de activiteiten binnen het Nationaal Landschap Laag
Holland naar verwachting worden voortgezet, zij het op een lager niveau, met 20 % besparing en
sponsoring. Binnen het programma Groene Hart zijn voldoende middelen beschikbaar om het
programma 2012-2015 uit te kunnen voeren.
Gezamenlijk zijn de Nationale Landschappen daarnaast aantrekkelijk voor landelijke
belangenorganisaties en grote sponsors uit het bedrijfsleven. In het Manifest van Oentsjerk7 hebben
de twintig Nationale Landschappen het belang van continuïteit gezamenlijk onderstreept. Of de
Nationale landschappen als ‘sterk merk’ met gezamenlijke organisatie zullen voortbestaan, hangt
daarnaast af van continuering van dit beleid in andere provincies.

6

Publicatie: Groffen B. e.a., 12 juli 2010. Beleidsevaluatie nationale landschappen. Het succes van de
nationale landschappen: tussenstand ‘ja, mits’. Ministeries van VROM en LNV, IPO, Den Haag.
7
Op de ‘Dag van het Nationale Landschap’, georganiseerd door het Nationaal Landschap Noardlike Fryske
Wâlden op 15 september 2010, hebben de 20 Nationale Landschappen een manifest opgesteld, gericht aan
de ministeries van LNV en VROM. Zie pdf-bestand op www.nlijsseldelta.nl.
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Stelling:
Het voortbestaan van de Nationale Landschappen is alleen gerechtvaardigd als alle deelnemende
organisaties bijdragen aan het dichten van het financiële gat dat het Rijk hier laat vallen.
Vragen om uzelf ter voorbereiding te stellen:
Vinden in de Nationale landschappen deelnemende partijen het belangrijk om deze te
laten voortbestaan?
Op welke wijze kunnen zij hieraan zelf een bijdrage leveren?
Mogelijke oplossingsrichtingen:
Alle deelnemende organisaties nemen samen de last van de Rijksbezuiniging op zich
Landschappen zoeken actief naar sponsoring en andere bijdragen ‘uit de markt’
Onderwerp 8: Vereenvoudiging/opschaling van het landschapsbeleid in het zuiden van de
provincie
De ontwikkelingen in het nationale en provinciale landschapsbeleid zijn terug te vinden in de
verschillende regimes zoals die hierboven zijn beschreven. Het beleid begon met een
verstedelijkingsverbod in de Rijksbufferzones, werd vervolgens ook meer gericht op behoud door
ontwikkeling van deze gebieden, de probleemgebieden in de veenweiden werden programmatisch
benaderd en daarnaast is er steeds meer de behoefte om de verschillende landschappen en hun
functies te benaderen vanuit de relatie met de stedelingen in de hele metropoolregio, ook buiten
Noord-Holland. Dit heeft geleid tot een relatief groot aantal verschillende programma’s en regimes in
het zuidelijk deel van de provincie, die elkaar daarbij ook vaak overlappen. Er zijn steeds nieuwe
regimes toegevoegd, maar geen oude regimes komen te vervallen.
Dit roept de vraag op of het niet nuttig zou zijn om meer eenheid en eenduidigheid in de regimes te
brengen. Het zou het meest logisch zijn om dat te doen op de schaal die het best past bij recente
beleidsinzichten, de metropoolregio Amsterdam. Dit zou betekenen dat verschillende gebieden
worden beschouwd vanuit hun functie binnen deze metropoolregio. Regimes die los van die functie
geen specifieke toegevoegde waarde hebben zouden dan in dit overkoepelend regime kunnen
opgaan. In MRA-verband wordt middels een discussie van alle partijen gezocht naar een invulling van
de functie van verschillende gebieden en landschapstypen binnen de metropoolregio. De provincie
speelt hierin een belangrijke rol vanuit de RO en is in deze discussie inhoudelijk initiatiefnemer,
samen met Amsterdam.
Stelling:
De provincie moet een (generiek) dekkend en eenduidig landschapsregime ontwikkelen en daar
langjarig en scherp op sturen.
Vragen om uzelf ter voorbereiding te stellen:
Wat vindt u van het idee om de landschappen in het zuiden van de provincie te
beschouwen vanuit hun functie in de metropoolregio?
Op welke wijze zou u uw eigen beleid hieraan willen aanpassen?
Mogelijke oplossingsrichtingen:
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-

Deze gedachte verder uitwerken in een op te stellen beleidskader landschap en bij een
herziening van de provinciale structuurvisie, in het verlengde van de discussies in MRAverband.

RECREATIE: STAND VAN ZAKEN
Recreatiebeleid tot nu toe
Door toenemende verstedelijking in de provincie en met name de Metropoolregio Amsterdam,
versnippering van het landschap door infrastructuur en schaalvergroting in de landbouw zijn de
recreatiemogelijkheden voor stedelingen in het buitengebied steeds verder afgenomen. Tegelijk
weten we dat de beleving van het groene buitengebied belangrijk is, zowel op korte termijn voor het
welzijn van bewoners van nu, als op langere termijn voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.,
Recreatie in het groen is bovendien een economische factor van betekenis, in Noord-Holland werd in
2010 voor maar liefst € 419 miljoen euro besteed door wandelaars en fietsers8.
Daarom is gewerkt aan het verminderen van dit ‘recreatietekort’ door het aanleggen van nieuwe
recreatiegebieden, betere verbindingen tussen steden en platteland en routenetwerken die moeten
zorgen voor ontsluiting van het hele platteland voor fietsers, wandelaars en watersporters. Hierbij is
gebleken dat verschillende gebieden kunnen voorzien in de recreatiebehoefte van verschillende
bevolkingsgroepen. Zo is gebleken dat voor de kenniswerkers voor wie het vestigingsklimaat in de
metropool geoptimaliseerd zou moeten worden, natuur en landschap belangrijker zijn als
recreatievoorziening dan de recreatiegebieden. Dit blijkt onder meer uit het feit dat het recreatief
gebruik van het buitengebied rond Amsterdam de afgelopen 15 jaar gemiddeld met 50% is gestegen,
maar dat van cultuur- en natuurlandschappen zelfs is verdubbeld. Het aantal bezoeken aan
traditionele recreatiegebieden laat een minder sterke stijging zien en daalde de afgelopen jaren
zelfs9. Door het inzetten op goede stad-landverbindingen en het bieden van kwaliteit binnen
gebieden kan dus ook een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van het recreatietekort.
Gewijzigd rijksbeleid
Het Rijk beschouwt het aanleggen van nieuwe recreatiegebieden rond de steden (zogenaamde RodSgebieden) en het beheren en oplossen van knelpunten in landelijke routenetwerken voor wandelen,
fietsen en varen niet langer als een Rijkstaak. De opdrachten en bijbehorende vergoedingen die de
provincie de afgelopen jaren heeft ontvangen om deze te realiseren, zijn vervallen. Daarnaast wordt
de provincie op grond van gewijzigde wetgeving gevraagd aan te geven of ze het beheer van het
routenetwerk kleine recreatievaart op zich te nemen.
Coalitieakkoord:
Zoeken naar mogelijkheden voor bijdragen vanuit economie aan beheer van
recreatiegebieden
Efficiënter aanpak van beheer van natuur en recreatiegebieden
Behoud van groene en recreatieve buffers rond de steden is belangrijk
Dit leidt tot de noodzaak om het provinciaal beleid te herzien op de volgende onderwerpen:
CVTO 2010. Ter vergelijking: bestedingen in datzelfde jaar waren € 307 miljoen aan cultuur, € 289
miljoen aan attracties, € 86 miljoen aan watersport.
9
Grote Groenonderzoek van de gemeente Amsterdam, 2008
8
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•
•
•
Deze onderwerpen

Voltooien van het restant van de RodS-opgave
Omlaagbrengen van de beheerlast voor recreatiegebieden
Ontwikkelen van routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen
worden hieronder verder uitgewerkt.

Onderwerp 9: Voltooien van de RodS-opgave
Op basis van de oorspronkelijke afspraken met het rijk moet nog 2000 ha RodS-gebieden in NoordHolland gerealiseerd worden. De afgelopen jaren is het door slimme constructies gelukt om daarvan
40% te realiseren, tegen slechts 20% van de beschikbare middelen. Helaas is het realiseren van de
rest van de taakstelling erg lastig, omdat grondverwerving hiervoor moeizaam verloopt. Om deze
taakstellingen te realiseren, zou relatief vaak onteigening en volledige schadeloosstelling
noodzakelijk zijn. Het realiseren van de resterende hectares RodS zou volgens de huidige
vergoedingensystematiek € 100 miljoen euro kosten. Al naar gelang andere manieren van realisatie
en financiering kunnen worden gevonden (zie onder ‘sturingsfilosofie’) zullen deze kosten omlaag
kunnen worden gebracht. Het is op dit moment niet in te schatten om welke bedragen het zou gaan,
maar de verwachting is dat hiervoor mogelijkheden zijn. Het is echter de verwachting dat een
aanzienlijk deel van het benodigde bedrag niet door middel van alternatieve financieringsvormen te
financieren is en dat overheden hiervoor de lasten zullen moeten dragen. De meeste kosten zitten in
de grondverwerving en investeringen in recreatieve verbindingen, Tegelijk zien we dat het verwerven
en inrichten van nieuwe recreatiegebieden niet in alle regio’s de meest effectieve manier is om het
recreatietekort terug te dringen. In sommige gebieden lijkt eerder sprake van een kwalitatieve dan
een kwantitatieve opgave .10
Het is duidelijk dat wanneer deze gebieden niet worden gerealiseerd of investeringen in de kwaliteit
en toegankelijkheid van het buitengebied worden stopgezet de leefkwaliteit in de provincie op
termijn steeds verder onder druk zal komen te staan. Dit zal het eerste voelbaar worden in gebieden
waar de beleefbaarheid van het groene buitengebied al onder druk staat en die een hoge ruimtelijke
dynamiek kennen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het woonmilieu en het vestigingsklimaat.
Stelling:
De provincie zal slechts aan de realisatie van een klein aantal RodS gebieden kunnen bijdragen met
grond en financiële middelen.
Vragen om uzelf ter voorbereiding te stellen:
Op welke plekken vindt u het belangrijk dat de RodS-opgave wordt voltooid?
Zo ja, op welke wijze wilt u hieraan een bijdrage leveren?
Zo nee, vindt u dat de recreatiemogelijkheden in de provincie op een andere manier
verbeterd moeten worden?
Mogelijke oplossingsrichtingen:
Herijken van de provinciale RodS ambitie
Zoeken naar alternatieve financiering voor het realiseren van overige gebieden
Ter illustratie: slechts 10% van alle wandelingen en fietstochten in Noord-Holland vindt plaats in
recreatiegebieden, hoewel die speficiek ingericht zijn op het vergroten van de mogelijkheden hiervoor. 39%
vindt plaats in agrarische- en natuurgebieden en 10% binnen de bebouwde kom.
10
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Onderwerp 10: Verminderen beheertekorten van recreatiegebieden
Met het Rijk is afgesproken dat provincie en gemeenten via de recreatieschappen 50% van het beheer
van RodS-gebieden financieren en dat de overige 50% door Staatsbosbeheer wordt beheerd. De
provincie financiert op dit moment 50% van het beheer van de recreatieschappen11 door een bijdrage
van € 4,7 miljoen per jaar. De normkosten en daarmee de kwaliteit van het beheer staan echter
continu onder druk van bezuinigen door de participerende overheden. De oorzaak van deze
bezuinigingen is onder meer dat overheden aangeven niet langer bereid te zijn de lasten van het
beheer van dit soort gebieden structureel te dragen. Bovendien stijgt de beheerlast van de gebieden
door intensiever gebruik. Een opgave is daarom om te bezien of het beheer van de gebieden minder
afhankelijk kan worden gemaakt van deze bijdrage. Het omlaagbrengen van de lasten kan door
versobering, betere samenwerking tussen de gebieden en met andere organisaties (zoals
natuurorganisaties) of het toelaten van private partijen die een deel van hun economisch rendement
in het beheer van gebieden willen investeren. Bij het toelaten van deze private partijen is het wel
belangrijk dat op regionaal niveau wordt gestuurd op het toelaten van de juiste functie op de juiste
plek. Om dat optimaal te kunnen doen, zonder dat kwetsbare gebieden nadelig worden getroffen,
zou verevening van de verdiencapaciteit tussen de schappen kunnen worden toegepast.
In het met het Rijk gesloten akkoord is afgesproken dat in recreatiegebieden die worden beheerd
door Staatsbosbeheer planologisch ruimte wordt gemaakt om hier de beheerlasten omlaag te
brengen. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe deze passage precies moet worden uitgelegd.
Het is echter wel belangrijk om na te denken wat voor soort ontwikkelingen hier dan worden
toegestaan, en hoe die ontwikkelingen zich verhouden tot het toestaan van ontwikkelingen in andere
recreatiegebieden in de provincie.
Stelling:
De recreatieschappen moeten zelf met voorstellen voor het reduceren van de beheerlasten voor de
betrokken overheden.
Discussievragen:
Op welke wijze denkt u bij te kunnen dragen aan het vinden van andere financiële
dragers en kostenbesparingen in het recreatiebeheer?
Welke voorwaarden zouden hieraan volgens u moeten worden verbonden?
Mogelijke oplossingsrichtingen:
Overheidsmiddelen inzetten in kwetsbare dure recreatiegebieden (verevening mogelijk maken
tussen schappen) óf juist breed uitsmeren in een laag percentage
Meer inzetten op beheerarme recreatiegebieden
Provincie efficiencytoename en verdiencapaciteit beheersorganisaties laten ondersteunen met
flankerend beleid (expertise, ruimtelijke ordening, vergunningen etc).

13
Ter illustratie: slechts 10% van alle wandelingen en fietstochten in Noord-Holland vindt plaats in
recreatiegebieden, hoewel die specifiek ingericht zijn op het vergroten van de mogelijkheden hiervoor. 39%
vindt plaats in agrarische- en natuurgebieden en 43% binnen de bebouwde kom.
11
Behalve Recreatieschap West-Friesland
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Onderwerp 11: Ontwikkelen van routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen
Recreatieve routenetwerken zijn cruciaal voor de ontsluiting van het buitengebied en maken het voor
stedelingen mogelijk de kwaliteit van natuur en landschap te beleven. Daarnaast hebben ze een
economische spin-off in de vorm van bestedingen door toeristen die naar Noord-Holland komen om
te wandelen, fietsen of varen. Routenetwerken functioneren op verschillende niveaus. Landelijke
routenetwerken en staande mastroutes hebben vooral een toeristische functie. De afgelopen jaren
hebben Rijk en provincies geïnvesteerd in het wegnemen van knelpunten waardoor nu een goed
netwerk van langeafstandsroutes voor wandelen en fietsen is ontstaan dat grotendeels door
vrijwilligers beheerd wordt.
Op lokaal en regionaal niveau zijn de regionale wandel- en fietsnetwerken, het
basisrecreatietourvaartnet en routnetwerk voor kleine recreatievaart van belang. De provincie heeft
de afgelopen jaren vanuit TWIN-H de ontwikkeling van regionale routenetwerken en recreatieve stadlandverbindingen gesubsidieerd, waardoor veel nieuwe verbindingen tot stand zijn gekomen.
Daarnaast hebben rijk en provincies sinds 2007 de ontwikkeling en het beheer van 86km
boerenwandelpad gerealiseerd (de taakstelling tot 2013 was 83km). De kosten hiervoor werden voor
ca 30% door het Rijk gefinancierd en zijn lager dan wanneer grond voor wandelpaden moet worden
verworven en ingericht.
De vraag is nu, of en op welke wijze de provincie verder gaat met het beheren en knelpuntvrij maken
van deze routenetwerken. Door verstedelijking, nieuwe infrastructuur en andere barrières (o.a.
privatisering) staan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het landelijke gebied voor stedelingen
continu onder druk. Het buitengebied raakt hierdoor voor stedelingen letterlijk en figuurlijk verder
weg. Dat heeft negatieve effecten op het welzijn van bewoners en op het vestigingsklimaat, maar ook
op de Noord-Hollandse natuur- en cultuurlandschappen zelf. Want als inwoners de landschappen
minder bezoeken, zal de interesse in en kennis over deze landschappen afnemen, waardoor het
lastiger zal worden de kernkwaliteiten van de landschappen te behouden. Deze zullen dan sneller
onder druk komen te staan van verstedelijking en verrommeling.
Stelling
Het ontsluiten van natuur-en cultuurlandschappen is de meest effectieve manier om zowel aan het
vestigingsklimaat als het oplossen van het recreatietekort te werken en moet dus prioriteit krijgen
bij de inzet van overheidsmiddelen.
Vragen om uzelf ter voorbereiding te stellen:
Vindt u de landelijke routenetwerken in stand moeten worden gehouden?
Vindt u dat er moet worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van recreatieve
routenetwerken en stad-landverbindingen?
Vindt u dat de ontwikkeling van boerenwandelpaden moet worden gestimuleerd?
Vindt u dat het netwerk voor kleine recreatievaart in stand moet worden gehouden?
Op welke wijze kunt u hieraan zelf een bijdrage leveren?
Mogelijke oplossingsrichtingen:
Provinciaal geld voor recreatie prioriteren voor het oplossen van knelpunten in stadlandverbindingen in een straal van 15 km rond de steden.
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SAMENVATTING: OVERZICHT VAN DE ONDERWERPEN, VRAGEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN

Onderwerp 1: Sturingsfilosofie
Stelling
Door meer ruimte te geven aan anderen kan de provincie ook met veel minder financiële middelen
werken aan een aantrekkelijk en groen buitengebied.
Vragen om uzelf ter voorbereiding te stellen:
Welke taken moet de provincie zelf blijven uitvoeren en waar is een meer ondersteunende
werkwijze mogelijk?
Op welke wijze kunt en wilt u zelf bijdragen aan een andere manier van werken?
Om welke houding of verandering van beleid van de provincie vraagt dat?
Mogelijke oplossingsrichtingen:
Provinciale subsidies besteden aan het aanboren van nieuwe doelgroepen en geldstromen
Bepaalde gebieden vrijgeven voor experimentele voorstellen
Onderwerp 2: Realiseren van nog niet gerealiseerde PEHS
Stelling:

Voor realisatie van de PEHS zijn nauwelijks provinciale middelen beschikbaar. Het is grotendeels van
burgers, organisaties en bedrijven afhankelijk wat nog gerealiseerd wordt. De provincie zal dus veel
flexibeler moeten zijn om de PEHS mogelijk te maken.
Vragen
-

-

om uzelf ter voorbereiding te stellen:
Wat is acceptabel binnen de PEHS? Welke natuurwaarden zijn nodig?
Welke andere functies zijn toelaatbaar?
Hoe denken partijen over de opdeling van de PEHS in een P deel en een EHS/N2000 deel
waarbij het Rijk wordt aangesproken op het EHS/N2000 deel en provincie en partners zich
met eigen financiële middelen inzetten voor het P deel?
Hoe denkt u een bijdrage te kunnen leveren aan de realisatie van beide onderdelen?
Wat heeft u daarbij eventueel van de provincie nodig?
Welke prioriteiten zou de provincie moeten stellen?

Mogelijke oplossingsrichtingen:
Gehele EHS (provinciaal deel en Rijksdeel) indelen in meer en minder prioritaire gebieden.
Alleen nog provinciaal geld voor beheer en afrondingsaankopen.
Provinciaal geld alleen als cofinanciering inzetten voor aankopen.
NBO’s verdelen onderling het beheer van terreinen naar logischere beheereenheden.
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Onderwerp 3: beheertekorten binnen de (P)EHS
Stelling;
Beheer buiten Natura 2000 gebieden zal op termijn praktisch zonder provinciale subsidies moeten.
Vragen om uzelf ter voorbereiding te stellen:
Hoe borgen we zoveel mogelijk de natuurwaarden? Smeren we het kleine beetje geld uit in
lage percentages of concentreren we op een paar gebieden? Welke vrijheden hebben
organisaties nodig om op deze manier te werken?
Op welke wijze denken partners bij te kunnen dragen aan het zo goed mogelijk opvangen
van de overheidsbezuinigingen op natuurbeheer?
Waar en op welke wijze moet de provincie haar eigen middelen voor natuurbeheer inzetten?
Mogelijke oplossingsrichtingen:
Provinciale middelen inzetten in kerngebieden óf juist breed uitsmeren
Meer inzetten op robuuste, beheerarme natuur, inclusief bijbehorend waterbeleid.
Provincie efficiencytoename en verdiencapaciteit beheersorganisaties laten ondersteunen met
flankerend beleid (expertise, ruimtelijke ordening, vergunningen etc).
Onderwerp 4: Borging samenhang agrarisch en regulier natuurbeheer
Stelling:
Er gaat de komende jaren geen provinciaal geld meer naar het agrarisch natuurbeheer.
Vragen om uzelf ter voorbereiding te stellen:
Op welke wijze kan de koppeling van de inzet van en de afweging tussen agrarisch en nietagrarisch natuurbeheer worden geborgd?
Welke manieren zien partijen om via agrarisch natuurbeheer kosteneffectiever natuur te
realiseren of beheren dan nu het geval is?
Mogelijke oplossingsrichtingen:
Weidevogelsubsidies alleen nog in de effectief gebleken kerngebieden.
Koppeling natuurdoelen aan biologische landbouwdoelen (bodemleven)
Onderwerp 5: Nationale parken
Stelling;

Het voortbestaan van de Nationale Parken is alleen gerechtvaardigd als alle deelnemende organisaties
bijdragen aan het dichten van het financiële gat dat het Rijk hier laat vallen.
Vragen
-

om uzelf ter voorbereiding te stellen:
Vinden in de parken deelnemende partijen het belangrijk om deze te laten voortbestaan?
Op welke wijze kunnen zij hieraan zelf een bijdrage leveren?
Zien andere partijen meerwaarde in het voortbestaan van de Nationale Parken en zo ja,
welke?
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Mogelijke oplossingsrichtingen:
Alle deelnemende organisaties nemen samen de last van de Rijksbezuiniging op zich
Parken zoeken actief naar sponsoring en andere bijdragen ‘uit de markt’
Onderwerp 6: Sturing op landschap
Stelling:
Het zal meer van private partijen en inwoners van Noord-Holland afhankelijk zijn hoe landschappen
eruit zien
Vragen om uzelf ter voorbereiding te stellen:
Op welke wijze kan geïnvesteerd worden in de kwaliteit van bestaande landschappen?
Welke rol ziet u daarbij voor zichzelf?
Mogelijke oplossingsrichtingen
Activeren en faciliteren van bewoners en private partijen
Toepassen van het compensatiebeginsel voor landschappen, om zo middelen voor het
behoud van kwaliteit te genereren
Onderwerp 7: Instandhouding van de Nationale landschappen
Stelling:
Het voortbestaan van de Nationale Landschappen is alleen gerechtvaardigd als alle deelnemende
organisaties bijdragen aan het dichten van het financiële gat dat het Rijk hier laat vallen.
Vragen om uzelf ter voorbereiding te stellen:
Vinden in de Nationale landschappen deelnemende partijen het belangrijk om deze te laten
voortbestaan?
Op welke wijze kunnen zij hieraan zelf een bijdrage leveren?
Mogelijke oplossingsrichtingen:
Alle deelnemende organisaties nemen samen de last van de Rijksbezuiniging op zich
Landschappen zoeken actief naar sponsoring en andere bijdragen ‘uit de markt’

Onderwerp 8: Vereenvoudiging/opschaling van landschapsbeleid in het zuiden van de provincie
Stelling:
De provincie moet voor dit gebied een (generiek) dekkend en eenduidig landschapsregime
ontwikkelen en daar langjarig en scherp op sturen.
Vragen om uzelf ter voorbereiding te stellen:
Wat vindt u van het idee om de landschappen in het zuiden van de provincie te beschouwen
vanuit hun functie in de metropoolregio?
Op welke wijze zou u uw eigen beleid hieraan willen aanpassen?
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Mogelijke oplossingsrichtingen:
Deze gedachte verder uitwerken in een op te stellen beleidskader landschap en bij een
herziening van de provinciale structuurvisie, in het verlengde van de discussies in MRAverband.
Onderwerp 9: Voltooien van de RodS-opgave
Stelling:
De provincie zal slechts aan de realisatie van een klein aantal RodS gebieden kunnen bijdragen met
grond en financiële middelen.
Vragen om
-

uzelf ter voorbereiding te stellen:
Op welke plekken vindt u het belangrijk dat de RodS-opgave wordt voltooid?
Op welke wijze wilt u hieraan een bijdrage leveren?
Zo nee, vindt u dat de recreatiemogelijkheden in de provincie op een andere manier
verbeterd moeten worden?

Mogelijke oplossingsrichtingen:
Herijken van de provinciale RodS ambitie
Zoeken naar alternatieve financiering voor het realiseren van gebieden

Onderwerp 10: Verminderen beheertekorten van recreatiegebieden
Stelling:
De recreatieschappen moeten zelf met voorstellen voor het reduceren van de beheerlasten voor de
betrokken overheden. Discussievragen:
Op welke wijze denkt u bij te kunnen dragen aan het vinden van andere financiële dragers en
kostenbesparingen in het recreatiebeheer?
Welke voorwaarden zouden hieraan volgens u moeten worden verbonden?
Mogelijke oplossingsrichtingen:
Overheidsmiddelen inzetten in kwetsbare dure recreatiegebieden (verevening mogelijk maken
tussen schappen) óf juist breed uitsmeren in een laag percentage
Meer inzetten op beheerarme recreatiegebieden
Provincie efficiencytoename en verdiencapaciteit beheersorganisaties laten ondersteunen met
flankerend beleid (expertise, ruimtelijke ordening, vergunningen etc).

Onderwerp 11: Ontwikkelen van routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen
Stelling
Het ontsluiten van natuur- en cultuurlandschappen is de meest effectieve manier om zowel aan het
vestigingsklimaat als het oplossen van het recreatietekort te werken en moet dus prioriteit krijgen
bij de inzet van overheidsmiddelen.
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Vragen om uzelf ter voorbereiding te stellen:
Vindt u de landelijke routenetwerken in stand moeten worden gehouden?
Vindt u dat er moet worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van recreatieve
routenetwerken en stad-landverbindingen?
Vindt u dat de ontwikkeling van boerenwandelpaden moet worden gestimuleerd?
Vindt u dat het routenetwerk voor kleine recreatievaart in stand moet worden
gehouden?
Op welke wijze kunt u hieraan zelf een bijdrage leveren?
Mogelijke oplossingsrichtingen:
Provinciaal geld voor recreatie prioriteren voor het oplossen van knelpunten in stadlandverbindingen in een straal van 15 km rond de steden.
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