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Het belang van biodiversiteit voor de mens en de natuur
Het behoud en herstel van natuur en landschap en daarmee biodiversiteit in Noord-Holland is van

belang vanuit de betekenis van de natuur, het voortbestaan van soorten en ecosystemen op zich zelf.
De biodiversiteit is tevens onmisbaar voor de mens: zoals voor de voedselvoorziening, natuurlijke

plaagbestrijding en bestuiving, voor schone lucht en schoon en gezond water, voor ontspanning en
gezondheid en voor een aantrekkelijk woon- en werkomgeving.

Inzet voor behoud en herstel van biodiversiteit door partners van
de provincie Noord-Holland
Wij, Natuurmonumenten (namens o.a. de terreinbeheerders), Hollands Particulier Grondbezit, LTO Noord

Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap van Rijnland zijn
de partners van de provincie Noord-Holland bij het streven naar behoud en herstel van biodiversiteit,

overwegende het brede ecologische, maatschappelijke en economische belang van behoud en herstel van
biodiversiteit in Noord-Holland,

verklaren zich, binnen ieders mogelijkheden en verantwoordelijkheden, in te spannen voor het versterken
van de synergie tussen ieders kernactiviteiten gericht op het behoud en herstel van biodiversiteit, door
partijen afzonderlijk en waar nodig in gezamenlijkheid door:

a bij te dragen aan een voortvarende en kwalitatief hoogwaardige afronding van het Natuurnetwerk
Nederland in Noord-Holland in de periode tot 2027;

b het stimuleren van onderzoek en pilots voor behoud en herstel van biodiversiteit in de landbouw, zowel
boven de grond als in de bodem, waar nodig afgestemd met het agrarisch natuur- en landschapsbeheer
en de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, ondersteunend aan een economisch
rendabele bedrijfsvoering (people, planet, profit);
c

het bevorderen van de inzet van natuurlijke oplossingen (“building with nature”) bij projecten gericht
op verbetering van waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid, stedelijke ontwikkeling en de
(her) inrichting van recreatiegebieden;

d het voorlichten van burgers over het brede belang van biodiversiteit, zowel in natuur- en

recreatiegebieden als in de landbouw, de stad en het water, onder meer bij open dagen, bij de hiervoor

genoemde pilots en projecten en door ondersteuning van vrijwilligers en natuur- en boerderijeducatie in
deze gebieden;
e

het objectief monitoren van de ontwikkeling van de biodiversiteit in natuur-, recreatie- en

f

continuering en verdere uitbouw van de samenwerking op het gebied van beheer en onderhoud binnen

landbouwgebieden, oppervlaktewater en de stad;

en buiten EHS met als doel de samenhang in beheer te behouden en zo een maximaal rendement te
bereiken op het gebied van biodiversiteit en het benutten van de natuur voor voedselproductie,
ontspanning en gezondheid.
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Partners roepen de provincie op
Gelet op het brede belang van biodiversiteit en de daarbij horende integrale benadering en afweging roepen de
partners de provincie op:

1

Rond het Natuur Netwerk onverkort af en versterk de regie op de uitvoering

Een netwerk is zo sterk als de zwakste schakel. Om te voldoen aan de internationale biodiversiteits

verplichtingen is het afronden van het NNN in 2027 essentieel. Wij vragen de provincie de uitvoering

onverkort voort te zetten met reservering van voldoende middelen voor verwerving, inrichting en beheer.
Het laaghangend fruit is inmiddels wel geplukt. De restopgave betreft hoog hangend fruit en vraagt om
gebied specifieke realisatiestrategieën waarbij de juiste partijen om de tafel zitten en er met effectief

instrumentarium doorgepakt kan worden. Concreet verzoeken wij de provincie om een stevige impuls te
geven aan de gebiedsgerichte aanpak, waar mogelijk via integrale projecten. Wij vragen hierbij van de

provincie een actieve regierol en een goed gevulde gereedschapskist met meer mogelijkheden voor maatwerk
binnen de SKNL-regeling en de inzet van provinciale ruilgronden (binnen èn soms buiten het NNN).

2

Maak een stimuleringsprogramma Biodiversiteit

Opgeroepen wordt om in een stimuleringsprogramma de volgende onderdelen uit te werken.
2.1 Investeer in projecten die bijdragen aan de biodiversiteit en voer regie op de uitvoering

Partners roepen de provincie op om in gezamenlijkheid een investeringsprogramma op te stellen voor projecten

die bijdragen aan het bevorderen van de biodiversiteit, zo mogelijk in combinatie met andere functies en verdien

modellen. Denk aan water, landbouw, natuur, recreatie of ondernemerschap, met (integrale) projecten als water
berging, veenbehoud, dijkversterking in combinatie met natuur en recreatie, natuurvriendelijke oevers en waar
mogelijk in combinatie met agrarische structuurversterking. Bij de uitvoering daarvan dient de provincie, gelet
op de integraliteit en continuïteit, een regierol op zich te nemen, waar nodig vastgelegd in convenanten met

partners (zie het succes van het convenant m.b.t. het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer), en rekening houdend

met het belang en de verantwoordelijkheid van de betrokken partners zoals de terreinbeheerders, Hoogheemraad
schappen, ANV’s, Collectieven, LTO Noord, HPG in het landelijk gebied. Gelet op de uitputting van de provinciale
(Twinh) middelen voor een aantal succesvolle functiecombinatie-projecten wordt opgeroepen hiervoor opnieuw
cofinancieringsmiddelen te reserveren.

2.2 Stimuleer innovaties voor de inzet van biodiversiteit bij (agrarische) bedrijven

De provincie wordt opgeroepen middelen te reserveren voor een stimuleringsprogramma (geen structurele

subsidies) gericht op ontwikkeling van kennis en uitvoering van pilots voor versterking van biodiversiteit als

onderdeel van de (agrarische) bedrijfsvoering in Noord-Holland. Dit in aanvulling op innovatieprogramma’s bij

het Rijk en vanuit de agrarische sector (onder meer ketenprogramma’s als Duurzame Zuivelketen, Veldleeuwerik,
etc). Aanbevolen wordt om waar mogelijk aansluiting te zoeken bij bestaande natuurkernen/-structuren.
2.3 Draag bij aan versterking van “natuur van en voor mensen” in en om de stad

Partners adviseren de provincie om in recreatieve terreinen te bevorderen dat verkenningen worden gestart
naar mogelijkheden van een meer natuurlijke inrichting en beheer gericht op het vergroten van de
biodiversiteit, de natuurbeleving en het beperken van de beheerlasten.
2.4 Vergroot de biodiversiteit van provinciale eigendommen

Aanbevolen wordt om afgestemd met de partners een programma op te stellen voor versterking van de bio

diversiteit van provinciale eigendommen, zoals provinciale wegen en vaarwegen, met natuurontsnipperings
maatregelen, natuurvriendelijke inrichting en ecologisch beheer van bermen en oevers.

3

Monitor de ontwikkeling van de biodiversiteit en bespreek resultaten jaarlijks met de partners

Stel in overleg met de partners een monitoringprogramma op voor biodiversiteit en bespreek de resultaten
tezamen met de voortgang van de hiervoor genoemde aanbevelingen in het strategisch groenoverleg.
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R. de Wilde (Natuurmonumenten, namens o.a. terreinbeheerders*)

R. van Elderen (Hollands Particulier Grondbezit)

N. Verduin (LTO Noord Noord-Holland)

C. Mantel (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

A. Straathof (Hoogheemraadschap van Rijnland)

*) mede namens Goois Natuurreservaat, Landschap Noord-Holland, PWN,

Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap Westfriesland, Staatsbosbeheer,
Milieufederatie Noord-Holland en IVN-Noord-Holland.
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