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Provinciale Staten van Noord-Holland 
 
Voordracht 49 
 
Haarlem, 7 juni 2005 
 
Onderwerp: Nota Natuurbeleid 2005 “Noord-Holland Natuurlijk!”  
 
Bijlagen: - ontwerpbesluit 
  - Nota natuurbeleid 2005   
 
1. Inleiding 
Hierbij leggen wij uw Staten het voorstel voor om de Nota Natuurbeleid 2005 “Noord-Holland Natuurlijk!” 
vast te stellen en te aanvaarden als kader voor het provinciale natuurbeleid met de opdracht aan het 
college van Gedeputeerde Staten om de nota uit te voeren. 
 
2. Toelichting 
De nota – in april 2005 in ontwerp aan u voorgelegd - omvat de essentie van het provinciale natuurbeleid. 
Directe aanleiding voor de nota vormde de vraagstelling over het “geleide natuurbeleid” van statenlid drs. 
W.J.M. Holthuizen tijdens het vragenuur in Provinciale Staten op 11 oktober 2004. De vraag was op welke 
principes het natuurbeleid gebaseerd is en welke (beheers) maatregelen daaruit voortvloeien. 
 
De principiële vragen maakten duidelijk dat de rode draad van het natuurbeleid door de enorme 
hoeveelheid aan beleidsstukken niet meer goed zichtbaar was. In overleg met de statencommissie voor 
Natuur, Landschap, Water en Milieu is daarom besloten om het vigerende beleid in een samenhangende 
nota te presenteren. 
 
Van belang voor de nota is ook de komst van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) die het de 
provincie mogelijk zal maken om de uitvoering van het beleid beter aan te sturen. In de bijgevoegde nota 
is aangegeven welke kansen voor het natuurbeleidsveld daarin schuilen. De komst van de nieuwe nota 
stelt een ieder in de gelegenheid om het verbrokkelde zicht op het beleidsveld te herstellen zodat het niet 
meer nodig is om de lange reeks van beleidsstukken die op de natuur betrekking hebben te raadplegen. 
De voorliggende nota omvat reeds bestaand, vastgesteld beleid. De eerdere beleidsstukken worden in de 
nieuwe nota in het juiste perspectief gezet. De nota vormt het kader voor de uitvoering. Dat betekent dat 
de nota in combinatie met een zeer beperkt aantal andere vigerende beleidsstukken – die om juridische 
redenen niet gemist kunnen worden - de vaste kern vormen van waar het in het provinciale natuurbeleid 
om gaat. 
 
Dat de inhoud van de nota draait rondom het vigerende beleid wil nog niet zeggen dat er niets verandert. 
Integendeel. De nota vormt namelijk tevens de agenda voor de komende uitvoering. Daarbij zijn 
vernieuwende accenten aangegeven, zoals verschuiving van beleid naar uitvoering, regels 
vereenvoudigen, een versnelling van de realisatie van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, een 
verschuiving van verwerving naar beheer en een grotere rol voor particulieren.  
 
In de nota wordt in paragraaf 1.3 (wat is natuur?) ingegaan op het feit dat alle natuur in de provincie in 
zekere zin geleide natuur is (ook niets doen is geleiden). Echter daarbinnen kan het variëren tussen heel 
precies ingrijpen (patroonbeheer) versus de natuurlijke processen hun gang laten gaan (procesbeheer). In 
het gebieden- en in het soortenbeleid in de nota wordt dit nader toegelicht. 
 
3. Advies van de Commissie NLWM 
De nota is in ontwerp behandeld in de commissie Natuur, Landschap, Water en Milieu op 27 april 2005. 
De nota kreeg bij die gelegenheid brede instemming. Wel zijn suggesties gedaan om de nota op enkele 
punten te verduidelijken en aan te vullen. Dat is gebeurd door:  

 het driesporenbeleid (bedoeld is: ‘echte natuur’, ‘halfnatuurlijke natuur’ en ‘multifunctionele 
natuur’) in te voegen in paragraaf 4.1 (IJkpunt 2005; wat houden we; wat stellen we bij);  
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 aan te geven wat voor maatregelen worden getroffen om de afnemende kwaliteit van de natuur af 
te remmen;  

 op te nemen dat de grotere inbreng van particulieren goed op effectiviteit zal worden beoordeeld;  
 de taakstelling voor bestaande natuur in het juiste tijdsperspectief te plaatsen;  
 te verduidelijken dat subsidie voor agrarisch en particulier beheer in wezen een vergoeding is 

voor het leveren van een prestatie;  
 voorbeelden te noemen van compensatie, en  
 een passage toe te voegen over communicatie, educatie en draagvlakversterking.  

De commissie adviseerde tevens de nota in Provinciale Staten te behandelen en vast te stellen. Een 
indringend punt van beschouwing in de commissie was het vraagstuk van tekortschietende vergoedingen 
voor beheer. 
 
4. Advies Provinciaal Overlegorgaan Landelijk gebied Noord-Holland (POL). 
Gedeputeerde Staten hebben over de nota advies gevraagd aan het Provinciaal Overlegorgaan Landelijk 
gebied Noord-Holland (POL). Dit advies wordt gegeven op de bijeenkomst van het POL van 15 juni 2005 
en wordt mondeling (zo mogelijk schriftelijk) onder de aandacht van Provinciale Staten gebracht. 
 
5. Overwegingen van Gedeputeerde Staten 
Zowel de instemming tijdens de commissiebehandeling als het overzien van de aanvullingen en 
verduidelijkingen die in de nota zijn aangebracht geven ons het vertrouwen dat de nota in de voorliggende 
aan de aanvankelijke verwachtingen voldoet. 
 
6. Voorstel 
Op grond van het voorgaande stellen wij u voor de Nota Natuurbeleid 2005; Noord-Holland Natuurlijk! vast 
te stellen en te aanvaarden als kader voor het provinciale natuurbeleid met de opdracht aan het college 
van Gedeputeerde Staten om de nota uit te voeren.  
 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,  
 
 
H.C.J.L. Borghouts, voorzitter 
 
 
 
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris 
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Ontwerpbesluit 
 
Nr. 49 
 
Provinciale Staten van Noord-Holland; 
 
gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten; 
 
gelet op het verzoek aan Gedeputeerde Staten om het natuurbeleid te verduidelijken waaraan gevolg is 
gegeven door het opstellen van de Nota Natuurbeleid 2005; Noord-Holland Natuurlijk!; 
 
overwegende, dat de betreffende nota een duidelijk beeld van het Noord-Hollandse natuurbeleid 
verschaft; 
 
besluiten: 
 
de Nota Natuurbeleid 2005; “Noord-Holland Natuurlijk!” vast te stellen en te aanvaarden als kader voor het 
provinciale natuurbeleid met de opdracht aan het college van Gedeputeerde Staten om de nota uit te 
voeren.  
 
 
Haarlem,  
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 

   
 
  , voorzitter  

 
 
 
, griffier  
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