
 

 

 

Vragen nr.  

 

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

 

Haarlem, 21september 2013 

 

Vragen van de heer N. Papineau Salm(Pvda) en mevrouw Ilse Zaal(D66), 

inzake Grond als motor voor uitvoering van natuurbeleid. 

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor 

de vergaderingen en andere werkzaamheden van provinciale staten mede, 

dat op 18 september 2013 door de leden van provinciale staten, de heer N. 

Papineau Salm(PvdA) en mevrouw I. Zaal(D66), de volgende vragen bij 

gedeputeerde staten zijn ingekomen. 

 

Inleiding 

Tijdens het werkbezoek van de commissie Ruimte & Milieu aan de 

Natuurbeherende Organisaties(NBO) kwam de uitwerking van de ‘Agenda 

Licht op Groen’ uitgebreid aan de orde. De organisaties zijn positief over het 

beleid voor natuur, landschap zoals dat in de nota vastgesteld, maar hebben 

het gevoel dat de uitvoering stokt. Het ontbreken van een adequaat 

grondbeleid is naar hun mening de reden daarvoor.  

Na jaren van stilstand in de verwerving, veroorzaakt door o.a. aankoopstops 

door het Rijk (2002), herijking PEHS/EHS binnen Noord-Holland en later door 

algehele verplichtingenstop door het kabinet Rutte 1, is er eindelijk weer 

zicht op mogelijkheid tot aankoop van gronden ten behoeve van het afmaken 

van de EHS. 

In Noord-Holland is echter nog geen strategie noch instrumentarium voor de 

verwerving van nieuwe gronden door ‘Partners in het Veld’ dan wel voor de 

doorlevering van BBL-gronden voorgelegd aan de Staten. In een aantal andere 

provincies is wel al dergelijk grondbeleid ontwikkeld, conform de vereisten 

van gelijkberechting (bijv. op basis van het Brussel-proof standaardmodel 

aankoopregeling), in lijn met de IPO-overeenkomst met Manifestpartijen (o.a. 

over eigen bijdrage), en met oog op kosteneffectief beheer (criteria voor 

gerichte, marktconforme verkoop van BBL-gronden).  

 

Vragen: 

Vraag 1 

 Deelt u de mening van de natuurbeheerorganisaties, en in bredere zin 

de ‘Partners in het Veld’, dat de uitvoering van de nota Licht op Groen 

stokt? Zo ja, wat is hiervan de reden? 

   

Vraag 2: 

 Wat is de status van de strategie op verwerving en doorlevering van 

gronden op dit moment? Kunt u aangeven wat de hoofdlijnen van de 

strategie gaan worden? Kunt u aangeven wanneer het grondbeleid in de 

Statencommissie Ruimte en Milieu zal worden behandeld?  

 



Vraag 3:  

 Wat zijn de redenen dat er tot op heden nog geen grondbeleid inzake 

natuurontwikkeling is ontwikkeld, terwijl de agenda-Groen al geruime 

tijd geleden is aangenomen?  

 

Vraag 4: Deelt u de mening dat hierdoor kansen worden gemist, zowel in de 

voortgang in de provinciale ambitie ‘EHS-realisatie’, als ook in het actief 

betrekken van de Partners in het Veld qua inzet en medefinanciering? 

  

 


