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Geachte leden van de programmacommissie, 

 

Op 19 juni jl ontving u het Zevenpuntenplan van de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties in 
Zuid-Holland, als inbreng voor uw verkiezingsprogramma. In aanvulling hierop sturen we u hierbij 
graag de resultaten uit een onlangs gehouden ledenraadpleging onder de Zuid-Hollandse leden van 
Natuurmonumenten. Centraal stond hier in de vraag wat onze leden - met het oog op de verkiezingen 
van maart 2019 - belangrijk vinden als het gaat om het provinciale natuurbeleid.  

 
Bijna 4000 leden hebben onze enquête ingevuld en 91% van deze mensen is van plan om te gaan 
stemmen. Opvallend is dat 51% van de respondenten niet weet dat de verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling en het beheer van de natuur in 2011 is overgedragen van het rijk naar de provincies.  
 
In deze brief vindt u een deel van de uitkomsten. De volledige uitkomst van de enquête kunt u hier 
vinden.  
 

Maar liefst 88% vindt dat de provincie een schep bovenop het huidige natuurbeleid moet doen om de 
afgesproken Europese natuurdoelen te bereiken. Dit onderstreept het belang van een extra inspanning 
zoals we ook in het zevenpuntenplan aangaven. Namelijk, alleen met aanvullende maatregelen 
kunnen in 2027 de doelen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn op nationaal niveau gehaald 
worden. Met het huidige beleid zou naar verwachting 65% gehaald worden. Denk bij aanvullende 
maatregelen aan bijvoorbeeld uitbreiding van het Nationaal Natuurnetwerk en het verlagen van de 
uitstoot van stikstof en andere vervuilende stoffen vanuit landbouw, verkeer en industrie. 

 
Behoud van open groengebied en landschap staat bovenaan in de top drie van onderwerpen die onze 
leden noemen als belangrijke speerpunten voor de provincie: 

- Behouden van open groengebied en landschap (98% belangrijk) 
- Voorkomen van wateroverlast (95% belangrijk) 
- Verbeteren van de luchtkwaliteit (95% belangrijk) 
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Voor 95% van de respondenten is het bij de keuze van een nieuwe woonomgeving (zeer) belangrijk 
dat er natuur vlakbij is. De provincie zou waardevolle open landschappen zodanig ruimtelijk moeten 
beschermen dat hier geen nieuwe woningbouw kan plaats vinden. Men vindt dat de provincie en/of het 
rijk de regie moet nemen op het beschermen van waardevolle landschappen en het inpassen van de 
woningvraag (96% eens). Gemeenten moeten daarbij eerst alle ruimte binnen de stads-en 
dorpsgrenzen optimaal benutten en pas daarna in het buitengebied bouwen, ook als dit leidt tot extra 
druk op de woningmarkt (87% eens). Als er al gebouwd wordt in deze gebieden, dan mag dat in het 
uiterste geval alleen wanneer er ook extra wordt geïnvesteerd in verbetering van de natuur-en 
landschapskwaliteit ter plekke, zodat natuur en landschap erop vooruit gaan (94% eens). 
 
Als het gaat over de invulling van de landelijke gebieden, kiest het grootste deel van de respondenten 
voor mengzones, die gekenmerkt worden door een meer kleinschalige landbouw, vaak in combinatie 
met recreatie, natuurbeheer en zorg. 97% vindt het verder zeer belangrijk dat weidevogels worden 
beschermd en 95% van de respondenten willen iets meer betalen voor hun melk variërend van 5 tot 20 
ct/lt als daardoor meer broedgebieden voor weidevogels worden ingericht.  
 
We hopen dat de resultaten uit deze enquête u kunnen inspireren bij het maken van uw 
verkiezingsprogramma.  
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben of behoefte hebben aan een toelichting, neem 
dan gerust contact op met ondergetekende via w.nagel@natuurmonumenten.nl.  
 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 

 

 

Willemijn Nagel 
Medewerker public affairs Zuid-Holland 
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