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Inhoudelijk
Aanleiding

Decentralisatie natuurbeleid van Rijk naar provincies en de nieuwe Wet
Natuurbescherming (beoogde inwerkingtreding begin 2017) verplicht
provincies een provinciale Natuurvisie op te stellen.

Bevoegdheid

PS

Wat stellen GS voor?

Instemmen met concept ontwerp-Natuurvisie Zeeland 2017-2022.

Argumenten

Invulling van de provinciale regierol voor natuur en platteland en inzet van
daarvoor beschikbare Rijksmiddelen en afgesproken eigen bijdrage.
Hoofddoel van de natuurvisie en de uitvoering van het natuurbeleid is
behoud en versterking van biodiversiteit. Nevendoelen zijn het versterken
van de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en van de relatie natuur
en economie.

Doelen en effecten

Voorbereiden Natuurvisie Provincie Zeeland 2017-2022 op basis van de
door PS gemaakte keuzes in de vastgestelde Kadernota. De Natuurvisie
sluit aan bij de wettelijke vastgestelde doelstellingen voor de langere
termijn, zoals bijvoorbeeld de ontwikkelopgave van het natuurnetwerk dat
in 2027 gereed moet zijn (nog 1000 ha van de totale opgave van 5713 ha).
Na vaststelling van de ontwerp-Natuurvisie Zeeland 2017-2022 volgt een
inspraaktraject van zes weken. De inspraakreacties worden met het
uiteindelijke statenvoorstel Natuurvisie voorgelegd aan PS.
De uitgangspunten van de Natuurvisie zullen in de Omgevingsvisie
worden overgenomen.

Controleren

In de jaarlijks aan PS voor te leggen voortgangsrapportage Natuur
(natuurkwaliteit en ontwikkelopgave) en in de driejaarlijkse evaluatie
(vergroten maatschappelijke betrokkenheid, versterken relatie natuur en
economie) en via het actief informeren van GS aan PS over de uitwerking
van de Natuurvisie in verschillende nadere nota's,
uitvoeringsprogramma's, pilots en onderzoeken (opgenomen in de bijlage
van de Natuurvisie).

Uitvoering

Bij het bepalen van het ambitieniveau moet rekening gehouden worden
met gemaakte afspraken met onder meer het Rijk en de financiële kaders
Voorjaarsnota 2016.
Het statenvoorstel beschrijft de provinciale kaders en ambities voor het
integrale natuur- en landschapsbeleid op hoofdlijnen inclusief de wijze van
uitvoering en financiering. De eerder door PS, bij vaststelling van de
Kadernota Natuurvisie, gemaakte beleidskeuzes zijn in het concept
ontwerp verwerkt.
De algemene uitgangspunten van het beleid zijn:
 Verwerving van gronden op basis vrijwilligheid;
 Eenheid van beheer (beheer van natuurgebieden zoveel mogelijk in
handen van één beheerder);
 Geen planologische schaduwwerking ( wanneer percelen nog niet zijn
ingericht als natuur, kan de huidige functie uitgeoefend blijven
worden);
 Afstemming natuur en landbouw;
 Synergie met waterbeheer;
 Toegankelijke en beleefbare natuurgebieden
De inhoud en de uitvoering van de Natuurvisie worden bij vaststelling van
de concept-ontwerp Natuurvisie bepaald met betrekking tot de
onderwerpen van het provinciale natuurbeleid, te weten:
 Natuurbescherming;
 Natuurbeheer;
 Natuurontwikkeling;
 Natuurherstel;
 Natuurverbreding
 Natuurbeleving;
 Landschap
Daarbij zijn per onderdeel ook acties en doelen opgenomen.
In de Natuurvisie is bij elk onderdeel opgenomen: 'Wat doen we voor…'.
Voor zover dit afwijkt van de teksten in de begroting 2017 zal dit in de
begroting worden aangepast.

Informeren
Kosten en dekking
Overige informatie
Resultaat
commissiebehandeling

Taken worden verricht binnen de budgetten zoals beschikbaar in begroting
2017 en volgende jaren.

