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Inhoudelijk
Aanleiding

Inwerking treden van nieuwe Natuurwet in 2016; wettelijke
verplichting provincies om een Natuurvisie op te stellen.

Bevoegdheid

PS

Wat is het voorstel?

Kennisnemen van voornemen GS tot opstarten proces voorbereiding
Natuurvisie en instemmen met voorgestelde procedure.

Toelichting

De Natuurvisie wordt voorbereid a.h.v. een start- en kadernota.
Behandeling van de startnota in die commissie is gepland op 9
oktober 2015 en PS november. De kadernota volgt dan omstreeks
maart/april 2016.

Kosten en dekking

n.v.t.

Overige informatie

Het bestedingenplan Natuur en Vitaal Platteland 2016 moet door PS
worden vastgesteld. GS zullen dit bestedingenplan separaat en
parallel aan behandeling startnota Natuurvisie voorleggen aan PS.
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Geachte voorzitter,
In 2011 en 2013 hebben uw Staten ingestemd met het Deelakkoord Natuur en het Natuurpact. Hiermee zijn
alle taken op het gebied van Natuur gedecentraliseerd van het Rijk naar provincies, waarbij het Rijk middelen
beschikbaar heeft gesteld. Daarvoor heeft u de afgelopen jaren telkens aan het einde van het jaar een staten¬
voorstel ter vaststelling aangeboden gekregen meteen bestedingenplan voor het daaropvolgende jaar, waarbij
tevens de kaders en ambities voor het natuurbeleid werden uiteengezet.
In 2016 treedt de nieuwe Natuurwet in werking. Eén van de verplichtingen van de nieuwe wet is de opstelling
van een Natuurvisie door elke provincie, welke wordt vastgesteld door Provinciale Staten. In het laatste
statenvoorstel van december 2014 (bestedingenplan 2015 inclusief kaders en ambities) is dit reeds aan u
aangekondigd.
Om deze reden zijn wij voornemens na de zomer van 2015 het proces op te starten om te komen tot een
Natuurvisie die aan de eisen voldoet. Wij vinden het hierbij belangrijk niet alleen te omschrijven wat moet op
grond van eerder gemaakte afspraken, maar samen met uw Staten en het maatschappelijk veld het ambitie¬
niveau te bepalen en waar mogelijk keuzes voor te leggen.
Op grond van eerdere stukken en beleid zullen de onderdelen betrekking hebben op natuurbeheer, -ontwik¬
keling, -herstel, -bescherming en natuurbeleving. Hiermee sluiten de verschillende pijlers aan op de provinciale
begroting. Bij de behandeling van het statenvoorstel met betrekking tot de kaders voor 2015 in december 2014
is daarbij door diverse partijen aangegeven beleid ten aanzien van landschap te missen. Wij zullen een voor¬
stel doen ten aanzien het opnemen van het onderwerp landschap in de Natuurvisie.
Het Rijk heeft als speerpunten in de Rijksnatuurvisie de relatie natuur-economie en natuur-maatschappij
benoemd, waar wij als provincie invulling aan geven. Deze onderwerpen kunnen in de Natuurvisie aan bod
komen.
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Het voorstel is te komen met een startnota in de commissie Ruimte van oktober, gevolgd door een kadernota
maart/april 2016. Voorziene vaststelling van de Natuurvisie is beoogd medio 2016.
Omdat ook het bestedingenplan Natuur en Vitaal Platteland 2016 door uw Staten moet worden vastgelegd,
zullen wij separaat en parallel aan de Startnota Natuurvisie een bestedingenplan voorleggen.
Voor dit moment gaan wij ervan uit u hiermee te hebben geïnformeerd dat een Natuurvisie wordt voorbereid.

Hoogachtend,
gedeputeerde

st;
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