
Mooi dat we op deze Biddag voor gewas en arbeid vergaderen over beheer van een 
deel van de schepping, over hoe we omgaan met flora en fauna, kortom over het 
soortenbeleid van deze provincie. Het soortenbeleid dat voorligt is het resultaat van 
een lang traject met inbreng en inspraak van vele betrokkenen, dank daarvoor. 
Met dit soortenbeleid zet de provincie in op behoud en versterking van 
biodiversiteit. Een groene en gezonde leefomgeving is belangrijk, we zien als fractie 
dan ook graag dat in stedelijke gebieden natuur een kans krijgt. Het college heeft 
biodiversiteit bij ruimtelijke plannen agenderend opgenomen in de 
omgevingsverordening: “Ten aanzien van biodiversiteit worden de gemeenten in 
Zuid-Holland verplicht om bij een omgevingsplan dat een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling mogelijk maakt, expliciet aandacht te schenken aan de kansen voor het 
versterken van de biodiversiteit.” Gemeenten kunnen vanuit hun eigen bevoegdheid 
daar invulling aan geven. Wij hebben wel een vraag: hoe gaat u deze goede intentie 
concreet maken? Hoe helpt het college gemeenten op weg om hun steden en 
dorpen biodivers te maken? Komt er een overzicht van goede voorbeelden ter 
inspiratie, verwijst u gemeenten naar de website bouwnatuurinclusief.nl of gaat u 
sturen via convenanten? Kortom goed dat het college biodiversiteit bij ruimtelijke 
ontwikkelingen op de agenda zet via dit soortenbeleid, we horen graag hoe u 
gemeenten hierin verder brengt. Dat geldt ook voor de Soorten Management 
Plannen, dat is een goed idee, maar onze oproep is wel: houdt u de procedure aub 
zo eenvoudig mogelijk en maak de informatie over soorten en leefgebieden goed 
toegankelijk voor gemeenten en bouwers. 
 
Voor onze fractie kan soortenbeleid niet zonder het zorgen voor een goede lucht- 
water en bodemkwaliteit. In onze provincie waar ruimte beperkt is en er allerlei 
belangen zijn; wonen, werken, mobiliteit en ruimte voor groen is het zoeken naar 
balans niet eenvoudig. Onze natuur is onmisbaar: Zonder groen, zonder gezonde 
natuur met schone lucht, schoon water en een gezonde bodem zijn we uiteindelijk 
snel klaar. Wat betreft het buitengebied: boeren zijn beheerders van natuur en 
landschap, graag horen we in de tech sessie over landbouwsubsidies op welke 
manier de vergoeding voor agrarisch natuurbeheer volwaardig deel kan uitmaken 
van hun verdienmodel. 
 
Faunabeheer is het balanceren tussen ingrijpen en laten gaan. Onze fractie is 
voorstander van ingrijpen om soortenrijkdom te stimuleren zoals bijvoorbeeld via 
bijenlandschappen en Actieplan Boerenlandvogels. Het zorgen voor evenwicht in 
ecologie, veiligheid en economie hoort daarbij.  Ook via beheer van predatoren rond 
weidevogels en inzet op schadebestrijding en populatiebeheer bijvoorbeeld rond de 
fruitteelt als de populatie groter wordt dan het gebied aankan. Populatiebeheer en 
schadebestrijding moeten uiteraard zo diervriendelijk mogelijk worden uitgevoerd. 
Jacht zien wij als sluitstuk op een pakket van beheermaatregelen. Actieve bestrijding 
is nodig van invasieve exoten die veel schade veroorzaken. Graag zien wij dan ook 
dat de provincie de regie pakt bij het bestrijden van de Amerikaanse rivierkreeft want 
de sloot gaat dood door deze exoot, horen wij van onze waterschappers. Met de 
PvdA hebben wij aandacht gevraagd voor dit probleem, wij onderschrijven de motie 
die de PvdA wil indienen. Kortom, wij steunen dit soortenbeleid, het in stand houden 
van de soortenrijkdom in de schepping is noodzakelijk voor het leven op aarde.  
 


