Format onderbouwing begrotingsvoorstellen PS
Dit formulier is bedoeld ter ondersteuning van het onderbouwen van financiële voorstellen in de vorm van
moties/amendementen bij de kaderbrief en/of begroting.

Kickstart natuurinclusief Noord-Holland
Deel A. Algemene informatie en financiële onderbouwing van het voorstel
Basis gegevens voorstel
Onderwerp

Kickstart natuurinclusief Noord-Holland

Indiener

Jaap Hollebeek

Fractie

Partij voor de Dieren

1. Inhoud voorstel
Kleine landschapselementen geven het landschap karakter en zijn nuttig voor mens en dier. Ze
dragen niet alleen bij aan klimaatadaptatie- en mitigatie, maar vormen ook een belangrijke impuls
voor de biodiversiteit, juist nu deze zo onder druk staat. Eerder waarschuwden de internationale
wetenschappers van IPCC en IPBES voor deze biodiversiteitcrisis, en onlangs ook de Rli. De Rli pleit in
haar laatste rapport om in te zetten op versterking van groen, ook buiten de beschermingsgrenzen,
dus ook in het stedelijk en landelijk gebied. Er zou gewerkt moeten worden aan een natuurinclusieve
samenleving als geheel met daarbij een belangrijke rol voor herstel van landschapselementen.
Tevens wordt erop gewezen dat de bebouwde omgeving niet mag worden vergeten in de
vergroeningsopgaven.
Provincies zoals de provincie Utrecht erkennen dit belang en bieden daarom subsidiemogelijkheden.1
Utrecht heeft 600.000 euro beschikbaar gesteld tot zeker 2023 en heeft een duidelijk doel: minstens
100 extra landschapselementen. Er wordt samengewerkt met o.a. gemeenten.
Ook Noord-Holland erkent het belang van het aanpakken van de biodiversiteitscrisis en herstel van
landschapselementen in o.a. de Bossenstrategie. Maar de urgentie is groot. Zoals de Rli stelt: “Het
gaat veel slechter dan menigeen denkt. We stellen dat er sprake is van een biodiversiteitscrisis net zo
groot als de klimaatcrisis. Het verdient ook die urgentie.” Het is belangrijk om te versnellen en te
zorgen dat zo snel mogelijk resultaten worden geboekt als het gaat om aanleg van
landschapselementen en andere initiatieven om biodiversiteit in stedelijk en landelijk gebied te
vergroten. Natuur- en milieuorganisaties en landbouworganisaties staan op dat punt aan dezelfde
kant.2
Het voorstel is daarom om een eenmalige extra financiële impuls (subsidie) te geven aan projecten
die bijdragen aan een het vergroten van biodiversiteit in de bebouwde omgeving en het landelijk
gebied, zoals projecten voor aanleg van landschapselementen.
https://www.agraaf.nl/artikel/433706-provincie-utrecht-verlengt-subsidie-voor-aanleg-en-herstellandschapselementen/
2 https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27497
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2. Financieel
Het betreft een niet-structurele besteding van naar schatting max. €250.000.

3. Verdeling uitgaven over de jaren
Vertaal in de onderstaande tabel het voorstel naar de benodigde (geschatte) uitgaven per jaar
2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Structureel? (ja,
vanaf… /nee)

Totale kosten

€250.000

0

0

0

0

0

0

0

nee

verdeeld over de
jaren

4. Dekking
Eenmalige dekking kan gevonden worden in het positieve rekeningenresultaat.
Deel B. inhoudelijke onderbouwing voorstel
Vraag

Antwoord Toelichting antwoord

1. Is het duidelijk welk
maatschappelijk doel met
het voorstel wordt gediend?
2. Is het duidelijk wat de
beoogde resultaten van het
voorstel zijn en hoe deze
aansluiten bij het gestelde
doel?
3. Sluit het voorstel aan op
een reeds bestaand
beleidskader?

Ja

Versnelde aanpak van de biodiversiteitscrisis en
bijdrage aan een gezondere leefomgeving.

Ja

Verbetering van biodiversiteit in de bebouwde
omgeving en het landelijk gebied.

Ja

De verantwoordelijk van de provincie om de
biodiversiteitscrisis aan te pakken en biodiversiteit
te stimuleren. Daarbij ook op te treden vanuit haar
verbindende en stimulerende rol, om ook
gemeenten te faciliteren.

4. Is er een gegronde
onderbouwing van het
voorstel?
5. Heeft de doelgroep
gevraagd om deze
specifieke inzet?

ja
Ja

Natuur heeft ons regelmatig laten blijken behoefte
te hebben aan versterking. Zie bijv.:
https://www.biojournaal.nl/article/9412587/debiodiversiteitscrisis-is-even-groot-als-deklimaatcrisis/
Maar ook burgers begrijpen het belang van
versterking van biodiversiteit/groen. Meest door
burgers genoemde redenen zijn de positieve
effecten op de gezondheid, het feit dat je van de

natuur kunt genieten en de rol van de natuur voor
opgroeiende kinderen. Maar wat men als
belangrijkste reden kenmerkt, is dat de natuur de
basis is voor alles wat leeft. Zie bijv. :
https://www.ioresearch.nl/actueel/nederlandershebben-eerder-een-ecocentrisch-dan-eenantropocentrisch-natuurbeeld/

