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AANGENOMEN

Motie RO-instrumenten voor Voedselvisie en Masterplan Biodiversiteit
Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 1 februari 2021 ter bespreking van de
Voedselvisie ‘Boer & Business in Balans’ en het Masterplan Biodiversiteit,
Overwegende dat:
-

De Voedselvisie wordt aangevuld met een uitvoeringsprogramma waarin zal worden gekeken
naar de instrumenten die de Provincie kan inzetten voor realisatie van de Voedselvisie.

-

In de eerste periode (tot 2024) van de Voedselvisie de focus ligt op het scheppen van de
goede randvoorwaarden en daarbij ook wordt gekeken naar de ruimtelijke aspecten.

-

Het Masterplan Biodiversiteit tot doel heeft de biodiversiteit ook te versterken in het
landelijk en agrarisch gebied en daarbij o.a. streeft naar meer algemene natuur in het
landelijk gebied.

-

De nieuwe Omgevingsverordening van Provincie Noord-Holland binnen afzienbare tijd zal
worden gevolgd door een Omgevingsverordening 2.0.

Constaterende dat:
-

Ruimtelijke Ordening een belangrijk sturingsmiddel is voor de Provincie om gewenste
ontwikkelingen in met name het buitengebied te ondersteunen.

-

Tot nu toe nog beperkt is onderzocht of de Provincie het RO-instrumentarium kan inzetten
om de doelen van de Voedselvisie en het Masterplan Biodiversiteit te bevorderen.

-

De provincie met het ruimtelijk beleid onder andere invloed kan hebben op het versterken
van de grondgebondenheid van onze landbouw, de indeling van het landelijk gebied, de
vormgeving van ons landschap en de bebouwing.

-

De provincie bij het realiseren van de doelen van de Voedselvisie en het Masterplan
Biodiversiteit zoveel mogelijk inzet op een stimulerende rol.

-

Extra aandacht nodig is voor de overgangszones tussen Natura2000-gebieden en het
omringende landelijk gebied.

Verzoeken het College:
1. Om bij het voorbereiden van de Omgevingsverordening 2.0 na te gaan of RO-instrumenten
van de Provincie bruikbaar zijn ter bevordering van de doelen van de Voedselvisie en het
Masterplan Biodiversiteit.
2. Daarbij extra aandacht te geven aan de overgangszones tussen Natura2000-gebieden en het
omringende landelijk gebied.
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3. Daarbij het level playing field voor bedrijven in onze provincie ten opzichte van landelijke
en/of Europese wet- en regelgeving te waarborgen.
4. Hierover bij de behandeling van de Omgevingsverordening 2.0 te rapporteren aan
Provinciale Staten.
En gaan over tot de orde van de dag.
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