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Medio 2013 Is door de programmaraadsleden van de provincie Zuid-Holland van de 
Randstedelijke Rekenkamer aangegeven dat er behoefte is aan onderzoek op het gebied van 
natuur vanuit twee invalshoeken; vanuit het natuurbeleid en vanuit het grondbeleid. Daarop heeft 
de Randstedelijke Rekenkamer besloten gelijktijdig twee separate onderzoeken te doen. De 
Bestuurlijke nota van het onderzoek Natuurbeleid EHS is op 4 november gepubliceerd en die van 
het onderzoek Grondbeleid EHS op 11 november. De procedure van de rekenkamer voorziet niet 
in een bestuurlijk wederhoor en de Bestuurlijke nota met conclusies en aanbevelingen is 
gelijktijdig aan GS en PS toegezonden. Onze reactie op het onderzoek Natuurbeleid EHS is u 
vorige week toegezonden. Bij deze ontvang u onze reactie op het onderzoek Grondbeleid EHS. 
Wij gaan ervan uit dat onze reactie tijdig beschikbaar Is voor de vergadering van uw 
Statencommissie op 26 november, zodat beide Nota's in samenhang kunnen worden besproken. 

Wij hebben met waardering kennisgenomen van de Bestuurlijke nota. Voor onze lerende 
organisatie met nieuwe taken op het gebied van natuurbeleid Is een aantal van de aanbevelingen 
van de Rekenkamer waardevol. 
Wij constateren overigens wel dat het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer uitgaat van een 
andere sturingsfilosofie dan waar GS en PS voor hebben gekozen. De Rekenkamer gaat uit van 
een klassieke top down benadering ten/vijl wij voor de realisatie van de natuurdoelen waar 
mogelijk uitgaan van bottom-up en vertrouwen in de deskundigheid van de partijen In het veld. In 
de Uitvoeringsstrategie EHS (GS december 2013, PS januari 2014) is dit vertaald In een aanpak 
waarbij de restantopgave van de EHS grotendeels wordt gerealiseerd door gebiedspartijen, 
waarmee een meer gebiedsgerichte aanpak verder wordt uitgewerkt. Deze andere wijze van 
beleidsreaiisatie is niet alleen voor de EHS ingevoerd, maar ook breder en is gestoeld op 
veranderende maatschappelijke verhoudingen die leiden tot wijziging van het politiek primaat. Het 
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is van belang dat gelet op de door GS en PS voorgestane wijze van beieidsreaiisatie de 
beleidsdoelen per gebied helder zijn en dat de gebiedsprocessen niet te zeer worden opgesloten 
in gedetailleerde afspraken over hoe deze te realiseren, maar gebiedspartijen uitdaagt 
verantwoordelijkheid te nemen en daarover verantwoording aflegt. Dat vraagt om vertrouwen 
binnen een zakelijke aanpak. Dit verschil in perceptie is herkenbaar in de conclusies en 
aanbevelingen van de Rekenkamer. 

Vanwege de beëindiging van het ILG en de decentralisatie van het natuurbeleid van Rijk naar 
provincie heeft de Rekenkamer de onderzoeksperiode in 2 perioden verdeeld. De periode 2007-
2011 is die van het ILG. Deze wordt gekenmerkt door een hybride verantwoordelijkheidsverdeling 
met bijbehorende kenmerken (bv. inconsistente cijfers). Deze periode is inmiddels afgesloten. De 
periode vanaf 2011 tot april 2014 is de periode waarin de onderhandelingen met het Rijk over de 
decentralisatie van het natuurbeleid plaatsvonden. Pas onder kabinet Rutte II zijn substantiële 
stappen gezet (Natuurpact 2013, Bestuursovereenkomst Grond 2013) en zijn in IPO verband 
complexe verdeelvraagstukken afgerond. Parallel is de provincie proactief gestart invulling te 
geven aan haar nieuwe verantwoordelijkheid. De aanpak en planning hiervan is actief 
gecommuniceerd met PS. Denk aan de Uitvoeringsstrategie EHS, de uitwerking van het Grond 
voor grond principe en de uitvoeringsstrategie op gebledsniveau (zoals recent voor de 
Krimpenerwaard). Dit proces is nog niet helemaal afgerond (work in progress). Zo wordt op dit 
moment gewerkt aan verdere uitvoeringsafspraken op gebledsniveau en een nieuw 
monitoringsprogramma (het PMP Biodiversiteit). De aanbevelingen van de rekenkamer zullen 
worden meegenomen bij de verdere afronding en zal waar nodig leiden tot aanscherping. Daarbij 
is relevant onderscheid te maken in de verhouding GS - PS en GS - gebiedspartij. 

De conclusies worden op hoofdlijnen onderschreven. De bevindingen worden deels verklaard 
door de onheldere ILG-periode en onzekerheden samenhangend met de decenfralisatie van het 
natuurbeleid. 
Met de aanbevelingen wordt vooruit gekeken. Echter aanbeveling 1 neigt nog sterk naar een 
directieve, top-down, benadering. In onze optiek maakt de provincie afspraken met de 
gebiedspartij over hoe deze de doelen voor het gebied wil realiseren. De gebiedspartij stelt 
hiervoor een planning op en geeft jaarlijks een prognose. Deze worden opgenomen in het 
Uitvoeringsprogramma Groen, de voortgang wordt gerapporteerd in het PMP Biodiversiteit. Beide 
worden voorgelegd aan PS, aanvullend op de reguliere P&C cyclus. De voortgang wordt 
besproken met de gebiedspartij. Daarbij wordt een passend en eenduidig stelsel van prestatie 
indicatoren benoemd, afgestemd op de wjze waarop het beleid gebiedsgericht wordt 
gerealiseerd. Zo zal de indicator "verwerven' eerder moeten worden gelezen als "grond 
beschikbaar", omdat ook met particulier natuurbeheer of agrarische natuurbeheer de doelen 
kunnen worden bereikt, zonder dat de gronden daadwerkelijke in eigendom worden verworven. 
De voortgang van de verkoop van gronden (grondvoorgrond) is onderdeel van het PMP 
Biodiversiteit en van de P&C cyclus. 
De Uitvoeringsstrategie EHS (PS. jan 2014) omvat de realisatie van de ontwikkelopgave Nieuwe 
natuur in de periode 2013-2027. Deze is onderverdeeld in perioden van 4 jaar. Afgesproken is om 
de voortgang van de (hele) opgave te evalueren aan het eind van elke periode. Daarmee is voor 
PS een moment is ingebouwd de strategie bij te sturen voor de volgende periode(n). 
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Met bovenstaande is uitwerking gegeven aan de aanbevelingen 2 t/m 3. Ook aanbeveling 4 wordt 
overgenomen. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, ^ 
secretaris, voorzit er. 

mw. drs. J.A.M. Hilgersom drs., Smit 
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