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Geacht College van Gedeputeerde Staten, 
 
Hierbij willen wij graag gebruik maken van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de 
Ontwerp Verzamelherziening van het Omgevingsbeleid Zuid-Holland.  
 

Begrenzing Kroonjuweel Midden-Delfland bij Schipluiden 

Wij zijn blij dat met de voorgestelde wijzigingen nagenoeg de gehele Commandeurspolder binnen de 
begrenzing Kroonjuweel wordt opgenomen, zeker nu deze polder ook een belangrijk weidevogelgebied 
is. We begrijpen ook dat het stuk aan de Zuidrand van Schipluiden waar enkele woningen zijn gepland 
tussen zorgcentrum Akkerleven en de Volkstuinen (dit ter compensatie voor het minder woningen 
bouwen en dus meer open houden van het gebied aan de Maaslandse Dam) en het stuk waar bedrijven 
zijn gevestigd aan de Zouteveenseweg uit die bescherming worden geschrapt. 
We zijn het er echter niet mee eens dat het ijsbaanterrein met naastgelegen weiland, de waterplas en 
de volkstuinen met naastgelegen groenstrook ook uit de Kroonjuweel begrenzing worden geschrapt. Dit 
betreft namelijk een stukje waardevol en open gebied waar veel vogels zitten en dat een agrarisch 
gebruik kent, net als de wel binnen het Kroonjuweel vallende omliggende weilanden. Dit geldt ook voor 
het ijsbaanterrein omdat, buiten de enkele weken in de winterperiode, dit terrein ook een agrarisch 
gebruik kent. Daarnaast is in de enkele weken dat de ijsbaan onder water staat en er geen ijs ligt, dit een 
verblijfplaats voor veel (water)vogels. Omdat de gemeente Midden-Delfland onlangs het ijsbaanterrein 
voor 50 jaar in erfpacht aan de ijsclub heeft uitgegeven is er ook geen aanleiding tot een 
functieverandering van het terrein. Bovendien is de Kroonjuweel begrenzing ooit toegepast om de 
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit van het gebied te beschermen en dus te sturen op het 
behoud van deze kwaliteiten. Het is dus niet de bedoeling om de begrenzing nu aan te passen vanwege 
ontwikkelingen die een aantasting gaan vormen voor die landschappelijke en cultuurhistorische 
kwaliteiten.  
Samengevat kunnen wij ons dus vinden in het schrappen van een stukje woningbouwgrond en het 
bedrijfsterrein uit de begrenzing Kroonjuweel, maar het overige deel aan de Zuidrand van Schipluiden 
dient binnen de Kroonjuweel begrenzing behouden te blijven.  
 

Correcties en aanpassingen begrenzing Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Wij zijn blij met de versnelling van de realisatie van het NNN waartoe u eerder besloten heeft en de 
daaruit voortvloeiende omzetting van de strategische reservering natuur in NNN in de voorliggende 
Ontwerp Verzamelherziening.  
 



 

Nu de strategische reservering natuur omgezet wordt in een NNN status, kunnen met name voor de 
binnenduinrand van Voorne en Goeree vervolgstappen worden gemaakt met betrekking tot het meer 
robuust maken van de natuurgebieden. Voor deze gebieden zijn in het verleden al plannen ontwikkeld 
door de natuurorganisaties en de Dienst Landelijk Gebied. Voor het Staelduinse Bos vragen wij aandacht 
voor een goede definiëring en uitwerking van het natuurdoeltype voor dit gebied. Het huidige gebruik is 
agrarisch met zeer beperkte natuurwaarde. 
 
In de voorliggende ontwerp verzamelherziening wordt de begrenzing van het NNN op een aantal 
locaties aangepast om de kaart beter in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid. Eén van 
deze aanpassingen betreft het schrappen van de NNN status van de Kortlandse Tiendweg bij 
Alblasserdam (zie onder). Dit gebied is rijk aan natuurwaarden en herbergt een extensief wandelpad. 
Het is ons niet duidelijk wat de reden van dit schrappen is, omdat dit stukje NNN wel degelijk 
natuurwaarde heeft. Wij verzoeken u dan ook om dit gebiedje op de NNN kaart te behouden.  
 
In de Alblasserwaard wilt u tevens de randen van enkele stukken NNN buiten de begrenzing houden (zie 
ook onderstaande kaart). Wij zijn het hier niet mee eens omdat de paden die langs de randen van deze 
percelen lopen juist veelal voorzien zijn van mooie natuurvriendelijke oevers. Deze zouden dus juist hun 
NNN status moeten blijven behouden. Ook willen wij u erop wijzen dat de percelen, waarvan u deze 
correcties aan de randen voorstelt, behoren tot het Natura 2000 gebied Boezems Kinderdijk. Alle grond 
die binnen de Natura 2000 begrenzing valt, zou hoe dan ook binnen het NNN moeten blijven.   
  
 

 
 
In de voorliggende aanpassingen van NNN begrenzing, missen wij de correctie van de NNN-begrenzing 
van het zgn. ¨Groene Strand¨ in Hoek van Holland. Het gebied tussen de Nieuwe Waterweg en de 
Rivierkant heeft in het bestemmingsplan van 16 mei 2019 de bestemming natuur en dit kan worden 
verankerd in de provinciale verordening.  



 

Deze aanduiding NNN is van belang om de natuurwaarden in de toekomst te beschermen en te 
verbeteren. Voor de vasteland duinen is dit gebied van bijzonder belang vanwege het zilte karakter en 
de daarbij behorende plantengroei. Het gebied heeft grote potenties voor de verdere ontwikkeling van 
bijzondere natuur. 
 
Ook pleiten wij voor het toevoegen van het Waalbos bij Rijsoord aan het NNN. Dit is een groot 
aaneengesloten natuur-recreatiegebied dat een mooie stapsteen vormt tussen de Crezéepolder naast 
Ridderkerk en de Devel in Zwijdrechtse Waard en daarmee dus een belangrijke ecologische functie in 
het gehele natuurnetwerk kan vervullen.  
 

Correcties en aanpassingen begrenzing belangrijke weidevogelgebieden 

In de verzamelherziening wordt de begrenzing van belangrijke Weidevogelgebieden op enkele punten 
gecorrigeerd, met als argument dat bebouwd gebied buiten de begrenzing wordt gebracht. Dit betreft 
onder andere het schrappen van twee langwerpige stroken grond als belangrijk weidevogelgebied aan 
weerszijden van de rijksweg A4 in de gemeenten Schiedam en Midden-Delfland.  
Wij zien echter geen reden voor deze aanpassing, temeer omdat de betreffende stroken grond geen 
bebouwd gebied betreffen en dus niet aansluiten bij de gegeven onderbouwing voor de voorgestelde 
aanpassingen. Binnen de betreffende stroken vallen weliswaar het Veenweidepad en een werkweg, 
maar deze worden zeer extensief gebruikt en de betreffende stukken grond vervullen, inclusief paden, 
wegbermen en slootkanten in ieder geval ook een functie als buffer aan de rand van het 
weidevogelgebied.   
 
Daarnaast wordt in de toelichting bij de aanpassing van de begrenzing van weidevogelgebieden 
opgemerkt dat een algemene actualisatie wat betreft de belangrijke weidevogelgebieden in 
voorbereiding is. Deze gaat nog niet mee met de voorliggende herziening. Dit wekt de suggestie dat het 
weghalen van bovengenoemde stroken grond uit het beschermingsregime van belangrijke 
Weidevogelgebieden urgent is en niet kan wachten op de aangekondigde algemene actualisatie. Met 
het ontbreken van een deugdelijke reden voor deze aanpassing ontgaat ons deze urgentie. 
  
Mocht u toch redenen hebben om deze stroken grond te onttrekken aan de beschermingsstatus van 
belangrijke Weidevogelgebieden, dan stellen wij voor dat u deze aanpassing met een passende 
onderbouwing meeneemt in de aangekondigde algemene actualisatie. 
 

Schrappen artikel 6.33 lid 2 

U bent voornemens om artikel 6.33 lid 2 van de Omgevingsverordening te schrappen. Dit lid maakt het 
niet mogelijk om een onbenut bouw- of gebruiksrecht uit een voorgaand bestemmingsplan opnieuw te 
bestemmen binnen een NNN-gebied of strategische reservering natuur. Wij begrijpen niet waarom dit 
volledige lid geschrapt wordt, in plaats van alleen het deel dat betrekking heeft op de strategische 
reservering natuur (vanwege het vervallen van deze aanduiding). Een toelichting hierop ontbreekt en wij 
vinden het onwenselijk dat onbenutte bouw- en gebruiksrechten wel opnieuw bestemd kunnen worden 
binnen het NNN. Wij verzoeken u dan ook om dit artikel aan te passen in plaats van in zijn geheel te 
schrappen.  
 

NNN Buijtenland van Rhoon 

In de ontwerpherziening wordt een nieuw lid 6 van artikel 6.24 van de Omgevingsverordening 
voorgesteld met betrekking tot het Buijtenland van Rhoon. Het is echter niet duidelijk wat dit betekent 
voor het huidige, vigerende lid 6 van artikel 6.24.  



 

Dit lid luidt:  
6. De toelichting bij het bestemmingsplan dat een ontwikkeling mogelijk maakt waarvoor ontheffing als 
bedoeld in artikel 6.31 nodig is, bevat een verantwoording over de aard van de effect beperkende of 
compenserende maatregelen, de begrenzing van het compensatiegebied, en de wijze waarop die 
compensatie duurzaam is verzekerd. 
Wij vinden het belangrijk dat het nieuwe lid 6 als aanvulling op artikel 6.24 wordt toegevoegd en dus 
niet het vigerende lid 6 van dit artikel vervangt. Omdat de teksten een verschillend doel beogen, is het 
ook logisch om het nieuwe lid 6 aanvullend toe te voegen in plaats van als vervanging  te zien. Wij 
verzoeken u dus om het huidige artikel 6.24 lid 6 te behouden en de aanvullende regels ten aan zien van 
het Buijtenland van Rhoon in een nieuw lid toe te voegen.  
 
Daarnaast verzoeken wij u om in het nieuw voorgestelde artikel 6.24 lid 6 en de bijbehorende 
toelichtingen een verwijzing op te nemen naar het Streefbeeld Buijtenland van Rhoon. In dit document 
wordt concreet gemaakt wat bedoeld wordt met zaken als hoogwaardige akkernatuur en de genoemde 
(open)luchtrecreatie.  (Waarbij dit laatste overigens raar geformuleerd is, want luchtrecreatie lijkt te 
verwijzen naar recreatieve luchtvaart o.i.d.).  
Tevens verzoeken wij u om het voorgestelde artikel 6.24 lid 6 verder aan te scherpen zodat dit in lijn is 
met de aangenomen motie M-641 van 14 september 2016 waarin Provinciale Staten zich uitspreken 
tegen het terg bestemmen naar agrarische doeleinden van gronden binnen het Buijtenland van Rhoon. 
Alleen een NNN status alleen is onvoldoende om dit geheel te voorkomen dus hiervoor is een 
aanvullende bepaling nodig.  
 

Wijzigingen met betrekking tot faunabeheer 

In de voorliggende Ontwerpherziening van het Omgevingsbeleid zijn geen wijzigingen opgenomen met 
betrekking tot faunabeheer. Wij zien echter voldoende aanleiding om de Omgevingsverordening wat 
betreft dit thema wel op een aantal punten te wijzigen: 
 

 Schrappen vrijstelling smient 

In de Omgevingsverordening is een vrijstelling voor directe schadebestrijding opgenomen voor 

de smient (artikel 3.61). Er kan pas gebruik gemaakt worden van deze vrijstelling wanneer een 

door de Faunabeheereenheid (FBE) opgesteld faunabeheerplan door u wordt goedgekeurd. Bij 

het opnemen van de vrijstelling voor de smient in uw Omgevingsverordening heeft geen 

toetsing plaatsgevonden aan de voorwaarde uit artikel 3.3 lid 4c van de Wet natuurbescherming 

dat stelt dat de maatregelen niet mogen leiden tot verslechtering van de staat van 

instandhouding van de desbetreffende soort. De toelichting van de Omgevingsverordening 

vermeldt dat deze toetsing plaatsvindt bij goedkeuring van het faunabeheerplan1. Omdat wij 

van mening zijn dat niet uitgesloten kan worden dat het afschot van smienten leidt tot een 

verslechtering van de staat van instandhouding van deze soort heeft de NMZH, samen met tal 

van lokale natuurorganisaties en ook Vogelbescherming Nederland, bezwaar en beroep 

ingediend tegen het goedkeuringsbesluit van het faunabeheerplan smient. Dit heeft ertoe geleid 

dat uw goedkeuringsbesluit meerdere keren door de voorzieningenrechter is geschorst en door 

middel van de uitspraak van 3 december jl. van de rechtbank Den Haag in de bodemprocedure 

                                                        
1 Dit is in feite in strijd met de Wet natuurbescherming omdat deze stelt dat deze toetsing al plaats zou 
moeten vinden bij het PS besluit voor het verlenen van de vrijstelling, en dus niet bij goedkeuring van het 
faunabeheerplan, wat een GS bevoegdheid is.  



 

is vernietigd. In deze uitspraken is het ontbreken van zekerheid over het uitblijven van negatieve 

effecten op de staat van instandhouding steeds een van de belangrijkste argumenten geweest. 

Dit wijst erop dat uw vrijstelling voor de smient juridisch onhoudbaar is. Wij verzoeken u dan 

ook om de verzamelherziening van het Omgevingsbeleid, de vrijstelling voor de smient uit de 

Omgevingsverordening te schrappen. Daarmee zorgt u ervoor dat uw Omgevingsverordening op 

dit punt niet langer in strijd is met de Wet natuurbescherming.  

Voor het schrappen van de vrijstelling voor de smient bestaat groot draagvlak. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit de 4.698 ondertekeningen van een petitie waarin u wordt opgeroepen om de 

smient van de vrijstellingenlijst te schrappen (zie bijlage 1). 

 Schrappen vrijstelling zilvermeeuw 

In de Omgevingsverordening is een vrijstelling opgenomen die het mogelijk maakt om 

opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van de zilvermeeuw te vernielen of te beschadigen 

(artikel 3.59). Ook voor de zilvermeeuw geldt dat de staat van instandhouding van deze soort 

niet gunstig is. Er is niet aangetoond dat het behandelen van nesten van de zilvermeeuw niet 

leidt tot een verslechtering van de staat van instandhouding. Daarom is ook deze vrijstelling in 

strijd met de Wet natuurbescherming en dient dus geschrapt te worden.  

 Schrappen vrijstelling hermelijn, wezel, bunzing en egel 

Voor de hermelijn, wezel, bunzing en egel zijn in de Omgevingsverordening vrijstellingen 

opgenomen voor beheer, onderhoud, inrichting of ontwikkeling van gebieden (artikel 3.63). 

Deze soorten staan echter op de rode lijst waardoor ook deze vrijstellingen in strijd zijn met de 

voorwaarde uit artikel 3.3 lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het afgeven van 

vrijstellingen. Daarom zouden ook deze vrijstellingen geschrapt moeten worden. In diverse 

andere provincies is dit reeds gebeurd2, Zuid-Holland zou hier niet bij achter moeten blijven.  

 Vraatschade aan gras vormt discutabele onderbouwing van ontheffingen 

De in de Omgevingsverordening opgenomen vrijstellingen voor de smient en de knobbelzwaan 

(artikel 3.61) maken het (wanneer er een goedgekeurd faunabeheerplan is) mogelijk om deze 

soorten te bestrijden ter voorkoming van schade aan onder andere gras gedurende de 

winterperiode. Zoals hierboven reeds aangegeven, vormt voor de smient alleen al het mogelijke 

negatieve effect van afschot op de staat van instandhouding  een reden om deze vrijstelling te 

schrappen. Daarnaast vormt ook de twijfel die bestaat over het optreden van schade aan gras in 

de winterperiode reden om de vrijstellingen voor de smient en knobbelzwaan te schrapen.  

Uit onderzoek in de provincie Friesland is gebleken dat taxaties van ganzenschade maar in 

beperkte mate een goed beeld geven van de werkelijk opgetreden schade. Schade wordt 

getaxeerd door het meten van de grashoogte. Uit het onderzoek is echter gebleken dat het gras 

in het voorjaar, na vertrek van de trekganzen, een groeispurt maakt. Op 80% van de 

onderzochte percelen werd de vraatschade door ganzen op het moment van maaien ingehaald3, 

4. Hierdoor zijn in de afgelopen jaren mogelijk vele miljoenen aan schadevergoedingen 

uitgekeerd, terwijl de werkelijke opgetreden inkomstenderving veel lager was.  

                                                        
2 https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25685  
3 https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/evaluatie-wijst-uit-fryske-guozzeoanpak-
werkt_20569.html  
4 Er zijn zelfs onderzoeken die laten zien dat ganzenvraat een positief effect heeft op de grasgroei en de 
productie verhoogt, zie bijvoorbeeld G.W.T.A. Groot Bruinderink, Wilde ganzen en cultuurgrasland in 
Nederland, 1987.  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25685
https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/evaluatie-wijst-uit-fryske-guozzeoanpak-werkt_20569.html
https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/evaluatie-wijst-uit-fryske-guozzeoanpak-werkt_20569.html


 

Het moment van het optreden van de schade en het moment van schadetaxatie zijn in grote 

mate bepalend voor de geregistreerde schadeomvang (en uit te betalen tegemoetkomingen in 

de schade). Ook onderzoek van de Wageningen UR heeft uitgewezen dat, hoewel er een positief 

en significant verband bestaat tussen ganzenbezoek en het schadevolume, de aanwezigheid van 

ganzen alleen slechts een beperkt deel van de variatie in schade verklaart (3-33%)5. Het is zeer 

aannemelijk dat dit voor andere watervogels, die in die in de winterperiode op grasland 

foerageren, niet veel anders zal zijn. Naar aanleiding van deze inzichten verzoeken wij u om de 

vrijstellingen voor de smient en knobbelzwaan uit de Omgevingsverordening te schrappen. 

Wanneer de Faunabeheereenheid toch zou menen dat wel hard gemaakt kan worden dat er in 

de winter sprake is van belangrijke schade aan grasland door vogelvraat, dan kan zij alsnog een 

ontheffing ten behoeve van schadebestrijding aanvragen.  

 

Aanpassingen Omgevingsverordening naar aanleiding PAS uitspraak Raad van State 

Zoals u weet heeft de Raad van State in haar uitspraak van mei 2019 vastgesteld dat het Programma 
Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met de Habitatrichtlijn6. Deze uitspraak heeft er dus toe geleid dat het 
PAS niet langer als basis kan dienen voor vergunningverlening. Ook heeft de Raad van State in een 
uitspraak van mei 2019 gesteld dat een algehele vrijstelling voor beweiden en bemesten in strijd is met 
de Habitatrichtlijn7. Toch constateren wij dat in de Omgevingsvisie nog altijd een verwijzing is 
opgenomen naar het PAS (Beleidskeuze Programma stikstof) en in de Omgevingsverordening een 
vrijstelling is opgenomen voor beweiden en bemesten (artikel 3.69). Wij verzoeken u dan ook om de 
gevolgen van de genoemde Raad van State uitspraken in uw Omgevingsvisie en –verordening door te 
voeren en de tekst van de beleidsregel Programma Stikstof aan te passen en artikel 3.69 te schrappen.  
 

Kustpact 

Wij vragen om expliciete aandacht voor de naleving van het Kustpact ten aanzien het gebruik van 
bestaande of nieuwe bebouwing voor overnachtingen. De mogelijkheden daarvoor zouden expliciet 
beperkt/uitgesloten moeten worden. In het bijzonder geldt dit voor het recreatief gebruik met 
overnachtingsmogelijkheden van bunkers in Natura 2000 gebieden waarvoor op dit moment concrete 
initiatieven ondernomen worden. Maar ook andere uitbreiding in de vorm van nieuwe bebouwing of 
majeure uitbreiding van exploitatie van bestaande bebouwing zou tegengegaan moeten worden 
wanneer dit plaatsvindt in zones die op grond van het kustpact niet zijn aangewezen als reeds bebouwd 
gebied of reeds vergunde ontwikkellocatie.  
 

Ruimtelijke reserveringen infrastructuur 

Ten aanzien van de ruimtelijke reservering voor wegen (kaart 4) pleiten wij voor het laten vervallen van 
de reservering voor het verlengen van de N206 naar het noorden. Deze verlenging heeft grote negatieve 
gevolgen voor het landschap in de binnenduinrand en is nadelig voor de stikstofdepositie in de duinen. 
Ook verzoeken wij u om de ruimtelijke reservering voor de A4 Zuid (knooppunt Benelux – Klaaswaal) in 
de Hoeksewaard te schrappen. Ook deze weg heeft grote nadelige gevolgen voor natuur en landschap 
en bovendien is uit het MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag gebleken dat de 
toegevoegde waarde van deze wegverbinding in verkeerskundig opzicht zeer beperkt is.  
 

                                                        
5 Buij & Koffijberg, WUR, Ganzen en ganzenschade in Nederland, 2019. 
6 ECLI:NL:RVS:2019:1603 
7 ECLI:NL:RVS:2019:1604 



 

 
Wij verzoeken u vriendelijk om rekening te houden met bovenstaande opmerkingen bij het vaststellen 
van de definitieve verzamelherziening van het Omgevingsbeleid Zuid-Holland.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Mede namens:  
Het Zuid-Hollands Landschap, Natuur- en Vogelwacht Biesbosch, Stichting Duinbehoud, Vogelwerkgroep 
Koudekerk/Hazerswoude e.o., Midden-Delfland Vereniging, Algemene Vereniging voor 
Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken (AVN), Natuur- en Vogelwacht Rotta, Natuurlijk 
Delfland, Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker, Natuurvereniging Eiland 
IJsselmonde, KNNV gewest Zuid-Holland, KNNV afdeling Den Haag, Stichting Heemtuin Goudse Hout, 
KNNV afdeling Voorne, Vereniging Hoekschewaards Landschap,  
 
 
 
 
 
 
 
 
A.P. Ouwehand 
Directeur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Petitie voor het schrappen van de smient van de vrijstellingenlijst. 
 
 


