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Geachte Gemeenteraadsleden,  
 
De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) is een onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie 
zonder winstoogmerk die staat voor de belangen van natuur, milieu en landschap in de provincie Zuid-
Holland. Wij zetten ons sinds 1972 in voor een duurzame ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de 
leefomgeving. De NMZH werkt daarbij met zo’n 300 lokale natuur- en milieugroepen samen. Samen met 
lokale en regionale partners ontwikkelen wij strategische projecten en programma’s en voeren die met 
velen uit om duurzame ontwikkeling in Zuid-Holland te versnellen. U kent ons waarschijnlijk o.a. van 
onze projecten https://planboom.nl , https://dekortsteweg.nl en https://natuurlijkboeren.nl  
 
De NMZH is ook op verschillende manieren betrokken bij gebiedsontwikkeling en complexe 
maatschappelijke opgaven in de provincie Zuid-Holland. Denk hierbij aan projecten zoals Project 
Mainport Rotterdam Maasvlakte II, Integraal Ontwikkelplan Delft Schiedam (IODS A4 Midden Delfland) 
en meer recent de gebiedsontwikkeling Buijtenland van Rhoon, Reeuwijkse Plassen, van Kreek tot Kraan 
in de Hoeksche Waard en de provinciale stikstofopgave. Momenteel zijn wij in het kader van het 
provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) op een 5 tal locaties gebiedsopgaven aan het 
onderzoeken om vanuit de NMZH samen met anderen een actieve rol te kunnen spelen. 
 
Sinds begin dit jaar werken wij samen met Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap aan een 
verkennend ruimtelijk ontwerp in de Kop van Voorne. Vanuit het idee om de Provinciale 
Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof te combineren met vrijwillige bovenwettelijke natuurcompensatie van 
bedrijven uit de Rotterdamse haven en om de recreatiedruk in Voornes Duin beter op te kunnen 
vangen. We willen integrale oplossingen aanreiken voor meerdere opgaven tegelijk. De Provincie zoekt 
in het gebied naar mogelijkheden voor stikstofreductie en realisatie van natuur. De gemeente zoekt 
naar een evenwicht tussen toenemende recreatiedruk en perspectief voor ondernemingen. Bedrijven 
uit de Rotterdamse haven zoeken projecten om in te investeren om aan hun plicht tot 
natuurcompensatie te kunnen voldoen. Wij kwamen op het idee om deze opgaven te koppelen in de 
Kop van Voorne. Uit de verkenning blijkt dit kansrijk. Zo kunnen mooie bufferzones ontstaan die 
bijdragen aan biodiversiteitsherstel, recreatie en landschappelijke kwaliteit in Voorne aan Zee.  Dit is als 
bijdrage voor het verdere gesprek met de omgeving en alle relevante partijen.  
 
Deze verkenning is gedaan onder de verantwoordelijkheid van de NMZH en ook uit eigen middelen 
gefinancierd. Zoals dit wel meer bij specifieke onderwerpen door ons gebeurt. Wij hebben begrepen dat 
er de nodige commotie is ontstaan over deze verkenning en het hoe en waarom er achter. Maar ook in 
welke mate de gemeente Westvoorne hierbij betrokken is.  
 
Wij kunnen daarover duidelijk zijn; de gemeente Westvoorne is geen opdrachtgever of financier van dit 
onderzoek. Wel hebben wij zoals gebruikelijk de gemeente geconsulteerd over het vigerende beleid 
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voor natuur, recreatie en landbouw in uw gemeente. Dit is overigens ook gedaan bij de provincie voor 
de provinciale beleidsinzet voor dit gebied. In beide gevallen hebben wij de gevraagde informatie 
gekregen en betrokken bij ons onderzoek. Ook tussentijds zijn op ambtelijk niveau gesprekken gevoerd 
met zowel de gemeente als de provincie Zuid-Holland. Daarnaast hebben wij gesprekken gevoerd met 
de lokale natuurverenigingen, individuele agrariërs in het gebied en de Federatie Particulier Grondbezit. 
De NMZH speelt als NGO ook een andere rol dan de overheid heeft in dit soort processen. Overigens is 
het eindrapport van de verkenning in de eindfase en moet het zelfs nog worden gepubliceerd. 
 
Wij infomeren periodiek het Zuid-Hollandse natuur- en milieunetwerk over onze werkzaamheden o.a. 
met een nieuwsbrief en op https://milieufederatie.nl. In juni dit jaar hebben wij een voortgangsbericht 
gepubliceerd over het onderzoek. Bij dit bericht is het eerste concept van een kansenkaart geplaatst. Dit 
bericht heeft in de politiek van Westvoorne naar blijkt veel losgemaakt. Wij betreuren het beeld dat 
daarbij is ontstaan. Ook aan de provinciale sectortafel Stikstof heeft de LTO Noord hiervoor aandacht 
gevraagd. Ook daar hebben wij het hoe en waarom van de verkenning toegelicht. 
 
De verkenning is nu afgerond en wij zijn de laatste hand aan het leggen aan de eindrapportage. De 
eerste twee exemplaren willen wij aanbieden aan de nieuwe gemeente Voorne aan Zee en de provincie 
Zuid-Holland. Uiteraard is het vervolgens aan de gemeente en de politiek om te besluiten over het 
vervolg en de medewerking vanuit de gemeente. De Kop van Voorne is in vele opzichten een mooi 
gebied, met de nodige uitdagingen, maar ook met hele mooie kansen. Ons onderzoek bevestigt dit. Wij 
zijn graag bereid om meer toelichting te geven op de inhoud van het rapport en komen graag verder  
met u in gesprek om samen de kansen voor uw gemeente in het kader van de PPLG te benutten. 
 
Deze toelichting is mede namens Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap die samen met 
ons deze verkenning hebben gedaan.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Alex Ouwehand 
Directeur 
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