
Verkiezingen Provinciale Staten Noord-Holland 18 maart 2015  
 

16 februari 2015 - Wijzigingen voorbehouden. Deze vergelijking is met de grootste zorg samengesteld op basis van informatie in de verschillende partijprogramma's. De volgorde van de partijen is gelijk aan het stembiljet en de huidige politieke verhoudingen binnen de provincie. Aan de vergelijking kunnen geen rechten worden ontleend. 

 Verkorte vergelijking partijprogramma’s op natuur, landschap en vrijwilligers  
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Alleen 

bestaande 

afspraken 

nakomen. Geen 

uitbreiding van 

natuurgebieden. 

Afspraken over 

7000 ha nieuwe 

natuur zijn 

ondergrens. 

Provinciale Natuur 

niet per definitie 

aan hoogste bieder 

verkopen, maar 

aan beste 

beheerder. 

Nationaal 

natuurnetwerk 

snel afmaken. 

Robuuste 

verbindings-

zones niet 

schrappen. 

Afmaken van de 

ecologische 

hoofdstructuur. 

Waar mogelijk 

uitbreiding van 

natuur en groen 

en in elk geval 

afmaken van 

Nationaal Natuur 

Netwerk. 

Natuurontwikkelin

g komende termijn 

beperken tot 

Nationaal Natuur 

Netwerk. Op 

termijn groen 

dooraderen van 

hele provincie. 

Nationaal 

natuurnetwerk in 

de komende 

collegeperiode 

helemaal 

voltooien, daarom 

voldoende geld 

uittrekken voor 

verwerving en 

beheer. 

Geen tekst over 

natuur. 

Oorspronkelijke 

ecologische 

Hoofdstructuur met alle 

verbindingszones in 

2018 gerealiseerd. 

Provincie stelt een 

ambitieuze natuurvisie 

op voor doelen in 2027. 

Geen tekst over natuur. 50 PLUS heeft geen 

uitgebreid 

verkiezings-

programma, maar 

10 speerpunten. 

Daarbij is geen 

specifiek speerpunt 

over natuur. Natuur 

wordt wel genoemd 

bij speerpunt 

duurzaamheid. 

Uitvoering landelijk 

natuurpact staat 

centraal. Pleidooi voor 

provinciaal 

natuurpact. 

Ambitieuze doelen en 

voortvarende 

uitvoering voor 

natuurnetwerk nodig. 

Het Noord-Hollandse 

landschap moet intact 

blijven en 

natuurgebieden goed 

beschermd worden. 
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Geen tekst over 

natuur-

organisaties. 

Organisaties die 

aan natuurbeheer 

doen moeten 

blijvend in staat 

gesteld worden 

hun belangrijke 

werk te doen. 

Samen met 

natuur-

organisaties 

kijken naar meer 

structurele 

inkomsten. 

Bevorderen van 

een logische 

structuur van 

natuurbeschermi

ngsorganisaties, 

zonder de 

nadelen van 

schaalvergroting. 

Provincie moet 

samenwerking 

tussen (agrarisch) 

bedrijfsleven en 

natuurorganisaties 

blijven 

bevorderen. 

Bevorderen van 

samenwerking van 

natuurbeschermin

gsorganisaties en 

samenwerkingsver

banden van 

boeren die aan 

agrarisch 

natuurbeheer 

doen. 

Geen tekst over 

natuur-

sorganisaties. 

De provincie investeert 

in organisaties die de 

natuur en het milieu 

beschermen, zoals 

Landschap Noord-

Holland en de 

Milieufederatie NH. Er 

wordt niet op bezuinigd. 

De organisaties op gebied 

van natuur en milieu en 

ook die in de agrarische 

en economische sector 

moeten gestimuleerd en 

gefaciliteerd blijven door 

de provincie. Wegbezui-

nigen van de provinciale 

subsidie voor Landschap 

Noord-Holland is kort-

zichtig, vooral omdat de 

natuur dan veel meer 

verliest dan de provincie 

bespaart op de begroting. 

x Verantwoordelijkheid 

van doelen van 

agrarisch 

natuurbeheer ligt bij 

collectieven met 

belangrijke bijdragen 

van natuurbeherende 

organisaties. 

Het behoud en 

verantwoordelijk beheer 

van het landschap in 

samenwerking met 

plaatselijke organisaties, 

bewoners en boeren is 

van groot belang. 
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Geen tekst over 

vrijwilligers. 

Groenbeleid is een 

kerntaak van de 

provincie, daar 

horen vrijwilligers 

bij. 

Vergoedingen 

voor begeleiden 

van vrijwilligers 

aan Terrein-

beheerders 

handhaven. 

Betrokkenheid 

van 

omwonenden bij 

natuurbeheer 

stimuleren en 

financiële steun 

geven aan 

organisaties die 

hen daarbij 

ondersteunen. 

De gelden voor 

vrijwilligers in het 

landelijk gebied 

moeten 

structureel 

onderdeel gaan 

uitmaken van het 

groene budget. 

Er moet voldoende 

geld beschikbaar 

worden gesteld 

voor de 

ondersteuning van 

vrijwilligers en 

voor 

burgerinitiatieven 

om natuur te 

behouden en te 

versterken. 

 

Om burger meer 

maatschappelijk 

betrokken te 

maken is 

vrijwilligerswerk 

essentieel. PVV is 

daarom groot 

voorstander van 

het stimuleren 

van 

vrijwilligerswerk. 

De provincie steunt 

dierenwelzijns- natuur- 

en milieueducatie. Er 

wordt niet bezuinigd op 

vrijwilligerswerk. 

Geen tekst over 

vrijwilligers. 

x Geen tekst over 

vrijwilligers. 

Geen tekst over 

vrijwilligers. 


