Gedeputeerde Staten van Zuid‐Holland
T.a.v. de heer J.F. Weber
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Onderwerp: Opheffing Landschapsbeheer Zuid‐Holland
Den Haag, 15 oktober 2013

Geachte heer Weber,
Namens de vrijwilligerswerkgroepen Vrienden van Ockenrode (12 leden) en Groengroep Solleveld
(25 leden) wil de AVN haar zorg en teleurstelling uitspreken over het feit dat de Stichting
Landschapsbeheer Zuid‐Holland (LBZH) heeft besloten zichzelf per 1 januari 2014 op te heffen.
Bovengenoemde vrijwilligersgroepen hebben dit besluit helaas pas achteraf vernomen toen het
besluit reeds vast stond. Kennelijk heeft het bestuur van de Stichting Landschapsbeheer Zuid Holland
door het wegvallen van inkomsten, geen andere mogelijkheid gezien dan het nemen van een
eenzijdig besluit, zonder consultatie van de deelnemende werkgroepen.
De AVN maakt zich als regionale natuurbeschermingsorganisatie met 5000 leden ernstig zorgen over
het feit dat LBZH wordt opgeheven. Niet alleen de professionele ondersteuning van vrijwilligers‐
groepen valt daarmee weg, maar ook een kennisbank aan informatie over landschappelijke
beheermethodes zal in een keer te verdwijnen. Daarmee verliest Zuid Holland een groot draagvlak
om de kwaliteit van kenmerkende, vaak kleinschalige landschapselementen in stand te houden en
kunnen burgers en boeren geen beroep meer doen op die kennisbank.
Voor de vrijwilligersgroepen van de AVN zal het wegvallen van LBZH zeker gevolgen hebben. Ook de
organisatie van de Haagse burgernatuurwerkdagen die door LBZH werden ondersteund vallen voor
hen weg. Voor de groepen die m.b.t. hun gereedschapsvoorziening, landschapskennis en
organisatie afhankelijk zijn van LBZH ontstaat een gat waar geen vervanging voor geregeld is. AVN wil
u daarom met klem verzoeken om alles te doen wat in uw vermogen ligt om de uitvoering van deze
essentiële taken te continueren en de noodzakelijke kennis te behouden onder begeleiding van een
professionele organisatie.
We hebben kennis genomen van het door Provinciale Staten vastgestelde beleid met betrekking tot
de Groene Motor die als een netwerkfunctie zal moeten gaan functioneren. Dat netwerk zal wellicht
vraag en aanbod op elkaar kunnen afstemmen, maar over de daadwerkelijke ondersteuning zoals
hierboven beschreven wordt niet gesproken (ondersteuning van het vrijwillig weidevogelwerk lijkt
zelfs geheel buiten beeld te zijn).
Daarnaast vinden wij het onbegrijpelijk dat de (zelfstandige) vrijwilligersgroepen niet betrokken zijn
bij de besluitvorming over de Groene Motor terwijl in de notitie behorende bij de statenvoordracht is
aangegeven dat e.e.a. in samenwerking met de vrijwilligers wordt opgezet. Wij dringen er met klem

op aan om zo snel mogelijk een nieuwe modus te vinden voor de afgeblazen bijeenkomst van 27
september, opdat bij het vinden van een oplossing voor de ontstane situatie nieuwe wegen
bewandeld kunnen worden en voldoende draagvlak ontstaat. De aangesloten vrijwilligersgroepen
weten immers precies wat er in hun gebied speelt en zullen in de communicatie over een oplossing
een cruciale rol kunnen spelen.

Met vriendelijke groeten,
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