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: Programma Zuid-Hollands Groen 2021-2035

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 11 november 2020;

constaterende dat:
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niet bekend is wanneer de natuurcompensatie voor de aanleg rondweg Voorhout,
woningbouw Hooghkamer (Teylingen) is gerealiseerd;
niet bekend is wanneer de natuurcompensatie van de aanleg HSL-zuid (Zwijndrecht)
J Develbos, Polder Hooge Nesse (R), 12,1 ha Polder Het Buitenland van
Heerjansdam is gerealiseerd ;
met natuurcompensatie Bedrijventerrein, windpark en ontsluiting Groote Haar
(Gorinchem en Giessenlanden) pas in 2022wordt gestart;
niet bekend is wanneer en waar de natuurcompensatie is gerealiseerd van Kantoren
en parkeerplaatsen NCIA (Den Haag) J Oostduinen, Meijendel (NNN) (Bijde
veldcontrole door OZHZ in 2018 is gebleken dat daarmee toen slechts een
bescheiden start was gemaakt);
niet bekend is wanneer de natuurcompensatie van de Verbreding N11 (Zoeteruoude,
Alphen a/d Rijn) J Rijnstreek-zuid (Bw) is gepland vanwege gebrek aan medewerking
van de gemeente Nissenrvaard;
er 4,7 ha minder natuurcompensatie wordt gerealiseerd dan gepland voor de
realisatie Aansluiting A1 3/41 6 (Rotterdam);

Overwegende dat:
het niet wenselijk is dat de natuurcompensatie veel vertraging oploopt, terwijl de
bouwprojecten al in volle gang zijn

a

Verzoeken het college:
extra inzet te plegen om de natuurcompensatie voor de genoemde projecten zo spoedig
mogelijk te realiseren, doch uiterlijk voor 2025;
en gaan over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen, Partijvoor de Dieren (PvdD)
Hanke Hoogerwerf, Partij voor de Dieren (PvdD)

