Bijlage bij Statenvoorstel Kaderbesluit Groen 2018:
Afweging initiatieven en projecten ten behoeve van besluitvorming bij Kaderbesluit Groen

1.

Inleiding

In 2018 wordt voor de eerste keer een Kaderbesluit Groen ter besluitvorming voorgelegd aan
Provinciale Staten. Ten behoeve van de beoogde strategische financiële keuzes in dit
kaderbesluit is in de loop van 2017 de zogeheten ‘Meetlat Groenrendement’ ontwikkeld. Deze
meetlat beoogt het maatschappelijk rendement van de groene euro’s (investeringen en beheer) te
vergroten. De ontwikkelde systematiek geeft handvatten voor het voeren van het goede gesprek
bij het voorbereiden van projecten / programma’s en ondersteunt bij het maken van financiële
keuzes.
Omdat het de eerste keer is dat de meetlat Groenrendement wordt toegepast, staat de
toepassing ook in het teken van de ontwikkeling van het instrument. Om die reden:
-

is per initiatief is afgewogen of een bijdrage op dit moment echt noodzakelijk is of kan
wachten tot een bredere afweging bij het opstellen van de Uitvoeringsagenda Rijke
Groenblauwe Leefomgeving.

-

zijn alleen nieuwe projecten/initiatieven afgewogen. Bestaande projecten en programma’s
zijn vooralsnog buiten beschouwing gelaten;
is gebruik gemaakt van initiatieven die zijn uitgevraagd binnen de eigen ambtelijke

-

organisatie. Over de initiatieven heeft in voorkomende gevallen ook afstemming
plaatsgevonden met de externe stakeholders, maar de initiatieven zijn in principe het
resultaat van een interne uitvraag.
Te zijner tijd zal de meetlat aangepast worden aan de nieuwe doelen die voortvloeien uit de Visie
Rijke Groenblauwe Leefomgeving. Bij deze doorontwikkeling van de meetlat zullen we ook
externe partners met wie we veel samenwerken betrekken. We denken dan met name aan
vertegenwoordigers van landschapstafels en terreinbeheerders.
De bijlage geeft een toelichting op de methodiek achter het instrument van de meetlat
Groenrendement. Daar wordt ook ingegaan op de beoordeling van de afzonderlijke
initiatieven/projecten.
2. Uitkomsten van de afweging en voorstel
De ingediende initiatieven zijn na het scoren onderverdeeld in een aantal categorieën /
beleidsdoelen Rijke GroenBlauwe Leefomgeving (in ontwikkeling). Het voorstel is alleen middelen
toe te kennen aan initiatieven die voldoen aan de volgende kenmerken:
Projecten waarbij de Provincie Zuid-Holland geen keus heeft in het oppakken omdat de
-

oorzaak ligt in het (verschuiven van) wettelijke verplichtingen;
Projecten met een provincie breed karakter die in het kader van de in ontwikkeling zijnde
visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving worden gezien als ‘no regret’;

-

Nieuwe initiatieven die voor nu alleen vragen om procesgeld om de benodigde verkenningen
en onderzoeken te kunnen uitvoeren.
Deze projecten/initiatieven worden conform het onderstaande voorstel van budget voorzien.
Daarbij is de beoordeling uit de ‘meetlat Groenrendement’ meegewogen en is ook meegenomen
of initiatieven al eerder bij Provinciale Staten onder de aandacht zijn gebracht.
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Projecten in verband met wettelijke verplichting
Project

Beleidsdoel visie Rijke GroenBlauwe Leefomgeving (i.o)

•

•

Bestrijden invasieve exoten

Beleidsdoel beheren, ontwikkelen en beschermen

Totale financiële consequentie PZH

€ 0,1 mln. p. jaar

Gedekt via VJN voor 2018

€ 0,1 mln.

Nog te dekken uit programma 1

€ 0,1 mln. p. jaar

Projecten ‘no regret’ in het kader van nieuwe visie
Project

Beleidsdoel visie Rijke GroenBlauwe Leefomgeving (i.o.)

•

50 Groenblauwe Schoolpleinen

•

Beleidsdoel gezondheid en welzijn

•

Ontwikkelen en uitvoeren beleid

•

Beleidsdoel beheren, ontwikkelen en beschermen

•

Beleidsdoel blauwgroen in en om de stad

Icoonsoorten
•

Iedere gemeente een Tiny Forest

Totale financiële consequentie PZH *

€ 1,5 mln. *

Gedekt

€ 0,0 mln.

Nog te dekken uit programma 1

€ 1,5 mln.

Initiatieven in aanmerking komend voor procesgeld
Project

Beleidsdoel visie Rijke GroenBlauwe Leefomgeving (i.o.)

•

Reuring in de recreatiegebieden

•

Beleidsdoel beleven en genieten van de leefomgeving

•

Groene Cirkel Bijenlandschap

•

Beleidsdoel beheren, ontwikkelen en beschermen

•

Landschap en archeologie in het

•

Beleidsdoel landschap en landbouw

dynamische landschap van de oude
duinen
•

Gemeentelijk Ecologisch Netwerk

•

Beleidsdoel beheren, ontwikkelen en beschermen

•

Kansenboek Zwarte Stern

•

Beleidsdoel beheren, ontwikkelen en beschermen

•

Gebiedsvisie Buytenhout

•

Beleidsdoel landschap en landbouw

•

Rotte Plezierrivier als groenblauw

•

Beleidsdoel blauwgroen in en om de stad

•

Beleidsdoel landschap en landbouw

•

Beleidsdoel beleven en genieten van de leefomgeving

netwerk tot in de stad
•

Landschapskwaliteit schurvelingen

•

Waterrecreatie procesondersteuning -

Goeree Overflakkee

provincie breed

Totale financiële consequentie PZH *

€ 0,8 mln. *

Gedekt

€ 0,0 mln.

Nog te dekken uit programma 1

€ 0,8 mln.

* Betreft het provinciale aandeel in de totale projectkosten
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