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Onderwerp

Ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel
Hierbij bieden wij u de ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving ter vaststelling aan uw
Staten aan. De ontwerp visie komt voort uit een breed maatschappelijk proces en geeft invulling
aan de realisering van een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving (inclusief erfgoed, etc.).
De ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving komt voort uit de herziening van de
Beleidsvisie Groen (vastgesteld in 2013). Deze visie betrof een andere kijk op de groene ruimte.
Er zijn een aantal redenen om de Beleidsvisie Groen nu te actualiseren. Onder meer is er de wet
Natuurbescherming. Ook ziet de provincie zich geplaatst voor een verstedelijkingsopgave en de
consequenties vanuit energie en het klimaat. Daarnaast ligt er een aanvullende opgave voor het
behoud en de versterking van de biodiversiteit. Deze opgave komt bovenop de aanpak van de
natuuropgave in het natuurnetwerk Nederland (NNN) en natura 2000- gebieden. Als gevolg van
deze ontwikkelingen is een ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving uitgewerkt. Deze
ontwerp visie speelt in op de integraliteit vanuit de Omgevingswet (inclusief de Wet
Natuurbescherming).
Conform de Algemene wet Bestuursrecht wordt de visie, inclusief bijlagen, ter inzage gelegd. De
periode voor de ter visie legging is, indien mogelijk, gekoppeld aan de periode waarop de
provinciale Omgevingsvisie ter visie ligt.
Inhoud
De ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving is met de maatschappelijke partners in een
open planproces tot stand gekomen, een uitwerking van ‘buiten naar binnen’, waarbij de diverse
maatschappelijke opgaven een rol spelen. Onder meer zijn verstedelijking en klimaatadaptatie
daarvan voorbeelden. Ook de relatie met vergroening van bedrijventerreinen, de versterking van
het landschap door beter gebruik te maken van landschapselementen zoals dijken, erfgoed, etc.
en de nieuwe soortenbescherming vanuit de wet Natuurbescherming maken hiervan onderdeel
uit.
De ontwerp visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving geeft de betekenis aan van een integrale
groenblauwe leefomgeving voor de provincie Zuid-Holland. In de ontwerp visie worden
richtinggevende uitspraken, kaders en keuzes voorgesteld. Deze richtinggevende uitspraken en
kaders zijn voor onszelf bindend en dienen voor gebiedspartijen en andere partners het
vertrekpunt om zelf ideeën te ontwikkelen om bijvoorbeeld groenblauwe dooradering of erfgoed
deel te laten zijn van een gebiedsontwikkeling.
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U wordt gevraagd de ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving vast te stellen en vrij te
geven voor inspraak.
Procedure
Op 31 januari 2018 heeft u ingestemd met het kerndocument Koers Rijke Groenblauwe
Leefomgeving. Het kendocument Koers Rijke Groenblauwe Leefomgeving vormde een opmaat
naar het beleid voor een Rijke Groenblauwe Leefomgeving. Vaststelling van het kerndocument
was onder meer belangrijk om onze externe partners te laten zien wat de inzet van de provincie
is, wat we met de voorstellen van externe partijen hebben gedaan.
De koersen van het kerndocument zijn vervolgens in de procedure opgepakt en maken onderdeel
uit van de ontwerp visie. De rol van externe partijen hierbij was belangrijk vanwege het open
planproces wat hierbij is gevolgd. Daarvoor zijn dan ook de volgende stappen gevolgd:
1.

Werkateliers
Voor de totstandkoming van dit kerndocument zijn op 16, 20 en 23 juni 2017 werkateliers in
Gouda, Zoetermeer en Dordrecht georganiseerd. Tijdens de werkateliers is nagegaan hoe
we samen kansen creëren om de leefomgeving naar een hoger niveau te tillen. Door ideeën
en visies te combineren onderzochten de partners samen hoe een gezonde en aantrekkelijke
leefomgeving gerealiseerd kan worden.

2.

Netwerkend werken Provinciale Staten
Parallel is met de Statenleden van de Commissie Duurzame Ontwikkeling gesproken. De
start van deze gesprekken was een ‘droombijeenkomst’, waarin met Statenleden is gekeken
naar de centrale elementen voor realisering van een rijke groenblauwe leefomgeving. De
ideeën zijn verwerkt in een doelenboom. De doelenboom maakt deel uit van de ontwerp
visie. Op 27 september 2017 en op 11 april 2018 zijn er door de Commissie Duurzame
Ontwikkeling netwerkbijeenkomst georganiseerd met externe partners om de voortgang te
bespreken.

3.

Diner Pensant
Op 25 januari 2018 is een diner pensant georganiseerd voor directeuren, CEO’s,
vertegenwoordigers van belangenorganisaties en kennisinstelling. Ruim 85 deelnemers
hebben op inspirerende wijze met elkaar gezocht naar de mogelijkheden om op integrale
wijze koppelingen te maken tussen de diverse opgaven.

4.

Broedweek
In de week van 26 tot en met 29 maart 2018 is met een groot aantal externe partners
gesproken over de uitwerking van de koersen in een ontwerp visie met ambities. Ook is naast
de ‘wat’ vraag stilgestaan bij de ‘hoe’. Dit laatste met name met het oog op de
uitvoeringsagenda en de wijze waarop initiatieven opgepakt kunnen worden en wie daarvoor
noodzakelijk is.

In het Kaderbesluit Groen worden de prioriteiten van de Uitvoeringsagenda vervolgens vertaald
naar een financieel kader. De uitvoeringsagenda krijgt om die reden een logische plek binnen de
provinciale P&C-cyclus. Er is inhoudelijk met name samenhang met de jaarlijkse
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voortgangsrapportage Groen en het kaderbesluit Groen. De komende maanden zullen wij dit
nader uitwerken. Uitgangspunt is daarbij dat de betreffende producten elkaar versterken.
In de ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving zal ook de wettelijk verplichte natuurvisie
(artikel 1.7 Wnb) een plek krijgen. Derhalve wordt de ontwerp visie ter inzage gelegd.
Relatie met Omgevingsbeleid
Een belangrijk deel van de ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving wordt als module
opgenomen in het nieuwe omgevingsbeleid. Voor beleidsvernieuwingen volgt de provincie ZuidHolland de filosofie van de Omgevingswet: minder en overzichtelijker regels, lokaal maatwerk,
meer ruimte voor maatschappelijke initiatieven en meer vertrouwen. De wet geeft veel ruimte aan
samenwerking met maatschappelijke partners. De Omgevingsvisie krijgt een dynamisch karakter
wat betekent dat op ieder moment thematische of gebiedsgerichte onderdelen aan de ontwerp
visie kunnen worden toegevoegd. Met de uitwerking van de ontwerp Visie Rijke Groenblauwe
Leefomgeving lopen wij vooruit op het nieuwe omgevingsbeleid dat nu in ontwikkeling is. Wel
willen wij zoveel mogelijk aansluiten op de totstandkoming van het omgevingsbeleid. Daarom zal
de inspraakperiode voor de ontwerp visie gekoppeld zijn aan de inspraakperiode voor de
Omgevingsvisie.
Voor de lange termijn wordt een proces gestart waarmee wij samen met onze partners willen
werken aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Met de afronding van de ontwerp visie
en de input voor de Omgevingsvisie is het proces dat we starten niet klaar. De Uitvoeringsagenda
moet daarbij mogelijkheden bieden om samen verder te bouwen. Ook in de komende jaren
blijven wij samen met onze partners en netwerken werken aan de realisering van een gezonde
leefomgeving waarin het welzijn van de burgers in Zuid-Holland centraal staat.
Resultaat
Belangrijk is dat de ontwerp visie voortbouwt op bestaand beleid. De ambitie is om de
biodiversiteit in Zuid-Holland te behouden en te versterken. Daar blijft de provincie zich samen
met haar partners volop voor inzetten. In het Natuurpact zijn nationale en internationale afspraken
gemaakt om de rijkdom aan plant- en diersoorten te behouden en te beschermen. De wet
Natuurbescherming is daarvan de formele bekrachtiging. Bestaande afspraken over het
Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Natura 2000 blijven onveranderd.
Provinciale Staten heeft op 28 maart 2018 bij Motie 782 Gedeputeerde Staten gevraagd een
verkenning te starten naar een mogelijke provinciale bijdrage aan een gezonde leefomgeving. Die
verkenning wordt gebaseerd op het reeds lopend onderzoek naar een gezonde leefomgeving in
Zuid-Holland. De keuzes worden in het najaar van 2018 bekend zijn en worden besproken. De
ontwerp Visie met Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving gaat ook in op de
gezonde leefomgeving voor mens en natuur. Dit is een – zij het belangrijk – deel van de
mogelijke bijdragen aan een gezonde leefomgeving; naast het versterken van groen en blauw
kan een gezonde leefomgeving ook vanuit disciplines als milieu, mobiliteit, ruimtelijke ordening en
economie impulsen krijgen. De Rijke Groenblauwe Leefomgeving beperkt zich tot de bijdrage
vanuit groen en blauw.
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Bij het oordeel kan ook de bijgevoegde contourversie van de Uitvoeringsagenda worden
betrokken. Deze versie van de Uitvoeringsagenda is opgesteld op basis van hetzelfde proces als
de ontwerp visie. In de komende maanden vindt samen met onze externe partners de verdere
uitwerking van de Uitvoeringsagenda plaats. Hierbij wordt gekeken naar de prioriteiten, de
realisatiestrategie en de gebiedsagenda, zodat een daadkrachtig en gezamenlijk resultaat
geboekt wordt.
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Ontwerp-Besluit
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 22 mei 2018, met het besluitnummer PZH2018-647645801;
Gelet op Artikel 143, lid tweede lid van de Provinciewet;

Besluiten:
1. In ontwerp vast te stellen de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving met bijlagen, welke
in samenwerking met de maatschappelijke partners tot stand is gekomen. De ontwerp
visie en de Uitvoeringsagenda komen voort uit de herziening van de Beleidsvisie Groen;
2. Vrij te geven voor inspraak de ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving conform
de Algemene wet Bestuursrecht en zo mogelijk parallel met de periode van terinzage van
de Omgevingsvisie;
3. Te bepalen dat de ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving omgezet wordt naar
een website als onderdeel van een open planproces voor de uitwerking van het beleid
voor de Rijke Groenblauwe Leefomgeving.

Den Haag, 27 juni 2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland,
griffier,

voorzitter,
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Bijlagen:



Ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
Contourversie Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving

Den Haag, 22 mei 2018

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
wnd. secretaris,

plv. voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM

F. Vermeulen
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