
 

 
Kerndocument Koers Rijke Groenblauwe Leefomgeving 
 
De uitgestoken hand!  
Provincie Zuid-Holland werkt met inwoners, overheden en maatschappelijke organisaties samen aan een 
rijke groenblauwe leefomgeving. Het proces naar een visie en programma is transparant en komt in co-
creatie tot stand. In juni 2017 hebben we onze partners tijdens drie werkateliers ontmoet; de opbrengst was 
veelbelovend met enkele concrete ‘deals’. Door beleid en uitvoering in wisselwerking en gelijktijdig op te 
pakken, bereiken we sneller resultaten. 
 
Sturingsfilosofie  
De provincie Zuid-Holland wil samen met de maatschappelijke partners invulling geven aan realisering van 
de doelen voor een rijke groenblauwe leefomgeving. De provincie kiest daarbij voor een open planproces 
waarin Netwerkend Werken centraal staat. Deze aanpak kenmerkt zich door interactie met partners of 
stakeholders binnen een dynamische omgeving.  
 
Een Netwerkende Overheid is één van de rollen die de provincie binnen een opgave kan innemen. 
Daarvoor zijn bepaalde vaardigheden en interventies nodig, die zich onderscheiden van rollen die horen bij 
een rechtmatige, presterende of responsieve overheid. In het kwadrantenmodel van de Nederlandse 
School voor Openbaar Bestuur 
(NSOB) worden de verschillende 
rollen zichtbaar. Als vanuit de 
samenleving initiatieven ontstaan 
zal de provincie aansluiting 
zoeken. Per voorstel of regio zal 
de rol van de provincie 
verschillen. 
 
Netwerkend werken is niet nieuw 
voor de provincie. Voorbeelden 
zijn de Erfgoed- en 
Landschapstafels, Groene Cirkels 
maar ook de Nationale Parken 
van Wereldklasse.  
 

www.open-overheid.nl 



De aanpak van de provincie binnen de rijke groenblauwe leefomgeving combineert elementen uit alle 
kwadranten. Zowel in een Rechtmatige als in een Presterende overheid blijft de provincie verantwoordelijk 
voor de internationale groenblauwe opgaven zoals die binnen het Natuurnetwerk Nederland, de 
Kaderrichtlijn Water en de Natura 2000 gebieden. Tegelijk zien we dat maatschappelijke partijen zelf met 
initiatieven komen waarin de rol van de provincie vooral faciliterend zal zijn; de provincie heeft dan een 
netwerkende en/of responsieve rol.  
 
In alle gevallen staat de samenwerking met onze maatschappelijke partners centraal. Het gaat dan om 
samenwerking met onder andere burgers, bedrijfsleven, belangenorganisaties maar ook de samenwerking 
met de Landschapstafels, andere provincies en de Groene Partners etc. De dynamiek in de samenleving 
vraagt om een alerte en lerende overheid die de externe energie en het oplossend vermogen van partners 
in beleid en uitvoering weet in te zetten. De provincie zal niet meer alleen de gebaande paden bewandelen; 
zekerheden zijn er niet meer. De provincie laat ruimte voor verschil, experimenten, maatwerk en 
onzekerheden. De provincie opereert als een transparante organisatie die samen met de partners op zoek 
gaat naar kansen en oplossingen.  
 
Onze aanpak vraagt op onderdelen om beleidsvernieuwingen die deel uitmaken van dit kerndocument. De 
provincie Zuid-Holland grijpt de nieuwe Omgevingswet aan om het omgevingsbeleid te vernieuwen. Voor 
de groenblauwe leefomgeving betekent dit een wijziging van de Beleidsvisie Groen. Overigens zal een 
belangrijk deel van de Groenvisie ongewijzigd worden geïncorporeerd in het omgevingsbeleid. Voor 
beleidsvernieuwingen volgt de provincie Zuid-Holland 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 visie kunnen worden toegevoegd.  
 

Algemene koerswijziging 
 
De provincie heeft de blik op natuurontwikkeling verruimd. Vanwege internationale verplichtingen hebben 
wij de afgelopen jaren vooral de focus gelegd op de aanleg van nieuwe natuurgebieden en het behoud van 
de kwaliteit van bestaande. De uitvoering is op stoom. Maar er liggen nog meer groenblauwe ambities en 
opgaven te wachten. Het zijn juist deze opgaven die om een bredere visie vragen en in samenhang met 
andere maatschappelijke opgaven tot uitvoering moeten worden gebracht.  
 
Ons landschap, erfgoed en de biodiversiteit staan onder druk door meer inwoners, de economische 
ontwikkeling en de klimaatverandering. Er is behoefte aan meer woningen en ruimte voor bedrijvigheid. De 
landbouwsector, op veel plaatsen drager van het landschap, heeft te kampen met bodemdaling en voelt 
vanuit de wereldmarkt de druk op schaalvergroting. Tegelijkertijd groeit het besef dat het landschap, met 
daarin de vele erfgoedlijnen, ook een belangrijke concurrentiefactor is. In metropolitane regio’s is een 
aantrekkelijk landelijk gebied een belangrijke vestigingsfactor en een essentieel onderdeel van de 
leefomgevingskwaliteit voor inwoners, werknemers, recreanten en toeristen. 
 
Al deze ontwikkelingen vragen om een ‘rijke Groenblauwe leefomgeving’ vanuit een integrale afweging, 
gericht op het welzijn van de inwoners in onze provincie. 

 
  



Onze uitgangspunten 
Wij hanteren in de samenwerking met maatschappelijke partners de volgende uitgangspunten: 

- Voortbouwen op en afmaken van bestaand beleid 
- Integrale aanpak 
- Van buiten naar binnen werken 
- Administratieve lasten verlagen en tegengaan van onnodige bureaucratie 
- Vergroting van het rendement van de groenblauwe euro 
- Effectievere en efficiëntere beheerarrangementen 
- Kwaliteitsimpuls beheer bestaande groenblauwe gebieden   

 
Belangrijk is dat we voortbouwen op bestaand beleid. Onze ambitie is om de biodiversiteit in Zuid-Holland 
te behouden en te versterken. Daar blijven we ons samen met partners volop voor inzetten. In het 
Natuurpact hebben we daarnaast nationale en internationale afspraken gemaakt om onze 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 overeind staan. 
 

 

Ecosysteemdiensten 
Uitgangspunt is dat een grotere biodiversiteit zorgt 
voor meer weerbaarheid en veerkracht. 
Biodiversiteit gaat over soorten, hun variatie en de 
interactie tussen de soorten en dus over 
ecosystemen en ecosysteemdiensten. De natuur 
levert ons immers diensten. De 
ecosysteemdiensten dragen bij aan de kwaliteit 
van onze leefomgeving, aan ons welzijn en aan 
onze welvaart.  
 
Natuur kan helpen bij het ontwikkelen van een 
aantrekkelijke leefomgeving. Zie de figuur 
hiernaast waarin de basisgedachte van 
ecosysteemdiensten is verbeeld. 
 
 
 

Beleidsaccenten 
De kwaliteitsimpuls van de groenblauwe leefomgeving krijgt vooral in bestaande gebieden haar beslag: 
‘Beheer is het nieuwe realiseren’. Het komende decennium staat  in het teken van een forse kwaliteitsslag 
in het beheer (onderhoud, herstel en doorontwikkeling). De opgave is om tienduizenden hectare aan 
natuur- en recreatiegebieden en bijbehorende netwerken ruimtelijk in samenhang te brengen met de 
stedelijke ontwikkeling van Zuid-Holland. 
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Integraal, Effectief en Adaptief zijn de principes van de provincie om de gewenste kwaliteitsimpuls van de 
groenblauwe leefomgeving te bereiken:    

• Integraler: meer synergie tussen partners en inhoudelijke doelen, zoals bijvoorbeeld tussen 
N2000/PAS, ‘gewone’ natuur in steden, wegbermen, erfgoed, recreatiegebieden en agrarisch 
weidevogelbeheer; het natuur-inclusief maken van nieuwe economische ontwikkelingen, waar 
mogelijk in gebiedscoöperaties of andere vormen van samenwerking. 

• Effectiever: meer rendement van de groene euro; nieuwe ‘slimme’ uitvoeringsarrangementen; 
vermindering van administratieve lasten; tegengaan van versnippering en meer inzicht in 
rendement per prestatie door bijv. benchmarking; beleid: kennis en participatie, samenhang en 
samenwerking. 

• Adaptiever: anticiperen op klimaatveranderingen; beleid en beheer (nog meer) vormgeven in 
samenwerking met grondeigenaren en beheerders, lokale bestuurders, bedrijfsleven, burgers en 
lokale initiatiefnemers; meer gebruik maken van digitale technieken. 

 
Opgaven inclusief bestaand beleid   
De uitwerking van de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving en het handelingsperspectief komen voort uit 
de actualisatie van de Beleidsvisie Groen. Deze krijgt vorm door de uitwerking in een zestal opgaven: 

1. Gezonde leefomgeving: vergroten welzijn en welbevinden van de mens 
2. Stad: meer groen en blauw in en om de stad 
3. Economie: natuurlijk kapitaal meenemen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen 
4. Participatie: stimuleren participatie en mede-eigenaarschap 
5. Investeren in het landschap en erfgoed 
6. Behoud en versterken natuurgebieden, cultuurlandschap/erfgoed, soortenbescherming en beheer 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opgave 1 Gezonde leefomgeving en welbevinden van de mens 

 
Basiskwaliteit voor een goed leven – Welbevinden van de mens 
Iedereen heeft, volgens internationale verdragen, recht op het hoogst haalbare 
niveau van lichamelijke en geestelijke gezondheid. In Nederland zijn er veel 
basisvoorzieningen om dit recht te waarborgen. Door steeds ongezondere 
leefgewoonten, door milieufactoren zoals fijnstof maar ook door 
welvaartsverschijnselen als gebrek aan beweging, komt de gezondheid van mensen 
onder druk te staan. De speerpunten binnen de opgave zijn: 
• Groen en water dichter bij de stad brengen 
• Groen, water en erfgoed laagdrempeliger en bereikbaarder maken 
• Groen, water en erfgoed beter beschermen tegen / verweven met verstedelijking  
• Voorlichting 

 

Koersen voor Gezonde leefomgeving: Vergroten 
welbevinden van de mens 
 
Relatie cognitieve prestaties en groen 
Uit verschillende studies blijkt dat mensen die in hun 
kindertijd veel in de natuur zijn geweest, als 
volwassenen beter de weg naar een groenblauwe 
omgeving weten te vinden. Ook als ze in de stad 
wonen. Om de preventieve werking van groen en water 
op allerlei ‘moderne ziektes’ effectief te laten zijn, is het 

goed om met kinderen de natuur in te gaan. Daarom geven we meer aandacht aan natuuronderwijs en 
groenbeleving van kinderen, juist ook voor kinderen uit minder welvarende stadsdelen (zie ook ‘groene 
schoolpleinen’). Ook ‘groen en water-awareness’ bij volwassenen dient toe te nemen om meer interesse en 
begrip voor de natuur te kweken. Hierdoor wordt de curatieve waarde van groen en water beter benut.  

“Kinderen zijn de 
natuurbeschermers van 
de toekomst! Door het 
contact tussen kind en 
natuur te herstellen leiden 
we spelenderwijs een 
nieuwe generatie 
verantwoordelijke burgers 
op.”   Natuur- en 
LandschapsOrganisatie 

Gezonde leefomgeving enwelbevinden van de mens 

Sport en bewegen als middel 

inzetten 

Preventie in plaats van care en cure 

Communicatie over voedsel  

Beleefbare natuur 

realiseren 

Groen versterkt sociale 

relaties  

-Ontmoeten in groene ruimten 

-Ondersteuning van de sociale 

samenhang en cohesie 

Ondersteuning bij voorkomen en 

verminderen van (stress-

gerelateerde) ziekten 

Basiskwaliteit voor 

een goed leven 

Ondersteuning 

van cognitieve 

ontwikkeling  

Toegankelijk groen 

voor iedereen 

  

Groen overal 

aanwezig  
Zwart = uitkomsten werkateliers 
Groen = uitkomsten Droombijeenkomsten met PS 
Oranje = samengevoegde blokken 



(Bron: ‘Factsheet Natuur&Gezondheid’ van de IVN (2013) aangevuld met  “The Health and Social 
Benefits of Nature and Biodiversity Protection’, opgesteld door IEEP (Institute for European 
Environmental Policy) in 2016) 
 
Gezondheidszorg: Voorkomen en verminderen van (stress-gerelateerde) ziekten 
De curatieve werking van groen en water kan rechtstreeks uitgedrukt worden in geld door de dalende 
kosten in de gezondheidzorg. Zorgverzekeraars en zorgverleners zouden mee kunnen denken in 
beleidsontwikkeling. Wat is het effect van groenblauwe structuren op een betere preventieve 
gezondheidzorg? Hoe zouden hun klanten op een laagdrempelige manier hiervan kunnen profiteren? 
 

 
Rol provincie 
Om de kanteling te maken naar gezonde 
leefomgeving wordt samenwerking met andere 
partners gezocht. Zoals  gezondheidsinstellingen. 
Om meer netwerkend te handelen, zal meer samen 
opgetrokken en verkend moeten worden wat er op 
het gebied van gezonde leefomgeving moet 
gebeuren en wat de bijdragen van iedere actor kan 
zijn. Als responsieve provincie kan worden 
aangesloten op initiatieven van buiten, waardoor er 
meer beleidsruimte ontstaat daar waar dat 
initiatieven in de weg staat. 
 
Initiatieven 
Zie de bijlage voor de complete lijst van initiatieven die uit de werkateliers van juni 2017 zijn gekomen. Hier 
lichten we twee initiatieven die betrekking hebben op gezonde leefomgeving verder toe: 
 
Positieve gezondheid en verzekeraars: Groen kan bewegen bevorderen, een positieve prikkel inbouwen in 
de premie is misschien een mogelijkheid. Het initiatief is om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken 
om met verzekeraars op zoek te gaan naar de curatieve werking van groen en water. Vanuit het 
Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn er ook ideeën om hiermee aan de slag te gaan. Vooralsnog volgen we 
deze ontwikkelingen.  
 
Expeditie Hollandse Duinen: Jongeren betrekken bij het groen. Format bedenken om samen met partijen in 
het veld (waaronder IVN en sportservice Zuid-Holland) een soort competitie te organiseren rondom de 
Hollandse Duinen. Reikt van jongerenadviesbureaus tot uitvoering. 
  

Responsief 

Presterend Netwerkend 

Rechtmatig 



Opgave 2 Stad: meer groen en blauw in en om de stad 

Groen en Water en de Stad 
“Een Rijke Groenblauwe Leefomgeving, die via sterke groenblauwe netwerken stad en land (ook recreatief) 
dooraderen en verbinden, draagt bij aan een klimaatbestendig stedelijk netwerk. En is goed voor het woon- 
en vestigingsklimaat, de vastgoedwaarden en ook aan stedelijke gezondheid, recreatie en toerisme (groen 
nodigt uit tot bewegen.)”(Bron: http://degroenestad.nl/factsheets/ ) 

 
 

Koersen voor de Stad: meer groen en 
blauw in en om de stad 
 
Toegang tot groen en water 
De toegang tot groen en water is 
geoptimaliseerd door groenblauwe entrees 
(wiggen) die de burger verbindt (wandelen, 
fietsen en varen) met het groen en het 
water. Verstedelijking vindt plaats achter de 
tweede groenring en niet direct aan de 
stadsrand. De natuurgebieden op grotere 

afstand zijn uitstekend bereikbaar door een kooppuntensysteem (fietsen, openbaar vervoer en auto). 
Dit resulteert in een sterk stedelijk landschap met een robuuste groenblauwe structuur. De eerste ring is de 
Stad als Park: Zet vooral in op het verbeteren van de directe leefomgeving en daardoor op het 
vestigingsklimaat. De tweede ring is het Land van ontwikkellijnen: 
Waterstructuren als kapstok voor sterke stad-land verbindingen, 
gevoed vanuit cultuurhistorische betekenis (met name de 
Landgoederenzone en de trekvaarten). En de derde ring is de 
Ruimte voor Nieuwe Landschappen: Drie sterke landschappen 
rond een Metropolitaan transitiepark: Veen, Kust en Delta. 
 
Groen en water en menselijk welbevinden: de Levende Stad 
De laatste jaren is de relatie tussen groen en menselijk welbevinden (gezonde leefomgeving, sociale 
cohesie en economie) in het stedelijk gebied sterk toegenomen. Steeds meer wetenschappelijke publicaties 
tonen deze relaties aan. 
 
  

Groen en Water in en om de stad 

Robuust netwerk van 
groenblauw in de stad 

Meer biodiversiteit  Iedereen heeft toegang tot groen 
en water 

Behoud stedelijk 
ecosysteem 
  

De levende stad   
Zwart = uitkomsten werkateliers 
Groen = uitkomsten 
Droombijeenkomsten met PS 

“Vanuit elke stadse woning wordt een 
aantrekkelijke groene verbinding 
gemaakt met het buitengebied” 
Staatsbosbeheer 



De stad als natuurgebied 
Veel soorten in Nederland vinden in de stad een geschikt leefmilieu. Voor enkele soorten, zoals huismus en 
gierzwaluw, is de stad zelfs de belangrijkste habitat. Daarnaast zijn er veel soorten die voorkomen in het 
stedelijk gebied, maar voor de overleving van de populatie in Nederland niet afhankelijk zijn. 

 

Rol provincie  
De doorontwikkeling naar een netwerkende provincie 
gebeurt door meer in verbinding te treden met partijen 
die op dit vlak een voortrekkersrol vervullen. Daarbij 
brengt de provincie gebiedskennis in. Ook treedt zij op 
als informatiemakelaar en werkt samen met andere 
partijen bij plannen, inrichting en beheer (ook 
gebruikers, verenigingen). Met andere partijen 
agendeert de provincie op het juiste niveau (bv 
bouwbesluit). 
 

 
Initiatieven 
Zie de bijlage voor de complete lijst van initiatieven die uit de werkateliers van juni 2017 zijn gekomen. Hier 
lichten we twee initiatieven die betrekking hebben op groen en water in en om de stad verder toe: 
 
Getijdepark als steppingstone en als verbinding en uithangbord van en naar het Nationale Park van 
Wereldklasse: Dutch Delta. Initiatief vanuit Droomfonds, Havenbedrijf Rotterdam, IVN, Royal 
Haskoning/DHV en gemeente Capelle a/d IJssel. Aansluiting vinden bij huidige ontwikkelingen rondom 
rivier als getijdepark (https://www.youtube.com/watch?v=PgmCtV0hCvY) evenals het gebiedsprogramma 
Hoeksche Waard. 
 
Eén van de initiatieven is het samen met de buurt omvormen van schoolpleinen naar schoolparken: 
https://www.groeneschoolpleinen.nl/op-de-kaart. 
Er staan nu 118 groene schoolpleinen op de kaart in Zuid-Holland. 
In oktober werken we het initiatief nader uit en verbinden we het met lopende initiatieven en proberen we 
een nieuwe golf aan groene schoolpleinen te creëren.  
 

 
 
 
  

Responsief 

Presterend Netwerkend 

Rechtmatig 

https://www.youtube.com/watch?v=PgmCtV0hCvY
https://www.groeneschoolpleinen.nl/op-de-kaart


Opgave 3 Economie: Natuurlijk Kapitaal meenemen bij 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Natuurlijk kapitaal, wat houdt dat in?  
De natuur levert allerlei goederen en diensten die economische kansen bieden, zoals grondstoffen voor 
voedsel, onderdak, warmte, kleding, elektrische apparaten en mobiliteit. Door de groeiende 
wereldbevolking en de stijgende welvaart staat dit ‘natuurlijk kapitaal’ onder druk. We verspillen nog veel 
grondstoffen waarmee we waarde verliezen, het milieu vervuilen en het klimaat negatief beïnvloeden. In het 
programma Natuurlijk Kapitaal Nederland hebben we aandacht 
voor de natuurlijke hulpbronnen op aarde die de mens ter 
beschikking staan: biodiversiteit en ecosystemen.  
 

Koersen voor Economie: Natuurlijk Kapitaal meenemen in 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 
Vergroening bedrijventerreinen 
Vergroening van bedrijventerreinen draagt bij aan een lager 
ziekteverzuim en een verbetering van het vestigingsklimaat 
waardoor de kwaliteit van de inpassing in de omgeving 
toeneemt. 
 
Natuur-inclusief  
Wanneer ondernemers actief het belang van groen en erfgoed in hun bedrijfsvoering meenemen, ontstaat 
een win-winsituatie. De rentabiliteit kan toenemen én bedrijven gaan actief investeren in een aantrekkelijke 
leefomgeving, waarvan de samenleving als geheel profiteert. 
 
Circulaire economie 
De energie-intensieve economie heeft alleen toekomst als er sprake is van verduurzaming (Klimaatakkoord 
Parijs). De provincie Zuid-Holland vult deze ambitie in door de transitie naar circulaire economie en 
energieneutraliteit te stimuleren. Onder andere in het Rotterdamse havengebied, één van de belangrijkste 
sectoren van de regio, zorgt dit voor uitdagingen. Zie ook Greenports. 
Zelfvoorzienende regio’s: Groene werkgelegenheid 

Natuur en economie 

met elkaar in balans  

Groene 

werkgelegenheid  

  

Zorgen dat agrariër 
inkomen uit 
maatschappelijke 
doelen krijgt  

Natuurlijk Kapitaal meenemen in economie 

 

Vergroenen bedrijven- 
terreinen  

Eerlijke prijs voor 
landbouw- 
producten 
bevorderen 

Lokale werkgelegenheid 
stimuleren 

Alternatieve 
energievoorziening 
bevorderen 

Zwart = uitkomsten werkateliers 
Groen = uitkomsten 
Droombijeenkomsten met PS 



Provincie Zuid-Holland werkt samen met bedrijven en kennisinstellingen aan een zelfvoorzienende regio en 
aan kringlopen te sluiten. PZH werkt samen met deze partijen om haar eigen ambities op duurzaamheid en 
de gemeenschappelijke ambities binnen Groene Cirkels te realiseren. 
 
Vermarkten natuur 
Zuid-Holland ziet kansen voor een transitie naar een natuurinclusieve (bio-) economie. Veel (MKB)bedrijven 
in onze regio ontwikkelen op innovatieve, cross-sectorale wijze nieuwe verdienmodellen en waardeketens, 
waarbij de bio-economie centraal staat. Deze transitie levert nieuwe werkgelegenheid op en nieuwe 
innovatieve verdienmodellen voor agrariërs. 
 
Greenports 
Zuid-Holland stimuleert in de Greenports modernisering/herstructurering in combinatie met energie/  
watertransitie. De sector werkt aan verduurzaming met onder andere gesloten water- en energieketens, 
(aardwarmte). In 2020 wordt 14% van alle gebouwen en kassen verwarmd met duurzame warmte. 

 
 
 
Rol provincie: Doorontwikkeling naar een netwerkende 
provincie door meer in verbinding te treden met bedrijven 
die op dit vlak een voortrekkersrol vervullen.  
Alleen de overheid zoekt nu naar oplossingen. Dit moet 
meer een gezamenlijke uitdaging zijn. 
 
Initiatieven 
Zie de bijlage voor de complete lijst van initiatieven die uit 
de werkateliers van juni 2017 zijn gekomen. Hier lichten 
we twee initiatieven die betrekking hebben op natuurlijk 
kapitaal verder toe: 
 
Groene bedrijventerreinen: sessie organiseren met beheerders, in relatie tot bijenlandschappen. Er zijn 
meerdere initiatieven om bestaande en nieuwe terreinen nieuw in te richten met groen. Voornamelijk gericht 
op de verbetering van de gezondheid van werknemers en het vestigingsklimaat. 
 
Grasraffinaderij “groen strooizout”: initiatief om het gras van het maaibeleid van de gemeenten om te zetten 
in strooizout. We volgen dit initiatief (responsief). 
 
 
 

  

“Een voortreffelijk landschap levert een essentiële bijdrage aan een goed vestigingsklimaat”- Natuur- en 
Landschapsorganisatie 

Responsief 

Presterend Netwerkend  

Rechtmatig 



Opgave 4 Stimuleren van participatie en mede-
eigenaarschap 

 
Participatie en mede-eigenaarschap  
Bewoners nemen steeds meer zelf de regie in handen om te zorgen voor een 
groene, gezonde en gezellige leefomgeving. Overheden en maatschappelijke 
organisaties ondersteunen deze initiatieven op diverse wijzen. De 
samenwerking op dit thema hebben de natuurorganisaties en overheden 
vormgegeven onder de noemer Groenparticipatietafel. De komende jaren 
willen we ons gezamenlijk inspannen om de actieve vrijwilligers nog beter te 
faciliteren. 
 
De Groene Motor – burgerinitiatieven stimuleren 

Met de beleidsuitwerking ‘De Groene Motor’ 
(2013) is het onderdeel groenparticipatie van 
de beleidsvisie Groen nader uitwerkt. Net als 
in de uitvoeringsprogramma’s Groen (2017-
2016) is in de Meerjarenprograrmmering 
Groen (2017-2019) een bedrag gereserveerd 
voor projecten die bijdragen aan 
groenparticipatie. Dit is in de Subsidieregeling 
Groen uitgewerkt. Er zijn daarin drie sporen: 

- Vrijwilligerswerk 
- Groen doet Goed 
- Groen en Gezondheid 

 

Koersen voor participatie en mede-eigenaarschap 
 
Meer diversiteit bij vrijwilligers 
De huidige groep vrijwilligers veroudert. We zoeken samen met onze partners naar mogelijkheden om de 
betrokkenheid te verbreden met meer jongeren, vrouwen en vanuit meerdere culturele achtergronden. 
 

Zwart = uitkomsten werkateliers 
Groen = uitkomsten 
Droombijeenkomsten met PS 

“Enthousiasmeren door 
koppelen van 
energiestromen: on-line info 
en support.” 
Stichting Duinbehoud 

Participatie & mede-eigenaarschap 
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Informeren/Verbinding 
 

Avontuur/bewustwording 
bevorderen 

Eerlijkheid en openheid 
Meedenken en -doen 



Versterken samenwerking met gemeenten 
Voor gemeenten krijgt groenparticipatie ook steeds meer invulling. We willen goede voorbeelden delen en 
elkaar versterken. We maken hiermee ook de verbinding tussen groen en het sociale domein sterker. Op 
18 januari 2018 organiseren we hierover een netwerkbijeenkomst. 
 
Versterken verbinding met (maatschappelijk) ondernemers 
Bedrijven willen zich steeds meer inzetten voor een aantrekkelijke groene omgeving bij het bedrijf of met 
medewerkers aan de slag in het groen. Hoe bieden we hiervoor goede mogelijkheden? Bijvoorbeeld 
samenwerking rond idylles. 
 
Citizen Science 
We willen meer mensen betrekken bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek in de natuur. Een voorbeeld 
is dat we in  2018 een onderzoek steunen waarin in  de Hollandse Duinen gezocht word naar 5.000 
verschillende soorten. 

 
 
 
Rol provincie: Gewenste doorontwikkeling naar 
netwerkend werken, waar samen vanuit gezamenlijke 
ambities en belangen gewerkt wordt aan het 
investeren in het landschap. Stimuleren van mede-
eigenaarschap is  belangrijk.  
 
Initiatieven 
Zie de bijlage  voor de complete lijst van initiatieven 
die uit de werkateliers van juni 2017 zijn gekomen. 
Hier lichten we een initiatief die betrekking heeft op 
mede-eigenaarschap en participatie verder toe: 

 
Ministry of Happiness: beoogt een platform waarin ideeën en initiatieven samenkomen, ideeën verder 
gebracht worden, partners elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe coalities kunnen ontstaan. Uitwerking nog 
in de beginfase, waarbij diverse partijen samenwerken om tot een goede invulling te komen. 
 
Het belang van natuur voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen staat beschreven in de door IVN 
ontwikkelde factsheets:  https://www.ivn.nl/feiten-en-cijfers 
 
 

  

Responsief 

Netwerkend Presterend 

Rechtmatig 

https://www.ivn.nl/feiten-en-cijfers


Opgave 5 Investeren in Landschap 

 
Wat is investeren in Landschap?  
 Het landschap is het resultaat van wat er gebeurt in het 
gebied. Het is een samenspel van (cultuur)historie, van 
mensen, functies en activiteiten. De kwaliteit van 
landschap is het resultaat en een combinatie van 
behoud (bescherming), beleven en benutten 
(exploiteren). Het betekent dat de kwaliteit van het 
landschap niet is te sturen in een klassiek (hiërarchisch) 
model. De kwaliteit van het landschap is afhankelijk van 
de samenwerking tussen gebruikers(groepen). 
Investeren in landschap is de combinatie zoeken tussen klimaatadaptatie, recreatie, erfgoed, toerisme, 
natuur, landbouw en energie. Oude cultuurlandschappen, landgoederen, trekvaarten, molens en 
boerderijlinten vertellen het verhaal van Zuid-Holland. Ons erfgoed is een essentiële kwaliteit van onze 
leefomgeving en geeft er identiteit aan. 
 

Koersen voor Investeren in Landschap 
 
Balans tussen landbouw, natuur en landschap 
Agrarisch natuurbeheer 
Agrarisch Natuurbeheer inzetten als strategie naar een natuurinclusieve landbouw, ten behoeve van 
biodiversiteit (ook bodemleven), beleving, waterkwaliteit, bestuiving, plaagregulatie, opslaan koolstof in de 
bodem. Plus langs vijf pijlers:  
1) weidevogels bevorderen in het open grasland  
2) natuurvriendelijke oevers en waterkwaliteit in de natte dooradering,  
3) landschapselementen in de droge dooradering,  
4) akkerranden bevorderen in bollenteelt en akkerbouw  
5) water met ecologisch baggeren en peilbeheer 

Investeren in landschap 
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Innovatie Agenda Duurzame Landbouw 
De weg naar verduurzaming van de landbouw via de innovatieagenda 
zetten we voort. Hierbij ondersteunen we innovaties in de keten van de 
voedsel- en sierteeltproductie en de zogenaamde voedselfamilies. Ook 
ondersteunen en bevorderen we de ontwikkeling van 
systeeminnovaties en de onderlinge samenwerking en 
kennisuitwisseling.  
 
Overig agrarisch gebied  
We vergroten de recreatieve bereikbaarheid en beleefbaarheid van het 
agrarisch gebied, waarbij we gebruik maken van de erfgoedlijnen. We 
monitoren, maken kenbaar en erkennen de aanwezige 
maatschappelijke waarden (biodiversiteit of erfgoed) in het gebied. We 
maken hierbij gebruik van de ruimtelijke kwaliteiten (via 
gebiedsprofielen en kwaliteitskaarten). 
We ondersteunen de samenwerkingsverbanden die bijdragen aan landschapsdoelen in het gebied en de 
vermaatschappelijking van de bedrijfsvoering. Ook zetten we in op de implementatie van innovaties (gericht 
op verduurzaming) met een verdienmodel. 
 
Unieke waarden landschap versterken 
Kern en stadsranden 
We vergroten de onderlinge betrokkenheid en wisselwerking tussen stad en platteland. 
We vergroten de landschappelijke kwaliteit bij stedelijke ontwikkelingen. 
We vergroten de diversiteit van natuur- en recreatiegebieden. 
 
Overig buitengebied 
- Erkennen en stimuleren van initiatieven die bijdragen aan de landschapsdoelen 
- Nationale parken van wereldklasse ondersteunen 
- Behoud en versterken van werelderfgoed, kroonjuwelen erfgoed, landgoed- en molenbiotopen 
- Ruimtelijk onderzoek naar laadvermogen van het landschap voor opwekking van duurzame energie 
- Versterken van de landschappelijke betekenis van dijken 
 
Ecologisch systeem op orde 
Grote wateren 
- Vergroten van de waterveiligheid 
- Biodiversiteit meenemen 
 
Nationaal Natuur Netwerk en Natura2000 gebieden 
Zie Opgave 6 Behouden en versterken van natuurgebieden, soortenbescherming en blijvend beheer 

 
  

“Boeren en tuinders werken, 
samen met andere stakeholders, 
vandaag aan de oplossingen 
voor morgen en overmorgen, 
onder andere op het gebied van 
duurzame productie van 
voedsel, groen en beleving, 
productie van energie, 
onderhoud van landschap, 
biodiversiteit, schoon en gezond 
water, bodem en lucht. Help ons 
helpen.” 

LTO Noord 



Rol provincie: Gewenste doorontwikkeling naar 
netwerkend werken, waar vanuit gezamenlijke 
ambities en belangen gewerkt wordt aan het 
investeren in het landschap. Het stimuleren van 
mede-eigenaarschap is daarbij belangrijk.   
 
Initiatieven 
Zie de bijlage  voor de complete lijst van initiatieven 
die uit de werkateliers van juni 2017 zijn gekomen. 
Hier lichten we een initiatief die betrekking heeft op 
landschap verder toe: 
 
Groene cirkels kaas: In de Alblasserwaard, samen 

met vele partijen werken aan nieuwe korte ketens, een regionaal product en vergroening van de landbouw. 
  

Responsief 

Presterend Netwerkend 

Rechtmatig 



Opgave 6 Behouden en versterken van natuurgebieden, 
soortenbescherming en blijvend beheer 

Bescherming en beheer, ambitie en wettelijke taak  
De ambitie van de provincie Zuid-Holland is om bij de invulling van het 
soortenbeleid de verbinding te zoeken met andere opgaven. Daarbij streven 
we naar robuuste gebieden en verbindingen daartussen. Het thema 
bescherming en beheer omvat voornamelijk de taken en verplichtingen die de 
provincie heeft op grond van de Wet natuurbescherming. Artikel 1.7 van de wet 
verplicht Provinciale Staten een Natuurvisie op te stellen, eventueel als 
onderdeel van een meer omvattende visie, zoals de Omgevingsvisie. 
Daarnaast is er de provinciale zorgplicht voor beschermde soorten/gebieden. Ook is de provincie bevoegd 

gezag voor de vergunningverlening in het kader van 
Natura 2000 en voor ontheffingen in het kader van 
soortenbeleid. Tot slot heeft de provincie de nodige taken 
en bevoegdheden op het gebied van faunabeheer.  
 

Koersen voor behouden en versterken van 
natuurgebieden, soortenbescherming en blijvend 
beheer 
 

Soortenbescherming – natuur, ecosystemen en biodiversiteit 
• We voeren het soortenbeschermingsbeleid uit aan de hand van 30 icoonsoorten. Deze soorten staan 

symbool voor de Zuid-Hollandse natuur in al haar verschijningsvormen. 
• We streven naar een gunstige staat van instandhouding voor de icoonsoorten en een positieve trend 

voor beschermde soorten.  
• We sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande projecten en zoeken de verbinding tussen de bescherming 

van soorten en andere thema’s. 

Behouden en versterken natuurgebieden, soortenbescherming en beheer  
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doorlopend 
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gebied  
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Gebiedseigen 
natuur 

Intrinsieke waarde natuur 

Behoud en beheer biodiversiteit  
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biodiversiteit 
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natuurlijke 
processen 

Zo min mogelijk 
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Zelfregulerend Versterken 
weerbaarheid: 
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-Duurzame bodem 
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“Behouden is beter dan 
herstellen: Een adequate 
bescherming van natuur 
en landschap is daarom 
essentieel.”  
Natuur en 
Landschapsorganisatie 

Zwart = uitkomsten werkateliers 
Groen = uitkomsten 
Droombijeenkomsten met PS 



• We zoeken expertise bij onze maatschappelijke partners om de icoonsoorten effectief te beschermen en 
vooruit te helpen. Bijvoorbeeld door het inrichten van een ‘denktank’ met experts op het gebied van 
ecologie, inrichting en beheer. 

• We vragen onze maatschappelijke partners om het verhaal van de icoonsoorten te vertellen. 
• We zoeken naar sponsors om icoonsoorten te adopteren. 
• Waar mogelijk versterken we de biodiversiteit op gronden die in eigendom zijn van de provincie. 
 
Natuur- en recreatiegebieden – robuust netwerk biodiversiteit en genieten van de natuur 
Alle natuurgebieden in Zuid-Holland, zowel Natura 2000 als de rest van het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN), moeten integraal worden beheerd. Dat houdt in dat biodiversiteit in de volle breedte wordt bezien en 
dat de relatie met de omgeving/de burger essentieel is. We streven daarbij naar een snelle realisatie van 
het NNN en naar meer biodiversiteit in de recreatiegebieden. Dit betekent ook het behoud en beheer van 
waardevol (cultuur)landschap, waaronder de ontwikkeling van landschappelijke kroonjuwelen erfgoed (bv 
Kinderdijk en omgeving, hart van de Krimpenerwaard) en landgoederen. Niet alleen via de optie van 
recreatieve netwerken maar ook via het spoor van het stimuleren van gewenste ruimtelijke kwaliteit.  
 
Mensen en wilde dieren in evenwicht 
We leven in een cultuurlandschap zonder een natuurlijk evenwicht. Dat betekent dat er altijd ingrepen nodig 
zijn om natuurlijke ontwikkelingen te bevorderen/af te remmen. Uitgangspunt is mensen en wilde dieren 
naast elkaar te laten leven. Ernstige schade door wilde dieren moet wel worden aangepakt. Daarvoor 
volgen we de escalatieladder: eerst weren, verjagen en eieren bewerken; bij onvoldoende effect heeft gaan 
we over op vangen en doden. 

 
Rol provincie  
Er is behoefte aan een normatieve provincie met duidelijk 
zicht op de regels. Vanuit netwerkend perspectief zijn de 
regels een basis waarmee we werken. Daarvoor is nodig 
dat de provincie met bedrijven het gesprek aangaat over 
rol en (gezamenlijke) belangen. Ook zullen de 
landschapstafels  worden betrokken bij de verdere 
uitwerking van het soortenbeleid.  
 
Initiatieven 
Zie de bijlage voor de complete lijst van initiatieven die uit 
de werkateliers van juni 2017 zijn gekomen. Hier lichten we 
twee initiatief die betrekking heeft op bescherming verder toe: 
 
Tijdelijke natuur: inzetten om van de braakliggende terreinen van overheidsinstellingen tijdelijke natuur te 
maken.  
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Presterend Netwerkend 

Rechtmatig 
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