
 
 

Bijeenkomst groenblauwe leefomgeving donderdag 1 maart 2018 

Samenvatting opgehaalde inbreng 

 

Inleiding 

De provincie Zuid-Holland werkt samen met haar partners aan het opstellen van een nieuwe visie op de groenblauwe leefomgeving. Er wordt naar gestreefd 

om tot een gedragen visie te komen waar ook andere partijen dan de provincie zelf zich mee verbonden voelen. Er wordt daarom gewerkt via een open 

proces waarbij iedereen mee kan denken en inbreng kan leveren. Daarom heeft de provincie Zuid-Holland de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 

(NMZH) gevraagd om hiervoor inbreng vanuit haar netwerk op te halen. In dit kader heeft de NMZH in december 2017 een eerste bijeenkomst 

georganiseerd en hebben in januari en februari 2018 een aantal expert meetings plaatsgevonden.  

 

Tijdens de actuele bijeenkomst van 1 maart wordt in een inleidende presentatie van Ed Weijdema (provincie Zuid-Holland) aangegeven hoe de aanleiding, 

opgaven en doelen voor de nieuwe visie op de groenblauwe leefomgeving eruit zien en wat de planning is. Susanne Kuijpers (NMZH) licht toe hoe het 

proces van de NMZH eruit ziet om inbreng voor de visie op te halen en wat de resultaten zijn van de expert meetings rond de thema’s van de zes opgaven 

die voor de visie benoemd zijn. Zie ook de sheets van beide presentaties.  

 

Ambities 

De provincie heeft momenteel de volgende ambities voor de visie op de groenblauwe leefomgeving geformuleerd: 

 Gezondheid: Het schoonste landschap zonder gif, kunstmest, stikstof voor boden, water, lucht; 

 Stad: Landschap strekt zich uit tot in de stad; 

 Economie: Natuurlijk kapitaal neemt jaarlijks toe; 

 Participatie: Mogelijkheden eigenaarschap en energieke samenleving 

 Landschap: Ieder agrarisch bedrijf is energieneutraal en klimaatadaptief en gezond voor mens en omgeving; 

 Bescherming: Alle icoonsoorten zijn in een gunstige staat van instandhouding. 

 

 

 

 

 



 
 

Vanuit de expert meetings van de NMZH kwamen, door de opgaven heen, de volgende ambities aan de orde: 

Ambities met betrekking tot proces: 

 De provincie stelt zich op als verbindende partij 

 - Verbinden tussen partijen betrokken bij groenblauwe leefomgeving 

 - Verbindingen leggen tussen sectoren (natuur, zorg, cultuur) 

 De provincie houdt de regie 

 - Ruimtelijke bescherming, soortenbescherming 

 - Realisatie natuur- en recreatiegebieden 

 De visie vormt een inspirerend en integraal verhaal over waar we naartoe willen 

 - Vergroten bewustwording van belang groen, natuur en landschap 

 - Ecosysteemdiensten maken belang voor iedereen duidelijk 

 - Bewustwording begint bij kinderen (educatie) 

 - Dialoog over ontwikkelingen en toekomst 

 

Ambities met betrekking tot inhoud: 

 Landbouw 

  - Verlagen milieudruk (natuurinclusieve landbouw) 

  - Productie voor lokale behoefte versus concurreren op wereldmarkt 

  - Vergroten waarden grond (van alleen productie naar beleving, biodiversiteit etc.) 

   - Nieuwe perspectieven voor toekomst boeren 

 Bodemdaling door veenoxidatie wordt teruggedrongen 

  - Peil volgt functie versus functie volgt peil 

  - Bijdrage aan reductie CO2 uitstoot, waterkwaliteit etc. 

  - Nieuwe functies met grotere maatschappelijke meerwaarde (natuur, recreatie etc.) 

 Natuurinclusief bouwen 

 Meer groen in en om de stad 

  - Stadsranden met groene recreatiemogelijkheden om de stad 



 
 

  - Groenblauwe structuren in de stad  

  - Verbindingen tussen stad en landschap (groene vingers de stad in) 

 

De deelnemers aan de bijeenkomst hebben zelf een aantal aanvullingen en opmerking ten aanzien van de ambities: 

 Gemeenten spelen een belangrijke rol als het om de groenblauwe leefomgeving gaat. Zij zouden daarom ook betrokken moeten worden bij de visie 

op de groenblauwe leefomgeving.  

 De ambities ten aanzien van participatie zouden nog verder aangescherpt kunnen worden. 

 Bodemdaling is een belangrijk onderwerp en zou daarom ook in de ambities van de provincie een plek moeten krijgen, ook vanwege de motie van 

PS om tot een aanpak van bodemdaling te komen.  

 Het is belangrijk om na te gaan hoe je kunt sturen op deze ambities.  

 Er zou ook gekeken moeten worden naar het vergunningenbeleid ten aanzien van de lozing van stoffen in het milieu (Chemours), dat is ook van 

grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. 

 De waterschappen zijn belangrijk om te betrekken bij de visie, bijvoorbeeld wanneer het gaat om de aanpak van bodemdaling.  

 Een aantal soorten (met name planten zoals orchideeënsoorten) zijn onder de nieuwe Wet natuurbescherming hun wettelijke bescherming 

kwijtgeraakt. In de visie zou er aandacht voor deze soorten moeten zijn zodat bij bermbeheer etc. toch rekening gehouden gaat worden met deze 

soorten. 

 Het is van belang om ook te kijken naar de samenhang met andere provincies. De verspreiding van soorten en landschappen houden niet op bij de 

provinciegrenzen, dus afstemming met andere provincies is belangrijk.  

 Er zou aandacht moeten zijn voor aspecten als stilte (versus geluidsoverlast) en duisternis (versus lichtvervuiling) omdat die ook van groot belang 

zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving.  

 Het is van belang om de stikstofdepositie terug te dringen, dit hangt ook nauw samen met het beheer dat nodig is in natuurgebieden. 

 Er is nog veel winst te behalen met een betere inpassing van kassen in het landschap.  

 Infrastructuur heeft een grote invloed op de kwaliteit van het landschap.  

 Op braakliggende terreinen liggen veel kansen voor natuur.  

 Landschappen zijn ook erfgoed, dit zou in de visie ook zo benoemd moeten worden.  

 

 

 



 
 

Hoe opgaven te realiseren? 

Na de plenaire discussie over de opgaven buigen de deelnemers zich in groepjes over de vraag hoe de ambities gerealiseerd kunnen worden. Het gaat 

daarbij om de vragen welke partijen welke instrumenten kunnen benutten om de ambities te realiseren en in welk gebied dit speelt. De groepjes richten 

zich daarbij ieder op de ambities rond een thema (opgave).  

 

Landschap en erfgoed 

Ambitie (wat?) Partijen en instrumenten (hoe?) Gebieden (waar?) 

Woningbouwopgave realiseren binnen de 
grenzen van het bestaande bebouwde gebied 

- Omgevingswet (provincie en gemeenten) 
- Wettelijke kaders versterken 

Den Haag 

Tot stilstand brengen van bodemdaling Functie volgt peil Veenweidegebieden 

Erfgoedgebieden beschermen Bestemmen: aanwijzen als bijzonder provinciaal 
landschap + beschermingskader 

- Zoetermeerse Meerpolder 
- Landgoed Te Werve 
- Hoeksche Waard 
- Duinen 

Energietransitie (windmolens en zonnepanelen) Subsidies + technische ontwikkelingen - Platte daken 
- Windmolens op zee 
- Geen zonneweides 

Natuurinclusieve landbouw - Accijnzen op kunstmest (belasting) 
- Verbieden bestrijdingsmiddelen (chem.) 
- Waterberging op landbouwgrond 

stimuleren 
- Agrarisch natuurbeheer in opleidingen 

verplicht stellen 
- Vergeet retailer niet in je proces mee te 

nemen 

Midden-Delfland 

 

Economie 

Ambitie (wat?) Partijen en instrumenten (hoe?) Gebieden (waar?) 

Circulaire economie Ondersteuning initiatieven  

CO2 emissierechten CO2bank (initiatief NMZH)  



 
 

Maatschappelijke kosten-baten analyse 
bodemdaling 

  

Masterplan landbouw + rendement Hoog rendement 
Ontwikkelscenario 

 

Bevordering werkgelegenheid in de stad (in 
plaats van daarbuiten) 

Decentraal 
Fiscaliteit 
Onderwijs / kenniseconomie 

 

 

Bescherming en beheer 

Ambitie (wat?) Partijen en instrumenten (hoe?) Gebieden (waar?) 

 Over all:  
Provincie houdt regie 
Coördineren van ambities (kennis) 

 

Herijking inhoud boerenbedrijf   

Groene zones om de stad, groene vingers de stad 
in 

Ook sturend bij gemeentelijke 
nieuwbouwplannen 

 

Herformuleren rode contouren  
-> 
Bescherming groene zones (landbouw en natuur) 

  

Wet natuurbescherming is minimum (benoem 
icoonsoorten) 

  

Bodemdaling tegengaan (natuurland met hoger 
waterpeil) 

Transitie boerenbedrijf  

 

 

Stad 

Ambitie (wat?) Partijen en instrumenten (hoe?) Gebieden (waar?) 

Verbinden natuur binnen en buiten de stad 
Burgers / bewoners faciliteren om mee te praten 
zoals nu ook gebeurt bij de groenblauwe visie 

- Integrale benadering Realisatie meer woningen niet ten koste van 
groen, maar in bestaande (kantoor)gebouwen 



 
 

Kwaliteit groene verbindingen in de stad borgen 
(toetsbare functies) 

- Groen met functie gericht op 
behoud/verbeteren flora en fauna. Dus 
niet groen om de ‘kleur’. 

- Vastleggen definitie ecosysteem stad. 
Optimaal benutten mogelijkheden.  

Toetsing stedelijke plannen verplichten mbt 
groen (flora en fauna) 

- Richtlijnen/eisen aan leefomgeving -> 
toetsbaar 

- Welstandcommissie voor groen 
binnen/buiten de stad 

- Ruimte voor wijktuinen beheerd door 
burgers met ondersteuning gemeente 

 

Participatie 

- Kwaliteit natuur- en recreatiegebieden versterken 
- Zonering: voorkomen dat kwetsbare gebieden te druk worden 
- Bij participatie betrokkenen lang in het proces blijven vasthouden, ook bij beheer 
- Betere afstemming en samenwerking tussen provincie en metropoolregio Rotterdam Den Haag en andere grote gemeenten 
- Monitoring van voortgang van programma’s landschapstafels 
- Mogelijkheden benutten die beheer biedt (maaibeleid) 
- Grondpolitiek benutten om doelen te realiseren (zie bijvoorbeeld provincie Brabant) 
- Kansen voor natuur op golfbanen benutten 
- Maak de synergie tussen de opgaven zichtbaar 

 

Gezondheid (geen groepje, maar genoemde punten tijdens plenaire terugkoppeling) 

- KPMG heeft een interessant rapport uitgebracht over de baten van groen voor gezondheid. Zie 
http://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2012/5/teeb-rapport-groen-gezond-en-productief-16mei2012-1-.pdf 

- Gezondheidsvoordelen van groen en natuur kunnen vooral verwacht worden als dit uitnodigt tot bewezen, zet hier dus op in.  
- Zorgverzekeraars hebben belang bij groen en natuur vanwege de gezondheidseffecten, zij zouden dus hierin moeten investeren. 

 

Afsluiting 

Na een plenaire korte terugkoppeling van alle groepjes worden alle deelnemers bedankt voor hun inbreng en wordt de bijeenkomst afgesloten.  

http://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2012/5/teeb-rapport-groen-gezond-en-productief-16mei2012-1-.pdf

