
 
 

Bijeenkomst groenblauwe leefomgeving woensdag 18 april 
Samenvatting opgehaalde inbreng 

 

Inleiding 

De provincie Zuid-Holland werkt samen met haar partners aan het opstellen van een nieuwe visie op 

de groenblauwe leefomgeving. Daarbij is gewerkt via een interactief proces met veel externe 

partners met als doel tot een gedragen visie te komen. Om in dat proces ook inbreng vanuit het Zuid-

Hollandse netwerk van (lokale) natuur- en streekorganisaties mee te nemen, heeft de provincie Zuid-

Holland Holland de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) gevraagd om hiervoor inbreng 

vanuit haar netwerk op te halen. De NMZH heeft daarom in december 2017 en maart 2018 twee 

eerdere bijeenkomsten voor haar netwerk georganiseerd. Ook hebben in januari en februari 2018 

expert meetings plaatsgevonden rond specifieke thema’s en is er eind maart een digitale enquête 

gehouden.  

 

Bij de bijeenkomst van 18 april stond het werkdocument voor de visie centraal. Dit werkdocument is 

tot stand gekomen op basis van alle inbreng die de provincie Zuid-Holland tot nu toe heeft opgehaald 

en zal verder uitgewerkt gaan worden tot een concept voor de visie.  

Na een welkomstwoord door Susanne Kuipers (NMZH) en een korte schets van het proces van de 

NMZH, licht zij de resultaten van de digitale enquête toe. Daarna geeft Ed Weijdema (Provincie Zuid-

Holland) een presentatie waarin hij een toelichting geeft op het werkdocument en het 

besluitvormingsproces van de visie. Zie ook de sheets van beide presentaties.  

 

Reacties op werkdocument 

Na de inleidende presentaties en het beantwoorden van vragen daarover, gaan de deelnemers in 

groepjes uiteen om met elkaar te benoemen wat de goede punten uit het werkdocument zijn en op 

welke punten nog aanvullingen of verbeteringen nodig zijn.  

 

Algemeen 

 Het verbindende karakter van het werkdocument is positief. Zowel de verbindingen die 

gelegd worden tussen sectoren als de verbinding met de samenleving (participatie).  

 Het is positief dat de visie behoorlijk ambitieus is.  

 Natuureducatie is van groot belang om ook voor de volgende generatie het draagvlak voor 

natuur te borgen. Dit krijgt nog te weinig aandacht in het werkdocument.  

 (Buiten)sport biedt kansen voor het verbinden van mensen met natuur. Aandacht hiervoor 

ontbreekt nu nog.  

 Het is goed dat er de nodige aandacht is voor de koppeling met economie en 

verdienmodellen. Een groenfonds biedt veel kansen. Dit moet nog wel een concrete invulling 

krijgen. Bijvoorbeeld door eigenaren van woningen in het groen extra te belasten met 

bijvoorbeeld € 10.000,- als vulling van een Groenfonds. 

 Er zouden slimmere manieren moeten komen om kosten en baten (ecosysteemdiensten) 

beter te organiseren, ook zorgverzekeraars zouden daar een belangrijke rol in kunnen spelen.  

 In het werkdocument worden nog te weinig keuzes gemaakt tussen ambities.  

 Uit het werkdocument blijkt niet duidelijk wat de bevoegdheid is van de provincie. Daardoor 

is nog niet inzichtelijk of en hoe de ambities waargemaakt kunnen worden.  



 
 

 Uit het werkdocument blijkt nog niet echt duidelijk om wiens groenblauwe leefomgeving het 

gaat. Richt de visie zich bijvoorbeeld op de groenblauwe leefomgeving van de inwoners van 

Zuid-Holland? Of die van (buitenlandse) toeristen?  

 Het woord natuur wordt in het werkdocument nog te sterk aan beleving en recreatie 

gekoppeld. Natuur is meer dan alleen wat dit voor de mens betekent en heeft ook een 

intrinsieke waarde.  

 In het document is vooral veel aandacht voor het ‘wat’, maar er zou ook meer aandacht 

moeten zijn voor ‘hoe’ dat te bereiken.  

 De visie Rijke GroenBlauwe Leefomgeving betreft een visie voor de lange termijn, de 

komende 30 jaar. Op onderdelen mag het wel ambitieuzer! Voorbeeld is dat er in de 

werkversie niets gezegd wordt over de ontwikkeling van de luchtvaart. Hierbij zouden echt 

radicale keuzes gemaakt kunnen worden, denk bijvoorbeeld aan een vliegveld in zee, 

daarmee zou de kwaliteit op land sterk verbeterd kunnen worden. 

 In het werkdocument staan nog veel dilemma’s waarover nog geen keuzes gemaakt zijn. 

Bijvoorbeeld schonere lucht en minder stikstofdepositie versus economische ontwikkeling en 

de aanpak van bodemdaling versus agrarische bedrijvigheid. Hierin zullen wel keuzes 

gemaakt moeten gaan worden.  

 Het is van groot belang om de waarde van natuur in de economie een plek te geven, dat geld 

ook voor zaken zoals de economische waarde van schone lucht.  

 De visie biedt nog weinig inzicht in de wettelijke opgaven en verplichtingen waarvoor de 

provincie aan de lat staat. Daardoor is lastig onderscheid te maken tussen wat er echt 

gedaan moet worden ('need to have') en wat aanvullende wensen en ambities zijn ('nice to 

have'). Dit is wel nodig om prioriteiten te kunnen stellen.  

 Er liggen nog onbenutte kansen om doelen met EU financiering te realiseren, bijvoorbeeld de 

POP subsidie.  

 Het is nog onduidelijk wat de rol van het Rijk is, bijvoorbeeld t.a.v. bodemdaling.  

 Groenblauwe glastuinbouw ontbreekt nog. Waarom niet eenzelfde opzet/aanpak als de 

ambitie voor de vergroening van bedrijventerreinen? Ook overhoeken in glastuinbouwgebied 

kunnen vergroenen, al is het maar voor de verbetering van de gezondheid van de 

werknemers tijdens een rondje lopen. 

 

Blauwgroen in en om de stad 

 Het is goed om in te zetten op groenblauwe aders als verbindingen, maar daarbij zou het wel 

een doelstelling moeten zijn dat deze aders ook doelmatig zijn. Het moet dus niet alleen om 

de kleur gaan.  

 Bouwen in de stad met behoud van groen is een mooie ambitie, maar in de praktijk verdwijnt 

er alleen maar groen. Er moet daarom een kader of beleid komen om de visie door te voeren 

in de lokale bestemmingsplannen. Het bevoegd gezag moet eenvoudiger kunnen toetsen of 

voorgenomen ontwikkelingen in lijn zijn met de visie. Deze zaken moeten bij de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet doorgevoerd worden. 

 Meervoudig ruimtegebruik is van groot belang en biedt veel kansen. Denk bijvoorbeeld aan 

verticaal groen en groene daken. Maar dit mag niet in de plaats komen van bestaand groen, 

het behouden van bestaand groen (en bijbehorende biodiversiteit) heeft prioriteit.  

 Groene vingers vanuit het landschap de stad in zijn erg belangrijk!  



 
 

 Voor stad lijkt het erop dat de provincie teveel op de stoel van de stad is gaan zitten. De 

provincie zal richting de stad vooral faciliterend moeten zijn, bijvoorbeeld door mee te 

betalen aan het in dienst nemen van stadsecologen (m.n. Kleinere gemeenten). De provincie 

moet ook meedenken op het vlak van scholing en educatie 

 

Gezondheid en welzijn 

 Zorgverzekeraars zijn belangrijke spelers om te betrekken bij de groenblauwe leefomgeving 

(preventie van ziekten).   

 De notie dat polders te saai zijn is vreemd, waarop is dit gebaseerd? 

 Preventie van ziekten door middel van een gezonde, groenblauwe leefomgeving is erg 

belangrijk. Het betrekken van de zorgverzekeraar DSW is mogelijk kansrijk!  

 Op de polis van een zorgverzekering zou inzichtelijk gemaakt moeten worden wat de 

zorgverzekeraar aan preventie doet (bijvoorbeeld investeren in een gezonde groenblauwe 

leefomgeving).  

 

Beleven en genieten van de leefomgeving 

 Diverse vormen van recreatie in één gebied gaan niet goed met elkaar samen (wrijving 

tussen verschillende recreanten) en vormen ook een belasting van natuurwaarden door 

verstoring. Het is daarom belangrijk om wat recreatie betreft keuzes te maken en niet altijd 

iedere vorm van recreatie te willen faciliteren.  

 Zonering is belangrijk om te voorkomen dat recreatie ten koste gaat van natuur. En ook om 

te voorkomen dat een te grote recreatiedruk de belevingswaarde van het landschap zelf 

(rust, stilte) aantast.  

 De inzet op meer doorsnijdingen van het landschap is onverstandig. Dit tast de beleving van 

het landschap juist aan.  

 Er zou terughoudendheid moeten zijn ten aanzien van de groei van het toerisme: recreatie 

zou voor toerisme moeten gaan.  

 Meer paden door natuurgebieden is niet altijd een goed plan. Maak dus keuzes welke 

gebruikers van een gebied je wilt faciliteren.  

 Gezondheid zou verbonden moeten worden aan beleven en genieten.  

 

Landschap en landbouw 

 Er zou een sterke koppeling moeten zijn met de energietransitie. Zo zou meer uitgewerkt 

moeten worden waar de energietransitie kan plaatsvinden. Bestaande verhardingen hebben 

hierbij de voorkeur boven groen een andere bestemming geven. Ook de energietransitie 

moet onderdeel uitmaken van natuurinclusief bouwen.  

 Bodemdaling: De doelstelling kan verder aangescherpt worden naar het stoppen van 

bodemdaling, alleen vertragen is niet genoeg. Stel dus als ambitie dat in 2050 in 75% van de 

gebieden die gevoelig zijn voor bodemdaling, de bodemdaling gestopt is. En leg bij de aanpak 

van bodemdaling een koppeling tussen CO2, biodiversiteit en landbouw.  

 Met betrekking tot bodemdaling kunnen steden meer actief zijn vanuit de gemeenten. Het 

veenweidegebied blijft achter.  

 Duisternis is een belangrijke landschappelijke kwaliteit en verlichting kan negatieve effecten 

hebben op soorten. Bij het integreren met groen is het dan ook van belang om rekening te 

houden met de impact van verlichting.  



 
 

 Een lange termijnvisie op een verduurzaming van de landbouw is nog onvoldoende 

meegenomen. Het moet gaan over de ontwikkeling van een multifunctionele- verbrede 

landbouw waarbij een relatie ligt met groenblauwe bufferzones en –verbindingen waarbij 

het beheer door de boeren plaatsvindt. Dit zal niet vanzelf op basis van vrijwilligheid gaan 

gebeuren.  

 De groene gebieden die niet tot het NNN behoren hebben een sterkere ruimtelijke 

bescherming nodig.  

 Er zou geen ruimte meer weggegeven moeten worden aan de niet-grondgebonden 

economie.  

 Er zou meer aandacht besteed moeten worden aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

Die is in veel gebieden in Zuid-Holland nu nog erg slecht. Daardoor resteert ook nog een 

grote opgave met betrekking tot de KRW doelen.  

 Extensivering van de landbouw is een must.  

 De bescherming van de kust krijgt in het document nog te weinig aandacht.  

 Er zou snel duidelijkheid moeten komen over de locaties voor woningbouw. Inzet op 

inbreiding is hierbij voor groot belang.  

 Om verdere aantasting van het landschap te voorkomen is het revitaliseren van oude 

bedrijventerrein erg belangrijk in plaats van het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen.  

 Het landschap wordt grotendeels bepaald door de dragers van een gebied. Daar kun je 

keuzes in maken. Beheer en onderhoud kosten echter veel geld, dus het is belangrijk om over 

verdienmodellen voor gebieden na te denken.  

 

Beheren, ontwikkelen en beschermen 

 De ambitie met betrekking tot het verlagen van de uitstoot van stikstof zou hoger moeten 

liggen. 

 Infrastructuur en verkeer hebben een grote invloed op natuur, gezondheid en landschap 

door onder andere versnippering (ruimteclaim), fijnstof en stikstofdepositie. Dit zou in de 

visie onderkend moeten worden. 

 De ambitie zou gericht moeten zijn op de realisatie van de ‘oude’ ecologische verbindingen 

(EHS van voor de herijking). Vanuit ecologisch opzicht is nooit bestreden dat die verbindingen 

nog altijd noodzakelijk zijn.  

 

Governance 

 De beoogde kwaliteitssprong van bestaande groen- en natuurgebieden zou concreter 

gemaakt moeten worden.  

 Het is belangrijk om vertrouwen te hebben in gebiedspartijen. Een goed voorbeeld is de SNL-

subsidie. Kan dit niet ook bij andere subsidies? 

 Het is belangrijk om de visie onderdeel te maken van de beleidscyclus (plan-do-check-act) en 

daarbij dus ook keuzes te maken waar je op inzet.  

 Voor de provincie als goede partner en bevoegd gezag / betrouwbare overheid is het van 

belang om voor heldere definities (bijvoorbeeld van wat natuurinclusieve landbouw is) te 

zorgen en een helder kader te schappen. Ook moet duidelijk gemaakt worden hoe de 

beschikbare middelen ingezet gaan worden. 



 
 

 Het moet duidelijk worden welke rol de provincie pakt: regie, samenwerken, mandaat, 

slagkracht en kleur bekennen zijn zaken die belangrijk zijn voor een goede opstelling van de 

provincie.  

 Het is van belang om naar de lange termijn te kijken, en niet slechts in termijnen van vier jaar 

te denken.  

 Het is belangrijk om successen samen te vieren. 

 Hoe is de juridische borging geregeld? Hoe kunnen partijen gehouden worden aan de 

afspraken? Een voorbeeld is bodemdaling, maar ook natuurinclusief bouwen, hierover 

moeten afspraken worden gemaakt die in zekere mate dan een verplichtend karakter krijgen, 

hoe leg je dat vast? Dient hiervoor een groennorm? Het is noodzakelijk dat de provincie 

hierin sturend op kan treden. 

 Het zou goed zijn om te werken met beloning, gedacht kan worden aan een puntensysteem. 

Met een puntensysteem zijn al ervaringen opgedaan bij bijvoorbeeld Boeren voor Natuur. 

 

 

 


