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VISIE RIJKE GROENBLAUWE 

LEEFOMGEVING

Visie in ontwikkeling

18 april 2018

ZUID-HOLLAND INVESTEERT IN EEN GEZONDE EN 

AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING 

Proces

11 april 2018 Visie in ontwikkeling besproken tijdens 

netwerkbijeenkomst Commissie 

Duurzame Ontwikkeling

24 april 2018 Versturen concept visie externe partners

4 mei 2018 Verzamelen opmerkingen extern / intern

22 mei Bespreking GS

13 juni 2018 Commissie Duurzame Ontwikkeling

22 juni 2018 Congres De Première

Zomer 

Najaar 2018

Inspraak 

Vaststelling Provinciale Staten
Blauwgroen in en 

om de stad

Blauwgroen in en om de stad

Ambitie

• Sturing, samenwerking en financiering landschapspark 

Zuidvleugel en blauwgroen in en om de stad door middel 

van het uitwerken van 6 regioprojecten met  het historisch 

watersysteem als drager voor ontwikkeling en de 

groenblauwe verbinding met het buitengebied, met lijnen 

als de Rotte, Vliet, Schie en Oude Rijn

Dilemma

• Stedelijke ontwikkeling door inbreiding in combinatie met 

biodiversiteit

Gezonde leefomgeving 

en welzijn
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Gezonde leefomgeving en welzijn

Ambities

• Preventieve gezondheid: levensverwachting neemt toe

• Beleving landschap is toegenomen

• Groen en water is nauw verbonden

Dilemma

• Hoe krijgen we voet aan de grond binnen de wereld van 

gezondheidszorg in relatie tot preventieve gezondheid?

Beleven en genieten 

van de leefomgeving

Beleven en genieten van de leefomgeving

Ambities

• Betere samenwerking recreatie & toerisme

• Magneetplekken nemen druk op natuurkernen weg

• Uitbreiding & optimalisatie routenetwerken

Dilemma

• Aanbrengen beleidsmatige keuzes

Landschap en Duurzame Landbouw

Landschap en Duurzame Landbouw

Ambities

• Verduurzaming landbouwketen doorgezet door 

innovatieaanpak

• Agrarisch landschap is rijker aan biodiversiteit

• Omgaan met bodemdaling (o.a. vertragen, stoppen)

Dilemma

• Grootschalig landbouw versus een gevarieerd en 

aantrekkelijk landschap

Beheren, 

ontwikkelen en 

beschermen
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Beheren, ontwikkelen en beschermen

Ambities

• Afronden NNN 2027

• Natuur en samenleving zijn in 2050 onlosmakelijk 

verbonden: beschermen, benutten, beleven én beheren 

zijn met elkaar in balans

Dilemma

• Prioriteit aan bufferzones óf groene verbindingen met - en 

in - de stad?

Governance

Governance

Ambities

• Zuid-Holland wil met alle bedrijfssectoren en lokale 

overheden afspraken maken over bijdragen van een 

nieuwe groene economie:

– Kwaliteitssprong bestaande gebieden en netwerken

– Versnellingstrategie waterrijke natuur

– Nieuwe arrangementen vergroening van de economie

• Realisering van vijf nieuwe Groene Cirkels


