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Onderwerp

middelen voor beheer en onderhoud van Zuid-Hollandse

recreatiegebieden

Geachte minister Staghouwer,

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

In 2006 hebben Rijk en provincie Zuid-Holland afspraken gemaakt over de realisatie en

beheer van nieuwe recreatiegebieden om de stad (Rods). Met het

Onderhandelingsakkoord decentralisatie Natuur van 20 september 2011 heeft het Rijk

de Rods-opgave laten vervallen als Rijkstaak. Hiermee stelde het Rijk ook niet langer

beheermiddelen voor de Rods beschikbaar. De provincie heeft een aantal nieuwe en

lopende Rods-projecten kunnen afronden en in eigendom overgedragen aan

gemeenten, waarbij met provinciale middelen het beheer is afgekocht. Dit was echter

niet aan de orde voor bestaande RODS gebieden, veelal in beheer van Staatsbosbeheer.

Beheer Rods-gebieden

Staatsbosbeheer heeft het onderhoud van haar Rods-gebieden de afgelopen jaren

zonder rijks- of provinciale middelen moeten uitvoeren. Gedeelde ambities op kwaliteit

zijn hierdoor steeds moeilijker te realiseren. Toenemende recreatiedruk vergroot

bovendien de noodzaak van intensiever, en dus kostbaarder, beheer. Ook de

noodzakelijke investeringen gericht op groot onderhoud (vervanging en vernieuwing)

blijven om die reden vrijwel geheel achterwege. 

In ambtelijk overleg tussen LNV, Staatsbosbeheer en de provincie op 21 oktober 2020 is

deze problematiek besproken. Alle drie de partijen toonden zich in dit overleg bereid

om, ondanks de eigen financiële beperkingen, te kijken naar mogelijkheden om deze

belangrijke recreatiegebieden ‘in de benen te houden’. 

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat door extra structurele middelen te vinden op

de provinciale begroting, wij in 2022 eenmalig € 1,4 miljoen beheersubsidie aan

Staatsbosbeheer voor het beheer van deze gebieden hebben verstrekt. Vanaf 2023

komen deze gebieden structureel in aanmerking voor een nieuwe regeling voor het

beheer en onderhoud van recreatiegebieden. Daarin wordt door de provincie voor

maximaal 40 procent  bijgedragen aan het beheer en onderhoud van de 1.400 ha Rods
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van Staatsbosbeheer. Voor het overige deel ontbreekt echter nog de financiering en

doen wij een beroep op een rijksbijdrage. 

De urgentie is groot: de recreatiegebieden in Zuid-Holland worden (gelukkig) steeds

intensiever gebruikt. Uit ons bezoekersonderzoek 2022 blijkt dat de natuur- en

recreatiegebieden van Zuid-Holland in totaal ruim 74 miljoen keer zijn bezocht; een

stijging van meer dan 50 procent ten opzichte van het aantal bezoeken in 2017. De

verwachting is dat de bezoekersdruk op de recreatiegebieden blijvend is en in de

toekomst nog verder zal toenemen. Ditzelfde geldt voor de kosten van het noodzakelijke

beheer en toezicht van de recreatiegebieden.

Nieuwe investeringen in groenblauwe structuur

Op 31 mei heeft provincie Zuid-Holland op verzoek van minister de Jonge van VRO een

indicatief woonbod ingediend. Wij hebben aangegeven wederkerige afspraken met het

rijk te willen maken over enkele randvoorwaardelijke thema’s zodat de woningen in de

meest dichtbevolkte provincie van Nederland daadwerkelijk gebouwd gaan worden. Eén

daarvan is dat we toekomstbestendig willen bouwen, waarbij we ook moeten investeren

in een groene gezonde metropool. Het is immers van vitaal belang dat de groei van het

aantal woningen en verdergaande verstedelijking samengaat met investeringen in de

kwaliteit en een voldoende niveau van beheer en onderhoud van de leefomgeving,

waaronder recreatiegebieden. Dit draagt bij aan de gezondheid van de inwoners

(bewegen, ontmoeten, sporten), aan de biodiversiteit, de opvang van water en de

verkoeling van de stad. 

In ons woonbod voorzien wij dat  de komende 10 jaar gekoppeld aan de woningbouw

minstens € 1 miljard aan investeringen benodigd is voor de realisatie van groenblauwe

structuren (met een geschat ruimtelijk beslag van ca. 1.000 ha) voor een

groen en gezond leef-, woon- en werkklimaat.  Dat sluit aan op de

Verstedelijkingsstrategie 2.0 voor Zuid-Holland, die met het

Landschapspark Zuidvleugel en het Nationaal Park Hollandse Duinen concreet invulling

geeft aan de inzet “groen groeit mee met de woningbouw” uit het coalitieakkoord

“Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” van 15 december 2021. 

Beheer nieuwe groenblauwe structuur.

Deze nieuwe groenblauwe structuren moeten ook beheerd worden. De organisatie en

financiering van dit beheer moeten nog opgestart worden. De kosten voor beheer en

toezicht van intensieve recreatiegebieden in Zuid-Holland bedragen jaarlijks gemiddeld

€ 2.300,- per ha per jaar.

Voorstel voor verdeling van beheer kosten

Wij vragen het Rijk om te zorgen voor voldoende middelen voor beheer en onderhoud

van de groene gebieden. Dit als aanvulling op de huidige forse inspanningen van

provincie en gemeenten om de beheerkosten zoveel mogelijk te dekken. 

Concreet doen wij een voorstel voor een rijksbijdrage van 50% aan het beheer van de

gebieden waarvan de beheerkosten nog niet gedekt zijn: de 1.400 ha bestaand

recreatiegebied van Staatsbosbeheer en de 1.000 ha nieuwe groenblauwe structuren

gekoppeld aan de woningbouwopgave, in totaal 2.400 ha. Voor de komende 10 jaar (de

periode 2023-2033) komt dit neer op een bedrag van € 27,6 miljoen. Deze periode stelt
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ons in staat om samen met de gemeenten de beheerkosten via een ingroeiregeling op

termijn in onze begrotingen op te nemen. 

Deze brief versturen wij op verzoek van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Het

voorstel met betrekking tot het beheer van de RODS gebieden hebben wij met

Staatsbosbeheer besproken. Met belangstelling kijken wij uit naar uw reactie op ons

voorstel en uw visie op een toekomstbestendig beheer van bestaande en nieuwe

recreatiegebieden in zuid Holland.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

waarnemend secretaris, voorzitter,

 

ir. J.C. van Ginkel MCM  drs. J. Smit

  

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij

rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.


