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Onderwerp

Brief aan LNV over middelen voor beheer en onderhoud van Zuid-Hollandse

recreatiegebieden

Advies

1. Vast te stellen de brief aan de minister van LNV met een voorstel voor verdeling van

kosten van beheer en onderhoud van Zuid-Hollandse recreatiegebieden.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten over het voorstel

voor de verdeling van kosten van beheer en onderhoud van Zuid-Hollandse

recreatiegebieden worden geïnformeerd

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de minister van LNV met

een voorstel voor verdeling van kosten van beheer en onderhoud van Zuid-

Hollandse recreatiegebieden.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

- Brief aan minister Staghouwer van LNV over middelen voor beheer en onderhoud

van Zuid-Hollandse recreatiegebieden

- Brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten over het voorstel voor de verdeling

van kosten van beheer en onderhoud van Zuid-Hollandse recreatiegebieden

worden geïnformeerd

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

Openbaar 6 september 2022 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Staatsbosbeheer heeft het onderhoud van haar Rods-gebieden (recreatiegebieden om

de stad) de afgelopen jaren zonder rijks- of provinciale middelen moeten uitvoeren.

Kwaliteitsambities van Staatsbosbeheer en van de provincie Zuid-Holland zijn hierdoor

steeds moeilijker te realiseren. Deze problematiek is in oktober 2020 ambtelijk tussen

het ministerie van LNV, Staatsbosbeheer en de provincie besproken met als uitkomst dat

alle drie de partijen zich bereid toonden om, ondanks de eigen financiële beperkingen, te

kijken naar mogelijkheden om deze belangrijke recreatiegebieden ‘in de benen te

houden’. 

Inmiddels heeft Zuid-Holland structureel extra middelen gevonden op de provinciale

begroting, waarmee wij als provincie kunnen bijdragen aan het beheer van deze

gebieden. In de brief aan minister Staghouwer van LNV vragen wij het rijk om eveneens

bij te dragen aan de beheerkosten van deze Rods-gebieden. Tevens wordt LNV gevraagd

om bij te dragen aan het beheer van de nieuwe investeringen in de groenblauwe

structuur zoals opgenomen in het indicatieve woonbod dat Zuid-Holland op 31 mei 2022

heeft ingediend bij minister de Jonge.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0,00

Programma   : Ambitie 7 - Gezond en veilig Zuid-Holland

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

N.v.t.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Bij de bespreking van de Voorjaarsnota 2022 en de Kadernota 2023 is door Provinciale

Staten de wens geuit om bij het rijk aandacht te vragen voor de middelen voor het

beheer van recreatiegebieden. Gedeputeerde Staten hebben toegezegd dit te doen door

middel van een brief aan het ministerie van LNV. 

 

3 Proces

 De brief is afgestemd met Staatsbosbeheer. 

 

4 Participatie en rolneming

De rolneming van Zuid-Holland is in bovenstaande toelichting opgenomen. Participatie is

niet van toepassing. 
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5 Communicatiestrategie

 

Het verzoek om een bijdrage aan de beheerkosten van recreatiegebieden is gericht aan 

het ministerie van LNV, actieve communicatie naar een breder publiek past daar niet bij.

 


