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Onderwerp

Recreatieperspectief Zuid-Holland 2030

Advies

1. Vast te stellen het Recreatieperspectief Zuid-Holland 2030

2. Vast te stellen de brief aan PS waarmee zij worden geïnformeerd over het

Recreatieperspectief Zuid-Holland 2030 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Recreatieperspectief Zuid-Holland

2030

4. Vast te stellen het persbericht waarmee bekendheid wordt gegeven aan het

Recreatieperspectief Zuid-Holland 2030

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om:
- In het Recreatieperspectief bij de ondertekening in het voorwoord toe te voegen
‘Namens het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland’;
- In het Recreatieperspectief een passage toe te voegen over watergebruik
(waterrecreatie/varen) en veiligheid op het water (mix van zwemmen en varen geeft
ook problemen);
- Een check te doen of de kaart op p.19 van het Recreatieperspectief het gewenste
perspectief geeft en zonodig aan te passen. Moet het ommetje door de stad daar niet
ook op naar voren komen?
- Ten aanzien van de financiën scherper te maken dat de dekking van de beheerskosten
bij (nieuwe) recreatie een gezamenlijke opgave/zoektocht  is; 
- In het Recreatieperspectief op p.46 bij de opsomming van baten bij de bullit
‘verminderde CO2-uitstoot’ ‘NOx-uitstoot’ toe te voegen en bij de bullit ‘draagvlak voor
de ingrijpende veranderingen’ toe te voegen dat dit ook kansen voor bufferzones en
perspectief biedt;
- In het persbericht het kopje ‘Recreatie: aantrekkelijke en toegankelijke omgeving voor
iedereen’ minder algemeen te maken..

Bijlagen

- Het Recreatieperspectief Zuid-Holland 2030
- GS-brief aan PS over het Recreatieperspectief 2030
- Persbericht over het Recreatieperspectief

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

Openbaar 10 januari 2023 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

De aanleiding en inhoud van het Recreatieperspectief 2030 en het proces waarmee het

tot stand gekomen is worden beschreven in de aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten. 

Hieronder volgt een toelichting ten aanzien van de raakvlakken die het

Recreatieperspectief Zuid-Holland 2030 heeft met andere portefeuilles. De inhoud van

het perspectief is gezamenlijk met collega’s van vanuit deze werkvelden opgesteld.

Toerisme en erfgoed

Het Recreatieperspectief Zuid-Holland 2030 richt zich op recreatief verblijf en bewegen

in de buitenruimte, zowel binnen als buiten de bebouwde kom en bij voorkeur dichtbij

de eigen woonomgeving. Er is veel overlap met het beleidsveld toerisme: dezelfde

bestemmingen, routes en gebieden worden immers door inwoners en bezoekers van

gebruikt. Erfgoed is een aantrekkelijke toeristische-recreatieve bestemming en dit wordt

in het Recreatieperspectief zo benoemd. Bij bezoekersmanagement (onder de pijler

Vertellen) is aangegeven dat dit gezamenlijk met de beleidsvelden toerisme en erfgoed

wordt opgepakt. 

Gezondheid

Hoofdstuk 2 van het Recreatieperspectief beschrijft het belang van recreatie. Hier wordt

aangegeven dat recreatie bijdraagt aan de fysieke en mentale gezondheid van inwoners

van Zuid-Holland en bijdraagt aan sociale inclusiviteit (elementen uit het begrip positieve

gezondheid).

Waterrecreatie en zwemwater

In het Recreatieperspectief zijn de 3 speerpunten van waterrecreatie benoemd en is een

kaart opgenomen met de kwaliteit van zwemwaterlocaties. Zowel voor waterrecreatie

als voor zwemwater is een themasessie met externe partners georganiseerd. 

Met het Recreatieperspectief Zuid-Holland 2030 is invulling gegeven aan toezegging uit

het regionaal waterprogramma t.a.v. toekomstverkenning zwemwater.

Mobiliteit

Onder de pijler Verbinden zijn in het Recreatieperspectief agendapunten opgenomen die

betrekking hebben op (fiets)mobiliteit, namelijk het ‘verbeteren van de veiligheid en het

comfort van verbindingen’, ‘barrières opheffen en nieuwe voorkomen’, ‘duurzame

mobiliteit bevorderen’ en ‘investeren in het fietsnetwerk met het provinciaal

toekomstbeeld fiets’.

Natuur

Het Recreatieperspectief Zuid-Holland besteedt vrij uitgebreid aandacht aan het

samengaan van natuur en recreatie, mede omdat hier vanuit onze externe partners

aandacht voor is gevraagd. Natuurgebieden zijn voor recreatie heel belangrijk, ze

worden hoog gewaardeerd en trekken veel bezoekers. Dat gaat vaak prima samen, maar

kan schuren met de natuurdoelstellingen. Andersom zijn recreatiegebieden voor natuur
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erg belangrijk. Vaak vormen recreatiegebieden belangrijke schakels voor het

natuurnetwerk.  

In het Recreatieperspectief is daarom als agendapunt opgenomen: ‘Het natuurnetwerk

en het recreatief netwerk ontwikkelen, uitbreiden en versterken. Waar mogelijk

overlappend maar drukke recreatieve bestemmingen en kwetsbare natuurgebieden bij

voorkeur niet laten samenvallen.’ Er zijn diverse andere agendapunten opgenomen die

bijdragen aan het ontwikkelen van twee verschillende netwerken die elkaar deels

overlappen en versterken.

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

Niet van toepassing

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Het Recreatieperspectief Zuid-Holland is in de GS brief ‘Toename druk op recreatieve

voorzieningen’ van 9 juni 2021 (PZH-2021-778083559) toegezegd aan Provinciale Staten.

 

3 Proces

 

Het Recreatieperspectief Zuid-Holland 2030 is gezamenlijk met onze partners opgesteld.

Daarvoor zijn regiosessies en themasessies georganiseerd. Op 7 december jl. is het

concept perspectief in een bestuurlijke bijeenkomst met de partners besproken. Het

belang van recreatie in Zuid-Holland wordt door onze partners onderkend en de ambitie

wordt gedeeld.

 

4 Participatie en rolneming

 Zie brief aan Provinciale Staten

 

5 Communicatiestrategie

 

Als het Recreatieperspectief Zuid-Holland 2030 wordt vastgesteld kan hieraan

bekendheid worden gegeven door middel van bijgevoegd persbericht.

 


