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Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Startdocument Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied

Geachte Statenleden,

Met deze brief bieden we het Startdocument voor het Zuid-Hollands Programma

Landelijk Gebied (ZH-PLG) aan. Dit document markeert de start van de langjarige

transitie die voor ons ligt. Samen met dit document versturen we u verschillende andere

stukken en brieven toe die samenhangen met het ZH-PLG. In de meegestuurde

Leeswijzer lichten we de samenhang toe.

Met het ZH-PLG werken we aan een toekomstbestendig, leefbaar, gezond en vitaal

platteland in onze provincie. Dat vraagt om herstel van het ecologisch systeem en een

nieuw perspectief op en voor onze land- en tuinbouwsector. De doelen vanuit het

Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) op gebied van natuur, stikstof, water,

stikstof en klimaat gaan ons daarbij helpen. Ook andere sectoren, zoals mobiliteit en

industrie, en daarmee ook het stedelijk gebied hebben een verantwoordelijkheid om bij

te dragen aan het behalen van de doelen en worden in samenhang bezien.

Het rapport van Remkes laat zien dat het belangrijk is om een onderscheid te maken in

een korte termijn en lange termijn aanpak. Daarbij richt de zeer korte termijn zich op

het creëren van stikstofruimte waarbij niet alleen gekeken wordt naar de

landbouwsector. Direct daarna vragen natuur, stikstof, water en klimaat om een

integrale blik op de toekomst. Als provincie nemen we deze lijn over. Daarnaast laat

Remkes zien hoe belangrijk het is om met een luisterend oor en open blik met elkaar het

gesprek te voeren met alle betrokkenen. Ook deze lijn nemen wij over. De provincie

heeft hierin als gebiedsautoriteit een regisserende, kaderstellende en faciliterende rol.  

Met de brief en het startdocument informeren Gedeputeerde Staten tegelijkertijd

Provinciale Staten en de gebiedspartners over de eerste contouren van de aanpak voor

het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG). De essentie van het

startdocument is: laten we met en in de gebieden van start gaan met wat we al wel
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weten. Dit brengt focus aan in de gebiedsprocessen om de integrale aanpak in goede

afstemming vorm te geven.

Belangrijk om in het achterhoofd te houden is dat het ZH-PLG niet de start is van het

werken aan de doelen op natuur, stikstof, wateren klimaat. Er zijn al veel lopende

samenwerking en gebiedsprocessen waarin daar nu al uitwerking aan wordt gegeven.

We hebben ook al op 6 juli 2022 het Gebiedsplan Stikstof 0.5 (PZH-2022-808714739)

besproken in Provinciale Staten. Het grootste verschil is dat de verschillende doelen nu

in één programma worden ondergebracht. De komende periode gaan we zorgen dat al

deze bestaande gebiedsprocessen op een goede manier een plek krijgen in het ZH-PLG. 

Op 1 juli dienen Gedeputeerde Staten de eerste versie van het gebiedsprogramma (ZH-

PLG 1.0) aan de minister voor Natuur en Stikstof aan. Deze versie zal nog niet voor alle

doelen van het NPLG uitgewerkte maatregelpakketten bevatten en er zullen de

komende jaren nog meerdere versies volgen. We verwachten nog meer duidelijkheid

van het Rijk wat precies opgeleverd moet worden op 1 juli met de kabinetsbrieven die

aangekondigd zijn. We weten ook dat de stikstofdoelen voor de andere sectoren, zoals

industrie, begin volgend jaar pas duidelijk zullen zijn.

Het is ook goed om te realiseren wat niet mee genomen wordt in het ZH-PLG, maar in

andere trajecten. Zo moet er ook nog invulling gegeven worden aan het proces “rol in de

ruimte”, waar zowel ZH-PLG als ook processen als regionale energie strategieën en

woon-werk locaties een plek moeten krijgen. Het is dus van belang de processen goed

intern af te stemmen, maar dit wordt niet allemaal in het ZH-PLG bij elkaar gebracht.

Vanuit de gebiedsprocessen van het ZH-PLG maken we inzichtelijk welke ruimteclaims er

zijn voor het behalen van NPLG-doelen, bijvoorbeeld de uitbreiding van het areaal

natuur en ruimte voor nieuwe verdienmodellen in de landbouw. Deze ruimteclaims

komen samen met andere ruimteclaims – zoals voor wonen en werken – in de

ruimtelijke puzzel, waar de integrale afweging wordt gemaakt.

Het vraagt veel afstemmen. Daarom hebben we gezocht naar kenmerken om de

gebiedsaanpak in te richten. We werken samen in drie kerngebieden: Kust en duinen,

Zuid-Hollandse Delta en Veenweiden. We hebben u hier eerder over geïnformeerd (PZH-

2022-810143262). De kerngebiedsplannen zullen we als provincie in de rol van

gebiedsautoriteit integreren tot het ZH-PLG 1.0. In het startdocument geven we aan wat

we daarvoor nodig hebben van de kerngebieden en hoe we samenwerken om dat te

realiseren. 

Het ZH-PLG 1.0 moet worden verankerd in de Omgevingsvisie en de

Omgevingsverordening. In de startnotitie voor de aanpassingen van het

Omgevingsbeleid ‘herziening 2023’ zullen we voor zover bekend de wijze en scope van

de aanpassingen opnemen. Hiermee geeft Provinciale Staten invulling aan de

kaderstellende rol ten aanzien van de doelen uit het NPLG en de beleidsmatige

doorwerking in het omgevingsbeleid.
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Samen met dit startdocument ontvangt u ook verschillende andere documenten, die

onderdeel uitmaken van het ZH-PLG. De Veenweidestrategie is de vertaling van het

startdocument voor het kerngebied Veenweiden. De andere gebieden zullen ook

dergelijke startdocumenten maken. De landbouwnotitie geeft aan welk nieuw beleid

nodig is om via de transitie van de landbouw de doelen van het NPLG te behalen én

tegelijk een perspectief te bieden voor de sector. De grondbank is een belangrijk

instrument voor de uitvoering van het ZH-PLG. Die uitvoering krijgt parallel aan het ZH-

PLG 1.0 vorm. De aanpak voor de PAS-melders is belangrijk voor het draagvlak in de

gebieden voor dit proces. We bieden deze stukken gelijktijdig aan, om de samenhang

zichtbaar te maken.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

waarnemend secretaris, voorzitter,

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