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Onderwerp:

Afronding afspraken in het Hoofdlijnenakkoord t.a.v. de recreatieschappen en G.Z-H

Publiekssamenvatting:
Na de provinciale verkiezingen in 2015, heeft de coalitie zich twee doelen gesteld ten aanzien 
van het beëindigen van de deelname door de provincie aan de natuur- en recreatieschappen en 
het afbouwen van het provinciale dienstonderdeel Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H). Beide 
doelstellingen zijn inmiddels succesvol gerealiseerd. Dat is veel eerder dan gedacht. In een brief 
aan Provinciale Staten licht het College de bereikte resultaten toe. 
Met de natuur- en recreatieschappen is een nieuwe financieringsstructuur afgesproken die vanaf 
2018 ingaat. Het personeel van de G.Z-H (102 provinciale medewerkers) is per 1 januari 2017 in 
dienst getreden bij Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft de taken van de G.Z-H 
overgenomen. 
Dit is het resultaat van een constructief samenwerkingstraject met de schappen, de betrokken 
gemeenten, de vakbonden, de ondernemingsraad en Staatsbosbeheer.
Met de afronding van bovenstaande ontwikkelingen zijn gezamenlijk flinke stappen gezet in de 
richting van een slagvaardige, toekomstbestendige en transparante governance-structuur rondom 
de groen- en recreatieopgaven in onze provincie.

Advies:
1. Vast te stellen de informatieve brief aan Provinciale Staten inzake de afronding van de 

afspraken in het Hoofdlijnenakkoord t.a.v. de recreatieschappen en de G.Z-H.
2. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten, waarin wordt voorgesteld de brief voor 

kennisgeving aan te nemen, waarmee de staten in kennis worden gesteld over de afronding 
van de opgaven m.b.t. de recreatieschappen en G.Z-H uit het Hoofdlijnenakkoord.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies
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1 Toelichting voor het College

In de brief worden de behaalde eindresultaten met betrekking tot transitie recreatieschappen en 

afbouw G.Z-H beschreven. Deze opgaven uit het Hoofdlijnenakkoord zijn hiermee afgerond.

Financieel en fiscaal kader:

N.v.t.

Juridisch kader:

N.v.t.

2 Proces

Het betreft de afronding van ‘Transitie Recreatieschappen en GZH (TRG)’ als aparte opgaven uit 

het Hoofdlijnenakkoord. Het uitvoeren en bewaken van de gemaakte afspraken met de natuur- en 

recreatieschappen en met Staatsbosbeheer en het doorontwikkelen van de nieuwe 

financieringsstructuur is inmiddels overgedragen aan de reguliere lijnorganisatie.

3 Communicatiestrategie

Communicatie heeft al plaatsgevonden rondom de ondertekening van de overeenkomsten met de 

schappen en Staatsbosbeheer.

Geen aanvullende activiteiten.
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