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Hierbij ontvangt u ter kennisname het rapport ‘Voortgang Groen 2016’. Het rapport geeft inzicht 

in de uitvoeringsresultaten en de bestedingen met betrekking tot de beleidsdoelen Groen in 2016

en sluit aan bij de toelichting op de jaarrekening 2016.

Inhoud

Met ingang van dit jaar worden jaarlijks de uitvoeringsresultaten en de bestedingen voor de drie 

beleidsdoelen Groen tegelijk verantwoord in één voortgangsrapport ‘Voortgang Groen’. Dit  is één 

van de drie nieuwe instrumenten in de Planning & Control (P&C) cyclus Groen die worden 

ontwikkeld om de uitvoeringsresultaten, de bestedingen en programmering van de beleidsdoelen 

Groen beter te verbinden. De twee andere instrumenten zijn het Programma Zuid-Hollands Groen 

en het Kaderbesluit Groen. De drie instrumenten worden naar analogie met de 

Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten, het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur en 

het Kaderbesluit Infrastructuur ingericht.

Met het verschijnen van dit rapport wordt tevens invulling gegeven aan de toezegging aan 

Provinciale Staten van een voorstel voor het toevoegen van indicatoren voor de landschapstafels. 

Dit betreft indicatoren waarmee inzicht wordt gegeven in a) het tempo van uitvoering en b) de 

besteding van subsidie aan de drie provinciale groendoelen door de landschapstafels.

Proces

De ontwikkeling van het voortgangsrapport is afgestemd met de Statencommissie Duurzame 

Ontwikkeling. Met de klankbordgroep van deze commissie, bestaande uit de leden mevrouw Kip, 

mevrouw Koning en de heer Van Dieren is meer in detail ingegaan op de inrichting van het 

rapport.
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Procedure

Aanleiding voor het ontwikkelen van de drie nieuwe instrumenten in de P&C cyclus is gelegen in 

Motie 613 met als titel ‘Meer inzicht in uitvoering en bewaking financiën van aanleg 

Natuurnetwerk Zuid-Holland’ die is aangenomen op 1 juni 2016. Vervolgens is op 24 augustus 

2016 de ontwikkeling van de instrumenten aangekondigd in een brief aan Provinciale Staten 

(DOS-2016-0000376). Op 24 februari 2017 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de 

ontwikkeling middels een brief (DOS-2016-0000376).

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Bijlagen:

- Voortgang Groen 2016
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