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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-583701464

(DOS-2016-0000376)

Contact

M.H.E. Nijenkamp

mhe.nijenkamp@pzh.nl

Onderwerp:

Voortgang Groen 2016 

Publiekssamenvatting:

In het rapport ‘Voortgang Groen 2016’ worden de resultaten verantwoord die zijn bereikt in het 

jaar 2016 en het geld dat hieraan  is besteed. De resultaten dragen bij aan de drie beleidsdoelen 

Groen die de provincie heeft gesteld. Deze drie beleidsdoelen zijn:

 Het versterken van  recreatie in het groen en de beleving van het groen;

 Het behouden en waar mogelijk verbeteren van de biodiversiteit;

 Het stimuleren van duurzame grondgebonden landbouw / agrarisch ondernemerschap.

Voor de eerste keer wordt gebundeld in één rapport gedetailleerd inzicht gegeven in zowel de 

resultaten als de bestedingen aan de beleidsdoelen Groen. Met ingang van 2017 zal dit 

voortgangsrapport elk jaar verschijnen. 

Advies:

1. Vast te stellen de voortgangsrapportage ‘Voortgang Groen 2016’.

2. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten waarin het rapport ‘Voortgang Groen 

2016’ ter kennisgeving wordt aangeboden tegelijk met de jaarrekening.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel vaststelling 

voortgangsrapportage ‘Voortgang Groen 2016’. 

Besluit GS:
vastgesteld conform advies met een machtiging aan de portefeuillehouder voor de omzetting van 
de nota in een vormgegeven boekje.

Bijlagen:

- Voortgang Groen 2016

- GS brief aan Staten

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: M.H.E. Nijenkamp Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Damen, JH digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

Openbaar 10 april 2017
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1 Toelichting voor het College

Zie de GS brief aan de Staten.

De voortgangsrapportage Groen wordt geagendeerd parallel aan de Jaarstukken 2016. 

Als gevolg van het herinrichten van de financiële structuur Groen worden in het voortgangsrapport

enkele voorstellen gedaan die ter formele besluitvorming aan Provinciale Staten worden 

voorgelegd bij de Voorjaarsnota 2017. Voor deze route is gekozen omdat het voortgangsrapport 

zelf ter kennisgeving wordt aangeboden aan Provinciale Staten. Dit betreft:

 het verschuiven van budget tussen begrotingsdoelen Groen, te weten:

o ‘Landschapsbeheer en herstel landschapselementen’ een budget van € 2,2 miljoen 

verschuift van 3.4 naar 1.3;

o Een budget van € 0,5 miljoen per jaar gaat van 1.4 naar 1.3 voor het veilig en 

toegankelijk houden van groengebieden.

 het toevoegen of wijzigen van indicatoren:

o het opnemen van een verbeterde landelijk ontwikkelde graadmeter voor de 

biodiversiteit;

o toevoegen van indicatoren voor de landschapstafels, waarmee inzicht wordt gegeven 

in a) het tempo van uitvoering en b) de besteding van subsidie aan de drie 

provinciale groendoelen;

o een uitwerking van deelindicatoren voor de te ontwikkelen Barometer Duurzame 

Landbouw.

Tevens zal de herinrichting van de structuur van de financiële administratie en de aanpassing van 

de taken ter formele besluitvorming worden voorgelegd aan Provinciale Staten bij de 

Voorjaarsnota 2017.

Voor de GS-vergadering op 10 april 2017 is het rapport ‘Voortgang Groen 2016’, concept versie 

0.8 bijgevoegd. Opmerkingen en aanvullingen die eventueel nog volgen uit de vergadering

worden verwerkt in de definitieve versie. Deze laatste aanpassingen worden tevens verwerkt in 

het vormgegeven rapport ‘Voortgang Groen 2016’ dat aan de Staten zal worden verstuurd.

Financieel en fiscaal kader:

Het rapport ‘Voortgang Groen 2016’ is in nauwe samenwerking met FJZ tot stand gekomen om 

de aansluiting op de jaarrekening 2016 te borgen. De formele vaststelling van bovengenoemde 

budgetverschuiving, het toevoegen of wijzigen van indicatoren en de  herinrichting van de 

structuur van de financiële administratie door Provinciale Staten bij VJN is met FJZ afgestemd.

Juridisch kader:

Het rapport ‘Voortgang Groen 2016’ is juridisch getoetst.
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2 Proces

Zie de GS brief aan Provinciale Staten.

Om de uitvoeringsresultaten van de beleidsdoelen Groen beter aan te sluiten op de bestedingen 

en de meerjarige programmering is herinrichting van de structuur van de financiële administratie

noodzakelijk.

3 Communicatiestrategie

Voorstel:

1. In het persbericht over de jaarrekening vermelden dat een rapport ‘Voortgang  Groen 

2016’ is verschenen met de specifieke uitvoeringsresultaten en bestedingen in het 

groene domein.

2. Actief verspreiden van het voortgangsrapport onder de gebiedspartners waarmee de 

provincie samenwerkt aan de groene opgaven.

3. Vermelden op een geschikte plaats op de internetpagina’s van Zuid-Holland, bijvoorbeeld 

de pagina’s over groen of de Staat van Zuid-Holland.
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