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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-612720210 (DOS-2017-

0001917)

Contact

E.F. Weijdema

070 - 441 67 48

ef.weijdema@pzh.nl

Onderwerp:

Kerndocument Koers Rijke Groenblauwe Leefomgeving

Advies:

1. Vast te stellen het kerndocument Koers Rijke Groenblauwe Leefomgeving met bijlagen, 

inhoudende een samen met de maatschappelijke partners tot stand gekomen voorlopige richting 

voor de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving. De uitwerking van de visie en een 

handelingsperspectief komen voort uit de actualisatie van de Beleidsvisie Groen. Deze krijgt vorm 

door de uitwerking in een zestal opgaven:

1. Gezondheid: vergroten welzijn en welbevinden van de mens

2. Stad: meer groen en blauw in en om de stad

3. Economie: natuurlijk kapitaal meenemen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen

4. Participatie: stimuleren participatie en mede-eigenaarschap

5. Investeren in het landschap en erfgoed

6. Behoud en versterken natuurgebieden, cultuurlandschap/erfgoed, soortenbescherming 

en beheer; 

2. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over het Kerndocument Koers Rijke 

Groenblauwe Leefomgeving; 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Kerndocument Koers Rijke 

Groenblauwe Leefomgeving. 

Besluit GS:
Vastgesteld met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om in overleg met 
gedeputeerde Water tekstuele aanpassingen te doen, onder meer over gezonde leefomgeving.  

Bijlage(n): 
- Kerndocument Koers Rijke Groenblauwe Leefomgeving
- Doelenboom
- Overzicht van de binnengekomen initiatieven
- GS-brief aan Provinciale Staten

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: E.F. Weijdema Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Kuile, JG, ter digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 10 oktober 2017 31 december 2017
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1 Toelichting voor het College

Zie GS-brief.

Het kerndocument Koers Rijke Groenblauwe Leefomgeving is een tussenproduct als opmaat naar 

een visie en handelingsperspectief Rijke Groenblauwe Leefomgeving. De totstandkoming wordt 

gekenmerkt door een open planproces. Het doel van het kerndocument is om niet alleen met 

Provinciale Staten afspraken te maken over de globale lijn van een visie. Ook heeft het 

kerndocument een functie om het gesprek te voeren met maatschappelijke partners over de 

uitwerking van een proces dat is gestart met de organisatie van werkateliers in juni jl. De verdere 

uitwerking van de visie willen we immers samen met de maatschappelijke partners vormgeven, 

het is dan noodzakelijk om in dit stadium breed draagvlak te hebben over een voorlopige richting 

zoals uiteengezet in het kerndocument.

De provincie heeft na de decentralisatie de blik op natuurontwikkeling verruimd. Vanwege 

internationale verplichtingen is de afgelopen jaren vooral de focus gelegd op de aanleg en 

inrichting van nieuwe natuurgebieden. Maar het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in 

een evaluatie van het Natuurpact aangegeven dat dat niet voldoende is om de internationale 

doelen te halen. Daarom werkt de provincie Zuid-Holland aan een visie waarin hogere ambities 

worden benoemd. Tegelijk ziet de provincie tal van andere maatschappelijke ontwikkelingen op 

zich af komen. Al deze ontwikkelingen vragen om een ‘Rijke Groenblauwe Leefomgeving’ die 

vanuit een integrale afweging, gericht op de gezondheid en het welzijn van de inwoners in onze 

provincie is opgebouwd.

Deze aanpak vraagt op onderdelen om beleidsvernieuwingen die onderdeel uitmaken van het 

kerndocument. De provincie Zuid-Holland maakt van de inwerkingtreding van de nieuwe 

omgevingswet gebruik om het omgevingsbeleid te vernieuwen. Voor de groenblauwe 

leefomgeving betekent dit – met de vaststelling van de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving -

een wijziging van de huidige Beleidsvisie Groen. Een belangrijk deel van de Beleidsvisie Groen 

zal ongewijzigd worden overgenomen door het omgevingsbeleid. Voor de noodzakelijke 

beleidsvernieuwingen baseert de provincie Zuid-Holland zijn aanpak op de filosofie van de 

omgevingswet. Het kerndocument – en uiteindelijk de visie – vormt input voor een van de zes 

ambities uit de provinciale Omgevingsvisie: gezonde leefomgeving en aantrekkelijk landschap.

De visie is een module voor de provinciale Omgevingsvisie. Uitgangspunt is: het

Omgevingsbeleid is 'altijd klaar, nooit af’. We hebben nu al beleid, waar we in de meeste gevallen

goed mee uit de voeten kunnen, maar we staan altijd open voor beleidsvernieuwing als onze

ambities en de maatschappelijke opgaven daarmee gediend zijn. Uit het open planproces richting 

visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving zal blijken waar en welke beleidsvernieuwingen voor de 

groenblauwe leefomgeving aan de orde zijn.

Zoals gezegd gaat het met het kerndocument Koers Rijke Groenblauwe Leefomgeving om de 

vaststelling van de voorlopige koersen. Een open planproces kan nog gevolgen hebben voor de 

geschetste koersen. Ook zijn eventuele financiële gevolgen nu nog niet in beeld. Deze 

consequenties zullen bij de uitwerking van de visie in beeld komen. 
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Vanwege het open planproces en transparantie zal het kerndocument geplaatst worden op een 

provinciale website.

Financieel en fiscaal kader:

De vaststelling van het kerndocument Koers Rijke Groenblauwe Leefomgeving heeft geen 

financiële consequenties.

Juridisch kader:

Het kerndocument Koers Rijke Groenblauwe Leefomgeving heeft geen juridische consequenties.. 

De Koers is een opmaat naar een visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving die wettelijk verplicht is 

op grond van artikel 1.7 Wnb, 

2 Proces

Zie GS-brief. 

3 Communicatiestrategie

De vaststelling van het kerndocument Koers Rijke Groenblauwe Leefomgeving maakt onderdeel 

uit van een open planproces om te komen tot een visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving. 

Daarvoor vinden op verschillende momenten intern en extern bijeenkomsten plaats die onderdeel 

zijn van dit open planproces. Een open plan proces kenmerkt zich niet door een gestructureerde 

planning van activiteiten. Uw College wordt daarom periodiek geïnformeerd door de 

verantwoordelijke gedeputeerde over de voortgang en de communicatie(-momenten). In ieder 

geval zullen eind 2017/begin 2018 als vervolg op de werkateliers, bijeenkomsten worden 

georganiseerd om samen met onze partners verder te werken aan de uitwerking van de visie. 
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