
Beleidsfiches/ -theorieën

Groen&Water (incl. POP)



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016, § 2.1 Ganzenrustgebieden
Doel beleidsinstrument: De regeling heeft betrekking op gevallen waarin op percelen van een deelnemende agrariër in een ganzenrustgebied landbouwschade ontstaat
door overwinterende beschermde inheemse ganzen in de periode van 1 november t/m 31 maart daaraanvolgend, en is gericht op nalaten verjaging overwinterende

beschermde inheemse ganzen.
Nummer: 2.1 Natuur (versie nov 2017)

Beleid ganzenrustgebieden: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                            1.2                            1.3 Ambtelijk 2.1                        2.2 Uitvoerend 3.1                       3.2

Subsidie-instrument:
Subsidieregeling

Groen Zuid-Holland
2016, § 2.1

Ganzenrustgebieden

PS 1.4
De biodiversiteit in

Zuid-Holland is
behouden en waar
mogelijk versterkt

GS1.4.5 Faciliteren
verhogen

biodiversiteit in
'overig' gebied en

behoud beschermde
soorten.

Bieden ongestoorde
foerageermogelijk-

heden
voor overwinterende

beschermde
inheemse ganzen

én
bieden van een

alternatief
aan de agrariërs

voor het naar elkaar
toejagen van deze

ganzen

Meer ongestoord
foeragerende

overwinterende
beschermde

inheemse ganzen in
de drie rustgebieden

Verhoging aantal
ongestoorde

foerageermogelijk-
heden
voor

overwinterende
beschermde

inheemse ganzen
in drie

ganzenrustgebieden

Nalaten verjaging
overwinterende

beschermde inheemse
ganzen in drie

ganzenrustgebieden

VRM
 

Vogelrichtlijn, Verdrag
van Bonn

 

Beleidsvisie Groen
(Vanaf 1 jan 2017 is Wet

natuurbescherming o.g.v.

art. 1.12  wettelijke taak)

De Zuid-Hollandse
bijdrage aan

versterking mondiale
biodiversiteit.

 
Zuid-Holland wil een

toonaangevende
provincie zijn waar
mensen met plezier

recreëren.
 

Met een
aantrekkelijke groene

en gezonde
leefomgeving.



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Groen (SRG), Agrarische structuurversterking (2.2)
Doel beleidsinstrument : De regeling heeft betrekking op het met subsidiemiddelen faciliteren van agrarische structuurversterking in de vorm van vri jwillige kavelruil, gericht
op verbeterde ligging van agrarische kavels ten opzichte van de boerderij.
Nummer: 2.2 Groen (versie nov 2017)

Beleid Agrarische structuurversterking : Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel  Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Resultaat /
Prestaties

Activiteiten

Politiek 1.1                      1.2                                               1.3 Ambtelijk 2.1                                2.2 Uitvoering 3.1                               3.2

Beleidskader:
Beleidsvisie Groen SRG paragraaf

Zuid-Holland wil een
aantrekkelijke,

gezonde, veilige en
concurrerende
provincie zijn

waar
mensen met plezier
wonen, werken en

recreëren,
zowel voor bewoners,
forensen als toeristen

met
een groene

leefomgeving/
landschap

met een sterke
landbouwsector.

 
Waar mensen

gezond, betaalbaar
en duurzaam eten
kunnen krijgen.

PS1-5 Sterke positie
voor duurzame 
economisch 
rendabele

grondgebonden
landbouw

1.5.3 Faciliteren
aanvragen kavelruil

 

Versterking
agrarische structuur

door verbeterde
ligging van kavels

Per jaar nemen
tenminste 47

agrarische bedrijven
deel aan een

vrijwillige kavelruil.
Een kavelruilproject
wordt door derden

opgestart en
deelname is

vrijwillig.

Verbeterde
kavelstructuur

voor
agrarische

 bedrijfsvoering

-Uitvoeren activiteiten
die leiden

tot verbeterde
kavelligging
(zie bijlage)

 
door

Derde partijen
ondernemen ‘in het

veld’ binnen een

kavelruilproject.
- Afsluiten

kavelruilproject met
formele aktepassering.



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016, § 2.3 Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden, Wet natuurbescherming,
Verordening Ruimte

Doel beleidsinstrument: De regeling heeft betrekking op gevallen waarin wordt bijgedragen aan de doelen zoals geformuleerd in artikel 1.12 lid 1 van de Wet
natuurbescherming; dit is echter nog niet nader gespecificeerd en daarom is de subsidiemogelijkheid nog niet opengesteld
Nummer : 2.3 Natuur (versie nov 2017)

Beleid leefgebied en verbetering natuurwaarden: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                     1.2                                       1.3 Ambtelijk 2.1                               2.2 Uitvoerend 3.1                         3.2

Openstellingsbesluit
als uitwerking van het
subsidie-instrument
(paragraaf 2.3 Srg)

Subsidieregeling
Groen ZH 2016,

§ 2.3 Soortenbeleid
leefgebied en maat-
regelen verbetering

natuurwaarden
 

Wet

natuurbescherming,

 
Verordening Ruimte

De Zuid-Hollandse
bijdrage aan

versterking mondiale
biodiversiteit

De biodiversiteit in
Zuid-Holland  is

behouden  en waar
mogelijk versterkt 

Versterken en
beschermen van
populaties van

bedreigde dier- of
plantensoorten of op
het verhogen van de
natuurwaarden in

Zuid-Holland

Via
openstellingsbesluit
nader bepalen voor

welke plant- en
diersoorten subsidie

kan worden
aangevraagd

Via
openstellingsbesluit
nader bepalen voor

welke plant- en
diersoorten subsidie
welke resultaten zijn

vereist

Via openstellingsbesluit
nader bepalen voor
welke activiteiten

subsidie kan worden
aangevraagd

De Zuid-Hollandse
bijdrage aan

versterking mondiale
biodiversiteit.

 
Zuid-Holland wil een

toonaangevende
provincie zijn waar
mensen met plezier

recreëren.
 

Met een
aantrekkelijke groene

en gezonde
leefomgeving.

PS 1.4:
 De biodiversiteit in

Zuid-Holland is
behouden en waar
mogelijk versterkt  

 
PS 1.3:  

Groenblauwe  
structuur versterkt

samenhang stad-land
en recreatieve

gebruiks- en
belevingswaarde

landschap

VRM
 

Beleidsvisie Groen
(Vanaf 1 jan 2017 is Wet

natuurbescherming o.g.v.

art. 1.12  wettelijke taak)

GS1.4.5 Faciliteren
verhogen

biodiversiteit in
'overig' gebied en

behoud beschermde
soorten.

 
GS 1.4.1 Beschikbaar

krijgen grond voor en
inrichten van de

restantopgave van

het NNN incl.
verbindingen

 
GS1.4.2 Organiseren

en innoveren

natuurbeheer in
Natuurnetwerk

Nederland (NNN)

 
GS 1.3.3 Verbinden
en ondersteunen

vrijwilligersinzet in het
groen inclusief

maatschappelijke en
groene netwerken.



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Groen ZH 2016, (SRG) Groenparticipatie (2.4) & Betrokkenheid groen en natuur (2.5)
Doel beleidsinstrument : Het doel is te komen  tot een intensiever gebruik van de recreatie- of natuurgebieden en tot groei van het aantal vrijwilligers.
Nummer: 2.4 & 2.5 Groen (versie juni 2017)

Beleid Groenparticipatie & Betrokkenheid groen en natuur: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel (PS) Doel  (GS) Subdoel Verzamelprestaties 
Resultaat /
Prestaties

Activiteiten

Politiek 1.1  1.2 1.3 Ambtelijk 2.1                     2.2  Uitvoering  3.1                  3.2

Beleidskader:
VRM

Beleidsvisie Groen
SRG paragraaf 2.4
Groenparticipatie
(projectsubsidies)

&
SRG paragraaf 2.5

Betrokkenheid groen
en natuur

(programmasubsidies)

Aantrekkelijke
groene en gezonde

leefomgeving.

PS 1.3:
Groenblauwe

structuur versterkt
samenhang stad-land

en recreatieve
gebruiks- en

belevingswaarde
landschap

GS 1.3.3:
 Verbinden en
ondersteunen

vrijwilligersinzet in het
groen inclusief

maatschappelijke en
groene netwerken

 
(Groenparticipatie
en betrokkenheid
groen en natuur )

Vergroten
groenbeleving

door het
ondersteunen
van actieve

betrokkenheid
 van mensen
bij het groen

in hun omgeving,
 

voor
een hogere

groenparticipatie

- Alle kinderen in
Zuid-Holland

komen minstens
eens per

schooljaar in de
natuur

 
- 50% meer

vrijwilligers
 

- Meer duurzame
verbindingen voor
mensen tussen

groen en
gezondheid

Verhoging aantal:
- Kinderen die

minstens eens
per (school)jaar

in de natuur
komen

 
- Personen die de

natuur frequent
bezoeken ter
voorkoming /

vermindering van
gezondheids-

klachten
 

- Vrijwilligers die
vertellen over
natuur, natuur

herstellen,
soorten tellen,
groenten/fruit

telen in
stadsnatuur

- Uitvoeren
vernieuwende
projecten voor

groenparticipatie
(2.4)

 
- Ontwikkelen

netwerken tbv
contuiteit

groenparticipatie
(2.4, 2.5)

 
- Bieden

ondersteunings-
structuur voor
vrijwilligers en
initiatiefnemers

in
het groen (2.5)

Uitvoerings-
programma

De Groene Motor

Zuid-Holland wil een
toonaangevende

provincie zijn waar
mensen met plezier

recreëren.
 

Met een
aantrekkelijke groene

en gezonde
leefomgeving.



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016, § 2.6 Verwerving en inrichting ecologische verbindingen, Verordening Ruimte

Doel beleidsinstrument: De regeling heeft betrekking verwerving van (landbouw)gronden en deze inrichten als ecologische verbinding
Nummer: 2.6 Natuur (versie nov 2017)

Beleid Verwerving en inrichting ecologische verbindingen: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                  1.2                          1.3 Ambtelijk 2.1                  2.2 Uitvoerend 3.1                  3.2

Subsidieregeling
Groen ZH 2016,

§ 2.6 Verwerving en
inrichting ecologische

verbindingen
 

Verordening Ruimte

De Zuid-Hollandse
bijdrage aan

versterking mondiale
biodiversiteit

PS 1.4
De biodiversiteit in

Zuid-Holland is
behouden en waar
mogelijk versterkt

GS 1.4.1 Verwerven
en inrichten grond

voor het
Natuurnetwerk

Nederland inclusief
verbindingen.

 
GS1.4.2 Organiseren

en innoveren
natuurbeheer in

Natuurnetwerk
Nederland (NNN).

 

GS1.4.5 Faciliteren
verhogen

biodiversiteit in

'overig' gebied en
behoud beschermde

soorten.

Een jaarlijkse groei
van het aantal km

ecologische
verbindingzones

waardoor
natuurgebieden

verbonden
worden

Met elkaar
verbonden

natuurgebieden
Via

ecologische
verbindingzones

 
12 km per jaar

Aangelegde
ecologische

verbindingzone als
onderdeel van het

Natuurnetwerk
Nederland.

- Verwerven
ecologische

verbindingzone
 

- Inrichten
ecologische

verbindingzone

VRM
 

Beleidsvisie Groen
(Vanaf 1 jan 2017 is Wet

natuurbescherming o.g.v.

art. 1.12  wettelijke taak)

De Zuid-Hollandse
bijdrage aan

versterking mondiale
biodiversiteit.

 
Zuid-Holland wil een

toonaangevende
provincie zijn waar
mensen met plezier

recreëren.
 

Met een
aantrekkelijke groene

en gezonde
leefomgeving.



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling groen (Srg), paragraaf 2.8 Innovatieve Pilots Groene Cirkels, Verordening Ruimte
Doel beleidsinstrument: De subsidies voor Innovatieve Pilots Groene cirkels zijn gericht op pilots op het gebied van een duurzame economie, een aantrekkelijke
leefomgeving en /of functionele biodiversiteit (functioneel voor de onderneming) . Daarbij geldt dat de natuur als partner wordt gezien. De pilot moet worden uitgevoerd in
samenwerking met een onderneming, een overheid, een kennisinstelling en andere relevante partijen uit  de omgeving van de onderneming
Nummer:2.8.  Natuur (versie nov 2017)

Beleid groene cirkels: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                     1.2                        1.3 Ambtelijk 2.1                   2.2 Uitvoerend 3.1                       3.2

Subsidieregeling
groen (Srg),
paragraaf 2.8

Innovatieve Pilots
Groene Cirkels

 

Verordening Ruimte

GS1.4.5 Faciliteren
verhogen biodiversiteit
in 'overig' gebied en
behoud beschermde

soorten.
 

GS1.3.1 Realiseren en
verbeteren recreatieve

groen-en
watergebieden.

 
GS 1.3.3 Verbinden en

ondersteunen
vrijwilligersinzet in het

groen inclusief
maatschappelijke en
groene netwerken.

 
GS 3.2.1

 Kaders stellen,

uitvoeren en de

provincie vertegen-

woordigen voor energie

 
Natuurlijke processen

benutten voor
economische
waardecreatie,

duurzaamheid, kwaliteit
van de leefomgeving

verbeteren en
biodiversiteit versterken
door  faciliteren groene

cirkels.

Duurzame energie
stimuleren

Stoppen bijensterfte,
versterken
bestuiving.

Voldoende en goed
drinkwater

Grondstofkringlopen
Sluiten

Duurzaam vervoer
over water.

Klimaatneutrale
brouwerij Heineken

Wintersterfte
honingbij <10%

Verlagen
waterfootprint

bedrijven.
Circulaire

wijze omgaan met
grondstoffen.
Duurzaam

vervoer/transportrou
tes

Duurzame
bedrijfsterreinen in
relatie omgeving

Groen-blauwe
infrastructuur en

meer biodiversiteit
op bedrijfsterreinen.
Zuiveringmoeras bij

Heineken.
Groene corridor

Heineken –
Havenbedrijf Rdam

 

Campagne
Bijenlandschap.

Opstarten groene
cirkels (water,
functionele

biodiversiteit in de
vorm van

plaagregulatie e.d. ,
bijenlandschap, groene

corridor)
 

Aanleggen groen-
blauwe infrastructuur

 
Uitvoeren

intentieverklaring
Groene Corridor, pilots

Gouwe

De Zuid-Hollandse
bijdrage aan

versterking mondiale
biodiversiteit.

 
Zuid-Holland wil een

toonaangevende
provincie zijn waar
mensen met plezier

recreëren.
 

Met een
aantrekkelijke groene

en gezonde
leefomgeving.

PS 1.4:
 De biodiversiteit in

Zuid-Holland is
behouden en waar
mogelijk versterkt

 
PS 1.3:

Groenblauwe
structuur versterkt

samenhang stad-land
en recreatieve
gebruiks- en

belevingswaarde
landschap

 
PS 3.2:

Schone en

toekomstbestendige

energie

 
vanuit

Integratie economie
en biodiversiteit:

Natuur als Partner.

VRM
 

Beleidsvisie Groen
(Vanaf 1 jan 2017 is Wet

natuurbescherming o.g.v.

art. 1.12  wettelijke taak)



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Natuur- en landschapsbeheer, Wet natuurbescherming, Verordening Ruimte

Doel beleidsinstrument :  De subsidie wordt verstrekt voor het beheer van natuurbeheertypen en beheer van landschapsbeheertypen
Nummer: 2.9 Natuur (versie nov 2017)

Beleid Natuur- en landschapsbeheer: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                    1.2                                        1.3 Ambtelijk 2.1                               2.2 Uitvoerend 3.1                          3.2

Subsidieregeling
Natuur- en

landschapsbeheer
 

Verordening Ruimte

De Zuid-Hollandse
bijdrage aan

versterking van 
biodiversiteit

De biodiversiteit in 
Zuid-Holland is 

behouden en waar
mogelijk versterkt

 

GS1.4.2 Organiseren en
innoveren natuurbeheer

in Natuurnetwerk

Nederland (NNN)
 

GS 1.4.1 Beschikbaar

krijgen grond voor en

inrichten van de

restantopgave van het

NNN incl. verbindingen

 

GS1.4.5 Faciliteren

verhogen biodiversiteit in

'overig' gebied en

behoud beschermde

soorten.

 

GS1.3.1 Realiseren en

verbeteren recreatieve

groen-en watergebieden.

 

GS 1.3.2 Realiseren en

verbeteren recreatieve

routestructuren en

aansluiting stedelijk

gebied.

 

GS 1.3.3 Verbinden en

ondersteunen

vrijwilligersinzet in het

groen inclusief

maatschappelijke en

groene netwerken.

Behoud en
ontwikkeling van

(agrarische)
natuurgebieden en

landschappen
waardoor de

biodiversiteit niet
meer achteruit gaat.

Voor beheer en
onderhoud voordat
nieuwe natuur wordt
aangelegd, wordt €
0,5 mln (2018) tot €

2,2 mln per jaar vanaf
2022 beschikbaar

 
Completeren
natuurnetwerk

Nederland

-Op kwaliteit
gebrachte en

gehouden  bestaande
natuurgebied mbv

Kwaliteitsmeting SNL-
monitoring van

natuurbeheerplan
 

-Aangelegd nieuw
natuurgebied van

juiste kwaliteit
 

-Geschikt
weidevogelgrasland

in
agrarische

landschappen.

-Aanleggen nieuwe
natuurgebieden

 
-Op kwaliteit brengen

van bestaande
natuurgebieden

 
-Beheren en

onderhouden bestaande
en nieuwe

natuurgebieden en
natuurvriendelijk

agrarische
landschappen

VRM
 

Beleidsvisie Groen
(Vanaf 1 jan 2017 is Wet

natuurbescherming o.g.v.

art. 1.12  wettelijke taak)

PS 1.4:
 De biodiversiteit in

Zuid-Holland is
behouden en waar  
mogelijk versterkt

 
PS 1.3:

Groenblauwe
structuur versterkt

samenhang stad-land
en recreatieve
gebruiks- en

belevingswaarde
landschap

De Zuid-Hollandse
bijdrage aan

versterking mondiale
biodiversiteit.

 
Zuid-Holland wil een

toonaangevende
provincie zijn waar
mensen met plezier

recreëren.
 

Met een
aantrekkelijke groene

en gezonde
leefomgeving.



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Groen ZH 2016, (SRG prgf 10); Maatschappelijke initiatieven Duurzame Landbouw (2.10), Milieuwetgeving

Doel beleidsinstrument : Het doel is te komen tot kleine maatschappelijke initiatieven/ activiteiten die leiden tot verdere verduurzaming van de landbouw- en voedselketen.
Nummer: 2.10 Groen (versie nov 2017)

Beleid Maatschappelijke initiatieven duurzame landbouw: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel (PS) Doel  (GS) Subdoel Verzamelprestaties 
Resultaat /
Prestaties

Activiteiten

Politiek 1.1  1.2 1.3 Ambtelijk 2.1                     2.2  Uitvoering  3.1                  3.2

Beleidskader:
InnovatieAgenda

Duurzame Landbouw

SRG paragraaf 2.10
(met

Stimuleringsbudget
kleine maatschappe-

lijke initiatieven)

 
Uitvoerings-regeling

POP-3
 

Milieuwetgeving

Zuid-Holland wil een
toonaangevende

provincie zijn met een
aantrekkelijke groene

en gezonde
leefomgeving.

 
Waar mensen

gezond, betaalbaar
en duurzaam eten
kunnen krijgen.

 
Daartoe verbeteren

wij tevens de kwaliteit
van de leefomgeving.

 
En leveren wij de
Zuid-Hollandse

bijdrage aan
versterking mondiale

biodiversiteit.

PS 1.5 Sterke positie
voor duurzame
economisch
rendabele

grondgebonden
landbouw

 
Maar ook

PS 1.6: Gezondere
en veiliger

leefomgeving
 

PS 1.2 Goede

kwaliteit en kwantiteit
grond –en

oppervlakte water

 
PS 1.4 Biodiversiteit
behouden en waar

mogelijk versterkt.

GS 1.5.1 Opstarten
programma’s gericht

op kennis,
ontwikkeling en

innovatie
t.b.v.

verduurzaming van
de landbouw- en

voedselketen.
 

GS1.4.5 Faciliteren
verhogen

biodiversiteit in

'overig' gebied en
behoud beschermde

soorten.

 
GS 1.2.2 Beschermen

van

drinkwaterbronnen.

Meer
Maatschappelijke
initiatieven gestart
gericht op kennis,
ontwikkeling en

innovatie
programma’s gericht

op kennis,
ontwikkeling en

innovatie
 

t.b.v.
verduurzaming van
de landbouw- en
voedselketen.

Groter aantal
geslaagde

pilotprojecten /
proeven waarin
de landbouw- en

voedselketen
aantoonbaar

verduurzaming
laat zien

 
via

- Verhoging aantal
proeftuinen

 
- Verhoogde

kennisdeling

Geslaagde
pilotprojecten  /
proeven waarin
de landbouw- en

voedselketen
aantoonbaar

verduurzaming
laat zien

 
via

Proeftuinen en
kennisontwikkeling

Opzetten en uitvoeren
projecten en

initiatieven voor
duurzame innovatie

gericht op
verduurzaming van de

landbouw- en
voedselketen

Kennis- en Ontwikkel-
programma



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Natuurcompensatie Zuid-Holland, Verordening Ruimte 
Doel beleidsinstrument: De regeling heeft betrekking op gevallen waarin de provincie initiatiefnemer is van projecten ten gevolge waarvan natuurwaarden verloren gaan,
waarbij natuurcompensatie aan de orde is en waarbij de compensatiemaatregelen op gronden van derden worden uitgevoerd.
Nummer : 2.11 Natuur (versie nov 2017)

Beleid natuurcompensatie: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                                   1.2                        1.3 Ambtelijk 2.1                          2.2 Uitvoerend 3.1                         .2

Beleidskader:
Beleidsvisie Groen

 
Notitie staatssecretaris

EU-plattelands-
ontwikkelprogramma

(POP)
 

VRM

Subsidie-instrument:
Subsidieregeling

Natuurcompensatie
ZH
 

POP-EU-financiën
 

Verordening Ruimte

De Zuid-Hollandse
bijdrage aan

versterking mondiale
biodiversiteit

De biodiversiteit in
Zuid-Holland  is

behouden  en waar
mogelijk versterkt 

Faciliteren van  
verhogen 

biodiversiteit in 
gebieden buiten het

Natuurnetwerk
Nederland

Achteruitgang
weidevogelstand in
ZH tegengaan en de

stand versterken

1) Vestiging van
meer weidevogel-

broedparen
en

2) Meer jonge
weidevogels

vliegvlug

Gerealiseerd
geschikt

weidevogelgrasland
ter volledige

compensatie van
verdwijnend
leefgebied

weidevogels

Weidevogelvriendelijk
maaien, plas-dras

zetten van grasland,
verhogen waterpeil

De Zuid-Hollandse
bijdrage aan

versterking mondiale
biodiversiteit.

 
Zuid-Holland wil een

toonaangevende
provincie zijn waar
mensen met plezier

recreëren.
 

Met een
aantrekkelijke groene

en gezonde
leefomgeving.

PS 1.4:
 De biodiversiteit in

Zuid-Holland is
behouden en waar
mogelijk versterkt  

 
PS 1.3:  

Groenblauwe  
structuur versterkt

samenhang stad-land
en recreatieve

gebruiks- en
belevingswaarde

landschap

GS1.4.5 Faciliteren
verhogen

biodiversiteit in
'overig' gebied  en 

behoud beschermde
soorten. 

 
GS 1.4.1 Beschikbaar
krijgen grond voor en

inrichten van de
restantopgave van

het NNN incl.

verbindingen
 

GS 1.3.3 Verbinden

en ondersteunen
vrijwilligersinzet in het

groen inclusief

maatschappelijke en
groene netwerken.



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling artikel 10 Natuurbeschermingswet 1998 ZH (SGR 2.7), Verordening Ruimte  
Doel beleidsinstrument: De regeling heeft betrekking op beheer, onderhoud en inrichting van een klein aantal specifieke  natuurgebieden die zijn aangewezen onder de
Natuurbeschermingswet.
Nummer : 2.12 Natuur (versie nov 2017)

Beleid Natuurbeschermingswet 1998: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                         1.2                                1.3 Ambtelijk 2.1                           2.2 Uitvoerend 3.1                      3.2

VRM

 
Beleidskader:

Beleidsvisie Groen

SGR 2.7
 

Individuele
subsdiebeschikking

Gebaseerd op bijlage
IV (SGR)

 
Verordening Ruimte 

De Zuid-Hollandse
bijdrage aan

versterking mondiale 
biodiversiteit

PS 1.4:
 De biodiversiteit in

Zuid-Holland is
behouden en waar
mogelijk versterkt

GS1.4.1 Beschikbaar
krijgen grond voor en

inrichten van de
restantopgave van

het NNN incl.

verbindingen
 

GS1.4.2 Organiseren
en innoveren

natuurbeheer in

Natuurnetwerk
Nederland (NNN).

 

GS1.4.3 Actualiseren
Natura 2000

beheerplannen en

naleving
overeengekomen

afspraken

 
GS1.4.4 Faciliteren

agrarisch natuur- en
landschapsbeheer

 

GS1.4.5 Faciliteren
verhogen

biodiversiteit in

'overig' gebied en
behoud beschermde

soorten.

Behouden en

waar mogelijk
versterken

Biodiversiteit in Zuid-

Holland
in

klein aantal specifieke

natuurgebieden
met

specifiek aantal

natuurdoelen.

Meer weidevogel-
broedparen en

vestiging
meer jonge
weidevogels

 
Verhogen

biodiversiteit in het
landgoedbos,

grasland en vijvers
 

d.m.v.

bijbehorende beheer,
onderhoud en

inrichting.

-Geschikt
weidevogelgrasland

gerealiseerd als
geschikt leefgebied.

 
-Kwaliteit van het
bos, grasland, de

oevers en de
waterpartijen op
orde gehouden.

-Weidevogelvriendelijk
maaien, plas-dras

zetten van grasland,
verhogen waterpeil,
maaien en afvoeren,
snoeien en baggeren.

 
-Beheermaatregelen

om de kwaliteit van het
bos, grasland, de

oevers en de
waterpartijen op orde

te houden.

De Zuid-Hollandse
bijdrage aan

versterking mondiale
biodiversiteit.

 
Zuid-Holland wil een

toonaangevende
provincie zijn waar
mensen met plezier

recreëren.
 

Met een
aantrekkelijke groene

en gezonde
leefomgeving.



Naam subsidie: Begrotingssubsidie / Programmasubsidie waterschap Rivierenland voor de Gebiedagenda Water en Groen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
Doel subsidie: het mogelijk maken van het uitvoeren van de Gebiedsagenda Water en Groen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (A5H) in het belang van een
duurzame, veilige en landschappelijke waardevolle A5H, o.b.v. Samenwerkingsovereenkomst Water en Groen A5H 2015-2020. Draagt bij aan beleidsdoelen 1.2, 1.3 , 1.4 en
1.5 van de Beleidsvisie Groen en Provinciaal Waterplan.
Nummer beleidstheorie: 2.13 Groen (versie nov 2017)

Begrotingssubsidie Rivierenland (Gebiedsagenda A5H): Eén logisch denkraam

Politiek 1.1 1.2 1.3 Ambtelijk 2.1                             2.2 Uitvoering 3.1                              3.2

Begrotingssubsidie
 

Samenwerkings-
overeenkomst
waterschap

Rivierenlands en
Provincie

PS 1.4
De biodiversiteit in

Zuid-Holland is
behouden en waar
mogelijk versterkt

 
PS 1.3

Groenblauwe
structuur versterkt

samenhang stad-land

en recreatieve
gebruiks- en

belevingswaarde

landschap
 

m.n. Ablasserwaard
Vijfheerenlanden

(A5H)

Taak 1.4.3
Actualiseren Natura
2000 beheerplannen

en naleving
overeengekomen

afspraken
in

gebied A5H
(Samengestelde

opgaven)

Natuurvriendelijke
oevers, ecologische
verbindingszones,

verbetering inrichting
en morfologie

Realiseren
instandhouding
3 ecologische

verbindingszones,
verbetering

waterbodemkwaliteit

Gerealiseerde
maatregelen N2000,

ecologische
verbindingszones,

1 vispassage

Uitvoeren diverse
maatregelen: Herstel

N2000 Zouweboezem,
Boezems Kinderdijk,
Nautisch baggeren,

aanpassen peilbeheer,
vispassage,

natuurvriendelijke
oevers

Hoofddoel 
Maatschappelijke

opgave 
Doel Provinciaal subdoel

Concrete 
doelstelling 

Beleidsresultaat /
Prestaties

Activiteiten

VRM
 

Beleidsvisie Groen

De Zuid-Hollandse
bijdrage aan

versterking mondiale
biodiversiteit.

 
Zuid-Holland wil een

toonaangevende
provincie zijn waar
mensen met plezier

recreëren.
 

Met een
aantrekkelijke groene

en gezonde
leefomgeving.



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling buitenstedelijke recreatiegebieden, Verordening Ruimte

Doel beleidsinstrument: De regeling heeft betrekking van buitenstedelijke recreatiegebieden in bezit van een kleine tien eigenaren.

Nummer: 2.22 Recreatie (Concept-versie nov 2017)

Beleid Buitenstedelijke recreatiegebieden : Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                  1.2                          1.3 Ambtelijk 2.1                  2.2 Uitvoerend 3.1                  3.2

Subsidieregeling
buitenstedelijke

recreatiegebieden (nieuw)
 

Verordening Ruimte

Zuid-Holland wil een
aantrekkelijke,

gezonde, veilige en
concurrerende
provincie zijn

waar
mensen met plezier
wonen, werken en

recreëren,
zowel voor bewoners,
forensen als toeristen.

 
Zuid-Holland wil
bijdragen aan

versterking mondiale
biodiversiteit.

PS 1.3:
Groenblauwe structuur
versterkt samenhang

stad-land en
recreatieve gebruiks-
en belevingswaarde

landschap
 

PS 1.4:
 De biodiversiteit in

Zuid-Holland is
behouden en waar
mogelijk versterkt.

 
PS 3.5 Vraag en

aanbod wonen, werken
en voorzieningen in

balans.

GS1.3.1 Realiseren en

verbeteren recreatieve

groen-en watergebieden.
 

GS 1.3.2 Realiseren en

verbeteren recreatieve
routestructuren en

aansluiting stedelijk

gebied

 

t.b.v.

meer duurzame

verbindingen voor

mensen tussen groen en

gezondheid

 

GS 1.3.3 Verbinden en

ondersteunen

vrijwilligersinzet in het

groen inclusief

maatschappelijke en

groene netwerken.

GS1.4.5 Faciliteren

verhogen biodiversiteit in
'overig' gebied en

behoud beschermde

soorten.
 

GS 3.5.2 Adviseren over

en beoordelen
gemeentelijke ruimtelijke

plannen.

Verbeterde recreatieve
groen-en water-

recreatiegebieden,
routestructuren

en aansluiting stedelijk
gebied
m.b.v.

goed functionerende
keten van

buitenstedelijke
recreatiegebieden

in
aansluiting

op wensen van
gebruikers (bewoners,

toeristen).
.
 

Behoud en ontwikkeling
van natuurgebieden en

landschappen
waardoor de

biodiversiteit niet meer
achteruit gaat.

Goed functionerende
keten van

buitenstedelijke
recreatiegebieden
(in bezit van kleine

tien eigenaren)
in relatie tot

omliggende groen-
watergebieden en
binnenstedelijke

recreatiegebieden.
 

Beter aansluiten groen-
en watergebieden

bij beleving gebruiker,
recreanten.

 
Gevarieerder aanbod

van recreatieve
voorzieningen

in
aansluiting

op wensen van
gebruikers
cfm prov.

Leefstijlenatlas en
prov. Gebruiksmonitor.

Kwalitatief goed
(her)ingerichte en
beheerde groen-en

water-
recreatiegebieden
van één eigenaar

inclusief
gevarieerde
recreatieve

voorzieningen
in

aansluiting
op wensen van

gebruikers
cfm prov.

Leefstijlenatlas en
prov. Gebruiksmonitor.

 
(zie bijlage voor

specifieke prestaties

onder vastgestelde

terreinbeheermodellen

(TBM))

- Verrichten regulier en
groot onderhoud groen-en

water gebieden
inclusief

gevarieerde
recreatieve voorzieningen

binnen
één  recreatieschap

cfm.
vastgestelde

terreinbeheermodellen
(TBM)

- (Her)Inrichten
groengebieden

inclusief
gevarieerde

recreatieve voorzieningen
in

aansluiting
op wensen van gebruikers

cfm
prov. Leefstijlenatlas

en prov. Gebruiksmonitor.

Beleidsvisie Groen
 

VRM
 

Omgevingsbeleid



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Nationale Parken, Wet natuurbescherming, Verordening Ruimte
Doel beleidsinstrument: De regeling heeft betrekking Nationale Parken, ontwikkeling en implementatie van een governancemodel in de opstartfase van de nationaal
parken.
Nummer: 2.24 Natuur (CONCEPT versie nov 2017)

Beleid Nationale Parken : Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                  1.2                          1.3 Ambtelijk 2.1                  2.2 Uitvoerend 3.1                  3.2

Subsidieregeling
Nationale Parken

 
Wet

natuurbescherming
 

Verordening Ruimte

De Zuid-Hollandse
bijdrage aan

versterking mondiale
biodiversiteit.

 
Zuid-Holland wil een

toonaangevende
provincie zijn waar
mensen met plezier

recreëren.
 

Met een
aantrekkelijke groene

en gezonde
leefomgeving.

PS 1.4
De biodiversiteit in

Zuid-Holland is
behouden en waar
mogelijk versterkt

 
PS 1.3

Groenblauwe
structuur versterkt

samenhang stad-land
en recreatieve
gebruiks- en

belevingswaarde
landschap

 
PS 3.6

beschermd, bekend
en beleefbaar

cultureel erfgoed.

GS 1.4.1 Beschikbaar
krijgen grond voor en

inrichten van de

restantopgave van het
NNN incl. verbindingen

 

GS1.4.2 Organiseren en
innoveren natuurbeheer

in Natuurnetwerk

Nederland (NNN).
 

GS1.4.5 Faciliteren

verhogen biodiversiteit in
'overig' gebied en

behoud beschermde

soorten.

 
GS1.3.1 Realiseren en

verbeteren recreatieve

groen-en watergebieden.
 

GS 1.3.2 Realiseren en

verbeteren recreatieve
routestructuren en

aansluiting stedelijk

gebied.
 

GS 1.3.3 Verbinden en

ondersteunen

vrijwilligersinzet in het
groen inclusief

maatschappelijke en

groene netwerken.
 

GS 3.6.3 Erfgoedlijnen

ontwikkelen en
beleefbaar maken

Behoud en
ontwikkeling van

natuurgebieden en
landschappen
waardoor de

biodiversiteit niet
meer achteruit gaat.

 
Verbeterde

recreatieve groen-en
water-

recreatiegebieden,
routestructuren
en aansluiting
stedelijk gebied

passend bij wensen
van gebruikers

(bewoners, toeristen).
 

Speciale grote
groengebieden

creëren
door

Organiseren en
innoveren

natuurbeheer in
Natuurnetwerk

Nederland.

Goed functionerende
Nationaal Parken

Nieuwe Stijl
waarin

natuurgebieden,
waardevolle

landschappen en
cultureel erfgoed
versterkt worden
en beleefbaar zijn

en bijdragen
aan een

aantrekkelijke
leefomgeving.

Ingericht en beheerd
Nationaal Park
-nieuwe stijl-

 
cfm

kwaliteitsnormen als
aangegeven

in
handboek/standaard

Min.LNV
(is nog in ontwikkeling)

 
(nieuwe NP:

NL Delta

en Hollandse Duinen

2017 en 2018).

Opzetten
organisatiestructuur
(governancemodel)

Nationaal Park
-nieuwe stijl-

- Bekendheid
vergroten van het
Nationaal Park

 
- Inrichten Nationaal

Park
 

- Beheren Nationaal
Park

VRM
 

Beleidsvisie Groen
(Vanaf 1 jan 2017 is Wet

natuurbescherming o.g.v.

art. 1.12  wettelijke taak)



Beleidsfiches POP

(onder Groen&Water)



Naam beleidsinstrument: Uitvoeringsregeling POP3 ZH
Doel beleidsinstrument: 1.2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater, Kennisoverdracht en voorlichting § 2.1, Investeringen § 2.2 en § 2.6 en § 2.7 Samenwerking
Nummer: 7.1 POP (versie juni 2017)

Beleid POP 3  Grond- en oppervlaktewater: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestaties 
Resultaat /
Prestaties

Activiteiten

Politiek 1.1  1.2 1.3 Ambtelijk 2.1                             2.2 Uitvoering 3.1                              3.2

Brief  Staatssecretaris
 EZ over de invulling van

het Plattelands-
ontwikkelingsprogramma
(POP3) vijf punten (naast

4e):
1.Versterken innovatie,

verduurzaming en
concurrentiekracht

2. Gezond houden van
bedrijven van jonge,
gemotiveerde boeren
3.Natuur en landschap

5.Leader

 Uitvoeringsregeling

POP3 Zuid-Holland

Duurzamere
landbouw
waarbij:

1. Voorraad
grondstoffen niet

opraakt
2.Rekening wordt
gehouden met

klimaatverandering
3.Biodiversiteit beter

wordt geborgd.
m.b.v.

Zuid-Hollandse
bijdrage aan het

Gemeenschappelijke
landbouwbeleid

(GLB):
met als GLB-
subdoelen

a) Verhoging
duurzame landbouw

b) Tegengaan
klimaatverandering

c) Verminderen
broeikasgassen

PS 1.2 Goede
kwaliteit en kwantiteit

grond- en
oppervlaktewater

door
(pt. 4 van Stas EZ:)

Waterkwaliteit,
POP-maatregelen
M01, M04 en M16

GS 1.2.1 Bijdragen aan
bereiken evenwicht

tussen beschikbaarheid
en vraag zoetwater en

uitvoeren
voorkeursstrategieën

uit het Deltaprogramma
 

GS 1.2.3 Kaderstelling,
uitvoering en

monitoring KRW
grondwater- en

oppervlaktewater-
lichamen

 
Voldoende, kwalitatief

goed grond- en
oppervlaktewater voor

natuur, landbouw,
industrie, de bereiding
van drinkwater en de
leefbaarheid in het

algemeen;
voortvloeiend uit de
wet, de Europese

Kaderrichtlijn Water
(KRW) en afspraken in
het Deltaprogramma

Verzamelprestaties:
A. Informatieuitwisseling

B. Fysieke investeringen

voor ontwikkeling,
beproeving of

demonstratie innovaties

en bredere uitrol in
agrarische

ondernemingen

C. Bijdragen aan doelen
Kaderrichtlijn Water en de

Nitraatrichtlijn, herstel

natuurlijk toestand

watersystemen,
duurzaam optimaliseren

waterhuishouding en

maatregelen gericht op
voorkomen of beperken

van watertekorten,

wateroverlast, verzilting
en bodemdaling w.o. het

vergroten van het

watervasthoudend
vermogen van

landbouwgrond

D. Samenwerkingsverban-
den stimuleren die inno-

vaties in landbouwsector

ontwikkelen en testen

t.b.v. verduurzaming
landbouwsector

Prestaties door
uitgevoerde projecten:
A. Kennis en ervaring

uitgewisseld dmv
bijeenkomsten

B. Watersysteem is
geïnnoveerd voor
modernisering van

agrarische
ondernemingen en tbv
water- en klimaatdoelen
C. Samenwerkingsver-

banden opgericht
(zie Openstellings-

besluiten 2.1, 2.2 , 2.6
en 2.7 voor de
deelprestaties)

Uitvoeren projecten
voor:

-innovatie en
modernisering van

agrarische
ondernemingen

 
-herinrichting, inrichting,

of transformatie en
beheer van

watersysteem
voor

landbouw-, water- en
klimaatdoelen

 
Voorkomen en beperken

watertekorten,
wateroverlast, verzilting

en bodemdaling

-Verbetering

kwantiteit en kwaliteit
van water
en bodem

-Schoner worden van
het leefmilieu

-Minder wateroverlast



Naam beleidsinstrument: Uitvoeringsregeling POP3 ZH
Doel beleidsinstrument: 1.5 Duurzame landbouw, Investeringen § 2.3 Jonge landbouwers
Nummer:7.2 POP (versie juni 2017)

Beleid  POP 3  Jonge landbouwers: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Provinciaal subdoel 
Concrete 

doelstelling 
Beleidsresultaat /

Prestaties
Activiteiten

1.1  1.2 1.3 Ambtelijk 2.1                                2.2 Uitvoering 3.1                               3.2

Brief  Staatssecretaris
 EZ over de invulling van

het Plattelands-
ontwikkelingsprogramma

(POP3)  vijf  punten (naast
2e):

1.Versterken innovatie
3.Natuur en landschap

4.Waterkwalteit
5.Leader

Uitvoeringsregeling
POP3 Zuid-Holland

Duurzamere
landbouw
waarbij:

1. Voorraad
grondstoffen niet

opraakt.
2.Rekening wordt
gehouden met

klimaatverandering
3.Biodiversiteit beter

wordt geborgd.
m.b.v.

Zuid-Hollandse
bijdrage aan het

Gemeenschappelijke
landbouwbeleid

(GLB):
met als GLB-
subdoelen

a) Verhoging
duurzame landbouw

b) Tegengaan
klimaatverandering

c) Verminderen
broeikasgassen

1.5 Sterke positie voor
duurzame economisch

rendabele
grondgebonden

landbouw
door

(pt. 2 van Stas EZ:)
Gezond houden van
bedrijven van jonge,

gemotiveerde boeren,
POP-maatregel M04

1.5.1 Opstarten
programma's gericht

op kennis,
ontwikkeling en

innovatie landbouw
d.m.v.

Faciliteren van
innovatieve

investeringen
in  verduurzaming
van agrarische

ondernemingen van
jonge landbouwers

Duurzame aspecten:
a. Verbeteren

milieu,
b. Klimaat-

bestendigheid,
c. dierenwelzijn,
d. volks- en

diergezondheid,
e. landschap,
f. ruimtelijke

kwaliteit of
g. biodiversiteit

d.m.v. uitgevoerde
activiteiten door deze
jonge landbouwers

Prestaties
genoemd in

14 investerings-
categorieën (zie lijst)

gericht op
duurzamere
landbouw

Verrichten van
activiteiten binnen de

14 investerings-
categorieën gericht op
duurzamere landbouw:

 
(zie lijst met deze 14

investerings-

categorieën
in

Openstellingsbesluit

gepubliceerd  22-02‘16
POP3 jonge

landbouwers ZH 2016)

Investeringen in
materiële activa

Fysieke innovatieve
investeringen in

verduurzaming van
agrarische

ondernemingen van
jonge landbouwers

t.b.v.
verbeteren milieu,

klimaatbestendigheid,
dierenwelzijn, volks-
en diergezondheid,

landschap, ruimtelijke
kwaliteit of

biodiversiteit

1.5.1 Barometer

Duurzame landbouw

(in ontwikkeling)

1.5.1.1 Het aantal
proeftuinen (doelen)

1. kringlopen van

grondstoffen
2. regionale

voedselketens

3. biodiversiteit
1.5.1.3 De jaarlijkse

kosten van proef-

tuinen incl. het aandeel
POP3-subsidie

Procesindicatoren
(EU-output indicator)

-Overheidsuitgaven(€)
-Publieke en private
investeringen (€)

-Aantal  agrarische
bedrijven die met

publieke en private
investeringen (€) zijn

gesteund.



Naam beleidsinstrument: Uitvoeringsregeling POP3 ZH
Doel beleidsinstrument : 1.5 Duurzame landbouw, Kennisoverdracht en voorlichting § 2.1, Samenwerking innovaties, § 2.7 en §  2.8 en steun plaatselijke ontwikkeling § 3 Leader
Nummer : 7.3 POP (versie juni 2017)

Beleid  POP 3 Duurzame landbouw: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Resultaat /
Prestaties

Activiteiten

Politiek 1.1  1.2 1.3 Ambtelijk 2.1                               2.2 Uitvoering 3.1                              3.2

Brief  Staatssecretaris
 EZ over de invulling
van het Plattelands-

ontwikkelingsprogram-
ma (POP3)  vijf  punten

(naast 1e en 5e ):
2. Gezond houden van
bedrijven van jonge,
gemotiveerde boeren
3.Natuur en landschap

4.Waterkwaliteit

Uitvoeringsregeling
POP3 Zuid-Holland

Duurzamere
landbouw
waarbij:

1. Voorraad
grondstoffen niet

opraakt.
2.Rekening wordt
gehouden met

klimaatverandering
3.Biodiversiteit beter

wordt geborgd.
met behulp van
Zuid-Hollandse
bijdrage aan het

Gemeenschappelijk
landbouwbeleid

(GLB):
met als GLB-
subdoelen

a) Verhoging
duurzame landbouw

b) Tegengaan
klimaatverandering

c) Verminderen
broeikasgassen

PS 1.5 Sterke positie
voor duurzame

economisch rendabele
grondgebonden

landbouw
door

(ptnn 1 en 5  van Stas
EZ:)

1.Versterken innovatie ,
verduurzaming en
concurrentiekracht

5. Leader
 

POP-maatregelen M16
en M19

GS 1.5.1 Opstarten
programma's gericht op
kennis, ontwikkeling en

innovatie landbouw
 

GS 1.5.2 Participeren
in innoverende

samenwerkingsver-
banden

A. Verzamelprestaties
innovatieve landbouw

door alle LOS-projecten
waarmee

strategische thema’s en
en onderliggende

doelstellingen
uit  LOS

worden gehaald
(zie LOS)

 
B. Verzamelprestaties
innovatieve landbouw

door alle
samenwerkings-

projecten
in regionaal
en Europees

Parterschap verband
(EIP)

 

 

 

A. Prestaties door
uitgevoerde projecten

volgens doelen
uit  LOS

 
B. Resultaten van

samenwerking
(projecten)
in regionaal
en Europees

Parterschap verband
(EIP)

A. Uitvoeren projecten
voor  doelen uit Lokale

ontwikkelingsstrategieën

(LOS) in
de LEADER-gebieden

Holland Rijnland en Polders

met Waarden
 

(o.a. door

randvoorwaarden:

1.Instellen LAG, lokale

actiegroep cf. art.34*

2. Samenstellen LOS, een

vanuit de gemeenschap

geleide plaatselijke

ontwikkelingsstrategie

cf. art.33*

3. Uitvoering van concrete

acties passend binnen door

GS goedgekeurd LOS*

*VO (EU) 1303/2013))

 

B. Uitvoeren activiteiten
samenwerkingsprojecten

in regionaal

en Europees Parterschap
verband (EIP)

A. Bijdragen aan
Strategische thema’s

voor
innoverende landbouw

uit LOS
(Lokale ontwikkelings-

strategieën):
• versterking relatie

stad – land
• thema gezondheid
mens en omgeving
• principes uit de

circulaire economie
toegepast

• meetbare versterking
plattelandseconomie

door
Plaatselijke

ontwikkeling/Leader
 

B. Impuls geven aan
innovatieve landbouw

door
-verder ontwikkelen,

-valideren en
-verfijnen van kennis

-innovaties,
regionaal

en binnen het Europees
Parterschap voor
innovatie (EIP)

Procesindicatoren
1.5.1.2 Het aantal

deelnemers aan
samenwerkingsverbanden

die uitvoering geven aan

proeftuinen
 

1.5.2.3 Het aantal

samenwerkingen met
andere

netwerkorganisaties

GS vastgestelde LOS
(Lokale ontwikkelings-

strategieën) van
LEADER-gebieden
Holland Rijnland en

Polders met Waarden



Naam beleidsinstrument: Uitvoeringsregeling POP3 ZH
Doel beleidsinstrument: 1.4 De biodiversiteit behouden en waar mogelijk versterken, Investeringen § 2.5 PAS en natuur & landschap
Nummer: 7.4 POP (versie juni 2017)

Beleid POP 3  Biodiversiteit, natuur & landschap: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestaties 
Resultaat /
Prestaties

Activiteiten

Politiek 1.1  1.2 1.3 Ambtelijk 2.1                              2.2 Uitvoering 3.1                            3.2

Brief  Staatssecretaris
 EZ over de invulling
van het Plattelands-

ontwikkelingsprogramm
a (POP3) vijf punten

(naast 3e):
1.Versterken innovatie ,

verduurzaming en
concurrentiekracht

2. Gezond houden van
bedrijven van jonge,
gemotiveerde boeren

4.Waterkwalteit
5.Leader

Uitvoeringsregeling
POP3 Zuid-Holland

door
beheerscontracten

met agrariërs

Duurzamere
landbouw
waarbij:

1. Voorraad
grondstoffen niet

opraakt.
2.Rekening wordt
gehouden met

klimaatverandering
3.Biodiversiteit beter

wordt geborgd.
m.b.v.

Zuid-Hollandse
bijdrage aan het

Gemeenschappelijke
landbouwbeleid

(GLB):
met als GLB-
subdoelen

a) Verhoging
duurzame landbouw

b) Tegengaan
klimaat-verandering

c) Verminderen
broeikasgassen

1.4 De biodiversiteit is
behouden en waar
mogelijk versterkt

door
Natuur en landschap
(pt. 3 van Stas EZ:)
Natuur en landschap
volgens Natuurpact,
POP-maatregel M04

1.4.1 Inrichten van de
restantopgave
Natuurnetwerk

Nederland
 

1.4.5 Faciliteren
verhogen

biodiversiteit in
'overig' gebied en

behoud beschermde
soorten
door

behoud van
bestaande

natuurwaarden en
ontwikkeling van
nieuwe natuur

Inrichtings- (en aan-
leg)maatregelen:
-tbv specifieke

soorten,
-Landschaps-
elementen

-Vogelkerngebieden
 

Hydrologische
inrichtings- en

natuurversterkende
maatregelen PAS

en ICT / technische
voorzieningen

-Op kwaliteit
gebrachte en

gehouden  bestaande
natuurgebied

 
-Aangelegd nieuw
natuurgebied van

juiste kwaliteit
 

-Geschikt
weidevogelgrasland

in
agrarische

landschappen

Investeringen voor
herstel- of

inrichtingsmaatregelen
van landbouwpercelen

ten behoeve van
weidevogels,

biodiversiteit of
landschap.

Behoud en
ontwikkeling van

(agrarische)
natuurgebieden en

landschappen
waardoor de

biodiversiteit niet
meer achteruit gaat



Beleidsfiches

Milieu



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2016
Doel beleidsinstrument: ten behoeve van de verlening van een bijdrage aan gemeenten/grondeigenaren die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van
drugsafvaldumpingen
Nummer : 5.1  Mobiliteit (versie juni 2017)

Beleid opruiming drugsafval: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

    Politiek 1.1                   1.2                                          1.3 Ambtelijk 2.1                       2.2 Uitvoerend 3.1                        3.2

Beleidskader:
Beleidsvisie

Duurzaamheid en
Milieu

Er is 1
subsidie

toegekend

in 2016
voor een

dumping in

2015

Subsdieregeling
opruiming

drugsafval Zuid-
Holland

Opruimen
drugsafval-
dumpingen om
gevaren voor milieu
en gezondheid te
voorkomen.
 
Daarnaast om de
kosten voor
gemeenten en
grondeigenaren te
compenseren.

1.6 Een gezond(er)
en veilig(er)
leefmilieu

1.6.1 Kaders stellen
en de provincie

vertegenwoordigen
t.b.v.

alle gezondheids- en
millieuaspecten

Een schoon
provinciaal

grondgebied waar
drugsafval-

dumpingen zijn
opgeruimd

door
gemeenten en

grondeigenaren,
waardoor

gevaren voor milieu
en gezondheid

afnemen.

Schone specifieke
gebieden op
provinciaal

grondgebied,
waar drugsafval-
dumpingen zijn

opgeruimd
door

gemeenten en
grondeigenaren.

Aantal
schoongemaakte
gebieden waar

drugsafval-
dumpingen zijn

opgeruimd
door

gemeenten en
grondeigenaren

die daartoe kosten
hebben gemaakt

Opruimen van
drugsafvaldumpingen
door gemeenten en
grondeigenaren die

daartoe kosten hebben
gemaakt



Naam beleidsinstrument:Subsidieregeling Programma financiering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen Zuid-Holland (NSL)
Doel beleidsinstrument: De doelstelling van de Rijksbrede subsidieregeling is het tijdig  verbeteren van de luchtkwaliteit en te voldoen aan de door de Europese Unie
vastgestelde grenswaarden voor NO2 en PM10
Nummer: 5.2  Mobiliteit (versie juni 2017)

Beleid lokale luchtkwaliteitsmaatregelen: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Resultaat /
Prestaties

Activiteiten

Politiek 1.1                 1.2                                           1.3 Ambtelijk 2.1                     2.2 Uitvoerend 3.1                        3.2

Beleidskader:
Beleidsvisie

Duurzaamheid en
Milieu

Zie ook 7e

voortgangsrapportage

NSL:
Doelstelling is nagenoeg

gehaald (100% door

PZH) nog niet op
beperkt aantal

wegvakken voor gem.

Rotterdam en Den Haag.  Subsidieregeling
NSL

Wij willen dat de
luchtkwaliteit in Zuid-
Holland verbetert.
Is ook goed voor
vestigingsklimaat.

1.6 Een gezond(er)
en veilig(er)
leefmilieu

  1.6.3 Uitvoeren van
maatregelen voor

beheersbaar
houden, saneren en

voorkomen van
knelpunten in de

luchtkwaliteit
t.b.v.

gezond(er) en
veilig(er) leefmilieu

Uitvoeren
NSLmaatregelen

door
alle NSL-partners

 
t.b.v

beheersbaar
houden, saneren en

voorkomen van
knelpunten in de

luchtkwaliteit
 

Voorgenomen maatregelen
uit het NSL zie link:

https://www.rijksoverheid.nl/d
ocumenten/brochures/2011/0

1/03/nationaal-
samenwerkingsprogramma-

luchtkwaliteit

Aantal blootgestelde
personen boven
EU-grenswaarde

stikstofdioxide (NO2)
in 2015 is nul
langs wegen

 
o.a.

door uitgevoerde
NSL-maatregelen
door alle NSL-

partners.

Gerealiseerde  NSL-
maatregelen/

prestaties die onder
o.a. volgende

categorieen vallen:

 Schoner OV
 Schonere

Binnenvaart

 Electrische
laadpalen

 Verbeterde

verkeers-

doorstroming
 

zie link naar monitoringtool

voor aantal specifieke

maatregelen: https://www.nsl-

monitoring.nl/monitoring-

nsl/exporteren/maatregelen/

 

Organiseren, plannen,
realiseren van

prestaties die o.a.
onder de volgende
categorieen vallen:

- Bevorderen
schoner OV

- Bevorderen
schonere
binnenvaart

- Verbeteren
verkeers-
doorstroming,

- Aanleggen
elektrische
laadpalen

- Beperken uitstoot
inrichtingen

Coalitie-akkoord

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2011/01/03/nationaal-samenwerkingsprogramma-luchtkwaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2011/01/03/nationaal-samenwerkingsprogramma-luchtkwaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2011/01/03/nationaal-samenwerkingsprogramma-luchtkwaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2011/01/03/nationaal-samenwerkingsprogramma-luchtkwaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2011/01/03/nationaal-samenwerkingsprogramma-luchtkwaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2011/01/03/nationaal-samenwerkingsprogramma-luchtkwaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2011/01/03/nationaal-samenwerkingsprogramma-luchtkwaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2011/01/03/nationaal-samenwerkingsprogramma-luchtkwaliteit
https://www.nsl-monitoring.nl/monitoring-nsl/exporteren/maatregelen/
https://www.nsl-monitoring.nl/monitoring-nsl/exporteren/maatregelen/
https://www.nsl-monitoring.nl/monitoring-nsl/exporteren/maatregelen/
https://www.nsl-monitoring.nl/monitoring-nsl/exporteren/maatregelen/
https://www.nsl-monitoring.nl/monitoring-nsl/exporteren/maatregelen/
https://www.nsl-monitoring.nl/monitoring-nsl/exporteren/maatregelen/
https://www.nsl-monitoring.nl/monitoring-nsl/exporteren/maatregelen/
https://www.rijksoverheid.nl/d
ocumenten/brochures/2011/0
1/03/nationaal-samenwerkingsprogramma-luchtkwaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/d
ocumenten/brochures/2011/0
1/03/nationaal-samenwerkingsprogramma-luchtkwaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/d
ocumenten/brochures/2011/0
1/03/nationaal-samenwerkingsprogramma-luchtkwaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/d
ocumenten/brochures/2011/0
1/03/nationaal-samenwerkingsprogramma-luchtkwaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/d
ocumenten/brochures/2011/0
1/03/nationaal-samenwerkingsprogramma-luchtkwaliteit
https://www.nsl-monitoring.nl/monitoring-nsl/exporteren/maatregelen/
https://www.nsl-monitoring.nl/monitoring-nsl/exporteren/maatregelen/
https://www.nsl-monitoring.nl/monitoring-nsl/exporteren/maatregelen/


Beleidsfiches

Mobiliteit



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017, Paragraaf 2, Infrastructurele projecten
Doel beleidsinstrument: Verbeteren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid of leefbaarheid
Nummer: 6.2  Mobiliteit (versie juni 2017)

Beleid infrastructurele projecten: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                                   1.2                                      1.3 Ambtelijk  2.1                            2.2 Uitvoerend 3.1                                 3.2

Beleidskader: Visie Ruimte en
Mobiliteit incl Programma

Mobiliteit, alsmede  Programma
Zuid-Hollandse Infrastructuur
(PZI) incl. Gebiedsagenda

Mobiliteit, Beoordelingskader
Infra PZI.

 
(Vanaf dit jaar valt deze

paragraaf binnen de
gebiedsagenda)

Subsidieregeling SRM
2017 pararaaf 2

Een optimaal
functionerend

mobiliteitssysteem
blijft een essentiële
voorwaarde voor de
economie van ZH.
De PZH zet, naast
het verbeteren van
de bestaande en

aanleg van nieuwe
infrastructuur,

 ook in op het beter
benutten en slimmer
gebruiken van de

bestaande capaciteit
van het

mobiliteitssysteem.
Dit kan door de

vraag naar mobiliteit
meer af te stemmen
op het aanbod van
infrastructuur en
vervoermiddelen.

Daarbij is het
streven de

verkeersveiligheid te
verbeteren en het

aantal
verkeersslachtoffers

te verminderen.

Doel 2.1:
Instandhouding,

Bereikbaarheid en
Verkeersveiligheid

op orde

2.1.4: Uitvoeren van
projecten /

maatregelen voor
bereikbaarheid en
verkeersveiligheid
2.1.5: Uitvoeren

projecten,
programma’s en

maatregelen gericht
op betere benutting
van de infrastructuur

Regionaal project of
lokaal project dan

wel regionaal
openbaar vervoer
project die ziet op
verbetering van /

betrekking hebbend
op de verbetering

van de
verkeersveiligheid,
bereikbaarheid of

leefbaarheid;

Verbeteren
bereikbaarheid,

verkeersveiligheid
en leefbaarheid

d.m.v.
- Snelheidsrem-

mende
maatregelen

- Weg- en bouw-
werken

- Verkeers-
inrichting en
verkeers-

communicatie

Prestaties die onder
de volgende

categorieen vallen:
- Snelheidsremme

nde maatregelen
- Weg- en
bouwwerken

- Verkeers-
inrichting en
verkeerscom-

municatie
(zie bijlage voor de

specifieke

prestaties)

Organiseren, plannen,
realiseren van

prestaties die vallen
onder

Snelheidsremmende
maatregelen,

Weg- en bouwwerken,
Verkeersinrichting en
verkeerscommunicatie



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017, Paragraaf 3/4, Openbaar vervoer over weg en spoor en water
Doel beleidsinstrument: algemeen toegankelijk openbaar vervoer
Nummer: 6.34  Mobiliteit (versie juni 2017)

Beleid openbaar vervoer over weg, spoor, water: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                             1.2                               1.3 Ambtelijk 2.1                                2.2 Uitvoerend 3.1                        3.2

Beleidskader: Visie
Ruimte en Mobiliteit

incl Programma
Mobiliteit, alsmede
Programma Zuid-

Hollandse
Infrastructuur (PZI)

SRM paragraaf 3/4
gericht op het OV
over weg en spoor,
alsmede over water.

 
(Paragraaf 4: volgend

jaar waarschijnlijk

onderdeel van de

gebiedsagenda)

(Hoogwaardig) OV

levert een steeds
grotere bijdrage aan
economisch
vestigingsklimaat in
ZH. Ook levert OV
belangrijke bijdrage
aan beheersbaar
houden en waar
mogelijk reduceren
van congestie in
stedelijk netwerk.
 
OV heeft ook een
belangrijke sociale
functie. Want OV
draagt bij aan vitaal
en leefbaar houden
landelijk gebied, met
doelstelling om OV
efficienter in te
richten en beter aan
te laten sluiten op
vraag, zodat
kwetsbare groepen
in samenleving
mobiel kunnen
blijven.

Doel 2.2: Een
adequaat OV-
aanbod in Zuid-

Holland

 

Taak 2.2.2:
Aanbesteden en

sturen regionale OV-
concessies en –

contracten
t.b.v.

exploiteren en

ontwikkelen

openbaar vervoer.

(Wet personen-
vervoer 2000)

 
In SRM 2018
meenemen:

Taak 2.2.3 Uitvoeren

van projecten /

maatregelen voor

openbaar vervoer

infrastructuur

&

Taak 2.2.4 Uitvoeren

van projecten /

maatregelen ter

verbetering van de

kwaliteit van het OV

Goed
functionerende

dienstverlening OV
voor bus, regionaal
spoor en waterbus

en
Infrastructuur OV

 op orde
en

Verbeterde kwaliteit
OV

 
t.b.v.

aanbieden en
verbeteren regulier

OV
voor

Het vitaal en
leefbaar houden van

het stedelijke en
landelijk gebied

en
Het bevorderen van

het economisch
vestigingsklimaat in

Zuid-Holland

Aanbieden en
verbeteren (meer)
regulier OV sociaal

veilig betrouwbaar,
betaalbaar,

beschikbaar  en

comfortabel vervoer
van OV-reizigers  uit

te laten voeren

door
concessiehouders

(en gemeenten tbv

SRM 2018)

Sociaal veilig,
betrouwbaar,
betaalbaar,

beschikbaar  en
comfortabel vervoer
van OV-reizigers

 
(zie specifieke

prestaties in bijlage

zoals gereden
Dienstregelinguren

(DRU’s))

Vervoeren OV-reizigers
door concessiehouder

op sociaal veilige,
betrouwbare,
betaalbare,

beschikbare  en
comfortabele wijze via:

 
• Exploiteren OV-

lijnen
• Uitvoeren speciale

OV-projecten (o.a.
gericht op verhogen
Sociale veiligheid).

Ontbrekend:
Overkoepelende

OV-visie
 

Lopend:
Beleidskader vervoer

over water

Ontbrekend: 
Overkoepelende  

OV-visie  
 

Lopend: 
Beleidskader  

vervoer over water 



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017, Paragraaf 5, Collectief vraagafhankelijk vervoer
Doel beleidsinstrument: algemeen toegankelijk op maat gesneden openbaar vervoer
Nummer: 6.5  Mobiliteit (versie juni 2017)

Beleid collectief vraagafhankelijk vervoer: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                               1.2                                 1.3 Ambtelijk 2.1                             2.2 Uitvoerend 3.1                          3.2

Beleidskader: Visie
Ruimte en Mobiliteit

incl Programma
Mobiliteit, alsmede
Programma Zuid-

Hollandse
Infrastructuur (PZI)

 
Ontbreekt: OV-visie,

 
Pilot Zuidelijke

Randstad
 

Ontwikkelagenda OV

SRM paragraaf 5
gericht op het
uitvoeren van

collectief
vraagafhankelijk

vervoer
 

Volgend jaar

waarschijnlijk

onderdeel van de

gebiedsagenda

Vitaal en leefbaar
houden van het
landelijk gebied door
compleet maken
mobiliteitsnetwerk
gericht op vervoer
van OV-reizigers.

Nevenopgave:
Verbeteren maat-
schappelijke
participatie van
kwetsbare groepen
door mobiel blijven
van deze groepen
waardoor zij kunnen
participeren in onze
samenleving.

PS: 2.2

Een adequaat OV-
aanbod

voor

mobiliteitsgarantie

Een adequaat

alternatief bieden op

het OV-aanbod in
Zuid-Holland, waar

onvoldoende

regulier OV
beschikbaar is.

 

NB Hier klopt niet
helemaal:

GS: 2.2.2:

Aanbesteden en

sturen regionale OV-
concessies en –

contracten

1. Alternatief  OV
draagt bij aan
het vitaal en
leefbaar
houden van het
landelijk gebied.

2. Alternatief OV
draagt bij aan
het mobiel
blijven van
kwetsbare
groepen
waardoor zij
kunnen
participeren in
onze
samenleving.

3. Alternatief OV
bevordert het
economisch
vestigings-
klimaat in Zuid-
Holland.

 
 

Alternatief
aanbieden voor OV

in de vorm van
regio-taxi in

gebieden waar
onvoldoende
regulier OV

beschikbaar is.

Vervoer reizigers
als alternatief voor OV

door collectief
vraagafhankelijk
vervoer (CVV)

met regio-taxi’s  in
gebieden waar

onvoldoende regulier
OV

beschikbaar is
 

(i.c gereden zones /

exploitatie, alsmede

uren CVV-beheer).

Vervoeren reizigers
als alternatief voor OV

door CVV

met regio-taxi door:

•   Exploiteren en
•    Instandhouden

CVV-beheer door
stichtingen/ regio’s



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017, Paragraaf 6 + 7, Oprichting en Instandhouding buurtbusverenigingen
Doel beleidsinstrument: oprichten buurtbusvereniging en uitvoeren van buurtbusproject
Nummer : 6.67  Mobiliteit (versie juni 2017)

Beleid buurtbusverenigingen: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                    1.2                                         1.3 Ambtelijk 2.1                                   2.2 Uitvoerend 3.1                          3.2

Beleidskader: Visie
Ruimte en Mobiliteit

incl Programma
Mobiliteit, alsmede
Programma Zuid-

Hollandse
Infrastructuur (PZI)

SRM paragraaf 6/7

(Hoogwaardig) OV

levert een steeds
grotere bijdrage aan
economisch
vestigingsklimaat in
ZH. Ook levert OV
belangrijke bijdrage
aan beheersbaar
houden en waar
mogelijk reduceren
van congestie in
stedelijk netwerk.
 
OV heeft ook een
belangrijke sociale
functie. Want OV
draagt bij aan vitaal
en leefbaar houden
landelijk gebied, met
doelstelling om OV
efficienter in te
richten en beter aan
te laten sluiten op
vraag, zodat
kwetsbare groepen
in samenleving
mobiel kunnen
blijven.

2.2: een adequaat
aanbod openbaar

vervoer

2.2.2: Aanbesteden
en sturen regionale
OV-concessies en –
contracten

Faciliteren 
buurtbusvereniging 

Verzorgen publiek
transport van

personen zonder
regulier OV die

afhankelijk zijn van
dit transport

Transport van
personen door
buurtbussen in

gebieden zonder
regulier OV die

afhankelijk zijn van
deze buurtbus.

Transporteren van
personen door
buurtbussen in

gebieden zonder
regulier OV die

afhankelijk zijn van
deze buurtbus;
Oprichten en

instandhouden van
buurtbusverenigingen.

Verzorgen van
voldoende

buschauffeurs,
Dienstregeling

opstellen.
 

NB In andere §3 staat:

leveren van de

buurtbus door de
concessiehouder,

verzorgen materiaal en

brandstof, verzorgen

van scholing van de
vrijwillige chauffeurs.



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017, Paragraaf 8, Toegankelijkheid bushaltelocaties
Doel beleidsinstrument: een groter aantal beter toegankelijke bushaltes voor mensen met een visuele of motorische beperking
Nummer: 6.8  Mobiliteit  (versie juni 2017)

Beleid toegankelijkheid bushaltelocaties: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                            1.2                          1.3 Ambtelijk 2.1                         2.2 Uitvoerend 3.1                           3.2

Beleidskader: Visie Ruimte en Mobiliteit incl
Programma Mobiliteit, alsmede  Programma Zuid-

Hollandse Infrastructuur (PZI)
 

Ontbreekt: OV-visie, Beleidskader Ketenmobiliteit
 

• Volgend jaar waarschijnlijk onderdeel van de

gebiedsagenda en,
• waarschijnlijk samenvoegen met paragraaf

ketenmobiliteit

De landelijke
doelstelling was 50%
van de bushaltes in
elke gemeente is

geheel of gedeeltelijk
toegankelijk gemaakt

SRM paragraaf 8:
toegankelijke
bushaltes voor

mensen met een
visuele of motorische

beperking door
andere

wegbeheerders

(Hoogwaardig) OV

levert een steeds
grotere bijdrage aan
economisch
vestigingsklimaat in
ZH. Ook levert OV
belangrijke bijdrage
aan beheersbaar
houden en waar
mogelijk reduceren
van congestie in
stedelijk netwerk.
 
OV heeft ook een
belangrijke sociale
functie. Want OV
draagt bij aan vitaal
en leefbaar houden
landelijk gebied, met
doelstelling om OV
efficienter in te
richten en beter aan
te laten sluiten op
vraag, zodat
kwetsbare groepen
in samenleving
mobiel kunnen
blijven.

PS 2.2:
Een adequaat

aanbod openbaar
vervoer

GS 2.2.4: Uitvoeren
projecten /

maatregelen ter
verbetering van de
kwaliteit van het

openbaar vervoer

Toegankelijke
bushaltes voor

mensen met een
visuele of
motorische
beperking

57% van alle
bestaande bushaltes

in PZH-
concessiegebieden

zijn toegankelijk
gemaakt door

wegbeheerders
voor mensen met

een visuele of
motorische
beperking

Toegankelijk
gemaakte bushaltes

in PZH-
concessiegebieden
door wegbeheerders

voor
mensen met een

visuele of
motorische
beperking

door
verschillende
activiteiten

Toegankelijk maken
van bestaande

bushaltes voor mensen
met een visuele of

motorische beperking
door

wegbeheerders
door

aanpassen van:
 

- hoogte perrons
- breedte halte

 
En door aanbrengen:
- geleidelijnen met

ribbelprofiel;
- Attentiemarkering

met noppenprofiel;
- visuele

blokmarkering
perronrand.



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017, Paragraaf 9, Sociale veiligheid
Doel beleidsinstrument:meer sociale veiligheid bij het reizen met het openbaar vervoer, zowel subjectief als objectief
Nummer: 6.9   Mobiliteit (versie juni 2017)

Beleid sociale veiligheid: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Poltiek 1.1                      1.2                             1.3 Ambtelijk 2.1                                 2.2 Uitvoerend 3.1                             3.2

Beleidskader:
Visie Ruimte en
Mobiliteit incl
Programma

Mobiliteit, alsmede
Programma Zuid-

Hollandse
Infrastructuur (PZI)

SRM, Paragraaf 9,
Sociale veiligheid

(Hoogwaardig) OV

levert een steeds
grotere bijdrage aan
economisch
vestigingsklimaat in
ZH. Ook levert OV
belangrijke bijdrage
aan beheersbaar
houden en waar
mogelijk reduceren
van congestie in
stedelijk netwerk.
 
OV heeft ook een
belangrijke sociale
functie. Want OV
draagt bij aan vitaal
en leefbaar houden
landelijk gebied, met
doelstelling om OV
efficienter in te
richten en beter aan
te laten sluiten op
vraag, zodat
kwetsbare groepen
in samenleving
mobiel kunnen
blijven.

2.2: Een adequaat
aanbod openbaar

vervoer

2.2.4: Uitvoeren
projecten /

maatregelen ter
verbetering van de
kwaliteit van het

openbaar vervoer

Sociaal veiliger
maken van:
- Openbaar

vervoer
opbjecten die
publiekelijk
toegankelijk zijn
zoals stations en
haltes;

- het directe
toegangsgebied
zoals bestaande
pleinen, straten
en
parkeerplaatsen
of;

- bestaand en
nieuw rijdend
materieel

- Terugdringen
feitelijke

incidenten
- Vergroten

pakkans van
personen die de

veiligheid
verstoren

- Vergroten
veiligheidsgevoel

van reizigers

• Vergroting aantal
toezichthouders
in het OV

• Inhuren extra
personeel voor
toezicht,

• Aanschaffen/plaats
en technische
hulpmiddelen en
ICT

• Opleiden en trainen
personeel

• Aanpassen van
voertuig of
omgeving

• Voorlichten en
communicatie
gericht op publiek

• Aangaan van
samenwerkingsver
banden (politie,
justitie, gemeenten
ed)

?0,3 miljoen
?30 toezichthouders

meer
in 2016

 
Klanttevredenheids-

waarden
tussen 7.8 en 8.5

voor
Informatie en veiligheid

uit Rapportage OV-
klantenbarometer

2016 PZH
(KpVV & CROW)



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017, Paragraaf 10, bedrijfsvervoer Wet sociale werkvoorziening
Doel beleidsinstrument: stimulatie van werkgevers om hun werknemers bedrijfsvervoer aan te bieden
Nummer: 6.10 (versie juni 2017)

Beleid bedrijfsvervoer: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                      1.2                            1.3 Ambtelijk 2.1                     2.2 Uitvoerend 3.1              3.2

Beleidskader: Visie
Ruimte en Mobiliteit

incl Programma
Mobiliteit, alsmede
Programma Zuid-

Hollandse
Infrastructuur (PZI)

Subsidieverlening
SRM paragraaf 10

gericht op het
uitvoeren van
bedrijfsvervoer

Een optimaal
functionerend

mobiliteitssysteem
blijft een essentiële
voorwaarde voor de
economie van ZH.
De PZH zet, naast
het verbeteren van
de bestaande en

aanleg van nieuwe
infrastructuur,

 ook in op het beter
benutten en slimmer
gebruiken van de

bestaande capaciteit
van het

mobiliteitssysteem.
Dit kan door de

vraag naar mobiliteit
meer af te stemmen
op het aanbod van
infrastructuur en
vervoermiddelen.

Daarbij is het
streven de

verkeersveiligheid te
verbeteren en het

aantal
verkeersslachtoffers

te verminderen.

Doel 2.1:
Instandhouding,

Bereikbaarheid en
Verkeersveiligheid

op orde
 

Benuttten bestaande

infra door vraag

naar mobiliteit
afstemmen op het

anbod van vervoer

en infra.

Bevorderen van
vraaggestuurde
oplossingen voor

mobiliteits-
knelpunten

 
(NB Er is geen GS-

taak benoemd)

1. Alternatief
aanbieden voor
OV in gebieden
waar
onvoldoende
regulier OV
beschikbaar is

1. Vervanging van
OV door
bedrijfsvervoer
in gebieden
waar
onvoldoende
regulier OV
beschikbaar is.
 

2. Door bedrijven
te stimuleren
dat zij collectief
vervoer voor
hun
werknemers
verzorgen.

Bedrijfsvervoer van
alle werknemers van

Sociale
werkvoorzieningen
door hun bedrijven,
in gebieden waar
geen goed OV
aanwezig is.  

Organiseren en
uitvoeren van

bedrijfsvervoer van
werknemers van

Sociale
werkvoorzieningen
door hun bedrijven,



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017, Paragraaf 11, Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid
Doel beleidsinstrument: Verbeteren en behouden van het gedrag met betrekking tot verkeersveiligheid
Nummer: 6.11 Mobiliteit (versie juni 2017)

Beleid gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel  Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                            1.2                          1.3 Ambtelijk 2.1                         2.2 Uitvoerend 3.1                       3.2

Beleidskader: Visie
Ruimte en Mobiliteit

incl Programma
Mobiliteit, alsmede
Programma Zuid-

Hollandse
Infrastructuur (PZI)

 
(Volgend jaar

waarschijnlijk

onderdeel van de
gebiedsagenda’s)

SRM paragraaf 11
Gedragsbeïnvloeding

verkeersveiligheidBeleidstuk
gedragsbeïnvloeding
verkeersveiligheid

2010-2020

Een optimaal
functionerend

mobiliteitssysteem
blijft een essentiële
voorwaarde voor de
economie van Zuid-
Holland. De provincie

zet, naast het
verbeteren van de

bestaande en aanleg
van nieuwe

infrastructuur ook in
op het beter benutten
en slimmer gebruiken

van de bestaande
capaciteit van het
mobiliteitssysteem.

Dit kan door de vraag
naar mobiliteit meer
af te stemmen op het

aanbod van
infrastructuur en
vervoermiddelen.

Daarbij is het streven
de verkeersveiligheid
te verbeteren en het

aantal
verkeersslachtoffers

te verminderen

Doel 2.1:
Instandhouding

Bereikbaarheid en

Verkeersveiligheid
op orde

en

Verbeteren

Verkeersveiligheid

Taak 2.1.3 Kaders
stellen en de

provincie
vertegenwoordigen
voor het verbeteren

van de

bereikbaarheid en

verkeersveiligheid
 

2.1.4: Uitvoeren
(laten) van projecten
/ maatregelen voor
bereikbaarheid en

verkeersveiligheid
 

(NB gaat om kleine

infraprojecten

<25dzd))

Behoud en
verbetering van

verkeersveiligheid
op provinciaal

niveau
door positieve

gedragsbeïnvloeding

Behoud en
verbetering van

verkeersveiligheid
op lokaal en

regionaal niveau
door projecten

gericht op positieve
gedragsbeïnvloeding

Behoud en
verbetering van

verkeersveiligheids
aspecten

op lokaal en
regionaal niveau

door de specifieke
projecten/activiteiten
gericht op positieve
gedragsbeïnvloeding

 
(zie bijlage of artxx.

voor deze
activiteiten)

- Zorgen voor
verkeerseducatie

voor diverse
doelgroepen;

- Zorgen voor
communicatie en
publiciteit over

verkeersveiligheid
- Realiseren van

kleine
gedragsgerelateerd

e
verkeersveiligheids

maatregelen;
- Planmatig
onderzoeken en
evalueren van

verkeersveiligheid,
 

(zie verder artx)



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017, Paragraaf 12&13, Veerprojecten en Veerinfrastructuur
Doel beleidsinstrument: een nieuwe of gerenoveerde veerpont, die zo mogelijk ook duurzaam is en verbeteren van openbaar toegankelijke veerinfrastructuur
Nummer: 6.12 Mobiliteit (versie juni 2017)

Beleid Veerprojecten en Veerinfrastructuur: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                                1.2                                   1.3 Ambtelijk 2.1                         2.2 Uitvoerend 3.1                         3.2

Beleidskader: Visie Ruimte en
Mobiliteit incl Programma

Mobiliteit, alsmede  Programma
Zuid-Hollandse Infrastructuur

(PZI)
 

Hoofdlijnenakkoord 2015-2019
 

GS brief Revolverend verenfonds
 

Paragraaf 13: Volgend jaar

waarschijnlijk onderdeel van de

gebiedsagenda

SRM §12 en 13
gericht op

Veerprojecten en
Veerinfrastructuur

Een optimaal
functionerend

mobiliteitssysteem
blijft een essentiële
voorwaarde voor de
economie van ZH.
De PZH zet, naast
het verbeteren van
de bestaande en

aanleg van nieuwe
infrastructuur,

 ook in op het beter
benutten en slimmer
gebruiken van de

bestaande capaciteit
van het

mobiliteitssysteem.
Dit kan door de

vraag naar mobiliteit
meer af te stemmen
op het aanbod van
infrastructuur en
vervoermiddelen.

Daarbij is het
streven de

verkeersveiligheid te
verbeteren en het

aantal
verkeersslachtoffers

te verminderen.

Doel 2.1:
Instandhouding,

Bereikbaarheid en
Verkeersveiligheid

op orde

2.1.5: Uitvoeren
projecten,

programma’s en
maatregelen gericht
op betere benutting
van de infrastructuur
tbv bereikbaarheid

1. Instandhouden
Zuid-Hollandse
veren voor
overzetten van
forensen en
scholieren die
bijdragen aan
de
bereikbaarheid.
 

2. Instandhouden
Zuid-Hollandse
veren voor
overzetten van
forensen en
scholieren en
recreanten, die
een bijdrage
leveren aan de
bereikbaarheid
en leefbaarheid

1.Instandhouden
Zuid-Hollandse

veren voor forensen
en scholieren door
projecten gericht op

vernieuwen,
vervangen of
renoveren van
veerponten.

 
2.Instandhouden
Zuid-Hollandse

veren voor forensen,
scholieren en

recreanten door
projecten gericht op

verbeteren
openbaar

toegankelijke
veerinfrastructuur

Veerpont welke
vervangen of

gerenoveerd is
t.b.v. overzetten van

m.n. forenzen en
scholieren, en welke

zo mogelijk ook
verduurzaamd is.

 
Verbeterde
openbaar

toegankelijke
veerinfrastructuur

waardoor
veerponten beter
bereikt en benut

kunnen
(zie specifieke

prestaties)

Vernieuwen,
vervangen of
renoveren van

veerponten, die zo
mogelijk ook

verduurzaamd worden;
 

Verrichten van
werkzaamheden voor

verbeteren van
openbaar toegankelijke

veerinfrastructuur



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017, Paragraaf 14, Fietsprojecten
Doel beleidsinstrument: uitbreiden van het fietsnetwerk in de provincie Zuid-Holland
Nummer: 6.14 Mobiliteit (versie juni 2017)

Beleid fietsprojecten: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Resultaat /
Prestaties

Activiteiten

Politiek 1.1                            1.2                                 1.3 Ambtelijk 2.1                         2.2 Uitvoerend 3.1

Beleidskader: Visie
Ruimte en Mobiliteit incl
Programma Mobiliteit,
alsmede  Programma

Zuid-Hollandse
Infrastructuur (PZI)

Volgend jaar

waarschijnlijk onderdeel
van de gebiedsagenda

SRM 2017-2018 §14
 

Uitvoeringsagenda
Samen verder fietsen

 

(zie bijlage)

Beleidskader:
Fietsplan 2016-2025

Een optimaal
functionerend

mobiliteitssysteem
blijft een essentiële
voorwaarde voor de
economie van ZH.
De PZH zet, naast
het verbeteren van
de bestaande en

aanleg van nieuwe
infrastructuur,

 ook in op het beter
benutten en slimmer
gebruiken van de

bestaande capaciteit
van het

mobiliteitssysteem.
Dit kan door de

vraag naar mobiliteit
meer af te stemmen
op het aanbod van
infrastructuur en
vervoermiddelen.

Daarbij is het
streven de

verkeersveiligheid te
verbeteren en het

aantal
verkeersslachtoffers

te verminderen.

Doel 2.1:
Instandhouding,

Bereikbaarheid en
Verkeersveiligheid

op orde

2.1.4: Uitvoeren van
projecten /

maatregelen voor
bereikbaarheid en
verkeersveiligheid
2.1.5: Uitvoeren

projecten,
programma’s en

maatregelen gericht
op betere benutting
van de infrastructuur

2.1i  verhogen
aandeel fietsgebruik
bij afstanden tot 15

km
 

Minder
fietsongevallen

25% meer mensen
op de fiets op

afstanden tot 15 km
 

20% minder
fietsongevallen per
100.000 gefietste

kilometers’

- Realisatie
fietsproject

 
- Realisatie

fietsparkeer-
voorziening

 
(zie bijlage met
voorbeelden

specificaties)

 
Nb. Voor

innovatieve,

energieneutrale
fietspaden wordt

gebruik gemaakt van

paragraaf 16.

- Uitvoeren van
verkenning of

planstudie
 

- Opstellen van
definitief ontwerp

 
- Realiseren van

fietsproject
 

- Beheren en
onderhouden van
nieuwe fietspaden

 
- Verwerven van

gronden

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/13836/uitvoeringsagendasamenverderfietsenpzh2016-2025geactualiseerd.pdf
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/12709/fietsplanpzh2016-2025.pdf
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/12709/fietsplanpzh2016-2025.pdf
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/12709/fietsplanpzh2016-2025.pdf


Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017, Paragraaf 14, Fietsprojecten – specifiek onderdeel Fietsersbond
Doel beleidsinstrument: verbeteren van fietsnetwerk in de provincie Zuid-Holland o a.door aanleg van fietspaden, wegnemen van knelpunten, realiseren van
snelfietsroutes en fietsparkeervoorzieningen
 Nummer: 6.14B Mobiliteit (versie juni 2017)

Beleid fietsprojecten: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                       1.2                                   1.3 Ambtelijk 2.1                            2.2 Uitvoerend 3.1                         3.2

Beleidskader: Visie
Ruimte en Mobiliteit

incl Programma
Mobiliteit, alsmede
Programma Zuid-

Hollandse
Infrastructuur (PZI)

Uitvoeringsagenda
Samen verder fietsen

(in bijlage)
 

SRM 2017-2018 §14

Beleidskader:
Fietsplan 2016-2025

Een optimaal
functionerend

mobiliteitssysteem
blijft een essentiële
voorwaarde voor de
economie van ZH.
De PZH zet, naast
het verbeteren van
de bestaande en

aanleg van nieuwe
infrastructuur,

 ook in op het beter
benutten en slimmer
gebruiken van de

bestaande capaciteit
van het

mobiliteitssysteem.
Dit kan door de

vraag naar mobiliteit
meer af te stemmen
op het aanbod van
infrastructuur en
vervoermiddelen.

Daarbij is het
streven de

verkeersveiligheid te
verbeteren en het

aantal
verkeersslachtoffers

te verminderen.

Doel 2.1:
Instandhouding,

Bereikbaarheid en
Verkeersveiligheid

op orde

2.1.4: Uitvoeren van
projecten /

maatregelen voor
bereikbaarheid en
verkeersveiligheid
2.1.5: Uitvoeren

projecten,
programma’s en

maatregelen gericht
op betere benutting
van de infrastructuur

2.1i  verhogen
aandeel fietsgebruik
bij afstanden tot 15

km
 

Minder
fietsongevallen

25% meer mensen
op de fiets op

afstanden tot 15 km
 

20% minder
fietsongevallen per
100.000 gefietste

kilometers’

- Verbeterde
kwaliteit van
specifieke

uitvoeringsprojec
ten en beleids-

programma Fiets
door

inbreng kennis en
ervaring door de
Fietsersbond.

- Inbrengen kennis
en ervaring t.b.v.

specifieke
uitvoerings-
projecten en

ontwikkeling van
beleidsprogramma

Fiets
door

de Fietsersbond
om verkeersveiligheid
te verbeteren en de
fiets een volwaardige
plaats te geven binnen
het mobiliteitssysteem.

Monitoring?

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/13836/uitvoeringsagendasamenverderfietsenpzh2016-2025geactualiseerd.pdf
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/12709/fietsplanpzh2016-2025.pdf
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/12709/fietsplanpzh2016-2025.pdf
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/12709/fietsplanpzh2016-2025.pdf


Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017, paragraaf 15 Reizigersplatforms
Doel beleidsinstrument: De paragraaf heeft betrekking op het in stand houden van een reizigersplatform waarbij activiteiten voor consumentenorganisaties worden
uitgevoerd die voortvloeien uit artikel 27 van de Wet personenvervoer 2000 en artikel 33 van het Besluit personenvervoer 2000, die leiden tot een adequate advisering
omtrent openbaar vervoer.
Nummer : 6.15 Mobiliteit (versie juni 2017)

Beleid reizigersplatforms: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                   1.2                              1.3 Ambtelijk 2.1                         2.2 Uitvoerend 3.1                              3.2

Regeling
overlegstructuur

consumentenplatform
openbaar vervoer
GS 25-10-2005

SRM §15 Gericht
instandhouding

reizigersplatforms

Het bereiken van
een optimale

invulling van het
openbaar vervoer

waarbij de behoeften
van de reiziger
centraal staat.

Doel 2.2
Een verbeterde
kwaliteit van

openbaar vervoer

Taak 2.2.4 Uitvoeren
van projecten /
maatregelen ter

verbetering van de
kwaliteit van het OV,

 
 Om hierdoor te

komen tot
betrouwbaar,

betaalbaar en

beschikbaar OV

Verbeteren van de
klantgerichtheid

binnen het OV en
het

OV-beleid meer
aansluiten bij de
behoeften van de

reizigers.

Stimuleren en
faciliteren van

professionalisering
van

consumenten-
participatie om de

concessiehouders te
wijzen op

mogelijkheden voor
een betrouwbaarder,
beter betaalbaar en
beschikbaar OV.

Positieve
beïnvloeding van
partijen door m.n.

advisering,
waardoor gekomen
kan worden tot een
betrouwbaarder,

beter betaalbaar en
beschikbaar OV

door de
concessiehouder.

- Directe advisering
aan concessiehouder

en –verlener om
betrouwbaar,
betaalbaar en

beschikbaar OV te
bewerkstelligen.

 
- Indirecte advisering

hierover aan
concessiehouder

en –verlener,
consumentenorgani
-saties, instellingen

en  gemeenten.
 

- Voeren van bezwaar-
/beroepprocedures om

betrouwbaar,
betaalbaar en

beschikbaar OV te
bewerkstelligen.



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017, Paragraaf 16, energietransitie in mobiliteit (incl. autonoom vervoer)
Doel beleidsinstrument: vernieuwende infrastructuur, voertuigen en kennis omtrent de verdere toepassing daarvan
Nummer: 6.16  Mobiliteit (versie juni 2017)

Beleid: energiestransitie in mobiliteit: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Resultaat /
Prestaties

Activiteiten

Politiek 1.1                       1.2                               1.3 Ambtelijk 2.1                     2.2 Uitvoerend 3.1                         3.2

“Watt anders”

Energieagenda
2016-2020-2050

 
Volgend jaar

waarschijnlijk

onderdeel van de
gebiedsagenda

SRM 2017 §16
Meerkosten van

toepassing worden
gesubsidieerd

Een optimaal
functionerend

mobiliteitssysteem

blijft een essentiële
voorwaarde voor de

economie van Zuid-

Holland. De

provincie zet, naast
het verbeteren van

de bestaande en

aanleg van nieuwe
infrastructuur ook in

op het beter

benutten en slimmer
gebruiken van de

bestaande capaciteit

van het
mobiliteitssysteem. 

Doel 3-2 Schone en
toekomstbestendig

e energie
 

Doel 3-1 Groeiende,

duuzame en
innovatieve

economie

 
Doel 2.1:

Instandhouding,
Bereikbaarheid en
Verkeersveiligheid

op orde

2.1.4: Uitvoeren van
projecten /

maatregelen voor
bereikbaarheid en
verkeersveiligheid

 
2.1.5: Uitvoeren

projecten,
programma’s en

maatregelen gericht
op betere benutting
van de infrastructuur

 
3.2.x

Bijdragen aan
transitie naar een

CO2 arme
samenleving

 
Stimuleren innovatie
in de energietransitie

door
inzet financiële

middelen
en

Samen met de regio

Stimuleren
launching customer/

realisatie fieldlab
 

Verduurzamen
bestaande
provinciale

subsidieregeling
 

Passend binnen set
regionale afspraken

Duurzame
voorbeeld-

technieken voor
Energieopwekking,
-opslag, -besparing
voor grootschalige

toepassingen

Goedkoper
toepassen van

gedemonstreerde
duurzame
technieken

 
(zie bijlage met

prestaties)

Organiseren en
kennisverwerven door

onrendabele
bedrijfskundige top te

subsidiëren van
marktrijpe innovaties

(duurzame technieken)
om te leren of deze
kansrijk zijn voor

grootschalige
toepassingen

Beleidskader
energietransitie
mobiliteit 2016,

volgt nog. 



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling R-net Zuid-Holland
Doel beleidsinstrument: Om de totstandkoming van Randstadnet (R-net) in Zuid-Holland te bevorderen subsidieert de provincie de voorbereiding en uitvoering van
noodzakelijke maatregelen door gemeenten, ter vergroting van het gemak en comfort van de reiziger, waaronder verbetering van de aansluiting van openbaar vervoer met
andere vervoerwijzen of verbetering van de informatievoorziening voor de reiziger.
Nummer: 6.16A  Mobiliteit (versie juni 2017)

Beleid R-net: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel  Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Resultaat/
Prestatie

Activiteiten

Politiek 1.1                        1.2                                  1.3    Ambtelijk 2.1                           2.2 Uitvoerend 3.1                            3.2

Bestuursovereen-
komst hoogwaardig

OV Randstad
 

Beleidskader: Visie
Ruimte en Mobiliteit

incl Programma
Mobiliteit, alsmede
Programma Zuid-

Hollandse
Infrastructuur (PZI)

 
Ontbreekt:

Beleidskaders

Hoogwaardig OV en

Ketenmobiliteit,
OV-Visie

P+R-Visie

SRM paragraaf 16A
R-net Zuid-Holland

Ontwikkelen van een
adequaat

hoogwaardig
regionaal openbaar

vervoersaanbod
 

voor
een beter bereikbare

en verbonden
provincie

PS: 2.2 Een
adequaat aanbod

van openbaar
vervoer

 

Infrastructuur OV op

orde, verbeterde
kwaliteit OV 

GS: 2.2.3 Uitvoeren
van projecten /

maatregelen voor
openbaar vervoer

infrastructuur
 

GS: 2.2.4 Uitvoeren
van projecten /
maatregelen ter

verbetering van de
kwaliteit van het OV

 
voor

hoogwaardig OV-
netwerk in Zuid-

Holland, zijnde een
netwerk van

hoogwaardige OV-
verbindingen tussen

knooppunten

Verbeteren
hoogwaardig OV-

aanbod door
totstandkoming
R-net-netwerk in

Zuid-Holland
in

gebieden waarvoor
PZH bevoegd is tot

OV-
concessieverlening

door
uitrol R-net-

productformule &
uitvoeren infra-
projecten in R-

netwaardige bus- en
treincorridors

Verzameling prestaties
waardoor

(gedeelte) R-net- bus-
of treincorridors in Zuid-

Holland zijn
gerealiseerd

 
Waarmee hoogwaardig

OV verbeterd:
Voor bus:

Vergroting van gemak
en comfort van

reizigers door aanleg of
aanpassing van

infrastructuur, incl
voorzieningen voor
verkeersregeling en

energietransitie
 

Voor spoor:
Vergroting van gemak

en comfort van
reizigers

 (w.o. verbetering
aansluiting ander

vervoer of verbetering
info-voorziening)

en
verbeteren dan wel

aantrekkelijker maken
van de

stationsomgeving

Prestatie
waardoor

(gedeelte) R-net-
bus- of treincorridor
in Zuid-Holland is

gerealiseerd
 

(zie specifieke prestaties

in bijlage, o.a.

buscorridors incl.

verkeersregelinstal-latie,

strekken van lijnen/

bushaltes, aanleg

fietsparkeer-

voorzieningen)

Voorbereiden,
ontwerpen en uitvoeren

prestaties
waardoor

(gedeelte) R-net-bus-
en  treincorridors in

Zuid-Holland
gerealiseerd worden

Ontbreekt: Netwerk

analyse OV



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Kwaliteitsnet Goederenvervoer

Doel beleidsinstrument: Beter kwaliteitsnet Goederenvervoer door doorstroming goederenvervoer vanuit het economisch belang van goederen
Nummer : 6.17 Mobiliteit (versie juni 2017)

Beleid kwaliteitsnet goederenvervoer: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke
opgave

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                    1.2                        1.3 Ambtelijk 2.1                              2.2 Uitvoerend 3.1                             3.2

Coalitieakkoord:
Betere

bereikbaarheid van
zowel reizigers als

goederen.
 

Beleidskader: Visie
Ruimte en Mobiliteit

incl Programma
Mobiliteit, alsmede
Programma Zuid-

Hollandse
Infrastructuur (PZI)

“Het kwaliteitsnet
Goederenvervoer

Randstad”  

Govera 2006,
 

“Coolport Rdam
Privaat/publieke

investeringen in infra
en economie”  

Fresh corridor 2011

Subsidieregeling
Kwaliteitsnet

Goederenvervoer

Betere vestigings-
plaatsfactoren d.m.v.
betere doorstroming
goederenvervoer
vanuit het
economisch belang
van goederen

Doel 3-1
Een groeiende,
duurzame en

innovatieve economie
 

Doel 2.1
Instandhouding,

bereikbaarheid en
verkeersveiligheid op

orde
 

Kwaliteit bestaande
provinciale

infrastructuur op orde
Compleet maken
mobiliteitsnetwerk

Taak 2.1.1 Uitvoeren 
van dagelijks beheer

en onderhoud
 

Taak 2.1.2 Uitvoeren
van planmatig

onderhoud
 

Taak 2.1.4 Uitvoeren
van projecten /

maatregelen voor
bereikbaarheid en
verkeersveiligheid

(PZI)
 

Taak 2.1.5 Uitvoeren
projecten,

programma's en
maatregelen gericht
op betere benutting
van de infrastructuur

Betere doorstroming
goederenvervoer

vanuit het
economisch belang

van goederen
op

het wegennet in
Zuid-Holland

Beter kwaliteitsnet
Goederenvervoer

door
doorstroming

goederenvervoer
vanuit het

economisch belang
van goederen

 

Kleine infrastructurele
aanpassingen en
verbeteringen.

t.b.v.
doorstroming

goederenvervoer
vanuit het

economisch belang
van goederen.

 

Uitvoeren  kleine

infrastructurele

aanpassingen en

verbeteringen
 

(zie bijlage voor
specificaties: zoals

vrachtwagens niet langs

scholen, fietsers niet
samen met

vrachtwagens, opheffen

missinglinks van
verbindingsweg naar

bedrijventerrein)



Naam beleidsinstrument: DBI, Waterbouw/ Infrastructurele projecten
Doel beleidsinstrument: Verbeteren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid of leefbaarheid
Nummer:6.20  Mobiliteit (versie juni 2017)

Beleid waterbouw/infrastructurele projecten: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                           1.2                       1.3 Ambtelijk 2.1                          2.2 Uitvoerend 3.1                                  3.2

Beleidskader: Visie
Ruimte en Mobiliteit

incl Programma
Mobiliteit, alsmede
Programma Zuid-

Hollandse
Infrastructuur (PZI)
incl. Gebiedsagenda

Mobiliteit,
Beoordelingskader

Infra PZI,
 

Netwerkanalyse
mobiliteit

Opdrachten
onder

Inkoop en
aanbesteding regime

PZH

Een optimaal
functionerend

mobiliteitssysteem
blijft een essentiële
voorwaarde voor de
economie van ZH.
De PZH zet, naast
het verbeteren van
de bestaande en

aanleg van nieuwe
infrastructuur,

 ook in op het beter
benutten en slimmer
gebruiken van de

bestaande capaciteit
van het

mobiliteitssysteem.
Dit kan door de

vraag naar mobiliteit
meer af te stemmen
op het aanbod van
infrastructuur en
vervoermiddelen.

Daarbij is het
streven de

verkeersveiligheid te
verbeteren en het

aantal
verkeersslachtoffers

te verminderen.

Doel 2.1:
Instandhouding,

Bereikbaarheid en
Verkeersveiligheid

op orde

2.1.4: Uitvoeren van

projecten /
maatregelen voor

bereikbaarheid en

verkeersveiligheid
2.1.5: Uitvoeren

projecten,

programma’s en

maatregelen gericht
op betere benutting

van de infrastructuur

Regionaal project of
lokaal project dan wel
regionaal openbaar
vervoer project die
ziet op verbetering
van / betrekking
hebbend op de

verbetering van de
verkeersveiligheid,
bereikbaarheid of

leefbaarheid;

Verbeteren
bereikbaarheid,

verkeersveiligheid
en leefbaarheid

d.m.v.
- Snelheidsrem-

mende
maatregelen

- Weg- en bouw-
werken

- Verkeers-
inrichting en
verkeers-

communicatie

Prestaties die onder
de volgende

categorieen vallen:
- Snelheidsremme

nde maatregelen
- Weg- en
bouwwerken

- Verkeers-
inrichting en
verkeerscom-

municatie
(zie bijlage voor de

specifieke

prestaties)

Organiseren, plannen, 
realiseren van

prestaties die vallen
onder

Snelheidsremmende
maatregelen,

Weg- en bouwwerken,
Verkeersinrichting en
verkeerscommunicatie

Doeltreffendheid:
- Veiligheidcijfers in

causaal model
- Praktijk testen deze

causaliteit
-Conclusies over in
praktijk werkende

prestaties
 (Prestaties heeft

gewerkt voor het
halen van je doel)



Beleidsfiches

Economie

(incl. Energie)



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Regionale Netwerken Topsectoren
Doel beleidsinstrument: Verhoging aantal succesvolle productieve interacties tussen bedrijven onderling, bedrijven en kennisinstellingen en triple helix. De regeling is
gericht op het ondersteunen van regionale netwerken waarin de triple helix partijen zijn vertegenwoordigd. Met de subsidieregeling wil de provincie het organiserend
vermogen van de topsectoren en hun cross-overs versterken.
Nummer: 3.1  EZ  (versie juni 2017)

Beleid Regionale Netwerken Topsectoren: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestaties 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                    1.2                                          1.3    Ambtelijk 2.1                        2.2 Uitvoerend 3.1                      3.2

Beleidskader: Koers
2020 EPZ en
Beleidsvisie
Economie

Subsidieverlening
gericht op versterken

organiserend
vermogen (triple helix)

netwerken in
topsectoren en hun

crossovers

Subsidie-instrument:
Subsidieregeling

Regionale Netwerken
Topsectoren

(Vooral
internationale)

concurrentiekracht/
export verbeteren
voor bedrijven en

talent en
tegelijkertijd

succesvolle transitie
naar een duurzame
en digitale economie
maken en maximale
werkgelegenheid
behouden, voor
onze welvaart

3.1 Transitie naar
een duurzame en

innovatieve
economie waarin
bedrijven en talent

gedijen

3.1.1 Economische
clusters en

innovatief MKB
faciliteren, in het

bijzonder in
topsectoren

Versterken van
organiserend

vermogen van triple
helix netwerken van

bedrijven,
kennisinstellingen
en/of overheden in
topsectoren en hun

crossovers ten
behoeve van
productieve
interacties

Meer productieve
interacties tussen
bedrijven onderling

en bedrijven en
kennisinstellingen
gericht op groei en

innovatie en transitie
naar een duurzame
en digitale economie

Succesvolle
productieve

interacties tussen
bedrijven onderling,

bedrijven en
kennisinstellingen en

triple helix

- Organiseren van
algemene

netwerkbijeenkomsten,
gerichte workshops op
(crossover) thema’s  

 
- Inzetten

communicatiemiddelen
(nieuwsbrief, website)

 
t.b.v.

meer interacties tussen
bedrijven onderling,

bedrijven en
kennisinstellingen en

triple helix



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling MIT
Doel beleidsinstrument: Verhoging aantal haalbare innovaties in MKB in Zuid-Holland d.m.v verhoging aantal innovatie- (samenwerking) projecten bij MKB.
Nummer:3.2 EZ  (versie juni 2017)

Beleid MIT:  Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel  Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                       1.2                                      1.3 Ambtelijk 2.1                      2.2 Uitvoerend 3.1                            3.2

Beleidskader: Koers
2020 EPZ en
Beleidsvisie
Economie

Subsidieverlening
gericht op R&D

projecten
samenwerkende MKB

bedrijven en op
haalbaarheidsstudies

voorgenomen
innovaties MKB

Subsidieregeling
 MIT

(Vooral
internationale)

concurrentiekracht/
export verbeteren
voor bedrijven en

talent en
tegelijkertijd

succesvolle transitie
naar een duurzame
en digitale economie
maken en maximale
werkgelegenheid

behouden,
tbv onze welvaart

3.1 Transitie naar
een duurzame en

innovatieve
economie waarin
bedrijven en talent

gedijen
 

in Zuid-Holland

3.1.1 Economische
clusters en

innovatief MKB
faciliteren, in het

bijzonder in
topsectoren

Stimuleren van
innovaties

(en samenwerking)
door MKB

 
Zodat innovaties in
stadium komen van

marktintroductie
en

beter inzicht wordt
verkregen in
technische en
economische

haalbaarheid van de
geplande innovatie

Stimuleren meer
innovatie

(samenwerking)
tussen MKB

door
onderzoek en

ontwikkeling van
nieuwe producten,

processen en
diensten.

 
Vergroten inzicht

van MKB in
haalbaarheid van

geplande innovaties

Uitgevoerde
innovatie-

(samenwerking)
project
bij MKB

 
Aantal haalbare

innovaties

-Uitvoeren
 R&D samenwerkings-

projecten door
samenwerkende MKB-
en kennisinstellingen
gericht op innovaties

 
 -Uitvoeren

haalbaarheidsstudies
door MKB naar
voorgenomen

innovaties
 

Uitvoeren innovatie- en
adviesprojecten

door MKB
 

t.b.v.
verbeterde innovatie
(en samenwerking)

binnen MKB.



Naam beleidsinstrument: EFRO - Kansen voor West
Doel beleidsinstrument: Verhoging aantal succesvolle marktintroducties van door MKB ontwikkelde innovaties.
Nummer: 3.3  EZ  (versie juni 2017)

Beleid EFRO Kansen voor West: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                        1.2                                           1.3 Ambtelijk 2.1                    2.2             Uitvoerend 3.1                       3.2

Beleidskader: Koers
2020 EPZ en
Beleidsvisie
Economie

Subsidieverlening
gericht op Field labs
en kapitaalstorting in
participatiefonds en

proof/of/conceptfonds

Subsidie-instrument:
Cofinanciering van
Europese subsidies
voor field labs en
kapitaalstorting in

participatiefonds en
proof-of-

conceptfonds IQ

(Vooral
internationale)

concurrentiekracht/
export verbeteren
voor bedrijven en

talent en
tegelijkertijd

succesvolle transitie
naar een duurzame
en digitale economie
maken en maximale
werkgelegenheid

behouden, tbv onze
welvaart

3.1 Transitie naar
een duurzame en

innovatieve
economie waarin
bedrijven en talent

gedijen

3.1.1 Economische
clusters en

innovatief MKB
faciliteren, in het

bijzonder in
topsectoren

Ondersteunen van
field labs en

stimuleren van
innovaties door MKB
dicht bij de fase van

marktintroductie

Stimuleren van
totstandkoming van
voor alle bedrijven

toegankelijke fysieke
omgevingen waar

bedrijven samen met
kennisinstellingen

nieuwe producten en
diensten

ontwikkelen, testen
en demonstreren, en
meer risicokapitaal
voor innovatief MKB

Succesvolle
marktintroducties
van door MKB
ontwikkelde
innovaties

Organiseren
cofinanciering voor

Europese subsidies aan
field labs en door IQ

verstrekken van
risicokapitaal aan
innovatieve MKB
ondernemingen

 
t.b.v.

succesvolle
marktintroductie van

door MKB ontwikkelde
innovaties



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Planvorming bedrijventerreinen

Doel beleidsinstrument:  Verhogen en instandhouden van de kwaliteit en duurzaamheid van bestaande bedrijventerreinen.
Nummer:3.4 EZ (versie juni 2017)

Beleid planvorming bedrijventerreinen: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel 
Concrete 

doelsteliling 
Resultaat /
Prestaties

Activiteiten

Politiek  1.1                          1.2                                    1.3 Ambtelijk 2.1                   2.2 Uitvoerend 3.1                        3.2

Beleidskaders:
VRM

Beleidsvisie en
Uitvoeringsprogramma
Regionale Economie

 
Nieuwe Omgevingsvisie

en
-verordening

Notitie
‘Vraaggericht

bedrijven-
terreinenbeleid’
GS 19 feb 2016

Bedrijventerreinen
spelen een

belangrijke rol in onze
economie en zijn

dragers van
werkgelegenheid. 

3-5 Vraag en aanbod
wonen, werken en 
voorzieningen in

balans
om

Bedrijfslocaties te
realiseren die de

vitaliteit en kracht van
het bedrijfsleven

versterken

d.m.v.
Vraag naar en
aanbod van

werklocaties in balans
(kwantitatief en

kwalitatief)

3.5.5 Voorwaarden
scheppen en

ondersteunen van
gemeenten voor de

versterking van
werklocaties

 
De provincie wil

evenwicht brengen in
vraag en aanbod en

bestaande
bedrijventerreinen
beter benutten.

 
Daartoe stimuleert de

provincie het
toekomstbestendig
functioneren van
bedrijventerreinen
door o.a. vraag-
gerichte aanpak.

Bedrijven zijn daarbij
cruciaal.

 
Het is een autonome

taak.  opgenomen in

de begroting

Bedrijfslocaties
realiseren die de

vitaliteit en kracht van
het bedrijfsleven

versterken
door

de ondernemers,
zo mogelijk in overleg

met gemeenten,
maatregelen te laten

treffen
 die gericht zijn op

verhogen en in stand
houden van kwaliteit

van hun
bedrijventerrein.

Verhoging aantal
bedrijfslocaties

waarin vitaliteit en
kracht bedrijfsleven

is versterkt
m.b.v.

‘bedrijventerreinen-
beleid’ welke bestaat

uit de volgende
maatregelen:

 
A.Kennisontwikkeling:
onderzoek , pilots en
actualiseren kennis

 
B. Aanpassen en
inwerkingstellen
subsidieregeling

 
C.Toepassen RO-
instrumentarium

 
D. (gestructureerde)

Kennisoverdracht aan
en kennisdelen met

doelgroepen
E.Monitoring

-Bedrijventerrein
waar de ondernemers

zich hebben
georganiseerd (bv.  via
Bizz of ondernemers-

vereniging)
 

- Verbeterde kwaliteit
bestaande

bedrijventerrein, waarbij
maatregelen zijn
geïmplementeerd,

gericht op
kwaliteitsverbetering.

 
-Verbeterde kwaliteit

bestaande
bedrijventerrein

door implementatie
verbeterpunten obv

inzicht door onderzoek
 

- Aantal haalbare
business cases voor
verbeterde kwaliteit

bestaande

bedrijventerreinen.

-Opzetten van een
(meerjarenprogramma voor)
ondernemers-vereniging.

 
-Uitvoeren van

haalbaarheidsonderzoek
en/of maken business case

voor oprichten van
bedrijveninvesteringszone

/energiebesparing bij
bedrijven / voor opwekken
duurzame energie /voor

aanleg collectief
glasvezelnet / voor

collectieve
camerabeveiliging.

 
-Maken analyse van kansen

en verbeterpunten die
gedragen mogelijkheden
aanreikt voor verbetering

van kwaliteit
bedrijventerrein.

 
-Aanstellen van

gebiedsmanager voor
maximaal 1 jaar.

Subsidieregeling
Planvorming
bedrijven-
terreinen



Naam beleidsinstrument:Begrotings boekjaarsubsidie InnovationQuarter
Doel beleidsinstrument: Met de begrotingsboekjaarsubsidie wil de provincie Zuid-Holland de uitvoeringsorganisatie InnovationQuarter (IQ) in staat stellen om het
innovatiepotentieel in Zuid-Holland beter te benutten.
Nummer: 3.5 EZ (versie juni 2017)

Beleid InnovationQuarter: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel  Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                          1.2                       1.3 Amtelijk 2.1                     2.2 Uitvoerend 3.1                          3.2

Beleidskader:
Beleidsvisie en

Uitvoeringsprogramma
Regionale Economie

Begrotingsboek-
Jaarsubsidie

InnovationQuarter

Een groeiende,
duurzame en
innovatieve
economie

3-1 Een groeiende,

duurzame en
innovatieve
economie

door
beter benutten van
innovatiepotentieel
van Zuid-Holland

3.1.1 Economische

clusters en innovatief

MKB faciliteren

d.m.v.

de regionale

ontwikkelings-

maatschappij

InnovationQuarter

(IQ).

Innovatiepotentieel
MKB beter benutten

via
Business

development en
Foreign Investment

door IQ

- Business
Development (BD)

waarbij nieuwe
samenwerkings-
verbanden tussen

innovatieve
ondernemers (en
waar nodig met

kennisinstellingen en
overheden)

worden gesmeed.
 

- Foreign
Investment (FI)
waarmee voor

acquisitie en
behouden van
internationale

bedrijven naar Zuid-
Holland wordt

gezorgd
 

door IQ

Business Development
(BD):

- 40 aangejaagde
business cases en
innovatieprojecten

- € 17,5 miljoen aan
gemeten en

uitgelokte private
en publieke

investeringen.
 

Foreign Investment FI:
-30 buitenlandse

bedrijven geassisteerd
bij vestiging. Deze

bedrijven verwachten
binnen 3 jaar 300

additionele
arbeidsplaatsen te

hebben gerealiseerd in
de regio en € 90 mln.
additioneel te hebben

geinvesteerd.

BD:
- signaleren,

verkennen,
aanjagen en

realiseren van
innovaties in

samenwerkingsver
banden.

 
FI:

- strategische,
proactieve en

reactieve acquisitie;
- Investor Relations-

programma
uitvoeren
waarbij

100 Investor Relations
bezoeken

afgelegd zijn.



Beleidsfiches Energie

(Concepten)



Naam beleidsinstrument:Subsidieregeling/ Fondsen: Inzet financiële middelen, Samenwerking:Samen met de regio, Integrale Ruimtelijke strategie  op energie-
landschappen (wind/zonne/hydro/delta/opslag)
Doel beleidsinstrument: Energietransitie naar CO2-arme samenleving.
Nummer: 4.10 Energie (versie nov 2017)

Beleid Energietransitie naar CO2-arme samenleving : Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                  1.2                          1.3 Ambtelijk 2.1                  2.2 Uitvoerend 3.1                  3.2

Subsidieregeling/ Fondsen: Inzet financiële middelen
Samenwerking:Samen met de regio
Integrale Ruimtelijke strategie  op energie-
landschappen (wind/zonne/hydro/delta/opslag)

Aantrekkelijk en
concurrerend
Zuid-Holland

door
Schone en toekomst-
bestendige energie

 
en daarmee

berperkenvan de
opwarming van de

aarde
door

terugdringen van de
CO2-emissies
in Zuid-Holland

PS 3-2 Schone en
toekomstbestendige

energie
 
 

GS 3.2.1 Kaders
stellen, uitvoeren en

de provincie
vertegenwoordigen
ten behoeve van

energie
 

GS 3.2.x Bijdrage aan

transitie naar een
CO2 arme

samenleving

Zuidhollandse bijdragen

aan afspraken

in Parijs gemaakt
voor

terugbrengen

CO2-uitstoot met 80 tot
95%

in 2050 t.o.v. 1990.

 
door

toepassing

Trias Energetica:
 

-Door energie-efficiëntie

20 PJ efficiënter

energieverbruik
in 2020

 

-Verhogen aandeel
Duurzame

energie in ZH 39 PJ in

2020
 

-Schoon fossiel

oplossingen voor
tegengaan CO2 emissie

realiseren

 

-Stimuleren innovatie in
de

Energietransitie.

Terugdringen van de
CO2-emissie

door
 

A. Bevorderen van
energiebesparing

in gebouwde omgeving
en industrie.

 
B.Faciliteren van de

opwekking van
duurzame energie

(wind, zon, duurzame
warmte)

 
C.Activeren, faciliteren

en motiveren van
partijen t.a.v.

ontwikkeling, levering,
inzet en gebruik van

duurzame– en
restwarmte.

 
D.Bijdragen aan

leveringsbetrouwbare
schone energie

 
Ervaring opdoen met

CO2-afvang en -opslag.

Categorieën
prestaties

door
energietransitie-

plannen
(gericht op Trias

Energetica)
leidend

tot:
- Energie-

besparing,
- Opwekken van 

duurzame warmte
of

duurzame energie of
- Anderszins het

terugdringen van
CO2-uitstoot

 
(zie groene Taken in

doelenboom

Energieagenda Watt

Anders in bijlage voor

specifieke prestaties)

Voorbereiden en
uitvoeren van

energietransitieplannen
voor realiseren

van:
- Energiebesparing,

- Opwekken van
duurzame warmte of

duurzame energie of
- Anderszins het

terugdringen van
CO2-uitstoot.

Provinciale
Energieagenda Watt

Anders

2016-2020-2050



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Asbest er af ? Zon er op! 2017, Beïnvloediing regio (Tafels?), Verordening Ruimte

Doel beleidsinstrument: Energietransitie naar CO2-arme samenleving.
Nummer: 4.11 Energie (versie nov 2017)

Subsidieregeling Asbest er af ? Zon er op!: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                  1.2                          1.3 Ambtelijk 2.1                  2.2 Uitvoerend 3.1                  3.2

Subsidieregeling
 
Samenwerking:Samen met de regio
 
Verordening Ruimte;  Integrale Ruimtelijke strategie  op
energie-landschappen (wind/zonne/hydro/delta/opslag)

Aantrekkelijk en
concurrerend
Zuid-Holland

door
Schone en toekomst-
bestendige energie

 
en daarmee

berperkenvan de
opwarming van de

aarde
door

terugdringen van de
CO2-emissies
in Zuid-Holland

PS 3-2 Schone en
toekomstbestendige

energie
 
 

GS 3.2.1 Kaders
stellen, uitvoeren en

de provincie
vertegenwoordigen
ten behoeve van

energie
 

GS 3.2.x Bijdrage aan

transitie naar een
CO2 arme

samenleving

Zuidhollandse
bijdragen aan

afspraken
in Parijs gemaakt

voor
terugbrengen

CO2-uitstoot met 80
tot 95%

in 2050 t.o.v. 1990.
 

door
toepassing onderdeel

Trias Energetica:
 

-Verhogen aandeel
Duurzame

energie in ZH 39 PJ
in 2020

Terugdringen van de
CO2-emissie

door
 

Faciliteren van de
opwekking van

duurzame energie
(wind, zon, duurzame

warmte).

Op gesaneerde
asbestdaken

10625 kWp aan
geïnstalleerde
zonnepanelen

 
 Verwachtte

opbrengst 0,04PJ

Organiseren en
uitvoeren sanering

asbestdaken
en

Installeren
zonnepanelen

op
deze gesaneerde

daken.

Provinciale
Energieagenda Watt

Anders

2016-2020-2050



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie, Samenwerking bewoners & bedrijven, Integrale Ruimtelijke strategie  op energie-landschappen

(wind/zonne/hydro/delta/opslag)

Doel beleidsinstrument: De regeling heeft betrekking terugdringen van de CO2-emissies via planontwikkeling en projectvoorbereiding van een lokaal energie-initiatief
gericht op het realiseren van energiebesparing, het opwekken van duurzame warmte of duurzame energie of anderszins het terugdringen van de CO2-uitstoot.
Nummer: 4.12 Energie (versie nov 2017)

Beleid Lokale initiatieven energietransitie: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                  1.2                          1.3 Ambtelijk 2.1                  2.2 Uitvoerend 3.1                  3.2

Subsidieregeling
lokale initiatieven
energietransitie
Zuid-Holland 2017
 
Samenwerking
bewoners & bedrijven

Realisering van een
klimaatbestendiger  

Zuid-Holland  
door  

terugdringen  van de
CO2-emissies.

 
Zuidhollandse 

bijdragen aan  de 
afspraken die in 

Parijs zijn gemaakt 
om de CO2-uitstoot 
terug te brengen
met 80 tot 95% in

2050.

PS 3-2 Schone en
toekomstbestendige

energie

Categorieën
prestaties

door
energietransitie-

plannen
(gericht op Trias

Energetica)
leidend

tot:
- Energie-

besparing,
- Opwekken van

duurzame warmte
of

duurzame energie of
- Anderszins het

terugdringen van
CO2-uitstoot

 
(zie bijlage voor

specifieke prestaties??)

Voorbereiden plannen
en

uitvoeren van plannen
realiseren van:

- energiebesparing,
- opwekken van

duurzame warmte
of

duurzame energie of
anderszins het

terugdringen van CO2-
uitstoot

 
door

in samenwerking met
bewoners en bedrijven

te komen tot
profesionele

lokale energie-
initiatieven

 
waardoor

de slagingskans
toeneemt

t.b.v.
terugdringen CO2-

emissies.

Beleidskader:

warmteplan ‘Anders

Verwarmen’

Aantrekkelijk en 
concurrerend
Zuid-Holland 

door  
Schone en toekomst- 
bestendige energie

 
en daarmee 

berperkenvan de 
opwarming van de 

aarde
door 

terugdringen van de
CO2-emissies
in Zuid-Holland

GS 3.2.1 Kaders
stellen, uitvoeren en

de provincie
vertegenwoordigen
ten behoeve van

energie
 

GS 3.2.x Bijdrage aan

transitie naar een
CO2 arme

samenleving

Terugdringen van de
CO2-emissie

door
 

A. Bevorderen van
energiebesparing

in gebouwde omgeving
en industrie.

 
B.Faciliteren van de

opwekking van
duurzame energie

(wind, zon, duurzame
warmte)

 
C.Activeren, faciliteren

en motiveren van
partijen t.a.v.

ontwikkeling, levering,
inzet en gebruik van

duurzame– en
restwarmte.

 
D.Bijdragen aan

leveringsbetrouwbare
schone energie

 
Ervaring opdoen met

CO2-afvang en -opslag.

Zuidhollandse bijdragen

aan afspraken

in Parijs gemaakt
voor

terugbrengen

CO2-uitstoot met 80 tot
95%

in 2050 t.o.v. 1990.

 
door

toepassing

Trias Energetica:
 

-Door energie-efficiëntie

20 PJ efficiënter

energieverbruik
in 2020

 

-Verhogen aandeel
Duurzame

energie in ZH 39 PJ in

2020
 

-Schoon fossiel

oplossingen voor
tegengaan CO2 emissie

realiseren

 

-Stimuleren innovatie in
de

Energietransitie.



Beleidsfiches

Cultuur&Erfgoed



Naam beleidsinstrument:   Subsidieregeling Rijksmonumenten restauratie en herbestemming
Doel beleidsinstrument:   De restauratie en herbestemming van rijksmonumenten met grote cultuurhistorische waarde door deze te beschermen, beleefbaar te maken en de benutting
ervan te faciliteren, zodat dit bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
Nummer : 1.1 Cultuur (versie juni 2017)

Beleid Rijksmonumenten restauratie en herbestemming: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke
opgave

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie
Concrete resultaat /

Prestatie
Activiteiten

Beleidskader:
Beleidsvisie Cultuur

en VrijeTijd

Subsidieregeling
restauratie

rijksmonumenten Zuid-
Holland 2013

Zuid-Holland wil een

toonaangevende
provincie zijn waar
mensen me8,5t
plezier wonen,
werken en recreëren.
 
Daartoe verbeteren
wij de kwaliteit van de
leefomgeving.
 
Cultuur en erfgoed
zijn daarin belangrijke
factoren.
 
De provincie wil haar
unieke erfgoed
behouden voor
toekomstige
generaties.  

Doel 3-6
Beschermd, benut,
bekend en
beleefbaar Cultureel
erfgoed

Taak 3.6.2.
Restaureren en
herbestemmen
monumenten

en onderhouden
molens

 
NB

Zie taak 3.6.3
Erfgoedlijnen

ontwikkelen en
beleefbaar maken

d.m.v.
Subsidieregeling

Erfgoedlijnen

voor  zowel
rijksmonumenten als

niet- rijksmonumenten

Behouden en
beleefbaar maken
(presenteren) van

specifiek  ZHs
culturele erfgoed
in de vorm van
restauratie en

herbestemming
rijksmonumenten

tbv
meer publiek

betrokken bij ZHse
erfgoed

 
(NB Erfgoedmonitor

houdt alleen bij

behoefte is  wat er
moet worden

gerestaureerd)

De belangrijkste ZHse
rijksmonumenten zijn
de komende jaren
gerestaureerd en/of

herbestemd.
 

En zodanig dat deze
voor de toekomst
beter beschermd,

beleefbaar, bekend
en/of benut worden.

Gerestaureerde en
herbestemde
specifieke

rijksmonumenten  in
Zuid-Hollland

 
(zie bijlage voor lijst

met aangegeven
objecten/ rijks-
monumenten)

-Restaureren en
-Herbestemmen

 (voor toegankelijkheids-
of duurzaamheids-

maatregelen)
 

van
specifieke

rijksmonumenten  in
Zuid-Hollland

Ambtelijk 2.1.                 2.2 Uitvoerend 3.1                           3.2Politiek 1.1                        1.2                                 1.3 



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling molens 2013
Doel beleidsinstrument: Het behouden en draaien van traditionele windmolens.
Nummer: 1.2 Cultuur (versie juni 2017) met indicatoren

Beleid molens: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Provinciaal subdoel
Concrete

doelstelling / 
Verzamelprestatie

Resultaat /
Prestaties

Activiteiten

Politiek 1.1                  1.2                                  1.3                   Ambtelijk 2.1                 2.2 Uitvoerend 3.1                        3.2

Beleidskader:

Beleidsvisie Cultuur

en VrijeTijd

Subsidieregeling

Molens 2013;

draaipremie,
onderhoud, groot

onderhoud

Procesindicatoren
-Molennetwerk
Erfgoedhuis

Zuid-Holland wil een
toonaangevende

provincie zijn waar
mensen met plezier
wonen, werken en

recreëren.
 

Daartoe verbeteren
wij de kwaliteit van
de leefomgeving.

 
Cultuur en erfgoed

zijn daarin
belangrijke factoren.

 
De provincie wil haar

unieke erfgoed
behouden voor
toekomstige
generaties.

PS 3.6: Beschermd,
benut, en beleef-

baar cultureel
erfgoed,

hier

specifiek de molens

in Zuid-Holland

GS 3.6.2:

Restaureren

monumenten

en
Onderhouden

molens
en

stimuleren van

draaien van molens

 

Nieuw 3.6.4b

Presenteren en

toegankelijk maken

van Zuid-Hollandse

erfgoed

Beschermde,
benutte en

beleefbare molens
door

groot en regulier
onderhouden en

draaien van molens
t.b.v.

meer publiek
betrokken bij ZHse

molens

- Alle 228 ZHse
molens, worden
onderhouden en
gerestaureerd (tot

minimaal
basisniveau)

door
moleneigenaren

- Goed onderhouden
molen door
conserveren
herstellen en

vernieuwen van
molendelen (voor
10, 20 of 40 jaar)

 
- Voldoende

draaiuren molen
ter voorkoming extra
onderhoudskosten

-Onderhouden molens
 

-Verzorgen groot
onderhoud  van molens

 
-Draaien van molens

Beleidsindicatoren
(uit PS-begroting)

-Aantal bezoekers iconen

erfgoedlijnen 3.6.c

-Waardering bezoekers

iconen erfgoedlijnen (3.6.d)
-Aantal vrijwilligersuren

erfgoedlijnen (3.6.e)

-Aantal bezoekers website
geschiedenis van Zuid-

Holland.nl (3.6.f)

Beleidsindicatoren per
prestatie
-aantal bezoekers

-waardering bezoekers
-aantal bezoeken website

-% bereikte leerlingen

Beleidsindicatoren
-aantal gerestaureerde
molens

Beleidsindicatoren
-waardering bezoekers

zuid-hollandse cultureel

erfgoed
Beleidsindicatoren
-waardering recreerende

zuid-hollandse bewoners
en bezoekers van

leefomgeving



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland
Doel beleidsinstrument: Het behoud van erfgoed en van landschappen met grote cultuurhistorische waarde door deze te beschermen, beleefbaar te maken en de benutting ervan te
faciliteren, zodat dit bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
Nummer:  1.3  Cultuur (versie juni 2017)

Beleid Erfgoedlijnen: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete Resultaat

Prestatie
Activiteiten

Politiek 1.1                         1.2                           1.3 Ambtelijk 2.1                         2.2 Uitvoerend 3.1                      3.2

Beleidskader:
Beleidsvisie cultureel

erfgoed

Subsidieregeling
erfgoedlijnen Zuid-

Holland &
Maatregelenpakket

erfgoedlijnen

Zuid-Holland wil een

toonaangevende
provincie zijn waar
mensen met plezier
wonen, werken en
recreëren.
 
Daartoe verbeteren
wij de kwaliteit van de
leefomgeving.
 
Cultuur en erfgoed
zijn daarin belangrijke
factoren.
 
De provincie wil haar
unieke erfgoed
behouden voor
toekomstige
generaties.  

3-6 Behoud Cultureel
erfgoed door
beschermen,

benutten en
beleefbaar maken

3.6.3 Erfgoedlijnen
ontwikkelen en

beleefbaar maken
door:

 

a) Beschermen van
erfgoed en
archeologie

b) Restauratie en
herbestemming

rijksmonumenten
c) Ontwikkelen van

de erfgoedlijnen

d) Toegankelijk
maken van
erfgoed en

archeologie
e) Bekend maken

van erfgoed en

archeologie

Behouden en
beleefbaar maken
(presenteren en

toegankelijk maken)
van Zuid-Hollandse

erfgoed
door

aanvragers
erfgoedlijnen

 
t.b.v.

meer publiek
meer betrokken

voor Zuid-Hollands
erfgoed.

Groter aantal
kinderen, jongeren en

volwassenen
betrokken bij ZHse

erfgoed,
doordat

PZH samenwerkt
met 7 erfgoedtafels

aan behalen ambities/
kwaliteitslag met

operationele doelen:
a) Beschermd als

monument en
geborgd d.m.v.

RO
instrumentarium

b) Objecten
gerestaureerd

c) Zichtbaarheid
vergroot

d) Toeristisch-
recreatief

attractiepunt
ontwikkeld

e) Bekendheid
vergroot

f) Bereikbaarheid
vergroot

g) Objecten
verbonden

h) Herbestemming
gestimuleerd

Specifieke prestaties
als beschreven in het
Maatregelenpakket

erfgoedlijnen.
 

(zie bijlage Maat-
regelenpakket

erfgoedlijnen 2017)

Voorbeelden :
-Organiseren en
uitvoeren Bunkerdag
2017 met 55
deelnemende bunkers
met een programma/
rondleidingen;
-Restaureren exterieur
hoofdhuis De Paauw;
-Ontwikkelen
marketingstrategie en –
producten Limes;
-Aanlichten 5
monumentale panden
trekvaarthaven Zuidkolk
Delft
-Ontwikkelen Leefwerf
de Biesbosch door
herbestemming eb
gereedmaken van
publieksfunctie van de
Franse motor en
restaureren van
industriële relicten .
 
(zie bijlage

Maatregelenpakket
erfgoedlijnen 2017 voor
benoemde activiteiten en
te behalen prestaties)



Naam beleidsinstrument:   Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland
Doel  beleidsinstrument:  Het draagvlak voor de archeologie onder de inwoners van Zuid-Holland te vergroten door subsidie te verstrekken voor archeologische publieksactiviteiten,
die leiden tot een beter beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed in Zuid-Holland.
Nummer :  1.4 Cultuur (versie juni 2017)

Beleid publieksbereik archeologie Zuid-Holland: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestatie
Activiteiten

 Politiek 1.1                           1.2                                          1.3 Ambtelijk 2.1                           2.2   Uitvoerend 3.1                      3.2

Beleidskader:
Beleidsvisie Cultuur

en VrijeTijd
 

Hoofdlijnenakkoord
2015-2019

Subsidieverlening
gericht op voor het

brede publiek
gerichte activiteiten

en publicaties.

Subsidieregeling
publieksbereik

archeologie Zuid-
Holland

Zuid-Holland wil een
toonaangevende
provincie zijn waar
mensen met plezier
wonen, werken en
recreëren.
 
Daartoe verbeteren
wij de kwaliteit van de
leefomgeving
en
‘verzorgen wij ook
een betere prestatie
en toegankelijkheid
van de in provinciaal
beheer toevertrouwde
archeologische
vondsten’.

3-6 Beschermd,
bekend en beleefbaar
Cultureel erfgoed

3.6.4 Presenteren en
toegankelijk maken

archeologische
vondsten en verhalen

van ZH.

NB Nevendoel:
De provinciale
archeologische

waarden met behulp
van haar RO

instrumentarium

beschermen.

Meer kinderen van
basisscholen,

jongeren middelbare
scholen, volwassenen
betrokken bij ZHse

archeologie.
 

Om het draagvlak

voor de archeologie
onder de inwoners
van Zuid-Holland te

vergroten, zodat het
archeologisch

cultureel erfgoed in
Zuid-Holland beter
beschermd, meer

bekend en beleefbaar
wordt.

Groter aantal
kinderen, jongeren,

volwassenen
betrokken bij ZHse

archeologie
door

gerichter presenteren
en toegankelijk

maken van de Zuid-
Hollandse

archeologische
vondsten.

a: ingerichte ruimte
waar
geïnteresseerden
actief mee kunnen
doen aan
archeologie;
b: aansprekende
archeologische
tentoonstelling op een
frequent bezochte
plek;
c:  openbaar
toegankelijke
archeologische
opgraving, met
stimulans voor
actieve deelname van
belangstellenden;
d. interactieve
archeologische
presentatie;
e. gemakkelijk
leesbare en rijk
geïllustreerde
publicatie van de
resultaten van een
opgraving,
onuitgewerkt
veldonderzoek of
synthetiserend
onderzoek.

a: inrichten van een
ruimte waar
geïnteresseerden actief
mee kunnen doen aan
archeologie;
b: organiseren van een
aansprekende
archeologische
tentoonstelling op een
frequent bezochte plek;
c:  openbaar toegankelijk
maken van een
archeologische
opgraving, waarbij
actieve deelname van
belangstellenden wordt
gestimuleerd;
d. realiseren van een
interactieve
archeologische
presentatie;
e. maken van een
gemakkelijk leesbare en
rijk geïllustreerde
publicatie van de
resultaten van een
opgraving, onuitgewerkt
veldonderzoek of
synthetiserend
onderzoek.



Naam beleidsinstrument:   Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland
Doel  beleidsinstrument:  Het draagvlak voor de archeologie onder de inwoners van Zuid-Holland te vergroten door subsidie te verstrekken voor archeologische publieksactiviteiten,
die leiden tot een beter beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed in Zuid-Holland.
Nummer :  1.4 Cultuur (versie juni 2017)

Beleid publieksbereik archeologie Zuid-Holland: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestatie
Activiteiten

 Politiek 1.1                           1.2                                          1.3 Ambtelijk 2.1                           2.2   Uitvoerend 3.1                      3.2

Beleidskader:
Beleidsvisie Cultuur

en VrijeTijd
 

Hoofdlijnenakkoord
2015-2019

Subsidieverlening
gericht op voor het

brede publiek
gerichte activiteiten

en publicaties.

Subsidieregeling
publieksbereik

archeologie Zuid-
Holland

Zuid-Holland wil een
toonaangevende
provincie zijn waar
mensen met plezier
wonen, werken en
recreëren.
 
Daartoe verbeteren
wij de kwaliteit van de
leefomgeving
en
‘verzorgen wij ook
een betere prestatie
en toegankelijkheid
van de in provinciaal
beheer toevertrouwde
archeologische
vondsten’.

3-6 Beschermd,
bekend en beleefbaar
Cultureel erfgoed

3.6.4 Presenteren en
toegankelijk maken

archeologische
vondsten en verhalen

van ZH.

NB Nevendoel:
De provinciale
archeologische

waarden met behulp
van haar RO

instrumentarium

beschermen.

Meer kinderen van
basisscholen,

jongeren middelbare
scholen, volwassenen
betrokken bij ZHse

archeologie.
 

Om het draagvlak

voor de archeologie
onder de inwoners
van Zuid-Holland te

vergroten, zodat het
archeologisch

cultureel erfgoed in
Zuid-Holland beter
beschermd, meer

bekend en beleefbaar
wordt.

Groter aantal
kinderen, jongeren,

volwassenen
betrokken bij ZHse

archeologie
door

gerichter presenteren
en toegankelijk

maken van de Zuid-
Hollandse

archeologische
vondsten.

a: ingerichte ruimte
waar
geïnteresseerden
actief mee kunnen
doen aan
archeologie;
b: aansprekende
archeologische
tentoonstelling op een
frequent bezochte
plek;
c:  openbaar
toegankelijke
archeologische
opgraving, met
stimulans voor
actieve deelname van
belangstellenden;
d. interactieve
archeologische
presentatie;
e. gemakkelijk
leesbare en rijk
geïllustreerde
publicatie van de
resultaten van een
opgraving,
onuitgewerkt
veldonderzoek of
synthetiserend
onderzoek.

a: inrichten van een
ruimte waar
geïnteresseerden actief
mee kunnen doen aan
archeologie;
b: organiseren van een
aansprekende
archeologische
tentoonstelling op een
frequent bezochte plek;
c:  openbaar toegankelijk
maken van een
archeologische
opgraving, waarbij
actieve deelname van
belangstellenden wordt
gestimuleerd;
d. realiseren van een
interactieve
archeologische
presentatie;
e. maken van een
gemakkelijk leesbare en
rijk geïllustreerde
publicatie van de
resultaten van een
opgraving, onuitgewerkt
veldonderzoek of
synthetiserend
onderzoek.



Naam beleidsinstrument: Begrotingssubsidie basisvoorziening Cultuurparticipatie: Kunstgebouw, Jeugdtheaterhuis, Popunie en Stichting Educatieve Orkestprojecten (SEOP)
Doel beleidsinstrument: Instandhouden basisvoorziening Cultuurparticipatier.
Nummer: 1.5 Cultuur (versie juni 2017)

Beleid basisvoorziening Cultuurparticipatie: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel  Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestatie
Activiteiten

Politiek 1.1                      1.2                                    1.3      Ambtelijk 2.1                        2.2 Uitvoerend 3.1                        3.2

Beleidskader:
Beleidsvisie

Cultuur en VrijeTijd

Begrotingssubsidies
Kunstgebouw,

Jeugdtheaterhuis,
Popunie en Stichting
Educatieve Orkest
projecten (SEOP)

Zuid-Holland wil een
toonaangevende

provincie zijn waar
mensen met plezier,
wonen, werken en

recreëren.
 

Daartoe verbeteren
we de leefomgeving

en
ondersteunen we
gemeenten bij hun
taak op het gebied

van
cultuurparticipatie.

 
Met name

cultuureducatie,
waardoor kinderen en
jongeren in aanraking

komen met allerlei
vormen van cultuur
(zowel actief als
passief) in ZH.

Doel 4.2
Cultuurparticipatie en

bibliotheken

 
zodat

meer kinderen en

jongeren in aanraking
komen met cultuur

door kwalitatief goede

en gespreide
cultuurparticipatie

Taak 4.2.1
Instandhouden

basisvoorziening
Cultuurparticipatie
van vier instellingen

gericht op
cultuurparticipatie

die
de gemeenten

ondersteunen bij hun
taken op het gebied

van hun

cultuurparticipatie,
 

regelmatig in

samenwerking met
onderwijsinstellingen,

zodat
meer kinderen en

jongeren in aanraking

komen met cultuur
door kwalitatief goede

en gespreide

cultuurparticipatie

Meer kinderen en
jongeren in aanraking

laten komen met
cultuur
door

kwalitatief goede en
gespreide

cultuurparticipatie aan
te bieden

via gemeenten en
onderwijsinstellingen.

Verhogen of
behouden aantal

kinderen en jongeren
die doen aan

cultuurparticipatie
door:

-Verbeteren en
instandhouden

kwaliteit, aanbod  en
bekendheid van

muziek, dans, theater,
beeldende kunst en

andere cultuurvormen
en

- Ontwikkelen en
aanbieden van

educatieve
programma’s,

kwaliteitsverbetering
en PR aan

gemeenten en
onderwijs

gericht op kinderen
en jongeren (de
basisvoorziening

cultuurparticipatie).

-Ontwikkelde en

uitgevoerde cultuur-
educatieve

programma’s voor
kinderen basis-
onderwijs en

jongeren.
 

-Kwaliteitsverbetering
rond cultuur-

participatie op gebied
van vernieuwde

educatiewijzen en PR
(bijv. social media)

en/of bedrijfsvoering
gericht op

(netwerken van)
culturele instellingen,
gemeenten, onderwijs

en/of jongeren.
 

-PR, voorlichting en
communicatie over

(pop)muziek, theater,
beeldende kunst,

dans,
cultuureducatie-

projecten en andere
cultuurvormen.

-Ontwikkeling en
uitvoering cultuur-

educatieve programma’s
voor kinderen basis-

onderwijs en jongeren.
 

-Verbeteren kwaliteit
rond cultuurparticipatie

op gebied van
vernieuwde

educatiewijzen en PR
(bijv. social media) en/of

bedrijfsvoering
gericht op

(netwerken van)
culturele instellingen,
gemeenten, onderwijs

en/of jongeren.
 

-Geven van PR,
voorlichting en

communicatie over
(pop)muziektheater,

beeldende kunst, dans,
cultuureducatieprojecten

en andere
cultuurvormen.



Naam beleidsinstrument: Boekjaarsubsidie Erfgoedhuis Zuid-Holland
Doel beleidsinstrument: hHet behoud van erfgoed en van landschappen met grote cultuurhistorische waarde door deze te beschermen, beleefbaar te maken en de
benutting ervan te faciliteren, zodat dit bijdraagt aan een aantrekkelike leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
Nummer: 1.6 Cultuur (versie juni 2017)

Beleid erfgoedhuis:  Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestatie
Activiteiten

Politiek 1.1                        1.2                                         1.3 Ambtelijk 2.1                        2.2 Uitvoerend 3.1                          3.2

Beleidskader:
Beleidsvisie

cultureel erfgoed

Zuid-Holland wil een
toonaangevende
provincie zijn waar
mensen met plezier
wonen, werken en
recreëren.
 
Daartoe verbeteren
wij de kwaliteit van de
leefomgeving en
Cultuur en erfgoed
zijn daarin belangrijke
factoren.
 
De provincie wil haar
unieke erfgoed
behouden voor
toekomstige
generaties

3-6 Behoud Cultureel

erfgoed door
beschermen,
benutten en

beleefbaar maken.

Vernieuwde 3.6.4
Presenteren en

toegankelijk maken
van Zuid-Hollandse
(cultureel) erfgoed

door:
 
-Beschermen van
erfgoed en
archeologie
-Restaurantie en
herbestemming
rijksmonumenten
-Ontwikkelen en
versterken van de
erfgoedlijnen
-Toegankelijk maken
van erfgoed en
archeologische
vondsten
-Bekend maken van
erfgoed en
archeologie

Beschermd, benut en
beleefbaar erfgoed
door ondersteuning

gemeenten,
erfgoedtafels en
vrijwilligers door
Erfgoedhuis voor
draagvlak behoud

Zuid-Hollands erfgoed
zodat meer publiek
meer betrokken is.

Groter aantal
kinderen, jongeren en
volwassenen
betrokken bij
(behoud) ZHse
erfgoed door:
a) Ontwikkelen en

beleefbaar
maken van de
erfgoedlijnen

b) Vertellen van het
verhaal van
erfgoed en
archeologie

c) Presenteren en
toegankelijk
maken van
archeologie

d) Gemeenten
ondersteunen bij
uitvoeren van
hun wettelijke
erfgoedtaken
inclusief
archeologie.

a.Communicatie en
promotie
erfgoedlijnen
b.Onderwijsdeelname
aan erfgoededucatie
m.b.t. de
erfgoedlijnen
c.Deskundigheids-
bevordering
erfgoedvrijwiiligers
d.Publieksbereik
archeologie
e.Ondersteuning
erfgoed- en
archeologietaken
gemeenten
f.Stimuleren
herbestemming
monumenten
g.Kennisuitwisseling
m.b.t. molens en
molenbiotoop.

a.Onderhouden
publiekswebsite, opstellen
en verspreiden
nieuwsbrieven, social
media en PR;
b.Ontwikkelen en
promoten
onderwijspakketten;
c.Adviseren vrijwilligers
m.b.t. publieksbereik en
digitalisering collecties,
organiseren van
kennisbijeenkomsten,
aanbieden cursussen;
d.Ontwikkelen archeo-
logieportal, monitoren
Archeologiehuis;
e.Organiseren
studiedagen en
informatiebijeenkomsten,
leveren van adviezen op
maat, bieden van helpdesk
f.Ontwikkelen en
onderhouden website over
herbestemming,
organiseren
expertmeetings
herbestemmingscasussen
f.Organiseren
informatijebijeenkomsten
m.b.t. publieksbereik en
molenbiotoop.

Subsidie-
instrument:

Boekjaarsubsi-
die Erfgoedhuis



Naam beleidsinstrument: Begrotingssubsidie  ProBiblio
Doel beleidsinstrument: het bibliotheeknetwerk te faciliteren bij de vijf kernfuncties van de bibliotheek.
Nummer: 1.7 Cultuur (versie juni 2017)

Beleid ProBiblio: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestatie
Activiteiten

Politiek 1.1                        1.2                                         1.3 Ambtelijk 2.1                        2.2 Uitvoerend 3.1                          3.2

Wettelijk taak o.b.v. de
Wet stelstel openbare

bibliotheek-
voorzieningen

Begrotingsubsidie
ProBiblio

Voor inwoners
hebben de
bibliotheken vijf
kernfuncties:
-informeren
-leren
-lezen
-organiseren van
ontmoeting en debat
-kennismaken met
kunst en cultuur.

Doel 4.2
Cultuurparticipatie en

Bibliotheken
 

voor
inwoners

4.2.2 Ondersteunen
van bibiliotheken en

het bibliotheken-

netwerk
voor

de vijf kernfuncties
 

 voor
  inwoners

Meer publiek is
betrokken

via
de vijf kernfuncties.

Bibliotheken gaan:
1. Inspelen op

technologische en
maatschappelijke

veranderingen door
innovatieve projecten
en programma’s die

bijdragen aan
vernieuwingskracht
lokale bibliotheken

i.s.m.
maatschappelijke

organisaties.
 

2. Inzetten van hun
brede collectie om

inwoners ZH zo goed
mogelijk te bedienen

(gekoppeld aan

resultaten 2 en 4).
 

3. Verder uitwerken
van goed

functionerend
bibliothekennetwerk
in Zuid-Holland met

stakeholders.

1. Innovatieve
projecten en

programma’s zijn
ontwikkeld voor lokale

bibliotheken.
 

2. Fysieke werken zijn
conform geldende IBL
afspraken vervoerd.

 
3. De 6 taken t.b.v.
bibliotheek- netwerk

zijn uitgevoerd.
 

4. Uitgeleende
specifieke fysieke
werken van de

provinciale collectie.
 

5. Gegevens zijn op
tijd en cfm afspraken
aan de KB geleverd

 
6. ProBiblio heeft

actief bijgedragen aan
beschermd, benut en

beleefbaar
archeologie

(zie bijlage voor
activiteiten)

1. Ontwikkelen van
innovatieve
projecten en

programma’s voor
lokale bibliotheken.

 
2. Vervoeren fysieke

werken tussen
bibliotheken in

Zuid-Holland ihkv
IBL.

 
3. Uitvoeren taken t.b.v

versterken van
bibliothekennetwerk

(zie bijlage).
 

4. Opslaan, uitlenen,
vervoeren van de

provinciale collectie
van specifieke
fysieke werken.

 
5. Leveren van

gegevens aan KB
 

6.  Actief bijdragen aan
beschermd, benut en

beleefbaar archeologie
door Probiblio.



Beleidsfiche

Bestuur

(incl Gebiedsgericht beleid)



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017
Doel  beleidsinstrument: Is verhogen van aantal krachtige, slagvaardige en robuuste gemeenten en waterschappen in ZH. De provincie wil daarbij de gemeenten de
helpende hand bieden door activiteiten van gemeenten te faciliteren die gericht zijn op het bevorderen of intensiveren van intergemeentelijke samenwerking in relatie tot de
bestuurlijke toekomst.
Nummer: 4.1 Bestuur (versie juni 2017)

Beleid bevorderen intergemeentelijke samenwerking ZH: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel  Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                                 1.2                                 1 .3 Ambtelijk 2.1                       2.2 Uitvoerend 3.1                          3.2

Beleidskader

Subsidieregeling
bevorderen

intergemeentelijke
samenwerking

Krachtige,
slagvaardige en

robuuste gemeenten
en waterschappen

in ZH
die als overheidslaag
snel en daadkrachtig

kan optreden,
nu en in de toekomst
toegevoegde waarde
heeft en inzichtelijk
maakt hoe beleid en
besluiten tot stand

komen en hoe
publieke middelen
worden besteed

 
t.b.v.

inwoners en
organisaties.

4.1 Slagvaardig,
toekomstbestendig en
transparant bestuur

door
verhogen van aantal

krachtige,
slagvaardige en

robuuste gemeenten
en waterschappen

in ZH

4.1.1 Versterken van
bestuurlijke

samenwerking
(inclusief Arhi)
vanuit PZH
vanwege

haar
bovenlokale

systeemverant-
woordelijkheid voor
het functioneren van
het openbaar bestuur

in ZH.

Meer krachtige,
slagvaardige en

robuuste gemeenten
en waterschappen

in ZH
die

de lokale taken en
regionale opgaven

goed kunnen
oppakken

Verbeteren slagkracht
gemeenten en
waterschappen

in ZH
m.b.v.

bewijzen en
verbeterpunten
uit rapportages

met daarin
diverse bestuurlijke

aspecten.

a. Bestuurlijk rapport
n.a.v. bestuurs-
krachtonderzoek

regio.
 

b. Bestuurlijk rapport
n.a.v. (evaluatie)-
onderzoek naar

intergemeentelijke
samenwerking.

 
c. Bestuurlijk rapport

n.a.v. onderzoek
naar bestuurlijke
toekomst regio

 
voor

verhogen van aantal
krachtige, slagvaardige
en robuuste gemeenten

en waterschappen
in ZH.

a. Uitvoeren van
regionaal bestuurs
krachtonderzoek,
over welke waarde

samenwerking
gemeenten in regio

toevoegt aan
bestuurskracht

regio of aan lokaal
openbaar bestuur.

b. Uitvoeren van
onderzoek met

evaluatie of
voorstellen en

aanbevelingen voor
nieuwe inrichting

inter-gemeentelijke
samenwerking.

c. Uitvoeren van
onderzoek naar

bestuurlijke
toekomst met

aanzet of
voorstellen en

aanbevelingen voor
nieuwe bestuurlijk
strategische visie
over toekomst

regio.



Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Maatregelenpakket gebiedsgericht werken 2017, Verordening Ruimte, Communicatie via Tafels
Doel beleidsinstrument:  Realiseren van gebiedsgerichte projecten
Nummer: 4.20 Gebiedsgerichte projecten (versie nov 2017)

Beleid Gebiedsgerichte projecten: Eén logisch denkraam

Maatschappelijke 
opgave 

Hoofddoel Doel Subdoel Verzamelprestatie 
Concrete resultaat /

Prestaties
Activiteiten

Politiek 1.1                                   1.2                                      1.3 Ambtelijk  2.1                            2.2 Uitvoerend 3.1                                 3.2

Gebiedsprogramma’s
VRM

Alle majeure
Beleidsvisie

en Programma’s

zoals PZI, PZG, PZE
Gebiedsagenda

Mobiliteit,
Beoordelingskader

Infra PZI.

Subsidieregeling
Maatregelenpakket

gebiedsgericht werken
2017

 
Verordening Ruimte

 
Beïnvloeding via

Tafels

Gebiedsgerichte
projecten zijn bedoeld
om de vijf Hoofdlijnen

van het
Hoofdlijnenakkoord
2015-2019 concreet

te realiseren.
 

Daarbij staan de zes
ambities uit de

koepelnotitie centraal:
 

1. Naar een
klimaatadaptieve

Delta
2. Naar een nieuwe

economie: the
next level

3. Naar een
levendige

meerkernige
metropool

4. Energie-
vernieuwing

5. Moderne
mobiliteit

6. Aantrekkelijke
leefomgeving.

Alle PS-doelen
 

gericht op
Dragende opgaven

van gebieden
Binnen
 ZH.

Alle GS-taken
 

gericht op
Dragende

opgaven van
gebieden
binnen
 ZH.

Oplossen
vraagstukken

binnen
gebieden
waarbij

Dragende opgaven
zijn benoemd

 
die

realisatiekracht PZH
bevorderen

en
gericht zijn

op
alle

beleidsonderwerpen.
 

Regionaal of lokaal
projecten
binnen

specifieke gebieden:

1.Hoekse waard,

2.GO
3.Alphen-MH-

Woerden

4.A5H

5.Leidse regio
 

Die zorgen
voor  oplossing
vraagstukken

van
per gebied

geformuleerde
Dragende opgaven.

Prestaties
via projecten

onder
Dragende opgaven

van
gebieden,

die vraagstukken
oplossen,
en die alle

beleidsonderwerpen
betreffen.

 
(Zie Beleidsfiches per
betrokken vakgebied!

Zie bijlage voor
niet-limitatieve

projectlijst per gebied

met prestaties)

Uitvoeren projecten
waarbij

te halen prestaties
de vraagstukken
van de dragende

opgaven
oplossen binnen

specifieke gebieden,
 

gericht op
alle

beleidsonderwerpen.

Bestuurskkoorden
i.s.m. Gebieden

(bv Drechtsteden)


