
WELKOM 
HAAGSE REGIO 



Welkomstwoord 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu 



https://www.youtube.com/watch?v=D6hsudzeO2w&list=PLIyn46sZNiAR-13xzsqlO5R8b2rOYxqT6&index=3&t=0s


19.00   Welkomstwoord 

19.15   Presentaties workshops 

19.40   Ronde 1 workshops 

20.10   Pauze en wisseling workshops 

20.30   Ronde 2 workshops 

21.00 - 22.00  Afsluiting, netwerkborrel & informatiemarkt 

Programma 



# zuidhollandontmoet 



WIJ WERKEN AAN 
SLIM RUIMTEGEBRUIK 



Regeerakkoord Rutte I (2010) 
• RO meer overlaten aan provincies en gemeenten 

• Toezicht en regie op het gebied van RO naar 
provincies 

 



Sturings-

principes 
 

• Opgavegericht: 

maatschappelijke 

opgaven zijn het 

vetrekpunt 

 

• Provinciaal belang: 

goede ruimtelijke 

ordening op provinciale 

schaal 

 

• Maatwerk waar mogelijk 



Rollen 

Realiserende overheid 
Ondernemend, prestatieafspraken, resultaatgericht, 
risco afwegend, leidend, doelmatig. 

Samenwerkende overheid 
Netwerkend, omgevingsbewust, visionair, stimulerend, 
inspirerend. 

Rechtmatige overheid 
Voorschrijvend, afdwingend, onpartijdig. 

Meewerkende overheid 
Inspelen op en verhouden tot initiatieven uit de 
samenleving, zorgvuldig, verbindend, relatiegericht. 



Realiserende overheid 

Waar overheidsinvesteringen onmisbaar 

zijn, zelf prestaties leveren. 

 

• Provincie beperkte financiële middelen op RO 

en woongebied 

• Provincie realiseert: Provinciale (vaar)wegen, 

fietspaden, groenprojecten (Groenblauwe 

Slinger) 

 



Samenwerkende overheid 
Waar (meer) regie nodig is, netwerkend 
werken. 

 

Voorbeelden: 
• Flexwonenconferentie 

• Regionale woonvisies 

• Versnellen woningbouw 

• Actieprogramma Slim ruimtegebruik  

 



Rechtmatige overheid 
Waar optreden noodzakelijk is, wettelijke 
bevoegdheden inzetten. 
 

RO-instrumenten 
• Verordening Ruimte 

• Zienswijze, reactieve aanwijzing en beroep 

• Provinciaal inpassingsplan (PIP), bijvoorbeeld 
Rijnlandroute 

• Toezicht huisvesting vergunninghouders 

 

 



Meewerkende overheid 

Zoveel mogelijk overlaten aan initiatieven 

uit de samenleving. We werken op basis 

van samenwerking en vertrouwen. 



SAMEN WERKEN AAN 

AAN SLIM RUIMTEGEBRUIK 



WIJ WERKEN AAN 
EEN KLIMAATBESTENDIG ZUID-HOLLAND 



12 mei 

Wateroverlast Drenthe 

22 mei 

Wateroverlast Limburg 

26 mei 

Warmste meinacht sinds 1901  

27 mei 

Hagel en regen Limburg 
1 mei 

Wateroverlast A15 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiC8Jnk8KfbAhUBy6QKHbGlDH8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.nu.nl/binnenland/5277470/wolkbreuk-zorgt-wateroverlast-in-limburg.html&psig=AOvVaw01U6E5hJflypL6UE-9o2CH&ust=1527578836113689


 





Wie zijn onze partners 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9oa7O2LLbAhXoJcAKHWELC6sQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.trots.nl%2Fcases%2Fbezettingsgraadonderzoek-waterschap&psig=AOvVaw2NOEEkt0YSibSg5AZo4XWL&ust=1527950311811159
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih-rzu2LLbAhUNa8AKHbunCtwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.zhzveilig.nl%2F&psig=AOvVaw2fBA3RYK3GUnt47oRJr5sP&ust=1527950371406966
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO5IP52bLbAhXJJcAKHTRFA-8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fwsrivierenland&psig=AOvVaw0GftT00aXbvmnvSa5gmJbY&ust=1527950658915711
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiErcL327LbAhWKXMAKHQL9D8kQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.gemeentebanen.nl%2Foverheden%2Fgemeente-dordrecht&psig=AOvVaw259Iv5OcBmnReAF-yrho8_&ust=1527951199869552
http://flex-projects.nl/flex-projects/attachment/gemeente-gorinchem-logo/
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO2raY3LLbAhUjB8AKHa02Ad0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.weekbladdebrug.nl%2Fnieuws%2Flokaal%2Fopeningstijden-balies-gemeentehuis-hendrik-ido-ambacht-veranderen%2F&psig=AOvVaw25l25Uvz3owlHzWvd1xfNV&ust=1527951268813704
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiulZ2w3LLbAhXCNcAKHZ4QCwcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.alblasserdam.net%2Fnieuws%2F2016-02-09-9313-gemeente-alblasserdam-houdt-social-media-goed-in-de-gaten.html&psig=AOvVaw0W2LdSoKvYJ5ygU8YPUgoT&ust=1527951319058739
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi5y7LM3LLbAhXCSsAKHUaWDcAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.chainels.com%2F111447695871935581&psig=AOvVaw3kmF_pXw01gWSI6R6clhPc&ust=1527951331716465
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIpYfe3LLbAhVpL8AKHVq-D_IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.papendrecht.nl%2F&psig=AOvVaw3LA0SsqvKiSEltgaX4wDDz&ust=1527951415109654
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSkO3s3LLbAhUBI8AKHZwcCa0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.sliedrecht.net%2Fnieuws%2F2018-01-25-3779-gemeente-sliedrecht-klant-in-regie.html&psig=AOvVaw26Te0Cxunok7qRlXN6LGuT&ust=1527951445741045
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwvLaE3bLbAhWoAcAKHSLCB8kQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.hardinxveld-giessendam.nl%2F&psig=AOvVaw2840HbI26ymnkFRPdCVctK&ust=1527951494793339
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS2dGCgLrbAhWNLFAKHWsKAx8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.overheid-uitkering.nl%2Fbijstandsuitkering-aanvragen-wwb%2Fbetaaldatum-bijstandsuitkering%2Fbetaaldatum-drechtsteden%2F&psig=AOvVaw3ou697cipDnbKQn6KlG5R7&ust=1528201395364086
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4yciugLrbAhVLZlAKHbr_DRcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.deafsluitdijk.nl%2Fprojecten%2Ficoon-afsluitdijk%2Fpartners%2F&psig=AOvVaw21VyU3LfB5-qpD6FAhBGv2&ust=1528201482729981




Hoe raakt het de gemeente? 

Zorg: ouderen 

Zorg: jeugd 

Riool 

Openbare 

ruimte 

Veiligheid Infrastructuur 

Groen Woningbouw 

en bebouwde 

omg. 

… 

… 



Wat doen Provincie en Waterschappen? 

Regionale afspraken en partijen 

verbinden 

Ondersteuning met kennis en beleid: 

Klimaatatlas en klimaateffectatlas 

Provinciale rol:  

Met name fysieke omgeving 

Rol Waterschap: 

Met name regionaal watersysteem 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0wuXi66rbAhUIaFAKHc98BDwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.dorpstadenland.nl/publication/inventarisatie-ruimtelijke-kwaliteit-ruimte-voor-ruimte-regeling-zuid-holland/&psig=AOvVaw0F6EynqSNmZ53QPIFVMPIV&ust=1527680571068076
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihgPGP66rbAhWKK1AKHaAjASgQjRx6BAgBEAU&url=https://siebeswart.photoshelter.com/image/I0000OFfqkcnTc7w&psig=AOvVaw1_U6GUC8kHT9KpoGtsERS_&ust=1527680395663349
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixk8ndk6vbAhVQbVAKHTpLBD8QjRx6BAgBEAU&url=https://veranderingsmanagement.wordpress.com/&psig=AOvVaw0CZD0y8CntbOObC8G9BARy&ust=1527691282575941


Gezamenlijke opgave 

ieder vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid 



SAMEN WERKEN AAN 
EEN KLIMAATBESTENDIG ZUID-HOLLAND 



Workshop 1 

Een klimaatbestendige delta 

 



Pauze 



Workshop 2 

Slim Ruimtegebruik 



WORKSHOP 
SLIM RUIMTEGEBRUIK 



Nu de woningmarkt zo overspannen is, 

moet ook in het groen rondom de steden 

ruimte voor woningbouw worden geboden. 



De verstedelijkingsopgave moet niet alleen 

over woningbouw gaan maar zich 

nadrukkelijk ook richten op de 

werkgelegenheidsopgave. 



Bij bouwlocaties die zijn aangesloten op 

hoogwaardig openbaar vervoer zijn ook 

parkeerplaatsen nodig.  



Er moeten vooral middeldure huurwoningen 

(710-1000 euro) moeten worden gebouwd 

in plaats van meer sociale huurwoningen. 



Om binnenstedelijk meer woningen te 

kunnnen realiseren zullen 

bedrijventerreinen moeten wijken. 



De inzet van nieuwbouw van woningen 

zoveel mogelijk binnenstedelijk te realiseren 

mag ten koste gaan van openbaar groen. 



SAMEN WERKEN AAN 

AAN SLIM RUIMTEGEBRUIK 



Afsluiting 

Gedeputeerde Han Weber 



Waar ontmoeten we elkaar weer? 

13   september  Festival van de Toekomst 

3   oktober   Raadsledenontmoeting 

4   oktober   Verstedelijkingsconferentie 

7   december  Bestuurdersdisours (VZHG en PZH)  

 

 


