
WELKOM 
HOLLAND-RIJNLAND 

https://www.youtube.com/watch?v=ygvFhsOIGQM&feature=youtu.be


Welkomstwoord 

Gedeputeerde Rik Janssen 



https://www.youtube.com/watch?v=ygvFhsOIGQM&index=7&list=PLIyn46sZNiAR-13xzsqlO5R8b2rOYxqT6


# zuidhollandontmoet 



Workshop 1 

Bestuur, financiën en toezicht 

 



WIJ WERKEN AAN 
BESTUUR, FINANCIËN EN TOEZICHT 



Slimmer 

en 

Sterker 

Bestuur 



Uitgangs-

punten 
Opgave voorop Maatwerk 

Zoveel mogelijk gezamenlijk Consistent regionaal eindbeeld 



Fact based 



Toezicht  

op basis van 

vertrouwen 



Transparant Transparant 



Uniformiteit 

én 

maatwerk 



Proportioneel 

en 

risicogericht 



Horizontaal 

en 

verticaal 



Stelling 

De provincie is een vanzelfsprekende 

gesprekspartner als het gaat over de 

bestuurlijke toekomst van een gemeente of 

regio. 



Brainstorm 

Waarom houden we toezicht? 

 

Stelt u zich voor dat er geen toezicht wordt 

gehouden of … 

juist heel diepgaand toezicht plaatsvindt. 



Stelling 

Horizontaal toezicht (raad-college) en  

verticaal toezicht (provincie-gemeente)  

zijn beide noodzakelijk. 



SAMEN WERKEN AAN 
BESTUUR, FINANCIËN EN TOEZICHT 



Workshop 2 

Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving 



WIJ WERKEN AAN 
EEN GEZONDE EN AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING 



Holland-Rijnland 

Zuid-Holland 

investeert in een 

gezonde en 

aantrekkelijke 

leefomgeving 



Proces 

• 11 april 2018: visie in ontwikkeling besproken tijdens 

netwerkbijeenkomst Commissie Duurzame Ontwikkeling 

• 22 mei: bespreking GS 

• 13 juni 2018: commissie Duurzame Ontwikkeling 

• 22 juni 2018: congres De Première 

• Inspraak gekoppeld aan Omgevingsvisie 

• Najaar 2018: vaststelling Provinciale Staten 



Beheren, 

ontwikkelen en 

beschermen 

Landschap 

en duurzame 

landbouw 

Groenblauw in 

en om de stad 

Gezonde 

leefomgeving 

voor mens en 

natuur 

Beleven en 

genieten van de 

leefomgeving 



Kenmerken Uitvoeringsagenda 

• Uitwerking kaders visie Rijke Groenblauwe 

Leefomgeving 

• Voortschrijdend 

• Van provincie Zuid-Holland én partners 

 



7 Erfgoedlijnen 



Omschrijving erfgoedlijn 

• Een geografische structuur (bijv. de Oude Rijn) 

• Waaraan monumenten liggen met hetzelfde historische 
verhaal (bijv. de Romeinse tijd) 

• Erfgoedlijnen zijn ensembles van erfgoed, landschap en 
water 

• Die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het 
landschap en beschikken over groot recreatief potentieel 



Resultaat 

• Netwerkend werken aan ‘Erfgoedtafels’ 

• Integrale aanpak  

• Ruime cofinanciering 

• Productie: ruim 50 projecten per jaar 

 



Samenwerken aan een 

regionaal bijenlandschap 

• Ambitie provincie: heel Zuid-Holland 

bijvriendelijk 

• Regionale samenwerking met veel 

partijen zet pas echt zoden aan de dijk 

• Sociaal netwerk vanuit 

gemeenschappelijke droom en ambitie 

• Robuust ecologisch netwerk bestaande 

uit bijvriendelijke terreinen 

 



Bijdrage gemeenten Holland-Rijnland 

• Overschakelen op bijvriendelijk beheer openbaar groen 

• Bevorderen groene initiatieven en monitoring door burgers 

(citizen science) 

• Stopzetten gebruik bestrijdingsmiddelen 

• Groenparagraaf in beleidsdocumenten en er naar handelen 

• Groen-recreatieve routes bloemrijk maken 

• Realiseren opvallende bijenhotspot of bijenidylles 
Dan krijgt u een gratis bijenhotel  



Stellingen 

1. Norm versus eigen initiatief. 

2. Zachte vestigingsfactoren als erfgoed en natuur zullen 

de harde vestigingsfactoren van nu gaan verdringen.  

3. Als de gemeenten in Holland Rijnland niet samen de 

verantwoordelijkheid nemen voor het duurzaam 

voortbestaan van bijen en andere bestuivers in de regio, 

dan komt de bestuiving van onze voedselgewassen en 

wilde planten in gevaar. 



SAMEN WERKEN AAN 
EEN GEZONDE EN AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING 



Waar ontmoeten we elkaar weer? 

13   september  Festival van de Toekomst 

3   oktober   Raadsledenontmoeting 

4   oktober   Verstedelijkingsconferentie 

7   december  Bestuurdersdisours (VZHG en PZH)  

 

 


