
Naam beleidsinstrument: Subsidieregeling Kwaliteitsverbetering groengebieden en recreatieve routenetwerken. 
Doel beleidsinstrument: De regeling heeft betrekking van de kwaliteitsverbetering van groengebieden en recreatieve routenetwerken.
Nummer: 2.23 Groen / Recreatie (versie aug 2018)

Beleid Kwaliteitsverbetering groengebieden en recreatieve routenetwerken: Eén logisch denkraam
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Subsidieregeling kwaliteitsverbetering
groengebieden en recreatieve routenetwerken

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
(recreatieve

voorzieningen)

GS1.3.5 Realisatie en
ontwikkeling

recreatievoorzieningen
GS1.3.6 Beheer

recreatievoorzieningen
GS1.3.7 Innovatie in

recreatie en
groenbeleving

t.b.v.  
meer duurzame
verbindingen voor

mensen tussen groen en
gezondheid

 
GS1.4.6 Biodiversiteit:

Realisatie en
ontwikkeling

 
GS1.4.7 Biodiversiteit:
Beheer en onderhoud

 
GS1.4.8 Biodiversiteit:
Innovatie en organisatie

 
GS3.5.2 Adviseren over

en beoordelen
gemeentelijke ruimtelijke

plannen.

Verbeterde openbaar
toegankelijke

groengebieden en
recreatieve 

routestructuren 
en 

aansluiting stedelijk
gebied
in 

aansluiting 
op wensen van

gebruikers (bewoners,
toeristen). 

 
Behoud en ontwikkeling
van natuurgebieden en

landschappen
waardoor de

biodiversiteit niet meer
achteruit gaat.

Kwalitatief goed
hersteld of ingericht

openbaar toegankelijke
groengebieden en

recreatieve
routenetwerken en

beheerde en
onderhouden ruiter- en

menpaden .
 

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
hersteld of ingericht

openbaar toegankelijke
groengebied en / of

recreatief routenetwerk
w.o.:

-langeafstand fietsroute

(LF); 

-fietsknooppunt

netwerk; 

-stad-landverbinding; 

-langeafstand

wandelroute (LAW); 

-wandelroutenetwerk

Zuid-Holland 2010-

2020; 

-toeristisch

overstappunt (TOP); 

-recreatieve vaarweg

en

-ruiter- en menpad

(tevens beheerd en

onderhouden)

 (NB Kwaliteitsnormen
zijn in ontwikkeling)

Verrichten herstel- of
inichtingsmaatregelen in

groengebieden en
recreatieve

routenetwerken en beheer
en onderhoud ruiter- en
menpaden, wat bijdraagt

aan een duurzame
toename van de

recreatieve waarde of de
biodiversiteit
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