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Onderwerp:
Programma Zuid-Ho llands Gro en 2018 – 2032

Publiekssamenvatting:
In het Programma Zuid-Ho llands Gro en 2018 – 2032 (PZG) wordt inzicht gegeven in de
vo o rgeno menactiviteiten die mo eten leiden tot uitvo ering van de drie beleidsdo elen Gro en van
de provincie Zuid-Ho lland en pro gno sevan het geld dat daarvoor no dig is. De drie beleidsdo elen
Gro en zijn:




Het versterken van recreatie in het gro en en de beleving van het gro en;
Het beho uden en waar mo gelijk verbeteren van de biodiversiteit;
Het stimuleren van duurzame gro ndgebo ndenlandbo uw / agrarisch ondernemerschap.

Voorde eerste keer wordt gedetailleerd inzicht gegeven in zo wel de uitvoeringsresultaten die
wo rden voorzienals de pro gno sevan bestedingen o m de beleidsdo elen Gro en te realiseren. Met
ingang van 2017 zal het PZG elk jaar verschijnen.
Advies:
1. Vast te stellen het Programma Zuid-Ho llands Gro en 2018 – 2032;
2. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten waarmee na laatste lezing do o r GS
het Programma Zuid-Ho llands Gro en 2018 – 2032 ter kennisgeving wordt aangebo den
tegelijk met de Begro ting 2018;
3. Te machtigen de eerste portefeuillehouder redactio neleaanpassingen aan te brengen in
het Programma Zuid-Ho llands Gro en 2018 – 2032;

4. Te machtigen de eerste portefeuillehouder om technische vragen van PS-leden
inzake het Programma Zuid-Ho llands Gro en 2018 – 2032 te beantwoorden;
5. Geheimho uding op te leggen op de besluitpunten 1 en 2 op grond van art. 55 van de
Provinciewet juncto art. 10 lid 2 sub f Wet Openbaarheid van Bestuur en op te
heffen nadat GS in laatste lezing over het ProgrammaZuid-Hollands Groen 2018 –
2032 een besluit hebben genomen;
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6. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel vaststelling Programma ZuidHo llands Gro en 2018 - 2032.
Besluit GS:
Vastgesteld met mandaat voorde eerste portefeuillehouder o m redactio nelewijzigingen aan te
brengen.
Bijlagen:
-

Programma Zuid-Ho llands Gro en 2018 – 2032
GS brief aan Staten

2/4

PZH-2017-612349398 dd. 02-10-2017

1 T oelichting voor het College
Zie de GS brief aan de Staten.
Het PZG 2018 – 2032 wordt parallel aan de Begro ting 2018 ter besluitvo rminggeagendeerd,
evenals het Pro grammaZuid-Ho llandse Infrastructuur 2018 – 2047, dat het equivalent is van het
PZG maar dan voorMo biliteit.
Het PZG en de begro ting zijn zelfstandig leesbare do cumenten die o p elkaar aansluiten. Het PZG
kijkt vooruiten geeft programmatische invulling aan het actuele kaderstellend beleid en aan de
Kadernota 2018. Het is een uitwerking van de vo o rgeno menactiviteiten die in de begro ting bij de
beleidsdo elen Gro en zijn geformuleerd. Het PZG bevat geen nieuw beleid. Als o p basis van de
informatie in het PZG bijsturing gewenst is, dan wordt dit in het voorjaar van 2018 aan Provinciale
Staten vo o rgelegdin het Kaderbesluit Gro en 2019. Het Kaderbesluit Gro en verschijnt in het
voorjaar van 2018 voorde eerste keer als nadere detaillering van de Kadernota voorde
beleidsdo elen Gro en.
Het PZG wordt tegelijk met de begro ting in pdf aan Provinciale Staten verstuurd en gelijktijdig
o ntslo tenvia het internet.
Het PZI (vaststelling) en PZG (ter kennisname) wo rden o p verschillende wijzen aan PS
aangebo den. Beiden geven een overzicht van de programma- en projectbudgetten voor
respectievelijk Infrastructuur en Gro en. Het PZI is echter, anders dan het PZG, niet enkel een
overzicht van de programma- en projectbudgetten. In het PZI wo rden jaarlijks do o rPS
investeringskredieten beschikbaar gesteld voorprojectendie naar de voorbereidingsfase of
uitvoeringsfase gaan. In de begro ting wordt daarvoor doorverwezen naar het PZI. Daarnaast is o p
projecten groter dan € 10 miljo en de Regeling Projecten van to epassing. Dat betekent dat
besluiten over planning, budget en wijzigingen groterdan 5% aan PS mo eten wo rden vo o rgelegd.
De meeste budgetwijzigingen also o kde to edeling van middelen gaan sinds 2014 via het
Kaderbesluit Infrastructuur.Toch is er behoefteaan meer dan één mo ment per jaar o m daarover
te kunnen besluiten in het geval van nieuwe ontwikkelingen (vrijval, tegenvallers). Het
actualiseren van deze projecten wordt in één keer afgedaan met het PZI, in plaats van daarvoor
afzonderlijke besluiten aan PS voorte leggen.
Bovenbeschreven extra functies van het PZI kent het PZG niet. Het PZG is een uitwerking van
het pro grammao p productniveau. Het betreft een uitwerking van geno men besluiten do o rPS
over ambitie en do elen die zijn uitgewerkt in de begro ting. Het PZG is in lijn met de begro ting
2018 die ter vaststelling wordt vo o rgelegdaan PS. Als o p basis van de informatie in het PZG
aanpassing van beleid gewenst is, dan wordt dat wel ter vaststelling aan PS aangebo den in het
Kaderbesluit Gro en dat in het voorjaar van 2018 voorhet eerst verschijnt.
Financieel en fiscaal kader:
Het PZG is in nauwe samenwerking met FJZ tot stand geko men o m de aansluiting o p de
Najaarsno ta en de Begro ting 2018 te bo rgen. In het PZG zijn de voorgestelde wijzigingen van de
Najaarsno taverwerkt. Daarmee wordt een voorschot geno men o p behandeling van de
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Najaarsno tain PS. Hiervooris geko zen o m in het PZG de meest actuele pro gno sete geven die
aansluit bij recente besluiten in PS.
Juridisch kader:
Het PZG is juridisch getoetst. In het PZG staan geen juridische beslispunten. Aan de
besluitpunten 1 en 2 wordt o p gro nd van artikel 55 van de Provinciewet geheimho uding o pgelegd
aan eenieder die hiervan kennis draagt. De reden is dat Gedeputeerde Staten er belang bij
hebben als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie. De geheimho uding o m deze reden
is geno emd in artikel 10, lid 2 letter f van de Wet o penbaarheid van bestuur. Geheimho uding tot
na besluitvo rmingGedeputeerde Staten bij laatste lezing is no o dzakelijko mdat o p basis van de
behandeling in Gedeputeerde Staten mo gelijk no g wijzigingen mo eten wo rden do o rgevo erd.

2 Proces
Op 25 oktober 2017 is een technische to elichting van het PZG voorzienaan de Co mmissie DO o p
verzoek van de klankbordgroep PZG uit deze Cie.
Zie de GS brief aan Pro vincialeStaten.

3 Communicatiestrategie
1.

2.
3.

In het persbericht over de Begro ting 2018 vermelden dat een Programma Zuid-Ho llands
Gro en 2018 – 2032 is verschenen met pro gno sevan de specifieke uitvoeringsresultaten en
bestedingen in het gro ene do mein voorde jaren 2018 – 2032;
Actief verspreiden van het Programma Zuid-Ho llands Gro en 2018 – 2032 o nder de
gebiedspartners waarmee de provinciesamenwerkt aan de gro ene o pgaven;
Vermelden o p de internetpagina’s van Zuid-Ho lland bij de Begro ting 2018.
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