
 

 

 

 

 

 
 

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Landschapspark Zuidvleugel.

 

Geachte Statenleden,

GS brief aan Provinciale

Staten

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

 
Datum

Zie verzenddatum linksonder 
 
Ons kenmerk

 
DOS-2019-0001917
 
Bijlagen

3

 Op 4 juli 2018 heeft de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit het ongevraagde advies

‘Landschapspark Zuidvleugel, stedelijk landschap en groenblauwe structuur Zuid-Holland”

uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (bijlage 1 ). Het advies is gebaseerd op

de “Verkenning stedelijk landschap en groenblauwe structuur Zuid-Holland” uitgevoerd in

opdracht van de PARK en de provincie Zuid-Holland (bijlage 2). 

 

Het advies focust op drie kernpunten:

· Borg het concept van het Landschapspark Zuidvleugel en de bijbehorende Groenblauwe

Hoofdstructuur in het provinciaal beleid, en specifiek in samenhang met de Visie Rijke

Groenblauwe Leefomgeving, het Verstedelijkingsprogramma en het Programma

Klimaatadaptieve Delta

· Start met de uitwerking gericht op het realiseren van de doelstellingen uit het

Landschapspark Zuidvleugel, dat wil zeggen het versterken van een aantrekkelijke,

gezonde en klimaatadaptieve leefomgeving in, om en tussen onze steden in de

provincie, aan de hand van de zes regioprojecten uit de verkenning

· Neem als provincie de regie bij het ontwikkelen van de regioprojecten en kom daarbij in

samenwerking met de regionale partners tot een gezamenlijk streefbeeld en

uitvoeringsstrategie waarin de integratieslag wordt gemaakt tussen verstedelijking,

leefomgeving en klimaatadaptatie.

 

Tijdens de plein 1 -bijeenkomst Landschapspark Zuidvleugel op 3 september 2018 is het advies

van de PARK besproken met betrokken stakeholders in Zuid-Holland en de gedeputeerden

Weber en Bom-Lemstra. Het Landschapspark is hierbij omarmd en de provincie is gevraagd dit te

borgen in het omgevingsbeleid en de uitvoering ter hand te nemen. 

 

Met deze brief willen we u informeren hoe Gedeputeerde Staten heeft gereageerd op het advies

van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit.

http://www.zuid-holland.nl
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Het Landschapspark Zuidvleugel

Zuid-Holland is in transitie. Nieuwe opgaven komen op de provincie af. Verstedelijking en

metropoolvorming, moderne economie en nieuwe vormen van bereikbaarheid maar ook meer

fundamentele veranderingen worden zichtbaar: energietransitie, klimaatadaptatie en gezonde

leefomgeving. Daar waar verstedelijking, klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving elkaar

ontmoeten ligt de focus van de verkenning Stedelijk Landschap en groenblauwe structuur Zuid-

Holland. Dat vertaalt zich in een aantal opgaven: versterken van het economisch

vestigingsklimaat in de meerkernige metropool die Zuid-Holland is, borgen en ontwikkelen van de

grote landschappen kust, delta en veenweide in relatie tot onze steden en koppelen van de

verdichtingsopgave in steden met een aantrekkelijke, klimaatbestendige en gezonde

leefomgeving. Het landschap en de groenblauwe structuur in, om en tussen onze steden in de

hoog stedelijke zone van de provincie speelt hierin een cruciale rol. Een opgave die niet (meer)

door het Rijk wordt opgepakt en niet alleen aan de steden kan worden overgelaten. Hier ligt een

taak voor de provincie om haar regionale rol te pakken; met visie, met de steden en actiegericht.

 

De opbrengst van de verkenning is:

· Het perspectief van het Landschapspark Zuidvleugel als regionaal concept om het

landschap en groenblauwe structuur in, om en tussen de steden zichtbaar te maken, te

versterken en te vermarkten,

· Het Landschapspark Zuidvleugel vormt een aanvullend, meer stedelijk georiënteerd,

concept op de aanpak ten aanzien van onze nationale parken in ontwikkeling (Hollandse

Duinen en Biesbosch/Haringvliet) enerzijds en de landschapstafels anderzijds,

· Het Landschapspark Zuidvleugel is gekoppeld aan onze vaarten en rivieren van Zuid-

Holland, het DNA van de regio. Deze waterlijnen verbinden steden en ommeland,

hebben een cultuurhistorische waarde en identiteit, verdienen een kwaliteitsimpuls,

verlenen kwaliteit aan aanliggende (transformatie)gebieden en hebben een regionale

betekenis.

 

Ambitie van Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten herkent de urgentie van de opgave in de meerkernige metropool die Zuid-

Holland is. De druk op de stad neemt toe en stelt ons voor de uitdaging deze ook aantrekkelijk,

klimaatadapatief en gezond te houden. Tegelijkertijd willen we de schaarse open ruimte in Zuid-

Holland behouden voor functies als natuur en recreatie, de voedselproductie en voor klimaat- en

energieopgaven.  Het concept van het Landschapspark Zuidvleugel geeft Zuid-Holland een

wenkend perspectief voor de stad naast onze inzet voor de Nationale parken Hollandse Duinen

en NL Delta en onze inzet in de landschapstafels.

 

Concreet betekent dit dat Zuid-Holland in haar verstedelijkingsstrategie een dubbeldoelstelling

nastreeft: verstedelijken en vergroenen. Niet alleen het versnellen van de juiste woning op de

juiste plek, maar deze verstedelijkingsimpuls ook gebruiken voor het versterken van het regionaal

vestigingsklimaat voor onze inwoners en bedrijven. De meeste nieuwbouw in Zuid-Holland heeft

slechts toegang tot landschap met een waardering van een 7. Dat kan en moet beter! 
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Met deze dubbeldoelstelling ontstaan verschillende meekoppelkansen voor het provinciaal beleid.

Het versterken van het landschap in, om en tussen onze steden maakt de regio

klimaatbestendiger, draagt bij aan biodiversiteit, versterkt de potentie voor waterrecreatie, draagt

bij aan de erfgoedlijnen langs vaarten en rivieren, en versterkt de leefomgeving en ruimtelijke

kwaliteit voor onze inwoners.

Visiekaart Landschapspark Zuidvleugel

Borgen en doorwerking van het Landschapspark Zuidvleugel 

Gedeputeerde Staten heeft gehoor gegeven aan het advies van de PARK om het

Landschapspark Zuidvleugel te borgen in het omgevingsbeleid. In 2018 is daartoe gewerkt aan

de implementatie van het Landschapspark in de verschillende beleidssporen waaronder de

recent vastgestelde Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving Zuid-Holland (beleidsrijke deel

omgevingsbeleid) en de beleidsrijke beslissing wonen en verstedelijking.

 

Beleidsrijke beslissing water en groen: In de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving is het

Landschapspark Zuidvleugel nadrukkelijk omarmd binnen het onderdeel ‘Groenblauw in en om

de stad’. Met het vaststellen van de visie, en het vaststellen van de module Omgevingsvisie Rijke

Groenblauwe Leefomgeving waarmee de visie wordt opgenomen in de Provinciale

Omgevingsvisie, komt de beleidsmatige borging daarmee rond.

 

Beleidsrijke beslissing verstedelijking en wonen: De provincie heeft de ambitie om alle woningen

in Zuid-Holland in 2035 CO² neutraal en vóór 2050 klimaatrobuust ingericht en ingepast te laten

zijn aansluitend bij de groenblauwe structuur van Zuid-Holland. De provincie wil hierbij samen

met de regio’s tot maatwerk komen in de regionale woonvisies.
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Aangezien het Landschapspark Zuidvleugel hiermee in het omgevingsbeleid van de provincie

Zuid-Holland is vastgesteld is het zelfbindend voor het provinciaal beleid en richtinggevend voor

het omgevingsbeleid van de regionale partners. Om uitwerking te geven aan het Landschapspark

en de integratie tussen de verschillende domeinen verstedelijking, klimaat en landschap te

versterken ligt het zwaartepunt bij de uitvoeringsstrategie.

 

Een uitvoeringsstrategie voor het Landschapspark Zuidvleugel

Zes regioprojecten vormen het hart van het Landschapspark Zuidvleugel. Op de regionale schaal

komen de visie voor het gehele Landschapspark en de lokale ambities en belangen bijeen. Zaak

is om op dit betreffende schaalniveau de synergie tussen verstedelijking, klimaat, landschap en

natuur in beeld te brengen, samenhang in ruimte en kwaliteit te vinden en gezamenlijke keuzes te

maken. Het Landschapspark Zuidvleugel is geen blauwdruk maar vergt een aanpak gericht op

samenwerking en commitment tussen vele partijen als gemeenten, waterschappen,

landschapsbeheerders en recreatieschappen, maar ook relevante stakeholders, bedrijven en

ontwikkelaars in de verschillende gebieden. Zij allen zijn nodig om de kwaliteitsimpuls niet alleen

in beeld te brengen maar ook uitvoeringskracht toe te voegen.

Groenblauwe ontwikkellijnen met ieder een eigen identiteit

Per regioproject is het van belang te komen tot een streefbeeld en een programma van eisen

waaruit de ambitie, de belangrijkste opgaven en groenblauwe kwaliteitsdragers duidelijk worden.

Het vormt de ruimtelijke kapstok waaraan de samenwerkings- en uitvoeringsstrategie komt te

hangen. Aangezien de verschillende regioprojecten onderling kunnen verschillen in vraagstelling

en betrokken partijen is het doel om voor de start van een regioproject tot een startdocument te
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komen waarin de doelen, de werkwijze en de (bestuurlijke) samenwerking wordt vastgelegd. In

de longlist staan de verschillende regioprojecten beschreven (bijlage 3).

 

Provinciale regie in de uitvoeringsstrategie

De regionale partners van de provincie Zuid-Holland hebben aangegeven een regisserende rol te

verwachten van de provincie bij de uitwerking van de verschillende regioprojecten. Gedeputeerde

Staten willen deze uitdaging oppakken en invulling aan geven in de uitvoeringsstrategie. Voor het

eerste jaar (2019) doen we dit door:

· het, in samenwerking met betrokken partijen, opstellen van startdocumenten voor de

verschillende regioprojecten, met prioriteit bij de Oude Rijnzone met focus op de as

Leiden en Katwijk, de Schie-Vlietzone, het Getijdepark tussen Nieuwe Waterweg en

Drechtsteden.

· deelname aan en ondersteuning van de Community Of  Practice ‘Landschap als

Vestigingsvoorwaarde’ in samenwerking met Staatsbosbeheer, Rijksdienst voor het

Cultureel Erfgoed, College van Rijksadviseurs, de provincie Noord-Brabant, Utrecht en

de Metropoolregio Amsterdam. Doelstelling is om te leren van de verschillende beleids-

en uitvoeringsprojecten in Nederland ten aanzien van ons landschappelijk

vestigingsklimaat. Dit geeft mede invulling aan de Landschapstriënnale 2020 in Noord-

Brabant.

· kennisverdieping en -deling te bevorderen ten aanzien van slimme oplossingen en

praktijken gericht op ruimtelijke kwaliteit, water & klimaat in de integrale

verstedelijkingsopgave.

 

Uitwerking voor de Vlietzone/Vlietzoom

Met motie 870 en amendement 659 (aangenomen in uw vergadering van 20 februari 2019)

verzoekt u Gedeputeerde Staten voor de Vlietzone/Vlietzoom het initiatief te nemen samen met

betrokken partijen een integraal plan c.q. visie voor dit gebied op te stellen. U ontvangt hierover

nog een apart behandelvoorstel. 

 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Bijlagen:

- Verkenning Stedelijk Landschap Zuid-Holland

- Advies Landschapspark Zuidvleugel

- Longlist regioprojecten Landschapspark Zuidvleugel
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- Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit - Harm Veenenbos

 


