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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-677253039 (DOS-2017-
0001917)

Onderwerp

Reactie GS op advies Landschapspark Zuidvleugel
 

Advies
 

1 . Vast te stellen de informatieve brief met bijlagen aan PS, waarin PS worden geïnformeerd

over de reactie van GS op het advies van de PARK en het verankeren van de

groenblauwe hoofdstructuur uit de verkenning ‘Stedelijk landschap en groenblauwe

structuur Zuid-Holland’ in het omgevingsbeleid.

2. Uit te werken, in samenwerking met de partners in de regio’s, de 6 regioprojecten uit het

Landschapspark Zuidvleugel en daarbij in 2019 te starten met de 3 in de

Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving opgenomen prioritaire projecten:

a. Valkenburg en omgeving (westelijk deel Oude Rijnzone)

b. Getijdenpark tussen Nieuwe Waterweg en Drechtsteden

c. Schie-Vlietzone

en tegelijk kennisdeling te bevorderen ten aanzien van slimme oplossingen en praktijken

gericht op versterking van de ruimtelijke kwaliteit, onder meer door deelname aan de

Community of Practice “Landschap als vestigingsvoorwaarde”.  

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel verkenning stedelijk landschap en

groenblauwe structuur Zuid-Holland.

Besluit GS
 

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief een zin toe te voegen
dat er een apart behandelvoorstel naar PS toe komt voor de aangenomen moties m.b.t. dit
onderwerp.

Bijlagen

· Brief GS

· Verkenning stedelijk landschap en groenblauwe structuur Zuid-Holland

· Advies “Landschapspark Zuidvleugel” Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit

· Longlist regioprojecten Landschapspark Zuidvleugel

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 5 maart 2019 
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1 Toelichting voor het College

 

 

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

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

uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland’ (bijlage 1 ). Het advies samengevat in

drie kernpunten:

1 . 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

2. Start met de uitwerking gericht op het realiseren van de doelstellingen uit het

Landschapspark, dat wil zeggen versterken van een aantrekkelijke, gezonde en

klimaatadaptieve leefomgeving in, om en tussen onze steden in de provincie, aan de

hand van de zes regio-projecten uit de verkenning

3. Neem als provincie de regie bij het ontwikkelen van de regio-projecten 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 Plein1 -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 nadrukkelijk

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

 

Borging in het omgevingsbeleid

De borging in het omgevingsbeleid is inmiddels gerealiseerd. Het Landschapspark maakt

onderdeel uit van de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving en van de Beleidsrijke beslissing

verstedelijking en wonen:

· Beleidsrijke beslissing water en groen: In de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving maakt

het Landschapspark Zuidvleugel deel uit van het onderdeel ‘Groenblauw in en om de stad’.

Met de vaststelling van de visie  en het vaststellen van de module Omgevingsvisie Rijke

Groenblauwe Leefomgeving (waarmee de visie is opgenomen in de Provinciale

Omgevingsvisie)  is de beleidsmatige borging gerealiseerd.

· 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.

Realisatie van de doelstellingen

Om tot een uitvoeringsstrategie te komen zijn in 2018 drie regionale voorbeeldprojecten

uitgevoerd; namelijk Oude Rijn Leiden-Katwijk, Schie-Vliet Rotterdam-Den Haag en Merwede

Drechtsteden. Dit in samenwerking met provincie, PARK en regionale partners.

Op basis van deze eerste ervaringen en het advies van de PARK wordt voorgesteld om het
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Landschapspark als handelingsperspectief te hanteren en de uitwerking ter hand te nemen van

de 6 in de structuur aangegeven ontwikkellijnen  (Schie, Vliet, Zweth, Rotte, Oude Rijn,

Maas/Merwede) in de vorm van regioprojecten. Per regioproject is het van belang te komen tot

een streefbeeld en programma van eisen waaruit de ambitie, de belangrijkste opgaven en

groenblauwe kwaliteitsdragers duidelijk worden. Bij de brief aan PS is ter informatie een longlist

opgenomen met een schets van de contouren van de regioprojecten. 

 

Provinciale regie 

De partners in de regio’s hebben de provincie gevraagd de regie te nemen.  Daar kan concreet

invulling aan worden gegeven door:

· Het (in samenwerking met betrokken partijen) opstellen van startdocumenten voor de

verschillende regioprojecten (te beginnen in 2019 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.

· Bevorderen van kennisverdieping en –deling ten aanzien van slimme oplossingen en

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

verstedelijkingsopgave.

 

· Het is de bedoeling om de uitwerking van het Landschapspark Zuidvleugel te integreren in

(gebieds)processen die al lopen, en qua bestuurlijke afstemming zoveel mogelijk aan te sluiten bij

de bestaande overlegstructuren. Dit vergt een aanpak en organisatie waarbij vooral invulling

wordt gegeven aan een regierol richting deze (gebieds)processen en bestuurlijke overleggremia.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : € 300.000 

Programma   : Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon 

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

 

Uitvoering van het landschapspark vergt procesgeld (onderzoek, workshops, deelname

Community of Practice etc.) waarvoor binnen het PZG voor 2019 en 2020 per jaar een bedrag

van € 150.000 is geraamd. 

 

Juridisch kader

De uitwerking van de ontwikkellijnen van het Landschapspark in 6 regioprojecten heeft geen

bindend karakter in juridische zin. Bij deze uitwerking worden de ruimtelijke consequenties eerst

vertaald in streefbeelden. Pas daarna worden ambitie en opgaven vastgesteld. Ook kan hierbij de

exacte ligging van de (delen van de) ontwikkellijnen nog beïnvloed worden. De uitwerking vindt

plaats in samenspraak met betrokken stakeholders en gebiedspartijen.  
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2 Proces

 

· 2017: de provincie Zuid-Holland voert samen met de betrokken gemeenten,

waterschappen en diverse andere partijen uit de regio’s de verkenning ‘Stedelijk

landschap en groenblauwe structuur Zuid-Holland’ uit. 

· Juli 2018: de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit brengt ongevraagd het advies

“Landschapspark Zuidvleugel” uit.

· September 2018: het advies  “Landschapspark Zuidvleugel” wordt in aanwezigheid van

gedeputeerde Weber en Bom-Lemstra besproken met betrokken  besproken

stakeholders uit publiek en privaat domein (gemeenten, terreinbeheerders, NGO’s,

NEPROM etc.).

· Januari-februari 2019: vaststelling van het nieuwe omgevingsbeleid (separate

besluitvorming) met daarbij de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving en de beleidsrijke

beslissing Verstedelijking en Wonen waarin het perspectief van het Landschapspark

Zuidvleugel is opgenomen. 

 

3 Communicatiestrategie

 

De partners in de regio ontvangen een afschrift van de brief aan PS. Op de website wordt een

nieuwsbericht geplaatst en de betreffende webpagina’s Ruimte, Landschap, Groen van de

provinciale website en van de PARK worden geactualiseerd.  

De uitwerking van het Landschapspark Zuidvleugel is voorts onderdeel van de

(communicatie)strategie van de Uitvoeringsagenda Groenblauwe leefomgeving en het

programma Verstedelijking.

 


