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In deze brief informeren wij u over de voortgang van diverse moties en toezeggingen op het 

gebied van recreatie en sport die tijdens de voorgaande collegeperiode binnen de toenmalige 

Statencommissie Duurzame Ontwikkeling zijn afgesproken. 

Vlietland

De provincie heeft in de vorige collegeperiode diverse groengebieden overgedragen aan met 

name gemeenten en waterschappen. Vlietland is één van de gebieden die nog in provinciaal 

eigendom is, vanwege een aantal complexe gebiedsopgaven. In 2018 is motie 811 aangenomen 

die ziet op een kwaliteitsimpuls voor het gebied en de natuur. 

Voortgang: In goed overleg met de gebiedspartijen is in het voorjaar van 2019 de 1e tranche van 

de Natuurimpuls aangeplant. Het is de bedoeling om dit najaar een 2e tranche aan te planten. 

Het overleg met de gebiedspartijen over de invulling hiervan loopt. Naar verwachting zal na het 

uitvoeren van deze tranche nog een aanzienlijk deel van de beschikbaar gestelde middelen 

resteren. In nauw overleg met de gebiedspartijen wordt bezien hoe deze het beste kunnen 

worden ingezet, waarbij één van de mogelijkheden is om deze middelen te gebruiken voor het 

opplussen van de kwaliteit van de herplant in het kader van de onderhoudsmaatregelen die 

Staatsbosbeheer de komende jaren moet uitvoeren. 

Groenblauwe schoolpleinen

Groene Schoolpleinen dragen bij aan de cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen. Ook 

vormen ze een plek die kan bijdragen aan het opvangen van regenwater en het tegengaan van 

hittestress. In 2017 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om 

groene schoolpleinen onder de aandacht van gemeenten te brengen en goede voorbeelden en 

co-financieringsmogelijkheden in beeld te brengen. Daarnaast is gevraagd een website 

beschikbaar te stellen, zodat deze goede voorbeelden ter lering en inspiratie kunnen worden 

gedeeld met betrokkenen en geïnteresseerden. Deze website was tijdens de laatste vergadering 

van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling in februari 2019 nog niet opgeleverd, maar is 

inmiddels gelanceerd: ‘www.groenblauweschoolpleinen.nl’. Met diverse gemeenten zijn afspraken
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gemaakt dat zij meebetalen aan het beheren van de website. Wij verwachten deze afspraken 

binnenkort definitief te kunnen maken.   

Met het opleveren van voornoemde website, kan motie 756 ons inziens als afgehandeld worden 

beschouwd. 

Uitvoering van het Ruiterpadenplan

Naar aanleiding van motie 754 ‘Meer ruiters in het groen’ zijn door Provinciale Staten incidentele 

middelen vrijgemaakt om alle bestaande ruiter- en menpaden in de provincie op te knappen, 

zodat ze weer veilig zijn en aantrekkelijk. De uitvoering hiervan is in 2019 gestart.

Met een brede groep van betrokken partijen, zoals gemeenten, hippische ondernemers en 

terreinbeherende organisaties zijn in de afgelopen periode ook ambities geformuleerd voor het 

verder uitbreiden van dit netwerk. Voor deze uitbreiding zijn overigens geen middelen 

beschikbaar. 

Gelijktijdig met het formuleren van deze ambities voor nieuwe paden, is aan Provinciale Staten 

ook toegezegd een doelgroepanalyse uit te voeren. Wij verwachten deze onderzoeksresultaten 

medio januari 2020 aan u te kunnen toesturen. 

Draagvlakonderzoek naar een routebureau

Voor de beleefbaarheid en toegankelijkheid van de Zuid-Hollandse groengebieden, gevarieerde 

landschappen en de waternetwerken is er de afgelopen jaren een fijn vertakt netwerk van 

recreatieve routestructuren gerealiseerd. Daarmee wordt de routegebonden recreatie, zoals 

fietsen, wandelen, paardrijden en varen gestimuleerd voor inwoners en bezoekers. 

De informatievoorziening, het beheer en onderhoud van deze netwerken is buitengewoon

complex en versnipperd georganiseerd in Zuid-Holland en zet de kwaliteit van de 

routemarkeringen en de onderlinge aansluiting van routes steeds verder onder druk. Naar het 

voorbeeld van veel andere provincies is daarom afgesproken een draagvlakonderzoek uit te 

voeren naar het oprichten van een routebureau, waarin de verschillende routepartners 

(gemeenten, waterschappen, terreinbeherende organisaties, provincie, belangengroepen) met 

elkaar gaan samenwerken voor betere vindbaarheid van de routenetwerken, meer gebruik en het 

borgen van de kwaliteit. Dit draagvlakonderzoek is in volle gang. Wij verwachten u uiterlijk in 

maart 2020 de uitkomsten van dit onderzoek te kunnen voorleggen.

Onderzoek naar specifieke recreatiebehoeften

Diverse onderzoeken laten zien dat de recreatieve vraag voortdurend in beweging is en heel 

divers kan zijn. Om daar adequaat op te kunnen inspelen, wordt bij de aanleg of het opknappen 

van groengebieden vaak goed rekening gehouden met de wensen van de recreant, bijvoorbeeld 

door de bewoners in de omgeving te betrekken bij de planvorming of door het uitvoeren van een 

recreatieve vraag-aanbod analyse. 

Om daarbij ook aandacht te hebben voor de recreatieve vraag van relatief kleinere doelgroepen, 

is in 2018 een onderzoek gedaan naar deze ‘specifieke recreatiebehoeften’. De titel van het 

betreffende rapport is ‘Verkenning specifieke recreatiebehoeften Zuid-Holland’ (oktober 2018).  

Op verzoek van Provinciale Staten is dit onderzoek betrokken bij de bespreking en vaststelling 

van de visie en uitvoeringagenda op de Rijke Groenblauwe Leefomgeving medio februari 2019.  

Deze toezegging kan ons inziens als afgehandeld worden beschouwd, omdat behandeling van 

het betreffende onderzoeksrapport inmiddels heeft plaats gevonden. 
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Kosten beheer en onderhoud van recreatiegebieden

In de vorige collegeperiode is flink geïnvesteerd om binnen het groendomein financieel beter ‘in 

control’ te komen en beter zicht te geven op de uitvoeringsresultaten, de meerjarenkostenraming 

en het verloop van de groenreserves. In aanvulling op de algemene Planning & Controlproducten 

(Kadernota, Begroting en jaarstukken), zijn respectievelijk de volgende producten ontwikkeld: 

Kaderbesluit Groen, Programma Zuid-Hollands Groen en Voortgangsrapport Groen. 

Bij behandeling van het voortgangsrapport Groen over het jaar 2017, is door u gevraagd om 

inzicht te geven in beheer en onderhoud van natuur- en recreatiegebieden dat onder de 

verantwoordelijkheid van de natuur- en recreatieschappen wordt uitgevoerd. Specifiek was het 

verzoek om inzichtelijk te maken hoe de kosten voor beheer en onderhoud zich verhouden tot het 

beschikbare geld voor beheer. Daarnaast is ook gevraagd om inzicht te geven in eventuele 

mutaties van de provinciale bijdrage aan deze schappen. 

Uiterlijk in het derde kwartaal van 2020 zullen wij inzicht geven in de verhouding tussen 

beheerkosten en beschikbare beheermiddelen van de natuur- en recreatiegebieden van de 

schappen. 

De provincie is in de vorige collegeperiode uitgetreden uit alle natuur- en recreatieschappen. 

Deze schappen zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van diverse groengebieden 

in Zuid-Holland. Bij de uittreding is afgesproken dat de huidige provinciale bijdrage in de periode 

2018 tot en met 2021 volledig beschikbaar blijft voor de schappen. In de jaren daarna ontstaat 

enige flexibiliteit voor de inzet van een deel van deze middelen. Met de schappen is daarover 

afgesproken dat voor de periode 2022-2025 de provincie Zuid-Holland gemiddeld zo’n 85% van 

het in 2021 te verstrekken bedrag aan de schappen uitkeert. Het resterende deel (zo’n 15%) blijft 

beschikbaar voor recreatiebeheer en kan eventueel buiten de schapsgebieden worden besteed. 

Na 2025 valt het gehele budget vrij ten behoeve van recreatiebeheer. Daarbij zijn wij voornemens 

om in 2020 een bestedingsvoorstel te maken voor het flexibele deel van de bijdrage aan de 

schappen.

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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