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Onderwerp

Voortgang moties en toezeggingen recreatie en sport

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten voortgang moties en toezeggingen op het 

gebied van recreatie en sport.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting voortgang moties en toezeggingen op het 

gebied van recreatie en sport.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
1. Brief aan Provinciale Staten voortgang moties en toezeggingen recreatie en sport

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 29 oktober 2019 29 oktober 2019
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1 Toelichting voor het College

Om aan Provinciale Staten inzicht te geven in de diverse moties en toezeggingen op het gebied 

van recreatie en sport uit de vorige collegeperiode, is een samenvattende voortgangsbrief

opgesteld, waarin per onderwerp de voortgang wordt beschreven. Ook wordt voor enkele 

onderwerpen inzicht gegeven in de verwachte termijn van aanlevering van voorstellen aan 

Provinciale Staten. In de brief wordt ingegaan op de volgende zes onderwerpen:

1. Groengebied Vlietland

2. Groenblauwe schoolpleinen

3. Uitvoering van het ruiterpadenplan

4. Draagvlakonderzoek naar een routebureau

5. Onderzoek naar specifieke recreatiebehoeften

6. Kosten beheer en onderhoud van recreatiegebieden

Financieel en fiscaal kader

Bedrag exclusief BTW: Dit is niet van toepassing, er zijn geen financiële consequenties

Programma: 1: Groen, waterrijk en schoon

Financiële risico’s: De voortgangsinformatie in deze brief kent geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

Er zijn geen bijzonderheden naar aanleiding van deze voortgangsinformatie.

2 Voorafgaande besluitvorming

Alle onderwerpen komen uit de vorige collegeperiode en zijn destijds besproken in de 

Statencommissie Duurzame Ontwikkeling. Per onderwerp volgt hieronder een globaal overzicht 

van voorgaande besluitvorming:

1. Vlietland: het gebied Vlietland is een groengebied in provinciaal eigendom. Inzet van het 

vorige college was om dit gebied geschikt te maken voor overdracht aan een andere partij. 

Vanwege enkele complexe gebiedsopgaven, kon deze overdracht nog niet plaats vinden. De 

meest recente motie stamt van juni 2018 waarin verzocht wordt een natuurimpuls voor het 

gebied uit te voeren.  

2. Groenblauwe schoolpleinen: In september 2018 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd 

met het instellen van een Themafonds Groenblauwe Schoolpleinen. Dit besluit volgt op motie 

756 ‘Groenblauwe schoolpleinen’ die Provinciale Staten in november 2017 hebben 

aangenomen.

3. Uitvoering van het ruiterpadenplan: deze volgt uit motie 743 die bij vaststelling van de 

begroting 2018 (medio november 2017) is aangenomen. Aanleiding voor deze motie is onder 

andere het rapport naar de beleefbaarheid en toegankelijkheid van groengebieden in Zuid-

Holland. Daaruit blijkt onder andere dat in 20% van de groengebieden, ruiters en menners 

zijn toegestaan. 
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4. Draagvlakonderzoek naar een routebureau: Aanleiding voor het uitvoeren van dit 

draagvlakonderzoek is een tweetal voorgaande onderzoeken, namelijk 1) een Health Check 

naar de recreatieve routenetwerken en 2) een benchmark naar de organisatie van het 

routebeheer in andere provincies. Beide rapporten zijn in juli 2018 door Gedeputeerde Staten 

aan Provinciale Staten aangeboden. Bij de behandeling daarvan is door Provinciale Staten 

ingestemd met het laten uitvoeren van een draagvlakonderzoek naar een routebureau.  

5. Onderzoek naar specifieke recreatiebehoeften: Provinciale Staten hebben in februari 2019 de 

visie en uitvoeringsagenda op de Rijke Groenblauwe Leefomgeving vastgesteld. Betreffend 

onderzoek is betrokken bij de bespreking en vaststelling hiervan. 

6. Kosten beheer en onderhoud van recreatiegebieden: Provincie Zuid-Holland is in de vorige 

collegeperiode, met ingang van 1 januari 2018, uit de natuur- en recreatieschappen 

getreden, maar met behoud van de financiële deelname. Dit besluit tot uittreding is genomen 

in 2016.

3 Proces

Voor ieder onderwerp is een eigen proces ingericht. Alle processen kenmerken zich door een 

actieve deelname en betrokkenheid van externe partners.  

4 Participatie

De processen voor de betreffende onderwerpen zijn zodanig ingericht, dat alle relevante externe 

partners hierin zijn betrokken.  

5 Communicatiestrategie

De brief aan Provinciale Staten wordt ook gedeeld binnen de verschillende netwerken die met 

deze onderwerpen bezig zijn. Dit betreft in het bijzonder de stakeholdersgroep ruiters en menners 

en de deelnemers aan het draagvlakonderzoek naar een routebureau.
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