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1. Inleiding
 

Leeswijzer
De Zuid-Hollandse leefomgeving verbeteren, elke dag, dat is waar de provincie aan werkt. Zeven

vernieuwingsambities laten zien waar Zuid-Holland naartoe wil. Noem het gerust uitdagingen. Met de zeven

ambities maakt de provincie ruimte voor belangrijke ontwikkelingen rond participatie, bereikbaarheid, energie,

economie, natuur, woningbouw en gezondheid en veiligheid. Wie vooral benieuwd is naar de vergezichten en

kansen gaat direct naar hoofdstuk 4 waar de ambities op een rij staan. Dat hoofdstuk is de kern van dit

document. Welke kaders en uitgangspunten bij het werken aan die ambities gelden, staat beschreven in

hoofdstuk 5. Hoofdstuk 3 laat zien waar de provincie Zuid-Holland nu staat. De sturingsfilosofie die de

provincie gebruikt om, samen met partners, te groeien van waar Zuid-Holland nu staat naar waar de provincie

naartoe wil, is het onderwerp van hoofdstuk 2. De wijze waarop ons beleid tot stand komt staat beschreven in

Hoofdstuk 6. De hoofdstukken 7 tot en met 9 ten slotte maken het beeld compleet met een integraal overzicht

van alle beleidsdoelen, beleidskeuzes en de kaarten die op hoofdlijnen . Dit hoofdstuk is ook (actueel) te

raadplegen via https://omgevingsbeleid.zuid-holland.nl

Doel en opzet
De Omgevingsvisie van Zuid-Holland biedt een strategische blik op de lange(re) termijn voor de gehele fysieke

leefomgeving en bevat de hoofdzaken van het te voeren integrale beleid van de provincie Zuid-Holland. De

Omgevingsvisie vormt samen met de Omgevingsverordening en het Omgevingsprogramma het provinciale

Omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland. Het Omgevingsbeleid beschrijft hoe de provincie werkt aan

een goede leefomgeving, welke plannen daarvoor zijn, welke regels daarbij gelden en welke inspanningen de

provincie daarvoor levert.

 

Dit document is een provinciale Omgevingsvisie die functioneert in het huidige en toekomstige (juridische)

stelsel voor de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie is een instrument dat uiteindelijk moet gaan

functioneren zoals bedoeld in de Omgevingswet. Vooruitlopend op die Omgevingswet moet de provincie

vanuit de huidige wet- en regeling beschikken over een aantal visies en plannen. De Omgevingsvisie omvat de

volgende wettelijk verplichte plannen: 

- de provinciale ruimtelijke structuurvisie, artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro); 

- het milieubeleidsplan, artikel 4.9 van de Wet milieubeheer (Wm); 

- (delen van) het regionale waterplan, artikel 4.4 van de Waterwet (Ww)
1
;

- het verkeers- en vervoersplan, artikel 5 van de Planwet verkeer en vervoer;

- de natuurvisie, artikel 1.7 van de Wet natuurbescherming (Wnb)

 

Zodra de Omgevingswet in werking is getreden zal deze Omgevingsvisie via het overgangsrecht
2
 gelden als een

omgevingsvisie, zoals in de nieuwe wet is bedoeld.

 

                                                
1
 Het waterbeleid met een ruimtelijke component is opgenomen in de Omgevingsvisie, het beleid voor waterkwaliteit

staat in de Voortgangsnota Europese Kaderrichtlijn Water 2016-2021. Voor een klein aantal onderdelen blijft het

provinciale waterplan 2010-2015 ongewijzigd van kracht. Deze delen zullen onder de Omgevingswet deel gaan uitmaken

van het Regionale Waterprogramma.
2
 Op basis artikel 4.10, tweede lid, van de Invoeringswet Omgevingswet geldt een provinciale omgevingsvisie die van

kracht is voor of direct na inwerkingtreding van artikel 3.1, tweede lid, van de Omgevingswet, en voldoet aan de artikelen

3.2 en 3.3, als een provinciale omgevingsvisie als bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van de Omgevingswet.

https://omgevingsbeleid.zuid-holland.nl/
https://omgevingsbeleid.zuid-holland.nl
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2. Sturingsfilosofie

Ruimte voor ontwikkeling, met waarborg voor kwaliteit: 8 sturingsprincipes voor de fysieke

leefomgeving
De provincie Zuid-Holland heeft met haar uitgebreide instrumentarium grote meerwaarde bij het oplossen van

de maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen. En met inbreng van kennis en creativiteit vanuit de

samenleving kan nog meer worden bereikt. De kunst is het oplossend vermogen van de maatschappij te

stimuleren en te benutten. Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

 

Zuid-Holland biedt daarom ruimte en vertrouwen aan maatschappelijke initiatieven. Maar ruimte en vrijheid

gedijen alleen binnen grenzen. Daarom werkt de provincie Zuid-Holland vanuit een aantal principes en kaders,

voor haarzelf én haar partners, als waarborg voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

 

Deze sturingsprincipes zijn:

 

1. Opgavegericht: de maatschappelijke opgaven zijn het vertrekpunt van het provinciaal handelen. Welke

opgaven de provincie aanpakt, is afhankelijk van de toegevoegde waarde die zij kan leveren en het

provinciaal belang dat in het geding is. Bij het aanpakken van de prioritaire opgaven werkt de provincie

verschillende schaalniveaus en integraal. In het benutten van koppelkansen rond opgaven ligt een

belangrijke meerwaarde van het middenbestuur.

 

2. Provinciaal belang: de provincie geeft richting aan een optimale wisselwerking tussen gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen en een goede omgevingskwaliteit. Dit doet zij vanuit haar provinciale belangen. Provinciale

belangen komen voort uit wettelijke taken rijkstaken en Europese verplichtingen en uit de provinciale

ambities. In de verschillende onderdelen van het Omgevingsbeleid worden de specifieke belangen nader

uitgewerkt. De belangen zijn de basis voor provinciale meervoudige sturing, die gericht is op het leveren

van toegevoegde waarde. De sturing kan variëren van het bieden van ruimte tot samenwerken, van het

maken van afspraken tot afdwingen.

 

3. Netwerkaanpak: om de provinciale opgaven uit te voeren heeft Zuid-Holland haar partners nodig. De
provincie pakt opgaven daarom bij voorkeur samen met andere partijen op, in zowel formele als informele

netwerken. 

 

4. Maatwerk: de provincie komt met elk gebied tot een aanpak op maat. Zuid-Holland bestaat uit
verschillende regio’s met elk hun eigen opgaven. Specifieke opgaven ontstaan in interactie met de

omgeving. Die specifieke opgaven behoeven elk hun eigen vorm van sturing. 

 

5. Uitgaan van passend schaalniveau: de provincie vormt allianties op het schaalniveau van de specifieke
opgave. Allianties op verschillende niveaus zijn nodig. Zuid-Holland werkt met partners op lokaal,

regionaal, (boven)provinciaal niveau en kijkt waar nodig ook over landsgrenzen heen. 

 

6. Ruimte voor differentiatie: waar mogelijk gaan integrale maatwerkoplossingen boven generieke regels. Dat
gebeurt alleen als per saldo sprake is van voldoende positieve ontwikkeling. 

 

7. Lever meerwaarde. Het subsidiariteitsbeginsel uit de omgevingswet (decentraal, tenzij) wordt door de
provincie Zuid-Holland opgepakt als ‘je toont meerwaarde of je toont je niet’.

 

8. Effectief en betrouwbaar. We beseffen dat het ruimte en vertrouwen geven op gespannen voet kan komen

te staan met het vertrouwde beeld van een rechtmatige overheid die volgens eenduidige regels opereert.

In dit spanningsveld wil de provincie Zuid-Holland met maximale transparantie bij de keuzes in haar

Omgevingsbeleid een oplossingsgericht, effectief en betrouwbaar bestuur zijn.
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Vier sturingsstijlen
De 8 sturingsprincipes past de provincie Zuid-Holland toe in vier verschillende sturingsstijlen, die afhankelijk

van de aard van de opgave ingezet worden. De vier sturingsstijlen zijn weergegeven in figuur 1.

Figuur 1: vier sturingsstijlen

In de samenwerking met andere partijen brengt Zuid-Holland de volgende meerwaarde mee:

- Een verbindende positie. Als middenbestuur staat de provincie letterlijk te midden van vele spelers. Zuid-

Holland,  stevig verbonden met lokale overheden, de rijksoverheid en Europa, brengt die spelers bij elkaar.

- Kennis van zaken om in te brengen en in netwerken een gezaghebbende rol te spelen.

- Wettelijke bevoegdheden waarmee Zuid-Holland keuzes kan maken, om ontwikkelingen mogelijk te

maken en ongewenste ontwikkelingen tegen te houden.

- Financiële middelen om bij te dragen aan projecten en investeringen.

- Democratische legitimatie op regionaal niveau en daarmee het vermogen om gezaghebbend knopen door

te hakken.

- De veelzijdigheid van deze instrumenten en de gecombineerde inzet maakt van de provincie Zuid-Holland

een herkenbare partner bij het aanpakken van de maatschappelijke opgaven.

Bestuurlijke kwaliteit en samenwerking
Het provinciaal Omgevingsbeleid met de hiervoor beschreven sturingsfilosofie en -stijlen werkt alleen als we

kunnen handelen binnen de context van een goed bestuur en een vitale democratie. Het belang van goede

bestuurlijke samenwerking dient daarbij niet te worden onderschat. Alleen door bestuurlijk samen te werken

en in de basis te handelen vanuit een één overheid-gedachte komen we tot resultaat, juist ook binnen het

fysieke domein. Als provincie Zuid-Holland zijn wij ons hier terdege van bewust en willen we het goede

voorbeeld geven. 
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Samen met andere decentrale overheden heeft de provincie Zuid-Holland vier uitgangspunten ontwikkeld die

bepalend zijn voor de kwaliteit van het Zuid-Hollandse openbaar bestuur.

  
Goed openbaar bestuur vereist overheden die:  
· Visie en ambitie hebben en over voldoende slagkracht beschikken om opgaven te realiseren (effectief

en presterend).
· In verbinding staan met en in staat zijn om te luisteren naar elkaar, hun inwoners, ondernemers en

maatschappelijk middenveld (responsief en verbonden).
· Betrouwbaar, transparant, (democratisch) legitiem en integer handelen (robuust en integer). 
· Met elkaar en anderen leren, innoveren en durven te experimenteren om oplossingen te vinden voor

complexe transitieopgaven (lerend en innoverend). 
  
Deze vier uitgangspunten voor kwaliteit moeten in samenhang gezien worden.  Het is bijvoorbeeld onmogelijk

effectief te zijn zonder voldoende draagvlak. Omgekeerd verdwijnt de steun voor het bestuur al snel als

resultaten uitblijven. En leren en innoveren vereist bijvoorbeeld een kwetsbare opstelling. Dat lukt beter in een

betrouwbare, veilige en transparante omgeving.
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3. Hier staat Zuid-Holland nu

De huidige staat van de leefomgeving van Zuid-Holland beschrijven we aan de hand van twee onderdelen:

· Een beschrijving van de KWALITEITEN VAN ZUID-HOLLAND: de drie deltalandschappen, de Zuid-Hollandse

steden en de strategische ligging in internationale netwerken.

· Een beschrijving van de huidige staat van de LEEFOMGEVING op basis van de leefomgevingstoets.

De kwaliteiten van Zuid-Holland
 

Drie deltalandschappen

Zuid-Holland is een strategisch gelegen, vruchtbare delta, grotendeels onder zeeniveau. De wijze waarop de

bewoners van deze delta door de eeuwen heen het water hebben weten te bedwingen en benutten, heeft een

landschap opgeleverd waarvan de culturele waarde internationaal wordt erkend en dat cruciale leefgebieden

bevat voor internationaal beschermde plant- en diersoorten. Zuid-Holland is uniek in de combinatie van het

kust-, veen- en rivierdeltalandschap. Deze zijn allemaal verbonden met grote waterstructuren: de zee, rivieren

en zeearmen. Ze hebben elk een eigen, kenmerkend samenspel opgeleverd van bodem, water en

grondgebruik, dat voortdurend in beweging is. 

 

De meest bepalende bewegingen op dit moment zijn de dalende veenbodem, de zeespiegelstijging, de grotere

peilschommelingen van de rivieren en de wijze waarop mensen het landschap waarderen. De culturele en de

historische betekenis hebben de afgelopen jaren steeds meer aan gewicht gewonnen. Elk van de drie

deltalandschappen heeft inmiddels een eigen schakering van stedelijkheid naar landelijkheid. Contrasten en

overgangen tussen stad en land, tussen infrastructuur en landschap, en tussen dynamiek en rust vormen een

grote kwaliteit van Zuid-Holland. De unieke kwaliteiten van de drie deltalandschappen en hun verwevenheid

met elkaar, met de grote wateren en het stedelijk gebied geven Zuid-Holland identiteit, structuur en

diversiteit.

 

Zuid-Hollandse steden: veelzijdige steden en economische complexen in het deltalandschap

In de deltalandschappen zijn, veelal op strategische plekken aan water en handelsroutes, steden en

bedrijvigheid ontstaan. Historische en moderne steden, havens en intensieve tuinbouwgebieden groeien in

deze delta onder zeeniveau uit tot een meerkernige metropool die in vergelijking met concurrerende stedelijke

gebieden over de grens dunbevolkt is. Deze relatief lage bevolkingsdichtheid en de grote diversiteit brengen

kansen en opgaven met zich mee voor de verdere versterking van Zuid-Holland en haar concurrentiepositie.

Om de kansen te grijpen, moet het mobiliteitsnetwerk op orde zijn. Internationale verkeersstromen van

mensen en goederen delen dit netwerk met regionaal verkeer. Een sterke stedelijke economie van diensten en

kennis deelt de relatief beperkte ruimte met een efficiënt logistiek netwerk van mainport en greenports. De

verschillende internationaal toonaangevende economische complexen kunnen elkaar op sleeptouw nemen,

door samen ketens van productie en transport te vormen, door innovaties uit te wisselen en samen nieuwe

kennis te ontwikkelen. Dat gebeurt in een omgeving die op veel plekken historie ademt, en daardoor ook

toeristisch aantrekkelijk is. 

 

Juist het netwerk van verschillende complexen en het wederzijds versterkende karakter van het

deltalandschap met zijn oude steden en de moderne internationaal georiënteerde economie, maakt Zuid-

Holland onderscheidend en concurrerend. De provincie wil dat zo houden en versterken.  Dat vraagt

voortdurend om waakzaamheid en actie. Want de wereld staat niet stil. De eisen die de Zuid-Hollandse

samenleving en de internationale markten stellen, zijn in beweging. 

 

Strategische ligging in internationale netwerken

Zuid-Holland ligt op het raakvlak van de Randstad en de Zuidwestelijke Delta, op de as tussen Amsterdam en

Antwerpen. Het netwerk van BrabantStad sluit op die as aan. De Zuid-Hollandse economie staat in direct

verband met de stedelijke netwerken in de buurlanden: de Vlaamse Ruit en de Rijn-Ruhrregio. Deze

strategische ligging in de grootste delta van Noordwest-Europa bepaalt de identiteit van Zuid-Holland. Dankzij

de ligging in de delta kon Zuid-Holland doorgroeien tot een van de belangrijkste economische regio’s van



8

Noordwest-Europa en een wereldwijde draaischijf voor goederen, diensten en kennis: de toegangspoort van

Europa. Binnen een relatief klein gebied hebben zich sterke, internationaal georiënteerde stedelijke, kennis-en

agro-industriële clusters ontwikkeld. Binnen de Randstad zijn goede relaties en afstemming met de

Noordvleugel van de Randstad van belang. Ook de relaties met gebieden buiten de Randstad, zoals

BrabantStad en de Vlaamse Ruit zijn van belang. 

Huidige kwaliteit van de leefomgeving

De provincie streeft naar een optimale wisselwerking tussen gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en een

goede omgevingskwaliteit. Om zicht te krijgen op de huidige kwaliteit van de leefomgeving heeft de provincie

een leefomgevingstoets laten uitvoeren. Het laat zien op welke aspecten de kwaliteit van de leefomgeving (bij

verder ongewijzigd beleid) op orde is en waar sprake is van knelpunten. De provincie betrekt deze informatie

bij toekomstige beleidsaanpassingen. 

 

In figuur 2�ǁŽƌĚĞŶ�ĚĞ�ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ůĞĞĨŽŵŐĞǀŝŶŐƐƚŽĞƚƐ�ǁĞĞƌŐĞŐĞǀĞŶ�ŝŶ�ŚĞƚ�ǌŽŐĞŶĂĂŵĚĞ�͚ZĂĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�

ůĞĞĨŽŵŐĞǀŝŶŐ͛͘�,Ğƚ�ƌĂĚ�ůĂĂƚ�ǀŽŽƌ�ĂůůĞ�ƚŚĞŵĂ�ǵƐ�ĞŶ�ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞŶ�ǌŝĞŶ�ŚŽĞ�ĚĞ�ŬǁĂůŝƚĞŝƚ�ǀĂŶ�de leefomgeving is. Dit in

de huidige situatie en bij autonome ontwikkeling (situatie in 2030, op basis van bestaand beleid zonder

beleidsvernieuwing). Per indicator is weergegeven of het kwaliteitsniveau overwegend goed is oftewel geen

knelpunten kent (groen), een wisselend beeld geeft (oranje) of overwegend slecht is en dus wel knelpunten

heeft (rood). Een wisselend beeld betekent dat er op sommige plekken nog knelpunten zijn en op andere

plekken niet.

https://rhk.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8f8d1cd6259a4595a5fbf7da9112adcc
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Figuur 2 Rad van de leefomgeving van Zuid-Holland

In figuur 2 geeft het transparante vlak het kwaliteitsniveau van de huidige situatie (2019) weer en de stippellijn

toont die voor de autonome ontwikkeling tot en met 2030. Hoe verder het transparante vlak naar buiten staat,

hoe beter de kwaliteit van de leefomgeving. En: hoe verder de stippellijn buiten het transparante vlak

‘wegloopt’, hoe meer het kwaliteitsniveau autonoom gezien verbetert. 
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4. Hier wil Zuid-Holland naar toe
Zeven provinciale vernieuwingsambities

Toekomstige beleidsvernieuwing biedt kansen voor verbeteringen in Zuid-Holland. De provincie heeft hiervoor

7 vernieuwingsambities geformuleerd. Deze ambities dienen als stip op de horizon:

 

1. Samen werken aan Zuid-Holland: inwoners, organisaties en bedrijven in een vroeg stadium betrekken bij
besluiten.

2. Bereikbaar Zuid-Holland: efficiënt, veilig en duurzaam over weg, water en spoor.
3. Schone energie voor iedereen: op zoek naar schone energie, haalbaar en betaalbaar voor iedereen.
4. Een concurrerend Zuid-Holland: diversiteit, de economische kracht van Zuid-Holland.
5. Versterken natuur in Zuid-Holland: een aantrekkelijk landelijk gebied draagt bij aan de kwaliteit van de

leefomgeving.

6. Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland: versnellen van de woningbouw met behoud van ruimtelijke en
sociale kwaliteit.

7. Gezond en veilig Zuid-Holland: beschermen en bevorderen van een gezonde, veilige leefomgeving.
 

Deze nevengeschikte ambities staan niet op zichzelf. Ze zijn geworteld in de historie, ligging en economische

structuur van Zuid-Holland en gekoppeld aan de strategische uitdagingen waar de regio voor staat. De ambities

zijn de kaders waarbinnen de provincie ruimte geeft. Die ruimte kan per opgave verschillen. Door in te zetten

op de zeven ambities draagt Zuid-Holland bij aan een betere leefomgeving in de provincie.

 

Zuid-Holland is zich bewust dat deze ambities maatregelen vergen waarbij conflicterende belangen op tafel

komen. De veranderingen waar Zuid-Holland voor staat vragen om een nieuwe vormgeving van de relatie

tussen samenleving, economie en natuur. Dit levert spanningen en dilemma’s op die naar voren komen in

specifieke opgaven. 

 

Ambitie 1: samen werken aan Zuid-Holland: inwoners, organisaties en bedrijven in een vroeg

stadium betrekken bij besluiten

De provincie vervult diverse rollen en taken als bestuurslaag midden tussen Europa, Rijk en gemeenten. De

provincie is de bestuurslaag bij uitstek om bovenregionale vraagstukken op te pakken. Bijvoorbeeld op het

gebied van milieu, recreatie en vervoer en voor alles wat de verbinding brengt tussen dorp en stad. De

provincie is ook bij uitstek in staat om afstemming en verbinding tussen gemeenten te stimuleren. De

provincie heeft vanuit haar bovenregionale rol overzicht op maatschappelijke vraagstukken en de onderlinge

verbanden, trends en best practices.

 

De opgaven waar het openbaar bestuur voor gesteld staat, zijn de afgelopen jaren onmiskenbaar complexer

geworden. Vooral de transitieopgaven (bijv. sociaal domein, energietransitie, landbouw en klimaatadaptatie)

vragen om meer integraliteit en samenwerking tussen overheden en met de samenleving. Er wordt om

oplossingen gevraagd, terwijl tegelijkertijd het probleem zich nog ontvouwt. Achteraf kunnen we pas

vaststellen wat heeft gewerkt. Met de decentralisatie van taken (decentralisaties sociaal domein, straks

Omgevingswet) zijn opgaven en bevoegdheden bovendien naar het lokale niveau gebracht. De (financiële)

verantwoordelijkheid van gemeenten is hierdoor fors toegenomen. Dit vraagt ook op lokaal niveau om meer

kennis, expertise, betrokkenheid van de samenleving en een solide financiële huishouding om een bijdrage te

kunnen leveren aan de maatschappelijke opgaven. Zonder een goed functionerende democratie en bestuur en

sterke gemeenten die hun taken goed kunnen uitvoeren gaat het niet lukken om de grote maatschappelijke

opgaven aan te pakken. 
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De provincie investeert in het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur en de

democratie. Voor een goed werkende democratie zijn lokale en regionale media belangrijk. Zuid-Holland

streeft ernaar dat het vertrouwen van inwoners in het openbaar bestuur groeit of op zijn minst gelijk blijft. Een

goed openbaar bestuur begint bij de bestuursorganen zelf. Zuid-Holland staat voor effectief eigen bestuur,

waarbij effectieve samenwerking op alle niveaus (met collega-overheden, maatschappelijke organisaties,

kennisinstellingen, inwoners, PS-GS, regionaal, landelijk en Europees) het uitgangspunt is. Het is een kwestie

van samen vormgeven aan de identiteit van Zuid-Holland: veelzijdig, inclusief en vernieuwend. De provincie

vindt het belangrijk om sneller tot uitvoering en resultaat te komen. De opgaven zijn vaak complex. Daarom

betrekt Zuid-Holland inwoners, organisaties en bedrijfsleven vroegtijdig bij besluitvorming. De provincie stelt

zich open en met vertrouwen op voor initiatieven vanuit de samenleving en maakt ruimte voor verschil,

experimenten en maatwerk. Participatie verschilt per onderwerp en rol die de provincie heeft. Zuid-Holland is 

constructief, maar ook duidelijk als iets niet kan. De volksvertegenwoordiging blijft het laatste woord houden. 

 

Ambitie 2: bereikbaar Zuid-Holland: efficiënt, veilig en duurzaam over weg, water en spoor

Snel van A naar B. Naar school, naar het werk, een bezoek aan vrienden of om goederen te bezorgen.

Bereikbaar Zuid-Holland is belangrijk. Daarom zorgt de provincie voor de aanleg en onderhoud van fietspaden,

wandelpaden, (vaar)wegen, bruggen en sluizen. En investeren we in goed openbaar vervoer en nieuwe

vervoerswijzen. Ook zorgen we ervoor dat alles goed functioneert en op elkaar aansluit. Zo kan iedereen een

snelle en veilige reis van deur tot deur maken op de manier waarvoor hij of zij kiest. Lopend, met de fiets, het

openbaar vervoer, de auto of een combinatie daarvan. Ook voor vrachtvervoer streven we naar een bewuste

keuze: De bakfiets of zero-emissie stadslogistiek in de binnenstad, de vrachtwagen, trein, schip of buisleiding

voor grotere afstanden. 

 

Zuid-Holland is de toegangspoort van Europa en de best bereikbare regio. Voor personen- en goederenvervoer

beschikken we over goede netwerken, waaronder de grootste en modernste haven van Europa. Voor

Nederland en dus Zuid-Holland is een goede internationale bereikbaarheid van de mainports, steden en

andere economische kerngebieden, een basisvoorwaarde voor onze internationale concurrentiepositie. We

bieden kansen voor innovatieve vormen van mobiliteit en hebben de hoogste OV-reizigerstevredenheid van

Nederland. 

 

Onze goede bereikbaarheid staat onder druk onder andere door bevolkingsgroei en verstedelijking.

Tegelijkertijd is openbaar vervoer in landelijke gebieden een uitdaging. Ook de corona-crisis heeft impact op

onze mobiliteit. Voorlopig minder mensen in het OV, meer mensen kiezen voor individuele vervoermiddelen

zoals fiets en auto. Het onderhoud aan de infrastructuur gaat de komende jaren voor flinke hinder en

financiële uitdagingen zorgen. Bereikbaarheid is daarbij geen op zichzelf staand doel, maar bevordert de

leefbaarheid, welzijn, economische ontwikkeling en een goede ontsluiting van woon- en werkgebieden.

 

De provincie zet in op lopen, fietsen, openbaar vervoer én de auto. De reiziger in Zuid-Holland wil verschillende

mogelijkheden om een goede en betaalbare reis van deur tot deur te kunnen maken. Tegelijkertijd helpt het

optimaal benutten van alle verschillende vervoerswijzen het beperken van files op de weg. De opkomst van de

E-bike maakt dat inwoners en bezoekers vaker en verder fietsen. Hierdoor is de fiets vaker een volwaardig

alternatief. Technologische ontwikkelingen zoals autonoom rijden, digitalisering en de opkomst van Smart

Mobility bieden kansen voor de mobiliteit van de toekomst die we graag benutten. 

  

Wij willen dat iedereen in Zuid-Holland op een efficiënte veilige, duurzame, snelle en makkelijke manier van

huis naar werk, opleiding of vrijetijdsbestemming kan reizen. Of je nu lopend, met de fiets, het openbaar

vervoer, de auto, over het water, of een combinatie daarvan naar je bestemming wilt. Voor goederen

stimuleren we vervoer over spoor en het water als alternatief voor vrachtverkeer over de weg en streven we

naar toegevoegde economische waarde in Zuid-Holland. Luchtvaart komt aan de orde in de ambitie ‘schoon en

veilig’. Schone en duurzame mobiliteit draagt bij aan de gezondheid van onze inwoners en zorgt ervoor dat
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steden aantrekkelijker worden. Ook vergroot het de mogelijkheden voor verdere verstedelijking. De

energietransitie zorgt voor de opkomst van schonere alternatieven die voor minder of geen CO2-uitstoot

zorgen. De vraag naar schone en slimme distributie neemt toe, ook omdat consumenten steeds vaker inkopen

online doen en deze thuis laten bezorgen.

 

Met onze inzet op duurzame en schone infrastructuur bouwen we aan een robuuste, toekomstbestendige

provinciale infrastructuur en geven we het goede voorbeeld.

 

Wij willen het aantal verkeersslachtoffers terugbrengen. Ieder verkeersslachtoffer is er één te veel. 

 

De ambitie van de provincie is om mobiliteit efficiënt, veilig en duurzaam te laten plaatsvinden, over de weg,

het water en het spoor. Daarmee zorgen wij voor een Bereikbaar Zuid-Holland.  

Ambitie 3: schone energie voor iedereen: op zoek naar schone energie, haalbaar en betaalbaar

voor iedereen
Zuid-Holland is één van de meest energie intensieve regio’s van Europa. Dat komt door de unieke industriële

en stedelijke structuur, met de haven, petrochemie en logistiek. Dit maakt ons extra afhankelijk van de

beschikbaarheid van brand- en grondstoffen. Daarmee is de transitie van fossiele brand- en grondstoffen naar

duurzame bronnen een uitdaging, maar het brengt ook nieuwe kansen met zich mee. Zo beschikt onze regio

over een groot aanbod van restwarmte die gebruikt kan worden in steden en de glastuinbouw. 

 

In 2015 sloten 195 landen het historische klimaatakkoord van Parijs. De wereld kwam overeen dat de

opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden moet blijven. Afgesproken is de stijging van de uitstoot van

broeikasgassen te stoppen. Het klimaatakkoord luidt daarmee het einde in van een economie gebaseerd op

fossiele brandstoffen. Het Nederlandse Klimaatakkoord uit 2019 is de landelijke uitwerking, de provincie

onderschrijft dit Klimaatakkoord. Hiermee werken we toe naar een samenleving en economie gebaseerd op

een duurzaam en circulair energie- en grondstoffensysteem, onder andere voor stoom, warmte, biomassa,

elektriciteit, CO2 en waterstof. Dat raakt alle inwoners en bedrijven van Zuid-Holland. Met de aanwezigheid

van energie-intensieve sectoren als de haven en de glastuinbouw en met gerenommeerde kennisinstellingen

kan Zuid-Holland profiteren van de energietransitie. 

 

De nieuwe Zuid-Hollandse energieaanpak wordt geborgd in een uitvoeringsagenda, waarin het besparen en

efficiënt benutten van de juiste vorm van energie ons vertrekpunt is. De energietransitie van Zuid-Holland is

voor iedereen; het is haalbaar en betaalbaar. Onze focus ligt op de gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit,

en land- en glastuinbouw. Wij willen een slimme en schone economie zijn waar fossiele bronnen zijn

vervangen door hernieuwbare bronnen. Dat brengt nieuwe verdienmodellen, nieuwe exportproducten en

nieuwe banen met zich mee.

 

Voor het benutten van beschikbare warmte werken wij aan het uitbreiden van warmtenetten. In de toekomst

zijn de regionale warmtetransportnetten de verbinding tussen aanbieders en gebruikers van warmte; prima

geschikt om kassen en steden te verwarmen. Nieuwe woningen en gebouwen worden zoveel mogelijk

energieneutraal opgeleverd. Om de energietransitie aan te jagen zet de provincie ook stevig in op innovatie.

We zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor energiegebruik uit wind, zon, biomassa, water en aardwarmte.

Zorgvuldig omgaan met schaarse grond- en brandstoffen is daarbij het uitgangspunt. Verbranding van groene

grondstoffen (zoals hout) voor energie is een laagwaardige toepassing en heeft niet onze voorkeur. We zijn

geen voorstander van nieuwe aardgasboringen en schaliegaswinning en maken ons hard voor een stapsgewijze

afbouw van de huidige aardgaswinning. Het zorgvuldig benutten van onze beschikbare fysieke ruimte heeft

onze volle aandacht. Wij vinden het van belang dat voor het opwekken van duurzame energie in eerste

instantie de daken goed worden benut. Participatie is van groot belang bij de ontwikkeling en uitvoering van

onze ambities. In de Regionale Energiestrategieën geven we daar met onze partners invulling aan en wij

ondersteunen lokale initiatieven om de energietransitie vorm te geven. Ons doel: een stabiel en slim

energiesysteem dat betaalbare, schone energie levert voor iedereen. 
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Als provincie geven wij graag het goede voorbeeld. Dat geldt voor besparen, het benutten van kansen om

energie op te wekken of mogelijkheden om CO2- uitstoot te verminderen. Daarom worden onze eigen

projecten, gebouwen en wegen zoveel mogelijk energieneutraal gerealiseerd en onderhouden.

 

Ambitie 4: een concurrerend Zuid-Holland: diversiteit, de economische kracht van Zuid-Holland

Zuid-Holland herbergt het grootste Haven Industrieel Complex van Europa, met een sterk proces- en

petrochemisch, logistiek en maritiem cluster. In de directe nabijheid van dit complex bevindt zich het grootste

glastuinbouwcluster van de wereld: een belangrijke speler in de wereldwijde voedingsketen. Alle negen

nationale economische topsectoren zijn in Zuid-Holland aanwezig. Verder herbergt onze provincie talrijke

excellente kennis- en onderzoeksinstellingen die tot de top in hun vakgebied behoren. De campussen van

nationaal belang, zoals het Bioscience Park te Leiden, TU Delft Science Park en Space Campus Noordwijk,

herbergen talrijke startups en innovatieve bedrijven. De economische kracht van de provincie Zuid-Holland ligt

in deze diversiteit.

 

De Zuid-Hollandse economie bevindt zich in een omvangrijk vernieuwingsproces. Er zijn drie thema’s die de

verandering van onze economie aanjagen: energietransitie, circulair en digitalisering. De op fossiele

grondstoffen gebaseerde industriële sectoren staan voor een grote transitie. Verduurzaming van de Zuid-

Hollandse economie is nodig om minder afhankelijk te zijn van fossiele grondstoffen. Ook de uitstoot van de

industrie en milieudruk als gevolg van transportbewegingen is in Zuid-Holland bovengemiddeld. Disruptieve

technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering, robotisering en 3D-printing veranderen de

productieprocessen, verdienmodellen en het werk. Het vermogen om snel op deze ontwikkelingen in te spelen

is bepalend voor de concurrentiekracht. Dit vraagt om een versnelde transitie van de Zuid-Hollandse economie

en om een beroepsbevolking met de juiste vaardigheden en kennis.

 

Zuid-Holland wil de meest innovatieve regio van Nederland zijn, met kruisbestuiving tussen de verschillende

sectoren. De provincie zet in op diensten en producten die veel waarde toevoegen richting duurzaam en

digitaal en streeft naar passend werk voor iedereen. Zuid-Holland denkt daarbij aan alle niveaus, van

ongeschoold, mbo tot en met universitair. Daarnaast blijft de provincie met haar partners bouwen aan een

aantrekkelijk vestigingsklimaat door te zorgen voor voldoende en kwalitatief goede werklocaties (kantoren,

bedrijventerreinen, woon/werklocaties), woonruimte, woon-werkverbindingen, een goede beroepsbevolking,

een gezonde leefomgeving, goede biodiversiteit, recreatieve voorzieningen en cultureel erfgoed.

 

Zuid-Holland heeft een rijke geschiedenis. Investeren in het aanwezige erfgoed, archeologie en cultuur en het

gericht betrekken van bewoners en bezoekers draagt positief bij aan ons vestigingsklimaat.  

 

Ambitie 5: versterken natuur in Zuid-Holland: een aantrekkelijk landelijk gebied draagt bij aan

de kwaliteit van de leefomgeving

De combinatie van het kenmerkende kust-, veenweide- en rivierdeltalandschap, waarin steden en landschap

met elkaar verweven zijn, maakt de provincie Zuid-Holland veelzijdig en uniek. Een typisch Hollands landschap

met bossen, sloten, molens en boerderijen en met belangrijke leef- gebieden voor plant- en diersoorten.

 
Tegelijk is de provincie Zuid-Holland een dichtbevolkte provincie en staat de kwaliteit van de leefomgeving

onder druk. Het is van groot belang dat de inwoners van Zuid-Holland kunnen wonen, werken en recreëren in

een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, met directe toegang tot hoogwaardig groen, erfgoed en water.

Daarnaast heeft het groen en de natuur in het landelijk gebied ook een functie in het leefbaar houden van

stedelijk gebied door de koelende en waterbergende functie.

 
Wij streven naar vitale hoogwaardige natuur en fraaie landschappen die beginnen bij de voordeur en zich

uitstrekken tot de kernen van onze natuur- en groengebieden, verbonden met water en erfgoed. Door overal

natuur- en landschapswaarden te versterken, werken we aan het behoud en herstel van de biodiversiteit en
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aan een aantrekkelijke omgeving. Met andere woorden, we willen een goede basiskwaliteit van de natuur,

binnen en buiten natuurgebieden en de transitie bevorderen naar een natuurinclusieve samenleving voor

algeheel biodiversiteitsherstel.

 

Het natuurlijke systeem is daarbij de basis voor de economie en leefomgeving. Daarom zorgt de provincie er

goed voor, zodat iedereen er ook in de toekomst goed gebruik van kan blijven maken. De provincie werkt aan

voldoende drinkwater, schoon oppervlaktewater, gezonde bodems (die CO2 vastleggen) en een duurzame

zoetwatersituatie. Zuid-Holland zet in op een transitie naar duurzame landbouw, met natuurlijke

plaagregulatie en kringloop van grondstoffen

 

De provincie Zuid-Holland wil de transitie naar een vitale landbouw versnellen voor alle landbouwsectoren en

regio’s. Daarin staan kringlooplandbouw, een natuurinclusieve aanpak en circulariteit centraal. Belangrijk is het

tegengaan of verminderen van bodemdaling in de veenweidegebieden en het ontwikkelen van een

energieneutrale en klimaatadaptieve aanpak. De landbouw teelt gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel voor

iedereen en blijft dé belangrijkste beheerder van het typische agrarische cultuurlandschap.  

 

Ambitie 6: sterke steden en dorpen in Zuid-Holland: versnellen van de woningbouw met behoud

van ruimtelijke en sociale kwaliteit

Zuid‑Holland is een strategisch gelegen delta die altijd mensen heeft aangetrokken. Langs de waterwegen zijn

krachtige handelssteden en dorpen ontstaan met elk een uniek profiel en identiteit. Onze steden zijn

ontmoetingsplaatsen voor mensen en ideeën. De regio trekt kenniswerkers, bedrijven, toeristen en studenten

van over de hele wereld. Stad en land raken steeds sterker met elkaar verbonden. Ons landelijke gebied met

zijn dorpen is meer dan ooit een proeftuin voor nieuwe oplossingen op terreinen als klimaat, energie en

voedsel.

 

Zuid‑Holland staat voor de opgave om in het komende decennium een fors aantal betaalbare woningen te

realiseren en de bestaande woonvoorraad te verduurzamen. Tegelijkertijd zijn de groeiende steden ook

plaatsen waar sociale problematiek zich manifesteert. In het landelijk gebied vormt het behoud van

voorzieningen en leefbaarheid een opgave. Onze uitdaging is om een gezonde, sociale, groene en duurzame

leefomgeving in te richten. Om die vitale samenleving werkelijkheid te laten worden is meer nodig dan

woningbouw alleen. Het leef- en vestigingsklimaat kan versterkt worden door stad en land goed te verbinden,

door ruimte te bieden voor groen en water in de stad, door een evenwichtige woningvoorraad en passende

werklocaties. De vitaliteit van de stad is ook gebaat bij cultuur, kenniscentra en aantrekkelijke binnensteden.

 

Zuid-Holland wil een aantrekkelijke, duurzame, concurrerende toonaangevende provincie zijn, waar mensen

met plezier wonen, werken en recreëren in een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. In Zuid-Holland moet

iedereen zich thuis kunnen voelen in sterke steden en dorpen. Daarvoor moeten er voldoende woningen van

de juiste kwaliteit op de juiste locatie zijn. De provincie wil de bouw van passende en betaalbare woningen

versnellen, met waarborg voor ruimtelijke en sociale kwaliteit en passende mobiliteitsvoorzieningen.

Nieuwbouw wordt energieneutraal gebouwd, zolang het de hoeveelheid en het tempo van woningbouw niet

belemmert. De provincie wil het economisch potentieel beter benutten door de steden met hun afzonderlijke

kwaliteiten te verbinden. Verder wil de provincie dat het bebouwd gebied klimaatadaptief wordt ingericht.

Daarbij wordt primair gekozen voor bouwen in bestaand bebouwd gebied en nabij knooppunten van

hoogwaardig openbaar vervoer. Daarnaast wordt een integrale afweging gemaakt tussen landschappelijk

belang, ruimte voor woningen en bedrijven. Waardevolle landschappen zoals het Groene Hart (inclusief De

Waarden), Midden-Delfland, en de kust worden zoveel mogelijk beschermd.
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Ambitie 7: gezond en veilig Zuid-Holland: beschermen en bevorderen van een gezonde, veilige

en aantrekkelijke leefomgeving

Een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving wordt door een groot aantal factoren bepaald: de

milieukwaliteit, veiligheid, bereikbaarheid en beleefbaarheid van natuur, water en landschap, waterkwaliteit,

deelname aan sport en recreatie, keuzes bij mobiliteit en economische activiteiten, gezond voedsel en de

inrichting van de openbare ruimte. Als de provincie zich met deze onderwerpen bezighoudt, kan zij bijdragen

aan de gezondheid en veiligheid van haar inwoners. Het verbeteren van deze gezondheid is een uitdaging voor

verschillende partijen, ook voor de provincie.

 

De druk op de gezondheid van de bevolking is groot, mede door een hoge mate van verstedelijking, hoge

mobiliteitsdruk en de uitstoot van het Haven Industrieel Complex. De gezondheidsverschillen tussen groepen

inwoners groeien. De kwetsbaarheid van de provincie voor de gevolgen van de klimaatverandering geeft een

extra dimensie aan veiligheid en gezondheid van de leefomgeving.

 

De provinciale taken die invloed hebben op gezondheid en veiligheid liggen voor een belangrijk deel op het

terrein van de leefomgeving. Zuid-Holland besteedt aandacht aan gezondheid binnen alle beleidssectoren. Dit

vraagt om een innovatieve en gecoördineerde beleidsaanpak en om extra inzet binnen bestaande provinciale

taken. 

 

De verwachting is dat er meer extreem weer komt, en hogere temperaturen, wat de gezondheid,

leefomgeving, welvaart en veiligheid in het geding brengt. De provincie wil zich  beter voorbereiden op zaken

als hittestress of wateroverlast na hevige stortbuien en de fysieke leefomgeving zo inrichten dat deze

klimaatbestendig blijft. Zuid-Holland werkt met verschillende overheden en andere organisaties samen aan

regionale adaptatiestrategieën en het nationale Deltaprogramma.

 

Ook sport en bewegen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van de bewoners en

bezoekers. Door te zorgen voor recreatienetwerken (waaronder voor fiets, varen en paardrijden) en voldoende

groen en water, wil de provincie mensen stimuleren meer te bewegen, sporten of juist lekker ontspannen.

 

Bedrijven in Zuid-Holland behoren tot de meest innovatieve ter wereld en zijn belangrijk voor de

werkgelegenheid, maar moeten ook veilig zijn met zo min mogelijk uitstoot van gevaarlijke stoffen. Daar ziet

Zuid-Holland op toe. De provincie wil zorgdragen voor een goede milieukwaliteit. Daarbij wil Zuid-Holland dat

bedrijven hun innovatiekracht inzetten voor de gezondheid en veiligheid van de inwoners.

   

Beleidsdoelen en beleidskeuzes: uitwerking van onze ambities
De zeven vernieuwingsambities zijn geconcretiseerd in 18 beleidsdoelen, die omschrijven aan welke

maatschappelijke opgaves de provincie werkt. De opgaven zijn vanuit provinciale optiek en op een zeker

abstractieniveau geformuleerd. De crux van deze opgaven zal pas goed in beeld komen als we ze confronteren

met concrete omstandigheden en de doelen van maatschappelijke partners. In die confrontatie komen de

knelpunten naar voren én de kansen om de opgaven verder te brengen. Dit doet de provincie vanuit een open

houding. Via participatieve processen met inwoners en instellingen wil Zuid-Holland komen tot passende

oplossingen voor specifieke dilemma’s.

 

De beleidsdoelen zijn uitgewerkt beleidskeuzes. De ambities, beleidsdoelen en beleidskeuzes zijn beschikbaar

in de digitale raadplaagomgeving van het Omgevingsbeleid: https://omgevingsbeleid.zuid-holland.nl. In

tabel 1 is hiervan het samenhangende overzicht weergegeven. Zie ook het hoofdstuk ‘integrale tekst

beleidsdoelen en beleidskeuzes’.

https://omgevingsbeleid.zuid-holland.nl/
https://omgevingsbeleid.zuid-holland.nl


16

Tabel 1: Ssamenhang ambities en beleidsdoelen

Ambities Beleidsdoelen Beleidskeuzes

 

Samenwerken aan Zuid- 

Holland 

 

1.1 Beter bestuur 

1.2 Sterke samenleving 

De beleidsdoelen zijn

uitgewerkt in

beleidskeuzes. Zie

hiervoor ook

hoofdstuk 7.

Daarnaast is het totaal

overzicht van ambities,

beleidsdoelen en

beleidskeuzes digitaal

beschikbaar via

https://omgevingsbe

leid.zuid-holland.nl

 

 

Bereikbaar Zuid-Holland 2.1 Snel van A naar B 

2.2 Beheer en onderhoud: op orde en 

duurzaam 

2.3. Veilig en duurzaam 

Schone energie voor iedereen 3.1 Schone en duurzame 

elektriciteitsvoorziening 

3.2. Verduurzaming gebouwde 

omgeving 

3.3. Duurzaam energie- en 

grondstoffensysteem in de industrie

Een concurrerend Zuid-Holland 4.1 Innovatie: richting duurzaam en

digitaal

4.2. Creëren van een rijk

vestigingsklimaat

4.3 Erfgoed, cultuur en toerisme

Versterken natuur in Zuid- 

Holland 

5.1 Gezonde natuur

5.2 Toekomstbestendige landbouw

5.3 Leven met water 

Sterke steden en dorpen in 

Zuid-Holland 

6.1 Voldoende juiste woningen op de

juiste plek

6.2 Vitaliteit en kwaliteit in de

leefomgeving

6.3 Afspraken met regio’s

Gezond en veilig Zuid-Holland 7.1 Bevorderen verbetering

milieukwaliteit en gezondheid

7.2 Gezonde en bewegingsvriendelijke

leefomgeving

7.3 Klimaatbestendig Zuid-Holland,

opgewassen tegen de effecten van

klimaatverandering en bodemdaling

Ruimtelijke hoofdstructuur: essentie van de ruimtelijke keuzes
De ruimtelijke hoofdstructuur toont de essentie en de samenhang van verschillende ruimtelijke keuzes uit de

Omgevingsvisie. Het integrale kaartbeeld van de ruimtelijke hoofdstructuur is opgebouwd uit de volgende

kaartbeelden:

- Het dagelijks stedelijk systeem, dat bestaat uit de stedelijke agglomeratie en de daarmee via Hoogfrequent

Openbaar Vervoer (HOV) verbonden regiokernen.

- De hoogstedelijke zone tussen Leiden en Dordrecht.

- Het logistiek-industriële systeem van mainport, greenports langs vaarwegen en zware infrastructuur.

- De samenhang van grote landschappelijke eenheden met de stedelijke agglomeratie.

- De groene ruimte en de groenblauwe structuur.

- Het bodem- en watersysteem.

- Energie.

https://omgevingsbeleid.zuid-holland.nl/
https://omgevingsbeleid.zuid-holland.nl/
https://omgevingsbe
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Aanvullend hierop toont de ruimtelijke hoofdstructuur van de ondergrond indicatief de ruimtelijke  situatie van

de ondergrond.

 

In figuur 3 is de ruimtelijke hoofdstructuur van Zuid-Holland weergegeven. De complete tekst met

kaartbeelden van de ruimtelijke hoofdstructuur is te vinden in het hoofdstuk 9 ‘Integrale tekst ruimtelijke

hoofdstructuur’.

Figuur 3 Ruimtelijke hoofdstructuur Zuid-Holland
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5. Onze uitgangspunten en kaders voor de fysieke leefomgeving
Bij het vormgeven en uitvoeren van de ambities hanteert de provincie de volgende uitgangspunten en kaders

voor de fysieke leefomgeving:

- Streven naar het VERBETEREN VAN DE RUIMTELIJKE KWALITEIT in Zuid-Holland.

- Gebruik van een KWALITEITSKAART met richtpunten en gebiedsprofielen. Hierin beschrijft de provincie

welke kwaliteiten in welke gebieden worden nagestreefd.

- Handvatten voor PASSENDE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING om te beoordelen of bepaalde ruimtelijke

ontwikkelingen wenselijk zijn.

 

Verbeteren van ruimtelijke kwaliteit
Ruimtelijke kwaliteit is het resultaat van goede ruimtelijke ordening: een evenwicht en samenspel van

toekomstwaarde, gebruikswaarde en belevingswaarde. Ruimtelijke ontwikkelingen moeten niet alleen

functioneel zijn, maar ook duurzaam houdbaar (of bewust tijdelijk) en in hun uiterlijke verschijning bijdragen

aan de kwaliteit van de omgeving. Ruimtelijke kwaliteit is niet alleen een item voor deskundigen, maar ook

onderwerp van een voortdurend maatschappelijk debat en gesprek. De provincie faciliteert dit debat en geeft

richting en ruimte aan het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit. 

 

De essentie van ‘verbeteren van ruimtelijke kwaliteit’ is dat initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen

enerzijds inspelen op de aanwezige kwaliteiten in de omgeving (zeker als de omgeving hoge cultuurhistorische

of identiteitsbepalende waarden vertegenwoordigt) en er anderzijds specifieke kwaliteiten aan toevoegen die

te maken hebben met de samenleving van vandaag. 

 

Ruimtelijke kwaliteit speelt op verschillende niveaus: veelal plekgebonden, maar ook op het niveau van de

gehele provincie. Nu de ruimtelijke ontwikkeling sterker wordt bepaald door maatschappelijke, veelal

kleinschalige initiatieven, is een gedeeld beeld van de ruimtelijke kwaliteit op regionale schaal van belang. De

provincie stelt met het handelingskader ruimtelijke kwaliteit spelregels vast die het bovenlokale, algemene

belang borgen en heeft samen met partijen in de regio een kwaliteitsbeeld voor het betreffende gebied

geformuleerd (de gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit). Binnen deze spelregels en met dit gedeelde

kwaliteitsbeeld is er ruimte voor maatwerk om te komen tot de best mogelijke oplossing voor de gestelde

opgave. In haar eigen projecten geeft de provincie ruimtelijke kwaliteit een centrale plek. Zuid-Holland kiest

voor een integrale benaderingswijze en het combineren van toekomstwaarde, gebruikswaarde en

belevingswaarde vanaf de start van haar projecten.

 

De provincie beschikt over een kwaliteitskaart die de kwaliteitsambities van de provincie toont en onderdeel is

van het Omgevingsbeleid. De kwaliteitskaart staat met de bijbehorende uitwerking in richtpunten aan de basis

van de gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit, die een handreiking vormen voor het gebiedsspecifiek omgaan

met ruimtelijke kwaliteit.

Kwaliteitskaart: gebiedsprofielen per regio
De provincie geeft richting en ruimte aan een optimale wisselwerking tussen ruimtelijke ontwikkelingen en

omgevingskwaliteit. In de gehele provincie, zowel in het stedelijk gebied als in het landelijk gebied, beoogt het

kwaliteitsbeleid een ‘ja, mits-beleid’: ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk, met behoud of versterking van

de ruimtelijke kwaliteit (waarborg ruimtelijke kwaliteit).

 

Het ruimtelijk kwaliteitsbeleid bestaat uit een viertal kwaliteitskaarten, samengevat in één integrale

kwaliteitskaart, bijbehorende richtpunten en een aantal bepalingen in de verordening (‘handelingskader

ruimtelijke kwaliteit’). Dit beleid maakt naar zijn aard meerdere uitleg mogelijk. Vanuit de Zuid-Hollandse

sturingsfilosofie is dit een kans en geen bedreiging. Gelet op het gezamenlijke belang is een gedeelde opvatting

over de uitleg en interpretatie van het kwaliteitsbeleid per concreet gebied wenselijk. Daarmee ontstaat

ruimte voor maatwerk. De kwaliteitskaart en de richtpunten geven richting aan de interpretatie van ruimtelijke

kwaliteit. 



20

De gebiedsprofielen, die gezamenlijk met decentrale overheden en andere partijen in de regio zijn opgesteld,

spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van zo’n gedeelde opvatting. De gebiedsprofielen hebben de

status van handreiking, maar nadrukkelijk niet de status van toetsingskader. Om te kunnen bepalen of een

ontwikkeling past bij de gebiedskwaliteit, onderscheidt Zuid-Holland de kwaliteit van gebieden in categorieën

en onderscheidt de provincie ruimtelijke ontwikkelingen naar hun mate van impact op de omgeving. 

 

Naast het generieke kwaliteitsbeleid, dat geldt voor de gehele provincie, wordt een tweetal

beschermingscategorieën onderscheiden, waar onder voorwaarden van ruimtelijke kwaliteit ook

ontwikkelingen mogelijk zijn, maar waar vanwege de kwetsbaarheid of bijzonderheid extra voorwaarden van

toepassing zijn.
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Figuur 4 Kwaliteitskaart van Zuid-Holland
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De inzet van de provincie is dat ruimtelijke ontwikkelingen bijdragen aan het behoud en versterking van de

ruimtelijke kwaliteit, zoals benoemd op de kwaliteitskaart en uitgewerkt in richtpunten. De kwaliteitskaart

toont in vier lagen de gebiedskenmerken en kwaliteiten die de provincie belangrijk vindt. De vier lagen zijn

samengevat in één kaartbeeld: de integrale kwaliteitskaart. Doel van de kaart is om nieuwe ontwikkelingen

binnen de provincie op een logische en aantrekkelijke manier te verbinden aan een plek in Zuid-Holland.

Betrokken partijen houden bij ruimtelijke ingrepen rekening met de gebruikswaarde, de toekomstwaarde en

de belevingswaarde van een gebied. Het gaat daarbij onder andere om gebiedskenmerken zoals de aard en

schaal, om duurzaam gebruik van de ondergrond, de versterking van de ruimtelijke opbouw en de inpassing in

de wijdere omgeving. De kaart geeft randvoorwaarden voor het maken van integrale afwegingen in het begin

van het planproces. De randvoorwaarden zijn nader geconcretiseerd in zogeheten richtpunten. Richtpunten

benoemen en beschrijven (generiek voor Zuid-Holland en gebiedsspecifiek) de bestaande kenmerken en

waarden en de wijze waarop nieuwe, ruimtelijke ontwikkelingen hiermee rekening kunnen houden. In het

onderdeel ‘integrale tekst ruimtelijke kwaliteit’ zijn de vier kaartlagen afzonderlijk opgenomen

Handvatten voor passende ruimtelijke ontwikkeling

Om te kunnen bepalen of een ruimtelijke ontwikkeling passend is, is vooral de ruimtelijke impact van belang.

Daarbij hanteert de provincie met het oog op de wisselwerking tussen gebiedskwaliteiten en ontwikkelingen

de volgende uitgangspunten:
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· De aard en schaal van een gebied bepalen of een ontwikkeling in meer of mindere mate passend is. In een

agrarisch gebied passen stedelijke functies als woonwijken of bedrijventerreinen niet bij de aard en zijn

daarmee gebiedsvreemd. De schaal van een gebied (‘korrelgrootte’) bepaalt of een ontwikkeling al dan

niet past bij die schaal. Het ‘laadvermogen’ van een coulisselandschap is immers anders dan dat van een

open veenweidepolder.

· Een ontwikkeling die past bij de schaal en aard van een gebied heeft in beginsel weinig ruimtelijke impact

op gebiedskwaliteiten en vraagt daarom weinig tot geen provinciale betrokkenheid.

· Hoe meer een ontwikkeling afwijkt van de aard en schaal van een gebied, des te groter is in beginsel de

ruimtelijke impact van nieuwe ontwikkelingen en des te eerder raken ze provinciale doelen of belangen.

· Dit geldt eveneens naarmate de kwaliteit van een gebied bijzonderder of kwetsbaarder is.

 

De gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit bieden handvatten om te bepalen hoe groot de ruimtelijke impact in

specifieke gevallen is. In dit licht wordt onderscheid gemaakt in drie soorten ontwikkeling: inpassing,

aanpassing en transformatie.

       

1. Inpassing. Dit betreft een ontwikkeling die sterk aansluit bij de bestaande identiteit en structuur van het
landschap, dorp of stad. De ontwikkeling is gebiedseigen, passend bij de schaal en aard van het landschap.

Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding van een agrarisch bedrijf in het buitengebied, een toevoeging van

een woning in een lint of de opknapbeurt van een woonbuurt. Bij inpassing veranderen bestaande

structuren en kwaliteiten niet tot nauwelijks. De rol van de provincie is hier in principe beperkt, behalve in

gebieden met bijzondere kwaliteit. Uitgangspunt is dat bij inpassing een ontwikkeling volledig past binnen

de relevante richtpunten.

       

2. Aanpassing. Dit betreft een ontwikkeling die aansluit bij de huidige identiteit van een gebied, maar op
structuurniveau wijzigingen of aanvullingen voorziet, zoals bij de aanleg of verbreding van een provinciale

weg, een beperkt aantal nieuwe woningen in het buitengebied, een nieuw landgoed. Aanpassing is sterk

gericht op het vergroten van de gebruikswaarde van een gebied. Bewoners en gebruikers uit de bestaande

omgeving merken duidelijk de invloed van de nieuwe ontwikkeling. De rol van de provincie zal zich,

afhankelijk van het type gebied en het type ontwikkeling, vooral richten op het toewerken naar een

kwalitatief zo gunstig mogelijk resultaat, Ontwerpoptimalisaties, inpassingsmaatregelen of aanvullende

ruimtelijke maatregelen zijn nodig om de ruimtelijke kwaliteit te behouden of te verbeteren.
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3. Transformatie. Bij transformatie gaat het om een verandering van een gebied van dusdanige aard en
omvang dat een nieuw landschap of stedelijk gebied ontstaat. Er ontstaat een nieuwe toekomst voor het

gebied, een nieuwe gebiedsidentiteit, gebaseerd op nieuwe kwaliteiten, structuren en kenmerken. De

impact van deze plannen op een gebied is enorm. Dit is bijvoorbeeld het geval bij uitleglocaties voor

woningbouw en bedrijventerrein of de aanleg van grootschalige recreatiegebieden. Transformatie trekt

nieuwe gebruikers aan en huidige gebruikers zullen in sommige gevallen uit het gebied verdwijnen. Bij

transformatieopgaven is de rol van de provincie groot omdat bijna altijd een provinciaal doel of belang in

het geding is. De betrokkenheid van de provincie zal gericht zijn op een actieve behartiging van die doelen

en op een kwalitatief zo goed mogelijk resultaat. Gelet op de verandering van het gebied is het reëel om

aan te nemen dat niet aan alle richtpunten kan worden voldaan, maar dat door middel van een nieuw

integraal ontwerp er een nieuwe ruimtelijke kwaliteit ontstaat. In de meest verregaande vorm van

transformatie is van de huidige identiteit niets meer zichtbaar. In alle gevallen is het belangrijk om

aansluiting te zoeken bij structuren en patronen aan de rand van de omgeving, bijvoorbeeld een bosrand,

waterloop of woonlint. Ook hierbij kunnen ontwerpoptimalisaties, inpassingsmaatregelen of aanvullende

ruimtelijke maatregelen nodig zijn om de ruimtelijke kwaliteit te behouden of te verbeteren.

         

Gebiedsidentiteit. Dit is de aard of karakteristiek van een gebied dat is ontstaan in de loop der jaren.  In die tijd

zijn gemeenschappelijke kernwaarden in het gebied ontstaan die gekoppeld zijn aan gebruik en de

verschijningsvorm. De gebiedsidentiteit van een plek is verbonden met de mensen die er wonen, werken en er

zich thuis voelen. Ingrijpen in een gebiedsidentiteit is daarom zeer wezenlijk: het is een breuk in de tijdslijn,

een verandering van koers die al jaren wordt gevaren. Vaak leidt een verandering van de gebiedsidentiteit tot

de introductie van nieuwe gebruikers. Een gebiedsidentiteit is meestal van grote omvang. De samenhang

tussen de onderdelen maakt de identiteit van een gebied. Bijvoorbeeld de wijze waarop straten en pleinen zijn

ingericht, worden gebruikt en beleefd. Maar ook hoe het watersysteem onderdeel uitmaakt van het karakter

van het gebied en tegelijkertijd functioneel voorziet in een passende aan- en afvoer van water. Harde grenzen

heeft de gebiedsidentiteit zelden.  
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Structuur. Het begrip structuur gaat over de samenhangende ruimtelijke elementen die in het gebied aanwezig

zijn die het gebruik van functies in het gebied mogelijk maken. Wellicht het meest tot de verbeelding

sprekende voorbeeld is de verkeersstructuur. Het is een manier waarop het verkeer is geregeld, waarbij de

bereikbaarheid, maar ook de leefbaarheid van de omgeving wordt gegarandeerd. Andere vormen van

structuren zijn bijvoorbeeld waterstructuren, het in stand houden van een typisch Zuid-Hollands landschap en

het tegelijkertijd ervoor zorgen dat de voeten droog blijven.

 

Een actueel vraagstuk gaat over hoe, in welke structuur de provincie haar energie ‘organiseert’. Structuren zijn

dan ook niet per definitie heel erg zichtbaar en beleefbaar, soms kan een ondergrondse structuur van kabels

en leidingen ruimtelijk vergaande consequenties hebben. In andere situaties zijn structuren juist wel zichtbaar

en dragen zij door hun verschijningsvorm juist bij aan ruimtelijke kwaliteit; denk maar aan in onbruik geraakte

dijken als onderdeel van de identiteit van een landschap. Het opnieuw betekenis geven van dergelijke

ruimtelijke elementen, in het voorbeeld van de oude dijk door de aanleg van een fietspad op de dijk, is een

mooi voorbeeld waarin beleving, gebruik en (nieuwe) toekomst met elkaar samengaan.

 

Door een structuuringreep kan een gebiedsidentiteit sterker worden. Denk maar aan versterking van

landschappelijke structuren door aanleg van houtwallen, laanbeplanting of vernatting. Hierdoor komen

kwaliteiten van het oorspronkelijke landschap weer tot hun recht. 

Kavel. In tegenstelling tot gebiedsidentiteit en structuur is een kavel vaak een relatief klein, aaneengesloten

stuk grond dat één bepaalde vorm van gebruik kent. Ruimtelijke ontwikkelingen op een kavel kunnen geheel in

lijn met de bestaande situatie en bestaande kwaliteit liggen. In dat geval zijn de consequenties van de ingreep

nauwelijks van invloed op de ruimtelijke kwaliteit van kavel en omgeving. Er zijn ook ontwikkelingen denkbaar

waarbij de consequenties de kavel overstijgen. De plaatsing van een bedrijf op een kavel in een woonlint heeft

niet alleen vanuit vorm en beleving invloed op de ruimtelijke kwaliteit van het lint. Vanuit het gebruik is de

impact mogelijk groot door de komst van vrachtverkeer in het woonlint. Ook bij een opschaling van een

activiteit kan de impact op een kavel groot zijn. Op dat moment treedt er een schaalsprong op van kavel naar

structuur, of zelfs gebiedsidentiteit.
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6. Beleidscyclus
 

In figuur 5 wordt de beleidscyclus weergegeven die de provincie Zuid-Holland hanteert. Dat is een modulaire

werkwijze, wat betekent dat herzieningen op onderdelen plaatsvinden en alleen wanneer daartoe concrete

aanleiding is. Het overzicht van voorgenomen aanpassingen wordt bijgehouden in de Lange Termijn Agenda

(LTA) Omgevingsbeleid, die meerdere malen per jaar een update krijgt en vastgesteld wordt door Provinciale

Staten. Zie: https://lta.zuid-holland.nl .

Figuur 5 visuele weergave van de beleidscyclus van de provincie Zuid-Holland

De beleidscyclus begint omvat de volgende stappen:

 

0. Signaal
Het gesprek over beleidsaanpassingen begint met een signaal. Dat kan op allerlei manieren binnen komen:

gesprekken, onderzoeken van andere partijen, evaluaties, nieuwsberichten, bestuurlijke wensen,

bijeenkomsten en ga zo maar door.

 

1. Verkenningen en onderzoeken
In deze stap worden signalen diepgaander onderzocht. Dit gaat om onderzoeken, agenda’s en andere

verkennende trajecten die beleidsinhoudelijk van aard zijn, maar (nog) niet leiden tot concrete

wijzigingsvoorstellen in het Omgevingsbeleid. Deze documenten zijn vormvrij. Na afronding volgt

aanbieding aan Provinciale Staten ter kennisname. Het resultaat is dat beter bepaald kan worden of een

beleidsaanpassing gewenst is.

https://lta.zuid-holland.nl/
https://lta.zuid-holland.nl
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2. Startnotitie (beleidsvoornemens)
Een startnotitie wordt opgesteld als beleidsaanpassingen gewenst zijn. Een startnotitie beschrijft in ieder

geval: a) de reden waarom een beleidsaanpassing nodig is (wat is het probleem of de kans), b) de reikwijdte

waarbinnen naar beleidsopties gezocht gaat worden, c) op welke wijze participatie met andere partijen vorm

krijgt en d) de planning voor oplevering van de startnotitie.

 

3. Beleidsaanpassingen
In een beleidsaanpassing wordt beschreven welk beleid wijzigt. Een beleidsaanpassing bevat in ieder geval a)

een beschrijving van de voorgestelde wijzigingen in de omgevingsvisie en/of het Omgevingsprogramma en/of

de Omgevingsverordening, b) een onderbouwing van de keuze voor deze aanpassing en c) een was/wordt-

tabel van de voorgestelde beleidswijzigingen. Het vaststellen van een beleidsaanpassing betreft een

bevoegdheid van Provinciale Staten voor de omgevingsvisie en de Omgevingsverordening en een bevoegdheid

van Gedeputeerde Staten voor het Omgevingsprogramma.  

 

4. Beleidsuitvoering
Bij de uitvoering van beleid heeft de provincie verschillende instrumenten die benut kunnen worden. Dit staat

onder andere beschreven in het Omgevingsprogramma en de Omgevingsverordening. Het inzetten van die

instrumenten kan leiden tot de wens bepaald beleid aan te passen.

 

5. Evaluaties en monitoring
Beleid wordt gemonitord en op gezette tijden geëvalueerd. Monitoring en evaluatie kunnen signalen bevatten

die uiteindelijk weer leiden tot beleidsaanpassingen.

 



28

7. Integrale tekst: beleidsdoelen en beleidskeuzes
De beleidsdoelen en beleidskeuzes, en hun samenhang met de vernieuwingsambities en beleidsdoelen zijn te

raadplegen via de http://obzh.nl .

 

[hier komt de integrale tekst van de beleidsdoelen en beleidskeuzes]

 

http://obzh.nl/
http://obzh.nl
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8. Integrale tekst: kwaliteitskaart, lagen en richtpunten

Kwaliteitskaart, lagen en richtpunten
 
Opbouw van de kwaliteitskaart 
De kwaliteitskaart is voor de provincie een belangrijk instrument om ruimtelijke ontwikkelingen zodanig te sturen

dat ze een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit. De kaart geeft een beschrijving van de

gebiedskenmerken en kwaliteiten van Zuid-Holland, waar rekening mee gehouden dient te worden in de

planvorming. De uitwerking hiervan op kaart is niet uitputtend, noch uitsluitend. De kaart biedt hiermee geen

oplossingen, maar is een middel om vroeg in het planproces een integrale afweging te maken die de ruimtelijke

kwaliteit ten goede komt. Het verbinden van nieuwe ontwikkelingen aan de bestaande gebiedskenmerken vormt

hierbij uitgangspunt. De kaart biedt inzicht in de bestaande ruimtelijke kwaliteiten; het toevoegen van nieuwe

kwaliteiten kan een verrijking zijn van de Zuid-Hollandse ruimte.

 

Ruimtelijke kwaliteit is het fysieke resultaat van menselijk handelen, natuurlijke processen en de wisselwerking

daartussen. Een karakteristieke stadsrand, waar je via paden door in het buitengebied komt; een goed

functionerend akkerbouwgebied omringd door begaanbare, bloemrijke dijken in de Hoeksche Waard; de

afwisseling van water en veenlandschappen met bijzondere planten in de Nieuwkoopse Plassen; of een weg die

mensen op een logische en snelle manier van A naar B brengt en een blik gunt op het omringende landschap.

Zuid-Holland bestaat uit een scala aan gebieden en kenmerken. Om de verschillende waarden en kenmerken te

kunnen benoemen en tot hun recht te laten komen, is gekozen voor een ordening in vier lagen:

 
1 . Laag van de ondergrond 
2. Laag van de cultuur- en natuurlandschappen 
3. Laag van de stedelijke occupatie 
4. Laag van de beleving

 
Al deze lagen hebben een relatie met elkaar. De laag van de ondergrond gaat over de grondslag van de

provincie en de natuurlijke (landschapsvormende) processen. De laag van de cultuur- en natuurlandschappen

behandelt de laag van het zichtbare landschap en (grondgebonden) nut. Deze laag is gevormd door

eeuwenlang (agrarisch) gebruik door de mens. De stedelijke occupatie bestaat uit steden, dorpen en hun

onderlinge netwerken. Tot slot gaat de belevingslaag over identiteit en (recreatieve) beleving.

 
Voor iedere plek is een aantal lagen van toepassing. Het is dan ook van belang die lagen en de bijbehorende

richtpunten in samenhang te beschouwen. Kwaliteitskaart en richtpunten vormen een belangrijk en

richtinggevend onderdeel van het handelingskader ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke ontwikkelingen worden

getypeerd als inpassing, aanpassing of transformatie.

 
Uitwerking van de kwaliteitskaart in lagen en richtpunten 
In de hierna volgende tekst is de kwaliteitskaart vanuit de vier lagen uitgewerkt. 
Voor alle vier de lagen zijn per laag de kenmerken benoemd en uitgewerkt in zogeheten richtpunten. Deze

richtpunten benoemen en beschrijven (generiek voor Zuid-Holland en gebiedsspecifiek) puntsgewijs de

bestaande kenmerken en waarden en de wijze waarop nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen hiermee rekening

kunnen houden. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt verwacht dat deze kenmerken een rol spelen bij de

overweging, de plaatsing en de vormgeving van het initiatief.

I Laag van de ondergrond 
Deze laag gaat over de grondslag van de provincie en natuurlijke (landschapsvormende) processen. De laag

bestaat uit de bodem, de geomorfologische kenmerken en het water. Binnen Zuid-Holland is daarbij grofweg
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een driedeling te maken tussen het complex van de kust (strand, duinen, strandwallen en strandvlakten), de

natte veengronden en plassen ten oosten hiervan en de kleicomplexen en wateren van de delta. Ieder complex

stelt zijn eigen eisen aan ontwikkelingen. Dit vraagt om een logische relatie tussen de ondergrond en het

menselijk handelen.

 
Echt natuurlijke landschappen kent Zuid-Holland nauwelijks. Wel zijn de verschillen tussen de drie complexen

nog steeds goed herkenbaar. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt aandacht gevraagd voor aardkundige en

archeologische waarden, (het gebruiken van) de bestaande bodem, reliëf en het watersysteem, de natuurlijke

dynamiek en landschapsvormende processen, mede met het oog op het versterken van de toekomstwaarde

van Zuid-Holland. Deze aandacht betaalt zich terug in een duurzame, veerkrachtige en robuuste provincie.

 
Binnen het watersysteem zijn de rivieren, de zeearmen en andere watergangen belangrijke dragende

structuren. Op onderdelen vraagt dit systeem om herstel van natuurlijke dynamiek of aandacht voor veiligheid.

Water bepaalt in hoge mate de landschappelijke identiteit van Zuid-Holland. Het beleefbaar en toegankelijk

maken van dit water vergroot dan ook de recreatieve gebruikswaarde van de gehele provincie.

 
Deze laag draagt ook de sporen in zich van 7000 jaar bewoningsgeschiedenis en daarmee belangrijke

archeologische waarden.

 

De volgende onderdelen zijn uitgelicht: 
· Kustcomplex, met daaronder de natuurlijke duinen, het strand, strandwallen en ̀ strandvlakten

· Veencomplex, met daarin de diepe veenlagen en droogmakerijen

· Rivierdeltacomplex, met daarin de natuurlijke buitendijkse gebieden
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· Bijzonder reliëf

· Water als structuurdrager en het watersysteem

Kustcomplex 
Het kustlandschap is opgebouwd uit een opeenvolging van zee, strand, jonge duinen, strandvlakten en

strandwallen parallel aan de kust. Deze langgerekte structuur is op twee plaatsen onderbroken: bij de monding

van de Oude Rijn en bij de voormalige monding van de Maas. Veel strandwallen zijn in de loop van de tijd

vergraven voor het zand of de bollenteelt, waardoor het kenmerkende reliëf is verdwenen. De duinen en het

strand kennen een grote natuurlijke dynamiek en uitersten in omstandigheden: van droog en heet naar nat en

koud of van zout naar zoet. Dit maakt het strand en de duinen ecologisch erg waardevol.

 
Richtpunten: 
· Ontwikkelingen versterken en gebruiken waar mogelijk de natuurlijke dynamiek en omstandigheden van de

kust (duinen, strand en voordelta/vooroever).
 
· Ontwikkelingen houden het verschil herkenbaar tussen “hoog en droog” en “laag en nat” en bouwen voort

op de parallelle kuststructuur. 
· Veiligheidsmaatregelen zijn mede gericht op het versterken van het natuurlijk kustkarakter.
  
Veencomplex 
Een groot deel van Zuid-Holland bestaat uit veengronden met een hoge waterstand. Het veen kent een geringe

draagkracht. Daarnaast vinden we hier een groot aantal bestaande en voormalige plassen. De voormalige

plassen zijn drooggemalen en staan bekend als droogmakerijen. De ondergrond in deze droogmakerijen

varieert van venig tot (oude zee)klei.

 
Veen 
Binnen het veengebied is een aantal plekken waar in de ondergrond nog grote veenpakketten aanwezig zijn.

Niet alleen zijn deze veenpakketten van bijzondere waarde, ook zijn deze gebieden zeer gevoelig voor

bodemdaling.

 
Richtpunt: 
· Ontwikkelingen in het veenlandschap dragen zorg voor behoud van het veen en zijn met name bij de diepe

veenpakketten gericht op het beperken van de bodemdaling.

 
Oude Zeeklei 
Zuid-Holland kent een aantal droogmakerijen waar (in de toekomst) verzilting optreedt en het waterbeheer

steeds lastiger wordt. Bij grote diepte kan daarnaast een waterveiligheidsvraagstuk spelen. Zorgvuldige omgang

met het watervraagstuk (kwalitatief en/ of kwantitatief) is in deze droogmakerijen van belang.

 
Richtpunt: 
· Ontwikkelingen in droogmakerijen leveren een bijdrage aan een duurzame waterhuishouding.
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Rivierdeltacomplex 
Zoals overal in Zuid-Holland heeft het water en het menselijk handelen grote invloed gehad op de geomorfologie

van dit deel van de provincie. Het land in de delta is vergroot door aanleg van dijken rond droogvallende

gronden.

 
Jonge zeeklei 
De gronden in het deltacomplex bestaan overwegend uit kleigronden. Dit zijn voedselrijke, draagkrachtige

gronden. De deltawateren zijn onderdeel van het deltacomplex. De estuariene dynamiek is een belangrijk

natuurlijk gegeven. Nauw verbonden met de deltawateren zijn de niet ingepolderde, buitendijkse kleigronden.

Dit betreft de slikken, (bekade) gorzen, grienden, wilgenbossen en de uiterwaarden langs de rivieren. Het zijn

natuurlijke landschappen waar ruimte is voor dynamische processen.

 
Richtpunt: 
· Ontwikkelingen dragen bij aan het behoud van ruimte voor dynamische natuurlijke processen en zoet-

zoutovergangen in de Deltawateren en natuurlijke buitendijkse gebieden.
 
 
Riverklei en veen 
De komgronden en oeverwalgebieden van het rivierengebied in Zuid-Holland zijn opgebouwd uit rivierklei en

liggen vooral in het oosten van de provincie. Ze zijn vermengd met de veenondergrond. De oeverwallen vormen

plaatselijk hogere/drogere delen binnen het veengebied. Dit is terug te zien in het landschap.

 
Richtpunt: 
· Ontwikkelingen in het rivierengebied houden het verschil tussen komgronden en oeverwallen herkenbaar.

Water als structuurdrager
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Het watersysteem beslaat zowel het oppervlakte- als het grondwater en is daarmee zeer bepalend voor het

functioneren van de provincie in al haar facetten. Daarmee is het watersysteem ook medebepalend voor de

ruimtelijke kwaliteit en vormt het een structuurdrager van de Zuid-Hollandse identiteit. Het water in Zuid-Holland

kent vele verschijningsvormen: grote rivieren, deltawateren, (boezem)vaarten, kanalen, veenstroompjes, sloten

en plassen. Dit water vertelt veel over de geschiedenis van Zuid-Holland en de kunde op het gebied van

waterbeheersing. Wonen of recreëren op of langs dit water is een waarde voor veel inwoners en bezoekers.

Over de belangrijkste vaarwegen worden mensen en goederen vervoerd. Ook natuurwaarden hangen nauw

samen met de kwaliteit en kwantiteit van water.

 
Richtpunten: 
· Ontwikkelingen houden rekening met hun invloed op het watersysteem als geheel en dragen bij aan een

duurzame en zo eenvoudig mogelijke werking van dit systeem.
 
· Ontwikkelingen versterken de samenhang en continuïteit in het watersysteem als dragende ecologische en

recreatieve structuur van Zuid-Holland. Ruimte voor natuurlijke dynamiek is hierbij een uitgangspunt.
 
· Ontwikkelingen dragen bij aan het verbeteren van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het

oppervlaktewater.

 
Bijzonder reliëf en aardkundige waarden 
Zuid-Holland is, uitgezonderd de duinen en de dijken, relatief plat. Binnen dit platte land is nog een aantal

bijzondere, natuurlijke hoogteverschillen te vinden. Het betreft strandwallen in de kustzone, oude stroomruggen,

kreken en geulafzettingen, rivierduinen met donken en oude bovenlanden met restveen. Vanwege de hogere

ligging waren deze plekken aantrekkelijk voor (pre)historische bewoning. Het zijn vaak plekken van grote

archeologische en aardkundige waarde. Behoud van dit reliëf houdt de leesbaarheid van de

ontstaansgeschiedenis van het gebied in stand. Op de Kwaliteitskaart zijn de genoemde aardkundige structuren

met archeologische waarde globaal aangegeven. Voor een gedetailleerd kaartbeeld: zie de Cultuurhistorische

Atlas van Zuid-Holland (www.zuid-holland.nl/chs). De komgronden en oeverwalgebieden van het rivierengebied

in Zuid-Holland zijn opgebouwd uit rivierklei en liggen vooral in het oosten van de provincie. Ze zijn vermengd

met de veenondergrond. De oeverwallen vormen plaatselijk hogere/drogere delen binnen het veengebied. Dit is

terug te zien in het landschap.

 
Richtpunten: 
· Ontwikkelingen houden de onregelmatige patronen en het reliëf in het landschap herkenbaar en in stand. 
· Waar mogelijk worden de archeologische waarden van deze structuren meer herkenbaar gemaakt bij

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
 
II Laag van de cultuur- en natuurlandschappen 
De laag van de cultuurlandschappen is de laag van het zichtbare landschap en het (grondgebonden) nut. Het

agrarisch landschap is beeldbepalend in het buitengebied van Zuid-Holland. Dicht bij de stad vinden we een

veelheid aan verschillende cultuurlandschappen. Het weidse veenweidegebied met langgerekte kavels, de

zeekleipolders met omringende dijken, de droogmakerijen met kenmerkende rechthoekige structuur. Het zijn

allemaal voorbeelden waarbij vanuit een verschillende uitgangssituatie (bodem, water, moment in de tijd) het

land zo optimaal mogelijk is ingericht voor het landbouwkundig gebruik. Ook in de toekomst blijft het agrarisch

gebruik een belangrijke drager voor de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied. Er is binnen de voorwaarden

vanuit ruimtelijke kwaliteit ook ruimte voor andere (economische) activiteiten. De combinatie van

gebruikswaarde en belevingswaarde staat hier centraal.

 
Naast de cultuurlandschappen worden delen van de provincie gekenmerkt door natuurlandschappen. Deze

gebieden kennen geen agrarisch gebruik en hebben een (relatief) natuurlijk karakter. Deze diversiteit aan

landschapstypen wordt als een belangrijke kracht van Zuid-Holland beschouwd. Voorkomen moet worden dat

de verschillen langzaamaan verdwijnen. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt aandacht gevraagd voor de

kenmerken en waarden van de verschillende landschapstypen in de provincie. Schaalvergroting of verbreding in

http://www.zuid-holland.nl/chs)
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de landbouw moet gepaard gaan met het voortbouwen op de karakteristieke structuren van de diverse

landschappen. In een droogmakerij is er ruimte voor grootschalige, moderne bedrijven op gepaste afstand van

elkaar. In een veenweidegebied is een nieuw agrarisch bedrijf alleen passend in ruilverkavelingslinten en zal het

rekening moeten houden met hoge waterstanden en smalle kavels. In een natuurlijk landschap wordt het

gebruik en beheer afgestemd op de aanwezige natuurlijke factoren en draagkracht. De provincie zet dan ook in

op het versterken en gebruiken van de verschillen tussen kust-, veen(weide)- en deltarivierenlandschap.

 
De volgende onderdelen worden nader toegelicht: 
· Kustlandschappen: 

o Strand- en duinlandschap 
o Bollenlandschap 
o Landgoederenlandschap 
o Schurvelingenlandschap 

· Veenlandschappen: 
o Veenweidelandschap 

· Sierteelt op veen 
o Onverveende bovenlanden 
o Plassen 
o Droogmakerijenlandschap

§ Droogmakerijen(klei)
§ Droogmakerijen (veen) 

· Rivierdeltalandschappen: 
o Zeekleipolderlandschap

§ Zeekleipolders
§ Zeekleipolders met veenkern 

o Rivierdijken 
o Buitendijks natuurlandschap 

· Linten
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Kustlandschappen

 
Strand- en duinlandschap 
Dit is een reliëfrijk, overwegend niet gecultiveerd, zandlandschap van strand en jonge duinen met hoge natuur-

en recreatiewaarden. Natuurlijke processen als verstuiving, vernatting en bosvorming zijn duidelijk zichtbaar

door de voortdurende dynamiek van zand, golven en wind. Duingebieden worden afgewisseld door grote en

kleine badplaatsen en havens. Het gebied is van belang voor de waterveiligheid en drinkwatervoorziening. De

kust is een aantrekkelijke plek om te recreëren. Gedurende het strandseizoen kenmerkt het strand zich door

een afwisseling van (drukke) strandopgangen en boulevards, waar strandtenten en strandhuisjes vaak het beeld

bepalen, naar zeer rustige stranden zonder bebouwing. Dit contrast en deze diversiteit zijn kwaliteiten van het

strand als belangrijke openbare en recreatieve ruimte van Zuid-Holland. Het is van groot belang om in de directe

nabijheid van de stad plekken te weten waar rust en openheid het beeld bepalen.

 
Richtpunt: 
· Ontwikkelingen dragen bij aan of versterken de bijzondere landschappelijke en natuurlijke kwaliteit van het

strand en de duinen. 
· Ontwikkelingen dragen zorg voor het behoud van het openbare karakter en de afwisseling in de

belevingskwaliteit (van druk naar rustig) langs de kust van Zuid-Holland. Nieuwe strandbebouwing voor

verblijfsrecreatie nabij duingebied op rustige stranden is daarmee niet toegestaan.

 
Schurvelingenlandschap
 

Het schurvelingenlandschap ligt ten westen en noorden van Ouddorp. Het is gevormd in de middeleeuwen door

het uitgraven en ontginnen van het oorspronkelijke duinlandschap. Hierdoor ontstonden akkertjes (haaymeten),

omgeven door zandwallen (schurvelingen). In veel gevallen zijn de schurvelingen in de 19e en 20e eeuw

opgehoogd toen de tussengelegen akkers verder werden uitgegraven voor een beter grondwaterpeil. De

nieuwere zandwallen zijn 2 tot 4 meter hoog en begroeid met houtachtige elementen zoals eik, iep en brem. De

hoogte van de beplante wallen in verhouding tot de afmetingen van de kleinschalige open akkers maken van de

akkers een soort kamers. Het schurvelingenlandschap is sterk verweven met de lintenstructuur in en rondom

Ouddorp. Het huidige gebruik van de kleinschalige kavels is afwisselend (agrarisch, wonen, tuinen, etcetera).

Uitbouwen / versterken van het schurvelingenpatroon kan als basis dienen voor nieuwe ontwikkelingen.

 

Richtpunten:
 

· Behoud en versterking van het afwisselende en kleinschalige karakter van het landschap door behoud en

herstel van de wallen (met begroeiing) en herkenbaar houden van de open en groene kamers. 
· Nieuwe ontwikkelingen dienen te passen binnen de kleinschalige structuur van het landschap.

 

Bollenlandschap
 

Het bollenlandschap is ontstaan door het vergraven van oude duinen en strandwallen en de aanleg van een

fijnmazig vaartenstelsel ten behoeve van de bollenteelt. Kenmerkend is de afwisseling van kleurrijke

bollenvelden (seizoensgebonden), verspreide bebouwing en begroeiing, vaarten en sloten. Bijzonder zijn de

(restanten van) landgoederen en oude duinen. De ruimtelijke structuur wordt bepaald door een afwisseling van

parallel aan de kustlijn gelegen open en verdichte zones.
 
De kwaliteit en herkenbaarheid van dit landschap komen steeds verder onder druk door toenemende

bedrijfsbebouwing en verstedelijking die niet geënt is op een samenhangende en herkenbare ruimtelijke

structuur. Mede door intensivering van de bollenteelt raakt het gebied daarmee steeds verder versnipperd. Het

zicht op de bollenvelden wordt door bebouwing steeds meer beperkt.
 
Dit betekent dat een ontwikkeling bijdraagt aan een samenhangende en herkenbare ruimtelijke structuur, op een

logische plek in deze structuur ligt en toekomstbestendig is. Opgave hierbij is om de intensivering in de

landbouw en de verstedelijking te koppelen aan een versterking van de landschappelijke structuur.

 

Richtpunten:
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· Ontwikkelingen dragen bij aan het contrast tussen de open en nog gave strandvlakten en de voor de

bollenteelt in cultuur genomen (afgezande) oude duinen en strandwallen. 
· Verdichting vindt plaats in reeds bestaande verdichte zones.

· Ontwikkelingen dragen bij aan behoud en versterking van het zicht op de bollenvelden en de

aantrekkelijkheid van het bollenlandschap.

 

Landgoederenlandschap
 

Herkenbaar en afwisselend patroon van historische buitenplaatsen en landgoederen, volgroeide bossen en

open ruimtes met nog deels een agrarische functie. Hier is de landschapsgradiënt van duin naar veen nog

herkenbaar terug te vinden. Deze gebieden hebben een hoge recreatieve en cultuurhistorische waarde. Het

inpassen van nieuwe gebruiksfuncties dient dan ook met grote zorgvuldigheid te gebeuren.

 
Richtpunten:
 

· Ontwikkelingen dragen bij aan het vergroten van de herkenbaarheid van het landgoederenlandschap als

samenhangend geheel.
 
· Ontwikkelingen dragen bij aan versterking van de afwisseling tussen beboste strandwallen met

landgoederen en buitenplaatsen en open strandvlakten. 
· Ontwikkelingen dragen bij aan de verbetering van de kwaliteit van het ensemble van het landhuis,

bijgebouw, tuin en park en de herkenbaarheid van het landgoed in het landschap.

Veenlandschappen
 
Veen(weide)landschap
 

De structuur in de veengebieden is sterk bepaald door de rivieren en veenstromen, de op enige afstand daarvan

aangelegde weteringen en andere ontginningsbasissen. Loodrecht daarop staan de (regelmatige)

verkavelingspatronen. Het landschap is tussen deze structuren weids met lange zichtlijnen. Andere kenmerken

zijn de smalle kavels, vele sloten met hoog waterpeil en overwegend grasland als bodemgebruik. Het agrarisch

gebruik overheerst. Belangrijke kenmerken van het veenweidegebied zijn het contrast tussen (meer verdichte)

hooggelegen boezems, linten en bovenlanden en het uitgestrekte, ingeklonken veen (open gebied).

Veenstromen, dijken en kades vormen landschappelijke structuurdragers en begrenzen de (open)

poldereenheden. Het gebruik richt zich op behoud van de maat van de poldereenheden, het

verkavelingspatroon, de beplanting, de kades en dijken en de zichtbaarheid van water in de vorm van sloten,

weteringen en boezems. Een duurzaam gebruik en eigenaarschap van het veen(weide)gebied is van belang.

Het maken van nieuwe (agrarische) natuurlandschappen met een (extensieve) recreatieve functie behoort

daarbij tot de mogelijkheid.
 
In het oosten van de provincie is het veengebied vermengd met oeverwallen en kommen van het

rivierenlandschap. In delen is het voor de oeverwallen kenmerkende fruitteelt aanwezig. De kommen zijn

grootschalig met regelmatige (cope)verkaveling, maar gaan al snel over in het veenweidelandschap. Deze

overgangen zijn nauwelijks tot niet zichtbaar en staan dan ook niet op kaart.

 

Richtpunten:
 

· Bewaren diversiteit aan verkavelingspatronen. Lengtesloten zijn beeldbepalend en worden behouden.

· Ontwikkelingen houden rekening met het behoud van kenmerkende landschapselementen

· Ontwikkelingen dragen bij aan behoud van de maat en weidsheid van de poldereenheden

· Nieuwe bebouwing en bouwwerken worden geplaatst binnen de bestaande structuren/ linten en niet in de

veenweidepolders. 
· Nieuwe agrarische bedrijven liggen aan bestaande ruilverkavelingslinten of op een zeer goed bereikbare

locatie voor zwaar verkeer. Ze vormen visuele eilanden in het veenweidelandschap door stevige, passende

beplanting en een ligging op ruime afstand van elkaar.

 

Sierteelt op veen
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Kleinschalig besloten landschap met boom- en sierteelt. Door intensivering van de sierteelt verandert het

gebied. Er is een toename van kassen en steeds meer sloten worden gedempt. De uitdaging zit in de

combinatie van een rendabele bedrijfsvoering voor de sierteelt met respect voor de gebiedseigen

karakteristieken. Belangrijke kenmerken van dit gebied zijn de structurerende watergangen (ofwel zichtsloten),

windakkers en doorzichten, kavelrichting en –structuur, waarbij de ontginningslinten nog steeds herkenbaar zijn

als lint. Nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan het contrast tussen het besloten, kleinschalige karakter van de

sierteelt enerzijds en het omliggende open veenweidelandschap anderzijds. Schaalvergroting wordt gebaseerd op de

historische copeverkaveling.

 

Richtpunten:

· De structurerende watergangen (zichtsloten) worden niet gedempt en resterende windakkers blijven

behouden. 
· Schaalvergroting wordt gebaseerd op de historische copeverkaveling.

· Ontwikkelingen in de rand van het sierteeltgebied dragen bij aan goede overgangskwaliteit naar het

omliggend veenweide- en droogmakerijenlandschap.

 
Onverveende bovenlanden 
Een bovenland is een smalle strook onvergraven veengrond aan weerszijden van een veenstroom of wetering,

met een scherpe overgang naar de aangrenzende droogmakerijen. Als het ware een herinnering aan het oude

veenlandschap te midden van het nieuwere landschap. De bovenlanden kennen een kleinschalig en relatief

besloten en groen karakter. Bebouwing en erfbeplanting bepalen het beeld net als menging van veel

verschillende functies. De diversiteit en het multifunctionele karakter zijn kenmerken van de linten. Ruimtelijke

verdichting is mogelijk als dit bijdraagt aan het groene karakter van de bovenlanden en geen tot nauwelijks

verkeersaantrekkende werking heeft.

 
Richtpunt: 
· Ontwikkelingen dragen bij aan de contrasten tussen het (oude) bovenland (hooggelegen, besloten,

kleinschalig karakter) en de aangrenzende droogmakerijen (laaggelegen, grootschalig, weids).

 
Plassen 
Kenmerkende onderdelen van het natte veenlandschap zijn de plassen. Voor een deel natuurlijk ontstaan, voor

een ander deel het gevolg van turfwinning in het verleden. Daarbij is soms het oude ontginningspatroon nog

zichtbaar in de legakkers en petgaten (Nieuwkoopse Plassen), soms zijn echter na de turfwinning door de

werking van wind en water grote plassen ontstaan. De plassen in het veenlandschap zijn daarmee als

cultuurlandschap én als natuurlandschap te beschouwen. Ze hebben belangrijke ecologische, recreatieve en

toeristische kwaliteiten en spelen een rol in de waterhuishouding van het veenlandschap.

 
Richtpunt: 
· Ontwikkelingen in of nabij de plassen dragen bij aan de ecologische, recreatieve, cultuurhistorische en

waterhuishoudkundige kwaliteiten van de plassen en hun omgeving.

 
Droogmakerijenlandschap

 
Droogmakerijen (klei en veen) 
Droogmakerijen zijn ontstaan uit natuurlijke meren en uit verveningen. Ze hebben een duidelijke begrenzing

door een ringdijk, ringvaart of oude hoge oeverlanden. Het landschap is visueel open (tenzij het is verstedelijkt),

grootschalig en ligt gemiddeld enkele meters lager dan de omgeving. De droogmakerij kent een aangelegd

watersysteem met hoofdtochten, gemaal en een regelmatige basisverkaveling. Ontginningsboerderijen liggen

op regelmatige afstand langs de ontginningsweg. Elke droogmakerij heeft haar eigen ordening en maat;
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kavelgrootte en lengte-breedte-verhouding zijn uniek. Deze typerende opbouw is bepalend voor de manier van

inpassing van nieuwe ontwikkelingen. 

 

In sommige gebieden is de (historische) relatie tussen droogmakerij en molengang (toentertijd om diepere

plassen droog te malen) nog herkenbaar. Dit zijn bijzondere elementen in het Zuid-Hollandse landschap.

 
Droogmakerijen (veen) 
Een aantal droogmakerijen is niet geheel uitgeveend. Ten opzichte van de droogmakerij met klei als ondergrond

is de droogmakerij met veen in de ondergrond waterrijker, vaak kleinschaliger (vooral de kavelmaat) van opzet

en is de bodem minder draagkrachtig. Dit is terug te zien in het gebruik en het beeld van de droogmakerijen.

 
Richtpunten:

 
Droogmakerijen (klei en veen): 
· De droogmakerij blijft als eenheid herkenbaar door het beleefbaar houden van de randen (ringdijk of –vaart)

en het hoogteverschil tussen laaggelegen droogmakerij en omringend land.
 
· Behoud van de (ring)dijk en/of vaart als herkenbare landschappelijke structuurdrager en begrenzing van de

droogmakerijpolders.

 
Droogmakerijen (klei): 
· Nieuwe ontwikkelingen in de droogmakerij worden vormgegeven als eigentijdse objecten aan de

ontginningslijnen, passend bij de schaal en het patroon van de rechthoekige verkaveling, met strakke

groene omzoming en behoud van ruime doorzichten.

 
Droogmakerijen (veen): 
· Bewaren verkavelingspatroon. Lengtesloten zijn beeldbepalend en worden behouden.

· Behoud van maat en weidsheid van de poldereenheden. Eventuele nieuwe bebouwing en bouwwerken

worden geplaatst binnen de bestaande structuren/ linten en niet in de veenweidepolders.

Rivierdeltalandschappen

 
Eilanden en (voormalige) zeearmen 
Een aantal Zuid-Hollandse eilanden kent nog steeds een eilandkarakter: omlijst door deltawateren met beperkte

verbindingen met de andere eilanden of het vasteland. Ze zijn gelegen in de luwte van de Randstad en vormen

landschappelijk een geheel met Zeeland. IJsselmonde en het Eiland van Dordrecht zijn daarentegen meer

onderdeel van het stedelijk netwerk. De drie eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten

hebben elk een eigen karakter. Dit karakter wordt mede gevormd door de verschillen in afstand tot en de

verbinding met het stedelijk gebied, de landschappelijke opbouw van de eilanden zelf en de aard van het

omringende water. Versterken van het deltakarakter en vergroten van de diversiteit van karakters van de

eilanden draagt bij aan het behoud van diversiteit in de Delta. Een opgave is het om de recreatieve

gebruikswaarde van de eilanden te vergroten in combinatie met een gebiedsspecifieke, in de omgeving

passende inrichting. Ontwikkelingen aan de rand van de eilanden dienen bij te dragen aan het versterken van

het stoere deltakarakter en passen bij de maat en schaal van dijk en open wateren. Ontwikkelingen worden

benaderd in het licht van het eiland als geheel, waarbij bijvoorbeeld in Voorne-Putten en Hoeksche Waard een

duidelijk verschil zit tussen de ‘dynamische’ noordrand en het ‘luwe’ zuiden.

 
Zeekleipolderlandschap

 

Zeekleipolders
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Een zeekleipolder is qua oorsprong een ronde opwaspolder (oorspronkelijk opgeslibde en daarna ingepolderde

eilandjes in getijdenwater) of langgerekte aanwaspolder (aangeslibd en ingepolderd land tegen bestaande

polders) en daarna omgeven door dijken. De kreken in deze polders (herkenbaar door microreliëf en een

kronkelige loop) en beplante dijken zijn belangrijke structurerende elementen. Er is een grote mate van

openheid met contrasten tussen buitendijkse natuur en strak verkavelde agrarische polders. De dorpen liggen

als compacte kernen in het landschap, veelal op het kruispunt van een dijk en een kreek aan de rand van een

polder. Overige bebouwing ligt langs de dijken en spaarzaam in de polders zelf. Kenmerkende contrasten

tussen de regelmatige patronen in de polder van wegen en verkaveling en de kronkelige kreken. Havenkanalen

vormen plaatselijk bijzondere elementen, waarbij ontwikkelingen langs de kanalen de ruimtelijke en recreatieve

relatie tussen dorp en open water versterken.

 

Zeekleipolders met veenkern
 

Temidden van de zeekleipolders liggen ingedijkte ‘restanten’ van het oude veenlandschap. Kenmerkend zijn het

kleinschalig dijkenpatroon en de relatief onregelmatige verkaveling. Dit zijn veelal de eerste bedijkte polders van

de (noordelijke) eilanden. Veenrestanten bepalen het beeld

 
Richtpunten
 

Zeekleipolders algemeen:
 

· Ontwikkelingen dragen bij aan het versterken van de karakteristieke kenmerken van de eilanden en de

verschillen daartussen. 
· Ontwikkelingen aan de rand van de eilanden passen bij de maat en schaal van de dijk en de deltawateren. 
· Herkenbaar houden van het patroon van (ronde) opwas- en (langgerekte) aanwaspolders door behouden

en versterken van de (beplante) dijk als herkenbare landschappelijke structuurdrager in contrast met de

grootschalig, open polder.
 
· Versterken van de kreek als herkenbare landschappelijke structuurdrager van het zeekleilandschap. 
· Bebouwing concentreert zich in of bij compacte kernen, niet in het open middengebied van de polders. 
· Behoud van het contrast tussen de binnendijkse akkerbouwpolders en buitendijkse natuur. 

 
Zeekleipolders met veenkern: 
· Ontwikkelingen dragen bij aan het herkenbaar houden van het kleinschalige dijkenpatroon en de relatief

onregelmatige verkaveling.

 

Rivierdijken
 

De dijken zijn lijnvormige, herkenbare structuurdragers in het landschap met als primaire functie het keren van

water. De dijken worden periodiek aangepast aan de dan geldende veiligheidsnormen. Met name in het

veengebied is er sprake van dichte lintbebouwing op of aan de dijk. Het doorgaand profiel van de dijk is een

belangrijk uitgangspunt. Dit draagt bij aan het herkenbaar houden en begrijpbaar houden van de dijk. Het ritme

langs de dijk met afritten, bebouwing, afwisselend open-dicht etc. kan houvast geven voor het plaatsen en

vormgeven van nieuwe ontwikkelingen, evenals het dwarsprofiel van de dijk en bijbehorende bebouwing. Indien

mogelijk worden recreatieve routes gekoppeld aan het water en/of de dijk.

 

Richtpunten:
 

· Behoud van maat en weidsheid van de poldereenheden. Eventuele nieuwe bebouwing en bouwwerken

worden geplaatst binnen het bestaande dijklint en niet in de veenweidepolders.
 
· Behouden van de doorzichten vanaf de dijk op het achterliggende landschap.

· Ontwikkelingen dragen bij aan behoud of herstel van de openbaarheid van oevers.

 

Buitendijks natuurlandschap
 

Dit betreft de slikken, (bekade) gorzen, grienden, wilgenbossen en de uiterwaarden langs de rivieren. Het zijn

natuurlijke landschappen waar ruimte is voor dynamische processen. Waar mogelijk kan de recreatieve
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toegankelijkheid van deze gebieden vergroot worden. Versterken van het contrast in de mate van natuurlijkheid

tussen binnen- en Buitendijks gebied.

 

Richtpunten:
 

· Behoud of vergroten van ruimte voor dynamische natuurlijke processen, waterstanden en zoet-

zoutovergangen. 
· Ontwikkelingen dragen bij aan het behouden of versterken van het contrast in natuurlijkheid tussen binnen-

en buitendijks gebied.

Linten
Linten zijn lineaire, aangesloten bebouwing langs wegen, waterwegen of dijken met een sterke relatie met het

omliggende landschap. Ze bepalen mede de kenmerken van het landschap en zijn daarvan niet los te zien. Om

die reden worden linten beschouwd als onderdeel van de tweede laag. Op kaart zijn zowel de linten buiten als

binnen het stedelijk gebied aangegeven. De linten binnen het stedelijk gebied zijn met name opgenomen om de

relatie met het lint in het buitengebied aan te geven.

 

Er kunnen verschillende typen linten onderscheiden worden.
 

1 . Dijklint: De bebouwing staat op of tegen de dijk. Er is weinig ruimte voor nieuwe bebouwing. 
2. Polderlint: De bebouwing ligt op één niveau met de omgeving. Dit biedt ruimte voor plaatselijke

verbreding van het profiel door differentiatie in kaveldiepte. Er liggen hier kansen voor ontwikkeling, mits

rekening wordt gehouden met de overige karakteristieken van het lint.
 

3. Boerenervenlint (niet opgenomen op kaart): het lint als kralensnoer van losse boerderijen met hun erven

wordt in stand gehouden, verdere verdichting van dit type lint verstoort de kenmerkende openheid van

het landschap en kan alleen daar waar zeer ruime doorzichten bewaard blijven. Met name kenmerkend

voor droogmakerijen, zeekleipolders en ruilverkavelingslinten. Boerenerven zelf kunnen uitbreiden,

onder de voorwaarde dat dit aansluit bij de karakteristieke erfindeling met een landelijke uitstraling en

dient ter ondersteuning van de (verbrede) functie van het landbouwbedrijf.

 

Linten blijven linten als onderscheidende bebouwingsvorm in het gebied. Bij nieuwe ontwikkelingen zijn de

huidige korrel, profiel, transparantie en respect voor historische gaafheid van een lint richtinggevend. Aansluiten

bij de huidige korrel betekent, dat bij een lint met grootschalige bebouwing, grote loodsen of schuren inpasbaar

zijn, maar bij een lint met kleinschalige bebouwing niet. Bestaand dwarsprofiel richtinggevend betekent het in

stand houden van het bestaande wegprofiel (breedte, beplanting en berm), aansluiten bij de bestaande afstand

van bebouwing tot de weg, (a)symmetrie van het lint, diepte van de (bouw)kavels en dergelijke. Om het lint

transparant te  houden, dienen doorzichten vanaf de weg naar het achterliggende landschap intact te blijven. 

Respect voor historische gaafheid van het lint tenslotte, houdt in dat bij nieuwe ontwikkelingen rekening

gehouden wordt met cultuurhistorische kwaliteiten van zowel het lint als geheel, als van de individuele

bebouwing. Bestaande linten kunnen worden verlengd met inachtneming van bovenstaande uitgangspunten

voor een lint, als dit bijdraagt aan de leesbaarheid van het landschap en dit de (verdere) verdichting en

verdikking van hetzelfde lint voorkomt.

 

De gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit maken een verdere onderverdeling in linten en bieden een handreiking

voor het omgaan met nieuwe bebouwing ter plaatse.

 

Richtpunten:
 

· Linten blijven linten als onderscheidende bebouwingsvorm in het gebied.

· Linten behouden hun lineaire karakter, waarbij de achterzijde van de bebouwing een direct contact met het

landschap heeft en de voorzijde aan de openbare weg of waterloop grenst.
 
· Bij nieuwe ontwikkelingen zijn de huidige korrel, profiel, transparantie en respect voor historische gaafheid

van een lint richtinggevend.
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· Bij grootschalige ontwikkelingen blijft het lint herkenbaar als bebouwingsvorm. Dit betekent dat op gepaste

afstand van het lint gebouwd wordt, waarbij het landschap, het lint en de nieuwe ontwikkeling bepalend zijn

voor deze afstand. Het lint behoudt zijn eigen gezicht.

 

II Laag van de stedelijke occupatie
 

Deze laag bestaat uit het bebouwde gebied (steden en dorpen ) en de doorlopende netwerken van wegen,

vaarwegen, spoor en groen. Zuid-Holland is een dynamisch gebied met een veelheid aan steden en dorpen.

Steden en dorpen kennen elk hun eigen karakteristiek, ontstaan door ligging in het landschap of bijvoorbeeld

verschil in economisch accent. Rotterdam als hardwerkende stad aan de haven, Den Haag als vredesstad aan

zee of Delft dat techniek verenigt met cultuurhistorie. Het voortbouwen op de eigen identiteit van steden en

dorpen (en het landschap) zorgt voor herkenbare en onderscheidende woon- en werkmilieus. Bij ruimtelijke

ontwikkelingen wordt aandacht gevraagd voor het behouden of versterken van de identiteit en gebruikswaarde

van stads en dorpsgebied. Het contrast tussen de dynamische stedelijke regio’s en het tussengelegen luwe

gebied is een belangrijke kwaliteit.

 
 
Een efficiënte koppeling tussen stedelijke centra en (openbaar vervoer-) infrastructuur zorgt voor een goede

bereikbaarheid. Nieuwe stedelijke ontwikkelingen liggen logisch aan het netwerk van infrastructuur en dragen bij

aan een versterking van de stedelijke structuur, levendige centra en interactiemilieus.

 
 
De stads- en dorpsranden zijn de gebieden waar men die kwaliteit van de stad of de kwaliteit van het luwe

gebied in eerste instantie beleeft. In deze gebieden is nadrukkelijk aandacht nodig voor de doorgaande

landschappelijke structuren, de recreatieve verbindingen tussen stad en land en het ontwerp en de inrichting

van de stads- en dorpsrand zelf.

 
 

Zuid-Holland heeft een groot aantal bedrijventerreinen. Logistieke en watergebonden terreinen zijn

onlosmakelijk verbonden met het netwerk van infra en water en staan daarom apart benoemd in deze laag. Het

zijn monofunctionele werkgebieden met een ‘no nonsense’ karakter. Zuid-Holland wordt verder gekenmerkt door

een aantal grote glascomplexen. Hier is het streven een modern uiterlijk en duurzaam en functioneel gebruik

van de ruimte.
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De volgende onderdelen staan in deze laag:
· Steden en dorpen

o Steden
o Dorpen
o Hoogbouw
o Historische centra en kernen
o Bedrijventerreinen 

· Stads- en dorpsranden

· Watergebonden bedrijventerreinen

· Glastuinbouwgebieden

· Verspreide kassen buiten de glastuinbouwgebieden

· Verblijfsrecreatiegebieden

· Infrastructuur 

o Spoorlijnen
 

o Rijkswegen
 

o Provinciale wegen
 

· Stedelijke groen- en waterstructuur 
o Stedelijke groenstructuur (indicatief)

 

o Stedelijke waterstructuur (indicatief)
 

· Bouwwerken voor energie-opwekking

Steden en dorpen

 

Steden
 

Kenmerken als de identiteit van de plek (historische, culturele, toeristische en ruimtelijke kenmerken), de

geografische strategische ligging in het stedelijk netwerk en de aanwezige en nieuwe economische dragers

maken van iedere stad en ieder centrum in het systeem een unieke plek met een eigen (ruimtelijke)

karakteristiek. Een brede waaier aan woon- en werkmilieus is een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijk

vestigingsklimaat. Als herstructurering, transformatie of verdichting plaatsvindt binnen de stad, dan draagt dit bij

aan de versterking van de ruimtelijke karakteristiek. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt gebruik gemaakt van de

groen- en waterstructuur als onderdeel van het stads-en dorpsontwerp. De hoogstedelijke centrumgebieden

kennen een hoge bereikbaarheid en sterke identiteit. Ze bieden plaats aan (inter)nationale voorzieningen en

bijzondere stedelijke woonmilieus.

 

Dorpen
 

Elk dorp ontwikkelt zijn eigen identiteit en bouwt voort op haar karakteristieke structuur en ligging aan en in het

landschap. Het dorp is deel van het omringende landschap, doordat onderliggende patronen herkenbaar zijn in

de structuur van het dorp.

 

Hoogbouw
 

Hoogbouw kent talloze verschijningsvormen: kerktorens, watertorens, torenflats en wooncomplexen.
 

Hoogbouw hoort veelal bij concentratie: de grond is schaars, dan maar de lucht in. Hoogbouw kan ook
 

een vorm van expressie zijn: “laten zien dat je er bent” zoals sommige kantoortorens als hoofdzetel van een

bedrijf of kerktorens.

 

Historische centra en kernen
 

De historische centra en kernen met hun compacte bebouwingsstructuur zijn waardevolle woon- en

vestigingsmilieus in Zuid-Holland en dragen bij aan de toeristische kwaliteit. Als ontwikkelingen plaatsvinden in
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of in de nabijheid van het historisch centrum dan dragen deze bij aan behoud en versterking van de vitale stads-

en dorpscentra met een gevarieerd functioneel en ruimtelijk beeld.

 

Bedrijventerreinen
 

Bedrijventerreinen liggen veelal aan de toegangswegen van dorpen en steden en bepalen in belangrijke mate

de entree van het gebied, maar zijn ruimtelijk veelal niet verbonden met het aangrenzende landschap, stads- of

dorpsgebied en hebben daardoor een afgesloten karakter. Veelal betreft het logistieke bedrijventerreinen,

waarvoor een goede aansluiting op het wegennet essentieel is. Daar waar bedrijventerreinen de entree van een

stad of dorp vormen, is extra aandacht voor de beeldkwaliteit van (de rand van) het terrein, de ontsluiting en de

samenhang met de omgeving van belang. Deze terreinen zijn het visitekaartje van dorp of stad. Doorgaande

recreatieve routestructuren worden gerespecteerd of krijgen een gelijkwaardige vervanger. Het terrein of haar

omgeving is aantrekkelijk voor verschillende gebruikers.

 

Richtpunten:
 

· Ontwikkelingen dragen bij aan de karakteristieke kenmerken/identiteit van stad, kern of dorp.

· Hoogteaccenten (waaronder hoogbouw) vallen zoveel mogelijk samen met centra (zwaartepunten) en

interactiemilieus in de stedelijke structuur. 
· Daar waar hoogbouw niet samenvalt met “zwaartepunten” in de stedelijke structuur geeft een

beeldkwaliteitsparagraaf inzicht in de effecten, invloed en aanvaardbaarheid van hoogbouw op de (wijde)

omgeving. 
· Ontwikkelingen dragen bij aan versterking van de stedelijke groen- en waterstructuur.

· Een nieuwe uitbreidingswijk bouwt voort op het bestaande stads- en dorpsgebied en versterkt de

overgangskwaliteit van de stadsrand (zie stads- en dorpsranden). 
· Cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en stedenbouwkundige patronen worden behouden door ze waar

mogelijk een functie te geven die aansluit bij de behoeften van deze tijd.
 
· Het eigen karakter van het historisch centrum wordt versterkt.

· Historische centra en kernen blijven ervaarbaar vanuit het omringende gebied.

· Bij bedrijventerreinen krijgt de beeldkwaliteit van de randen, een goede ontsluiting en de samenhang met de

omgeving extra aandacht.

 

Stads- en dorpsranden
 

De stads- en dorpsrand is de zone op de grens van bebouwd gebied en landschap. Het is het deel van stad of

dorp met potentie voor een hoogwaardig en geliefd woonmilieu, doordat hier de genoegens van stedelijk en

buiten wonen bij elkaar komen; de nabijheid van voorzieningen gecombineerd met het vrije zicht en het directe

contact met het buitengebied. De relatie tussen bebouwd gebied en landschap is afhankelijk van de

karakteristieken van de bebouwingsrand en die van het aangrenzende landschap. Daarbij onderscheiden we

drie typen ‘overgangskwaliteiten’: het front, het contact en de overlap.

 

Op kaart vinden we de hoogwaardige en bijzondere fronten terug. Daar waar recreatiegebieden voorkomen

langs stads- of dorpsrand is veelal sprake van overlap. Uitgangspunt bij ontwikkelingen aan dorpsranden is de

contactkwaliteit.
 
1 . De kwaliteit van het front (contrast)
Een scherpe rand tussen bebouwing en land, waarbij de bebouwing en landschap ‘met het gezicht naar elkaar’

zijn gekeerd. Er zijn verschillende situaties denkbaar, waarbij landschappelijke grenzen zorgen voor een scherp

contrast tussen bebouwing en landschap. De stad aan de rivier of aan zee (waterfront, zeefront),

appartementsgebouwen langs de duinrand of de bebouwingsrand rond een (verder vrij onbebouwde)

droogmakerij. Stad en buitengebied brengen hun eigen eigenschappen maximaal tot expressie. Vormen van

hoogbouw kunnen hier aan het karakter bijdragen. Bij water- en zeefronten bieden combinaties met de

waterkering kansen voor kwaliteit. Het ‘wegfront’ vraagt om extra aandacht voor verbindingen tussen stad en

ommeland. Hier is het vaak niet het geval dat bebouwing en landschap met het gezicht naar elkaar zijn gekeerd.

De grens is scherp, maar men mist de kwaliteiten van het ‘zicht op elkaar’.
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2. Contactkwaliteit

Bebouwd gebied en landschap zijn verbonden door zichtbare en begaanbare doorlopende structuren, zoals

wegen, paden, dijken, lanen, linten of waterlopen. De structuur die stad en land verbindt, kan een herkenbare

landschappelijke onderlegger hebben als een strandwal of rivier. In andere situaties is het kavelpatroon

doorlopend. Stad en ommeland blijven beide in hun eigen hoedanigheid herkenbaar en onderscheidend, maar

worden in staat gesteld in elkaar door te dringen. Deze soort overgang is typisch voor dorpen of buitenwijken,

waarbij de stedenbouwkundige opzet bijvoorbeeld geënt is op het oorspronkelijke landschappelijke

(kavel)patroon.

  
3. De kwaliteit in de overlap (‘contract’)

Tussen bebouwd gebied en landschap is een geleidelijke overgang. Stedelijke en landelijke programma’s

vloeien in elkaar over. Het zijn gebieden met een hybride uitstraling en betekenis: recreatiegebieden,

sportvelden, volkstuincomplexen, golfbanen, enzovoorts. Er wordt een geïntegreerde ontwikkeling ontworpen

van woon-, werk-, productie- en vrijetijdslandschappen die zoveel mogelijk aansluiten bij de ruimtelijke

kwaliteiten van het omringende landschap en met een goede dooradering van recreatieve routes. De

overgangskwaliteiten zijn verder uitgewerkt in de gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit.

 

Richtpunt
 

· Ontwikkelingen aan de stads- of dorpsrand dragen bij aan het realiseren van een rand met passende

overgangskwaliteit (front, contact of overlap).

 

Watergebonden bedrijventerreinen
 

Watergebonden werkgebieden zijn een zeer karakteristiek Zuid-Hollands fenomeen. De kracht hiervan is

enerzijds te zien in de grootschalige mainport Rotterdam, anderzijds in de vele natte bedrijventerreinen langs de

vaarwegen in de provincie. Karakteristiek voor de mainport zijn de grote schaal, zware en ‘belevingswaardige’

industrie en logistiek, gekoppeld aan de ligging aan zee en rivier. Havens, schepen, kranen, containers,

schoorstenen, industrie en dynamiek bepalen het beeld. De kleinere natte bedrijventerreinen zijn gekoppeld aan

binnenvaartwater. (rijks- en provinciale vaarwegen) Ook hier is het industriële en logistieke karakter en de relatie

land-water bepalend voor de karakteristiek, alleen aanmerkelijk kleinschaliger dan bij de mainport. De relatie

tussen functie en vorm is duidelijk zichtbaar. Bij ontwikkelingen wordt gezorgd voor een versterking van de

relatie tussen vaarwegen en watergebonden werkgebieden. Er wordt gewerkt aan een gepaste overgang tussen

terrein en omgeving en het benutten van de milieuruimte zonder hinder voor de omgeving.

 

Richtpunten:
 

· Er wordt respectvol omgegaan met aanwezig cultuurhistorisch erfgoed (zoals het industrieel erfgoed langs

de Oude Rijn). 
· Ontwikkelingen in en rond de mainport sluiten aan bij het grootschalig industriële en logistieke

havenkarakter. 
· Ontwikkelingen op en rond natte bedrijventerreinen sluiten aan bij het industriële en logistieke land-

waterkarakter en dragen bij aan een gepaste overgang tussen terrein en omgeving.

Glastuinbouwgebieden
 

Concentratiegebieden voor glastuinbouw kunnen qua belevingswaarde worden beschouwd als bedrijventerrein.

Ontwikkelingen in de glastuinbouw dienen bij voorkeur bij te dragen aan een grootschalig, geconcentreerd,

modern uiterlijk en functioneren. Gericht op zoveel mogelijk meervoudig ruimtegebruik en collectieve

voorzieningen, met aandacht voor aansluiting op bestaande landschappelijke structuren. Een dooradering van

het gebied met water en recreatieve routes is gewenst.

 
Richtpunten:
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· Nieuwe glastuinbouwgebieden worden zoveel mogelijk binnen of in aansluiting op bestaande

glastuinbouwgebieden geconcentreerd. 
· Nieuwe ontwikkelingen in de glastuinbouw sluiten aan bij bestaande landschappelijk structuren en dragen

waar mogelijk bij aan versterking van de groenblauwe structuur.
 
· Ontwikkelingen aan de rand van een glastuinbouwgebied dragen bij aan het realiseren van een rand met

passende overgangskwaliteit (front, contact of overlap).

Verspreide kassen buiten de glastuinbouwgebieden
 

Solitaire glastuinbouwbedrijven buiten de glastuinbouwgebieden hebben door hun omvang veelal grote invloed

op hun omgeving. Indien de kassen daadwerkelijk in gebruik zijn als glastuinbouwbedrijf, passen zij in beginsel

binnen het agrarisch karakter van het landschap. Als kassen in het buitengebied hun tuinbouwfunctie verliezen,

en hergebruikt worden voor andere functies (zoals caravanstalling), dan is de functie niet meer in

overeenstemming met de verschijningsvorm en is sprake van ongewenste aantasting van de ruimtelijke kwaliteit

van het landschap. Sanering van de kassen heeft dan prioriteit. Wanneer een dergelijke ontwikkeling zich

voordoet in bijvoorbeeld stads- en dorpsranden, waar de invloed van de kas op (de kwaliteit van) de omgeving

beperkt is en sanering niet bijdraagt aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, is hergebruik of

herontwikkeling voor een nadere, passende functie bij uitzondering mogelijk.

 

Richtpunt:
 

· Kassen buiten de glastuinbouwgebieden, die geen tuinbouwfunctie meer hebben (en een grote invloed

hebben op het omliggende landschap), worden gesaneerd. Hergebruik voor ander functies is uitgesloten. In

kassen op locaties, waar sanering geen verbetering van de ruimtelijke kwaliteit oplevert, is passend

hergebruik of herontwikkeling mogelijk.

 

Verblijfsrecreatiegebieden
 

Verblijfsrecreatiegebieden variëren van relatief open en groene campings tot terreinen met stacaravans en

complexen met recreatiebungalows en bijbehorende voorzieningen. Er is sprake van een tendens tot

herstructurering en opwaardering, waarbij campings worden bebouwd, stacaravans worden vervangen door

bungalows, of bungalowterreinen worden heringericht. Bij verblijfsrecreatiegebieden is van belang dat ze een

aantrekkelijke, recreatieve uitstraling hebben en qua locatie, schaal, inrichting en kwaliteit van de randen goed

passen in hun omgeving.

 

Richtpunt:
 

· Verblijfsrecreatiegebieden hebben een recreatief karakter en passen qua locatie, schaal, inrichting en

kwaliteit van de randen goed in hun omgeving.

Stedelijke groen- en waterstructuur
 

De stedelijke groen- en waterstructuur is van groot belang voor de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in het

stedelijk gebied, zeker in het licht van verdere stedelijke verdichting en de verwachte klimaatverandering.

Parken en groenblauwe dooradering vormen als het ware de uitlopers en de haarvaten van de landschappen

buiten de stad. Goede verbindingen maken het landschap beter bereikbaar en toegankelijk vanuit de stad. De

stedelijke groen- en waterstructuur kan een rol spelen bij het beperken van hittestress, droogte en

wateroverlast.

 
Richtpunt:
 

· Ontwikkelingen dragen bij aan het behouden en versterken van de stedelijke groen- en waterstructuur.

Daarbij gaat het om de recreatieve kwaliteit, de bijdrage aan klimaatbestendigheid en de verbinding tussen

stad en land.
 

Infrastructuur
Spoorlijnen
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Spoorwegen liggen als doorgaande lijnen in het landschap. Daar vormen ze naast hun verbindende functie

belangrijke lijnen om het landschap te beleven. In stedelijk gebied en dorpen zijn spoorlijnen vaak barrières in

verband met de geringe oversteekbaarheid. Stedelijke ontwikkelingen keren zich vaak af van het spoor of

trekken zich weinig aan van de treinreiziger.
 

De relatie tussen verstedelijking en de OV-infrastructuur vindt men in de stationslocaties met woon-, werk- en

voorzieningenprogramma’s. Deze stations kennen een hiërarchie van grootschalige

openbaarvervoerknooppunten tot enkelvoudige haltes. Bij ontwikkelingen langs het spoor of in stationsgebieden

is een visuele relatie tussen spoor en omgeving gewenst; dit betekent dat ontwikkelingen rekening houden met

het zicht vanuit de trein op de omgeving.
 
De stationsomgeving is een integraal onderdeel van de stad. Een aantrekkelijke kwaliteit, passend bij aard en

omvang van het station en haar omgeving is gewenst.
 

De stationsgebieden accentueren de verschillen tussen hoogstedelijke kwaliteit en de luwe gebieden.
 

Zwaartepunt van de verstedelijking ligt in stad en dorp dan ook bij voorkeur rondom de stations.

 

Rijkswegen
 

Onder rijkswegen worden hier verstaan de autowegen met het karakter van een snelweg. Snelwegen zijn grote

lijnen met veel impact. Ze doorsnijden het landschap veelal zonder functionele, logistieke interactie met dit

landschap. Zowel het zicht vanaf als de blik op zijn bepalend voor de uitstraling van het gehele gebied. Vaak

liggen woon- en werkgebieden echter als achterkanten naar de snelweg of wordt de weg afgesloten van zijn
omgeving door geluidswering. Snelwegen maken daar waar de weg het stedelijk gebied doorkruist integraal

onderdeel uit van de stad. De (afslagen van) snelwegen zijn aanleiding voor nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Nieuwe ontwikkelingen langs de weg dragen bij aan een afwisselende, herkenbare en functionele stedelijke

rand langs de snelweg en een voorkant naar de weg toe. Daar waar de snelweg tegelijkertijd de rand van een

stad vormt, is extra aandacht gewenst voor de kwaliteit van de stadsrand, waaronder doorgaande verbindingen

tussen stad en ommeland. Een visuele relatie tussen weg en omgeving is van belang; vanaf de snelweg zijn de

omringende landschappen en kruisingen met landschappelijke hoofdstructuren beleefbaar. Ontwikkelingen aan

de snelweg zijn altijd integrale gebiedsopgaven. Daarbij wordt specifieke aandacht gevraagd voor verknoping

met andere manieren van vervoer en het onderliggend wegennet en verminderen van de barrièrewerking van

wegen voor doorgaande recreatieve en ecologische verbindingen

 

Provinciale wegen
 

De samenhang tussen weg(ontwerp) en landschap is bij een provinciale weg groter dan bij een rijksweg. Veelal

zijn deze wegen ontstaan door opwaardering van oude infrastructuurlijnen. Bij het ontwerp van de weg moet

gezorgd worden voor een balans tussen eisen vanuit verkeerstechniek, verkeersveiligheid, inpassing en

vormgeving. Een integrale benaderingswijze van de infrastructuurprojecten is nodig om tot de best mogelijke

oplossingen (binnen het beschikbare budget) te komen voor nu en later. Het gaat hierbij om een logische en

functionele ligging van de weg vanuit de weggebruiker, maar ook om de belevings- en gebruikswaarden van de

omgeving daaromheen. Een goede inpassing van (nieuwe) infrastructuur is belangrijk. Bij bestaande wegen

kunnen inpassingsmaatregelen overwogen worden, bij voorkeur in combinatie met groot onderhoud. 

 

Per project en weg zal steeds maatwerk geleverd moeten worden om tot een goede inpassing te komen.

Belangrijk daarbij is het vroegtijdig meenemen van ruimtelijke kwaliteit in het ontwerpproces en ruimtelijke

kwaliteit als afwegingscriterium meenemen bij de beoordeling van inschrijvingen van projecten door aannemers.

Daarbij spelen omgeving, landschap, barrièrewerking en de hoge verstedelijkingsgraad van Zuid-Holland een

grote rol.

 

Richtpunten infrastructuur:
 

· Ontwikkelingen in stad en land houden rekening met het zicht vanuit de trein op de omgeving.

· Ontwikkelingen in stationsgebieden dragen bij aan de versterking van de (hoog)stedelijke kwaliteit ter

plaatse.
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· Nieuwe infrastructuur wordt aangelegd als een logische verbinding van A naar B die ook na langere tijd nog

begrijpbaar is. 
· Bij nieuwe provinciale wegen beweegt de weg waar mogelijk mee met de hoofdrichting van het landschap. 
· Nieuwe of aan te passen infrastructuur wordt altijd beschouwd als een integrale gebiedsopgave inclusief

inpassingsvraagstukken. Hieronder wordt naast ligging in het landschap ook verstaan; zorgvuldig omgaan

met doorlopende landschappelijke structuren, logische oplossingen voor doorgaande ecologische en

recreatieve verbindingen en behoud van gebruiks- en belevingswaarde van het omliggend gebied en

logische verbinding met aansluitende infrastructuur
 
· Een visuele relatie tussen weg en omgeving is gewenst. Waar wegen landschappelijke hoofdstructuren

kruisen, dient de landschappelijke lijn als afzonderlijke structuur zichtbaar en herkenbaar te blijven. Deze

‘contactpunten’ (bijvoorbeeld tunnels, viaducten, aquaducten) worden met zorg ontworpen en komen terug

in de beeldkwaliteitsparagraaf. Buiten het stedelijk gebied worden rijks- en provinciale -wegen niet als

verstedelijkingsas benut. Nieuwe stedelijke ontwikkelingen die een relatie met de weg hebben concentreren

zich bij de op –en afritten van de weg.
 
· Daar waar een weg tegelijkertijd de rand van bebouwing vormt, is extra aandacht vereist voor de kwaliteit

van de stads- of dorpsrand, waaronder doorgaande verbindingen tussen stad en ommeland.

Bouwwerken voor energie-opwekking
 

Nieuwe vormen van energie zullen steeds meer het landschap beïnvloeden. Diverse nieuwe energiedragers zijn

bouwwerken die, afhankelijk van locatie, vorm en grootte, matige tot grote invloed op het landschap kunnen

hebben. Vooral grote windturbines hebben verreikende invloed. Ook biovergistingsinstallaties en zonnevelden

zijn bouwwerken die niet vanzelf en niet altijd passen bij de kenmerken van het gebied. Anderzijds kunnen

bouwwerken voor energie-opwekking bijdragen aan nieuwe landschappelijke kwaliteit.

 

Richtpunt:
 

· Bij de plaatsing van nieuwe bouwwerken voor energieopwekking is altijd een zorgvuldige locatiekeuze en

inbedding in de omgeving van belang. Een beeldkwaliteitsparagraaf moet inzicht geven in de effecten,

invloed en aanvaardbaarheid van deze bouwwerken op de (wijde) omgeving.

 

IV Laag van de beleving
 

De vierde laag bestaat uit de beleving van Zuid-Holland. Deze laag gaat over zorgvuldig omgaan met wat van

waarde is in combinatie met het vergroten van de recreatieve gebruikswaarde van de provincie. Het betreft

bijzondere plekken van cultuurhistorische waarde, maar gaat ook over het zorgdragen voor een recreatief

toegankelijke provincie met een heldere groenstructuur als basis. De bijzondere plekken, zoals Kinderdijk of het

schurvelingenlandschap, worden gekoesterd. Het zijn unieke stukjes landschap die vertellen over de historie en

ontwikkeling van de provincie en bijdragen aan de identiteit en toeristische kwaliteit. Zuid-Holland wordt

gekenmerkt door een groot verschil tussen luwe en dynamische gebieden. Kwaliteiten als stilte en beleving van

ruimte kenmerken de luwe gebieden en zijn belangrijke waardes. Het beleid is dan ook gericht op het behouden

en versterken van het (belevings)contrast tussen het luwe buiten en de dynamiek van de stad.

Recreatieterreinen liggen veelal op de overgang van de stedelijke dynamiek naar het luwe buiten. De kwaliteit

van deze overgangen kan versterkt worden door het vergroten van de robuustheid, continuïteit, beleefbaarheid

en aantrekkingskracht van zowel de recreatie- als de natuurgebieden.
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De laag kent de volgende legenda:
 

Identiteitsdragers
 

· Kroonjuwelen cultureel erfgoed
· Historische landgoederen, buitenplaatsen en kastelen (biotopen) o Historische molens
· Historische vaarwegen o Neder-Germaanse Limes
· Atlantikwall
· Deltawerken

Groengebieden 
· Natuurgebieden
· Recreatiegebieden
· Groene buffers

Rust en openheid
· Stiltegebieden
· Graslanden Bollenstreek o OV-panorama’s

· Fiets- en wandelroutes
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Identiteitsdragers 
Identiteitsdragers zijn de bijzondere plekken die de wordingsgeschiedenis van Zuid-Holland vertellen.

Hiertoe worden in elk geval de kroonjuwelen cultureel erfgoed gerekend Daarnaast omvat deze

categorie de historische landgoederen en kastelen, de historische molens en vaarwegen, de Neder-

Germaanse Limes en uit de meer recente historie de Atlantikwall en de Deltawerken . Voor alle

identiteitsdragers is instandhouding en versterking van de beleefbaarheid van belang. Daarbij is

aandacht gewenst voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gebieden. Richtpunten:

 
· Ontwikkelingen dragen bij aan het behoud van de uitzonderlijke kwaliteit van de identiteitsdrager. 
· Ontwikkelingen dragen bij aan het leesbaar houden van het verhaal dat de identiteitsdragers als

oriëntatiepunten in tijd en ruimte vertellen.

 
Kroonjuwelen cultureel erfgoed

 
Kroonjuweel Landgoed Keukenhof en omgeving 
Dit kroonjuweel omvat naast het Landgoed Keukenhof ook een deel van het zanderijlandschap aan de

noord- en oostkant en de Lageveense Polder (nog grotendeels ingericht met hakhout en weiland).

Kernkwaliteiten zijn het landgoed de Keukenhof op de overgang van hogere oude duinen naar de lager

gelegen strandvlakte. Verschillende ontginningsfasen zijn in dit ensemble te herkennen: boslandschap

van een landgoed, zanderijenlandschap en strandvlakten met weilanden.

 
Richtpunt: 
· Bewaren/versterken van de afleesbaarheid van het landschap en behouden/versterken van het

landgoedcomplex met landhuis, bijgebouwen, tuin, parkaanleg, blikveld en zichtlijnen.

 
Kroonjuweel Aarlanderveen en molenviergang 
Het gebied van de molenviergang Aarlanderveen is een karakteristiek voorbeeld van een lintdorp op

oude bovenlanden, omgeven door droogmakerijen. Het hoogteverschil hiertussen is markant: op

sommige plekken ligt de polder meer dan vijf meter beneden NAP. Het cultuurhistorisch waardevolle

lintdorp Aarlanderveen, een oorspronkelijk in het midden van het veengebied aangelegde

ontginningsas, bleef gespaard toen het omringende veen werd vergraven. Onderdeel van de

ruimtelijke eenheid is de molenviergang die de droogmakerij bemaalt.

 
Richtpunten: 
· Waarborgen van de herkenbaarheid en samenhang van de open droogmakerijen, dijken,

bebouwingslint Aarlanderveen, molenviergang en omgeving 
· Behouden/versterken van het contrast tussen bovenland en droogmakerijen.
 
Kroonjuweel Oude Hollandse Waterlinie / Wierickeschans
 

Ter hoogte van de Wierickerschans is de Oude Hollands Waterlinie nog goed herkenbaar als

ruimtelijke eenheid. Karakteristiek zijn de waterlopen van de Enkele en Dubbele Wiericke en hun

kades, als prominente noord-zuid lopende lijnen in het landschap met daartussen de 17e eeuwse

inundatiezone. De historische gelaagdheid is groot: de verkaveling is middeleeuws, de vaarten zijn

gegraven in de veertiende eeuw en de verdedigingswerken van weer later datum.
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Richtpunten:
 

· Behouden/versterken van de herkenbaarheid en samenhang tussen alle onderdelen binnen de

Oude Hollandse Waterlinie (boezemvaarten met kades, bebouwingslint Langeweide,

verkavelingspatroon, Fort Wierickerschans, Oukoopse wipmolen). 
· Openhouden van de inundatiezone tussen de beide Wierickes.

 

Kroonjuweel Middengebied Krimpenerwaard
 

Het middengebied van de Krimpenerwaard wordt begrensd door landscheidingskaden, vaarten en

vlieten. De oude opstrekkende verkaveling en het watersysteem zijn nog grotendeels intact en

bepalend voor het regelmatige en de oost-west georiënteerde nederzettingsstructuur. Erfbeplanting,

rijen knotwilgen en het opgaand groen van kades en eendenkooien en geriefbosjes zijn accenten in

het vlakke en waterrijke veenweidelandschap. De lange bebouwingslinten zijn rijk aan historische

boerderijen en hebben door de vele open ruimtes tussen de bebouwing een sterke relatie met het

landschap.

 

Richtpunt:
 

· Herkenbaar houden en versterken van de kwaliteiten (ontginningspatroon met verkaveling,

waterlopen, kades, monumentale boerderijlinten, beplanting, profiel van wegen en waterlopen),

alsook hun onderlinge samenhang.

 

Kroonjuweel en werelderfgoed Kinderdijk
 

De molens, boezems en gemalen van Kinderdijk zijn van grote betekenis als historisch-

waterstaatkundig ensemble en als Hollands cultuurlandschap bij uitstek. Het ensemble van 19 molens,

twee lage boezems en twee hoge boezems vormen een icoon van het vernuft van het Nederlandse

waterbeheer door de eeuwen heen. Kernkwaliteiten van dit werelderfgoedcomplex Kinderdijk zijn naast

de molens en boezems ook de zichtlijnen van en naar het complex Kinderdijk. Door een verbinding te

leggen tussen historisch en hedendaags waterbeheer wordt de kwaliteit van het complex versterkt. Het

watersysteem wordt zichtbaar en begrijpelijk gemaakt voor bezoekers van dit bijzondere erfgoed. Het

panorama reikt in oostelijke richting langs de waterlopen. De donk van Schoonenburg wordt hier ook

toe gerekend.

 

Richtpunten:
 

· Behouden en versterken van de kwaliteiten van werelderfgoedcomplex Kinderdijk door het in stand

houden van de samenhang tussen alle onderdelen van dit ensemble en het bewaren van de

openheid van het gebied en omgeving. 
· Behouden en versterken van de zichtlijnen van en naar het complex Kinderdijk.

 

Kroonjuweel en werelderfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie / Diefdijk
 

De Nieuwe Hollandse Waterlinie strekt zich uit over de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.

Het is een oude verdedigingslinie, zodanig ontworpen en aangelegd dat water gebruikt kon worden als

afweermiddel bij vijandelijke invallen. Deze verdedigingslinie functioneerde van 1815 tot 1963 en

bestaat uit de volgende samenhangende onderdelen en kernkwaliteiten: inundatiegebieden en

verdedigingswerken (forten, batterijen, lunetten, kazematten en groepsschuilplaatsen) in samenhang

met hun omgeving, voormalige schootsvelden en verboden kringen rondom de forten, diverse



51

waterwerken (zoals sluizen, en dijken, in het bijzonder de Diefdijk) en overige elementen als beschutte

wegen, loopgraven en tankgrachten. Binnen Zuid-Holland bestaat deze linie met name uit de Diefdijk.

Kenmerkend zijn de dijkwielen en forten met schootsvelden.

 

Richtpunten:
 

· Behouden en versterken van de kwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie met aandacht

voor de samenhang van alle onderdelen van dit ensemble. 
· Bewaren van het open zicht van de polders grenzend aan de Diefdijk.

· Herkenbaar houden van het profiel van de Diefdijk als historische dijk.

 

Kroonjuweel Schurvelingen Goeree
 

Het schurvelingenlandschap ligt ten westen en noorden van Ouddorp. Het is gevormd in de

middeleeuwen door het uitgraven en ontginnen van het oorspronkelijke duinlandschap. Hierdoor

ontstonden akkertjes (haaymeten), omgeven door zandwallen(schurvelingen). In veel gevallen zijn de

schurvelingen in de 19e en 20e eeuw opgehoogd toen de tussengelegen akkers werden uitgegraven

voor een beter grondwaterpeil. De nieuwere zandwallen zijn 2 tot 4 meter hoog en begroeid met

houtachtige elementen zoals eik, iep en brem. De hoogte van de beplante wallen in verhouding tot de

afmetingen van de kleinschalige open akkers maken van de akkers een soort kamers. Het

schurvelingenlandschap is sterk verweven met de lintenstructuur rondom Ouddorp. Het huidige

gebruik van de kleinschalige kavels is afwisselend (agrarisch, wonen, tuinen etc.). Uitbouwen /

versterken van het schurvelingenpatroon kan als basis dienen voor nieuwe ontwikkelingen.

 

Richtpunten:
 

· Behoud en versterking van het afwisselende en kleinschalige karakter van het landschap door

behouden en herstellen van de wallen (met begroeiing) en herkenbaar houden van de open en

groene kamers 
· Nieuwe ontwikkelingen dienen te passen binnen de kleinschalige structuur van het landschap

 

Kroonjuweel Polder de Biesbosch
 

Polder de Biesbosch is een fraai voorbeeld van een recente, planmatig aangelegde zeekleipolder

(1926) met een hoge interne samenhang en ontwerpkwaliteit. De polder wordt begrensd door hoge

dijken. Opvallende elementen zijn de rijen populieren en essen langs wegen en dijken. De boerderijen

zijn gegroepeerd op de hoeken van een kruispunt centraal in de polder. Uit de periode vóór de

inpoldering is nog een aantal restanten van getijdengeulen zichtbaar. Het zijn markante grillige lijnen in

het verder rationeel verkavelde polderland. Langs de Merwededijk liggen kazematten van de

voormalige verdedigingslinie uit de Tweede wereldoorlog langs het Hollands Diep.

 

Richtpunt:
 

· Behouden van de herkenbaarheid en samenhang van de kwaliteiten: open zeekleipolder met

gegroepeerde boerderijbebouwing, begrenzing door hoge polderdijk, contrast tussen rationele

polderverkaveling en kronkelige getijdengeulen.

 

Kroonjuweel Kagerplassen en omgeving
 

De bijzondere waarde van dit kroonjuweel ligt in de samenhang tussen natuurlijke veenmeren, het

unieke patroon van onregelmatig verkavelde veenweidepolders en een groot aantal molens. In
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tegenstelling tot andere veenweidegebieden in Zuid-Holland zijn de kavels niet lang en smal, maar

blokvormig. Dit duidt op een ontginning uit de vroege middeleeuwen, waarmee dit gebied de oudste

veenontginning in het Groene Hart zou zijn. De vele brede poldersloten en bekade
boezemwateren herinneren aan de problemen die men hier gehad heeft met de afwatering. Datzelfde

blijkt uit het grote aantal - vaak nog functionerende – molens van verschillende typen dat men hier

bijeen vindt.

 

Richtpunten:
 

· Behouden en versterken van de kwaliteiten en de samenhang hiertussen (veenmeren,

onregelmatig verkavelde veenweidepolders, waterlopen, kades en molens).
 
· Instandhouden van de markante hoogteverschillen tussen de veenstromen en het ingeklonken

veenweidegebied. 
· In standhouden van de gave vroeg-middeleeuwse blokvormige verkaveling.

 

Kroonjuweel Landgoederenzone Wassenaar-Den Haag
 

Dit ensemble is opgebouwd uit enerzijds een groot aantal landgoederen met de groene uitlopers

hiervan in de stad (o.a. het Haagse Bos), gelegen op oude en al vroeg bewoonde strandwallen.

Anderzijds behoren ook enkele gave open polders in de lagere strandvlakten hiertoe (o.a. de

Veenzijdse en Duivenvoordse Polder). Dit veenachtige gebied werd in de middeleeuwen in cultuur

gebracht.

 

Richtpunten:
 

· Behouden en versterken van de kernkwaliteiten én samenhang hiertussen: de landgoederen met

parkaanleg, de zichtlijnen tussen en langs de landgoederen, de open plekken ertussen

(weilanden).
 
· In stand houden van het contrast tussen het besloten, boomrijke karakter van de strandwallen en

de open veenweidepolders van de strandvlakten. 
· Behouden en versterken van de oostwest oriëntatie van het strandwallen- en

strandvlaktenlandschap, die versterkt wordt door de loop van de wateringen en het wegenpatroon.
 
· Herkenbaar houden van de markante ligging van boerderijen (tussen de Veenwatering en de

Rijksstraatweg) op de overgang van de droge strandwal naar de vochtige strandvlakten.

 
Kroonjuweel Weipoort
 

Weipoort is een monumentaal bebouwingslint met een zeldzame tweevoudige ontginningsas. Naast

de dubbele bebouwingsstrook langs de weg ligt een ijl boerderijlint tussen de weg en de Weipoortse

Vliet. Het lint loopt dood in het zuiden. Het lint van Weipoort is ontstaan op de net iets hogere gronden

van een oude kreekrug. De Weipoortse Vliet is een gekanaliseerde veenstroom van waaruit

omliggende polders zijn ontgonnen. Het beeld van het lint wordt bepaald door het grillige verloop van

de kades en boezemwater dat ter hoogte van de weg ligt, en daarvan wordt afgeschermd door lage

tuimelkades, hakhouteilandjes, cultuurhistorische bebouwing en bruggetjes over het water.

 

Richtpunt:
 

· Behouden en versterken van de kwaliteiten én samenhang hiertussen: het karakteristieke
‘drievoudige’ lint met zijn bijzondere profiel van wegen en waterlopen, de monumentale bebouwing
en bruggen, de doorzichten naar het open achterland.
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Kroonjuweel Meije
 

Boerderijlint langs gelijknamig veenriviertje. Kenmerkend historisch beeld van ijle lintbebouwing met

monumentale boerderijen en arbeiderswoningen. Gaaf dwarsprofiel van onverbrede weg, wegsloten

en beplanting. Door ontbreken van achterliggende bebouwing is sprake van sterke relatie met het

omringend gebied. Bijzonder markant element is de watertoren. Vanuit dit landmark loopt een

kerkepad van de Meije naar Nieuwkoop door de Nieuwkoopse Plassen.

 

Richtpunt:
 

· Behouden en versterken van de kernkwaliteiten én samenhang hiertussen: smalle profiel en

opbouw van het historische lint met wegsloten en beplanting, de monumentale bebouwing, open

ruimten hiertussen en doorzichten naar het achterland.

 

Kroonjuweel Kerngebied Midden-Delfland
 

Dit kroonjuweel bestaat uit verschillende elementen (polders, boerderijlinten en, boezemgebied) die

door hun gaafheid/herkenbaarheid en cultuurhistorische samenhang de historische opbouw van

Midden-Delfland inzichtelijk maken. De Duifpolder is een gave poldereenheid ten zuidwesten van

Schipluiden. Zowel de begrenzing, situering van boerderijen, verkaveling en waterlopen zijn sinds de

ontginningsperiode vrijwel onveranderd gebleven. Het gebied rond Negenhuizen en Zouteveen

bestaat grotendeels uit veenweide met enkele glooiende kreekruggen met daarop oude boerderijen.

De Vlietlanden vormen het historisch afwateringssysteem van Delfland op de Maas. Dit

afwateringscomplex bestaat uit drie brede weteringen met daarbinnen boezemland. Het boezemland

met rietbegroeiing en nat grasland, is omstreeks de twaalfde eeuw ontgonnen en lang gebruikt als

hooiland. Omdat het daarna nooit door inpoldering is ontwaterd ligt het gebied hoger dan het

omringende land.

 

Richtpunt:
 

· Behouden en versterken van de kernkwaliteiten én samenhang hiertussen: open polders met

historische kavelstructuur, wegen, kaden en waterlopen, boerderijlinten op kreekruggen,

afwateringsstelsel van de Vlietlanden.

 

Historische landgoederen en kastelen
 

Zuid-Holland kent een groot aantal historische landgoederen, buitenplaatsen, kastelen en

kasteelruïnes. Deze vormen een kenmerkende combinatie van cultuurhistorie, natuur en landschap.

Kenmerken en waarden van deze bijzondere plekken zijn:
 

· De (historische) buitenplaats, bestaande uit hoofdhuis met bijgebouwen en het bij behorende park

of tuin, of het kasteel of kasteelterrein in de vorm van ruïne, muurrestanten, één of meer

bijgebouwen, omgracht terrein, alsmede de functionele en visuele relaties tussen de verschillende

onderdelen;
 
· De basisstructuur waaraan het landgoed of kasteel(locatie) is gekoppeld: een weg, waterloop

en/of zichtlijnen. 
· Het blikveld: de vrije ruimte die nodig is om de historische buitenplaats of het kasteel in het

landschap te herkennen.

 

Richtpunt:
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· Ontwikkelingen zijn gericht op verbetering en versterking van de kenmerken en waarden van het

landgoed/ kasteel en het behouden of versterken van de relatie van het landgoed met zijn

omgeving.

 

Historische molens
 

Historische molens zijn markante monumenten en blikvangers in het landschap, zowel in het stedelijk

als het landelijk gebied.

 

Richtpunt:
 

· Behouden en versterken van monumentale windmolens in hun omgeving als ensemblewaarde.

 

Historische vaarwegen
 

De historische vaarwegen hebben de uitstraling van regionale landschappelijke dragers door eenheid

en samenhang in de inrichting van de oevers en begeleidende beplanting en door de vormgeving van

kruisende infrastructuur. Er is aandacht nodig voor zicht op en vanaf het water.

 
 

Als ontwikkelingen plaatsvinden aan kanalen en vaarten buiten het stedelijk gebied, dan dragen deze

bij aan versterking van hun rustige en voorname karakter, behoud en versterking van erfgoed als

identiteitsdragers en herstel van continuïteit (ook aanliggend landschap) waar nodig.
 
De oevers van rivieren, vaarten, kanalen en plassen zijn waar mogelijk openbaar toegankelijk.

 

Richtpunten:
 

· Om oevers en water openbaar toegankelijk en beleefbaar te houden is er geen ruimte voor

verdere verdichting en privatisering van de oevers, direct grenzend aan het water. 
· Ontwikkelingen aan kanalen en vaarten buiten het stedelijk gebied dragen bij aan de versterking

van het karakter van de kanalen en vaarten.

 

Neder-Germaanse Limes
 

De Limes is de aanduiding van de noordgrens van het voormalige Romeinse rijk, die zich in Europa

uitstrekt van de Balkan tot in Engeland. In Nederland vormt de Rijn de noordgrens. In Zuid-Holland

wordt de Limes gevormd door een zone langs de Oude Rijn, van de grens van Zuid-Holland met

Utrecht tot aan de kust bij Katwijk, en door een zone langs het Rijn-Schiekanaal, vanaf Leiden naar

Voorburg. De kernwaarden betreffen: verspreide, losse militaire complexen en infrastructuur (forten,

wachttorens, militaire kampementen, havens, scheepswrakken en aanlegplaatsen); steden, grafvelden

en (water)infrastructuur die redelijkerwijs behoren tot de militaire centra; verbindende structurerende

elementen als de rivier (gereconstrueerde bedding van Beneden-, Kromme en Oude Rijn in de

Romeinse tijd), de Limesweg en enkele andere stukken infrastructuur als het Kanaal van Corbulo en

de weg tussen Nijmegen en Rijn. De Limes kan gebruikt worden als inspiratiebron voor ruimtelijke

ontwikkelingen binnen deze zone, waar mogelijk door een koppeling te leggen met (nieuwe)

recreatieve routes.

 

Richtpunt:
 

· Ontwikkelingen dragen bij aan het behoud en de herkenbaarheid van de Limes en de elementen

die daar deel van uitmaken.
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Atlantikwall
 

Dit relict van de Duitse bezetting is onderdeel van een verdedigingslinie langs de Noordzeekust van

Noorwegen tot Spanje. De Atlantikwall bestond uit kustbatterijen, versperringen (o.m. tankvallen,

drakentanden, muren) en ondersteuningsbunkers. Deze relicten vormen een tastbaar onderdeel van

de recente wereldgeschiedenis. Aandacht is gewenst voor de beleefbaarheid van de linie als geheel,

voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid.

 

Richtpunt:
 

· Ontwikkelingen dragen bij aan het behoud van de elementen van de Atlantikwall.
 

Deltawerken
 

De Deltawerken zijn het resultaat van de grote waterstaatkundige ingrepen na de watersnoodramp

van 1953. Ze beschermen het land tegen de zee en vormen de iconen van de recente

waterstaatkundige geschiedenis van Zuidwest-Nederland. Ze vervullen tevens een belangrijke rol in

de ontsluiting van de eilanden in de delta en zijn landschappelijk markant aanwezig en beleenbaar.

 

Richtpunt:

· Ontwikkelingen op of nabij de Deltawerken dragen bij aan het beleefbaar houden van de robuuste

waterstaatkundige identiteit van de Deltawerken.

 

Groengebieden

 

Natuur
 

Natuurgebieden in Zuid-Holland zijn te onderscheiden naar hun ligging in het landschap. Inrichting en

beheer zijn dan ook gerelateerd aan het onderscheid tussen kust-, delta- en veenlandschap. Het

betreft een samenhangend netwerk van unieke natuurlandschappen dat toegankelijk en beleefbaar is

in evenwicht met de ecologische draagkracht ter plaatse.

 

Richtpunt:
 

· Ontwikkelingen behouden of herstellen de wezenlijke natuurkenmerken en waarden van een

gebied. 
· Toegankelijkheid en gebruik zijn in evenwicht met de ecologische draagkracht ter plaatse.

 

Recreatie
 

Recreatieterreinen liggen veelal op de overgang van de stedelijke dynamiek naar het luwe buiten. De

kwaliteit van deze overgangen kan versterkt worden door het vergroten van de robuustheid,

continuïteit, beleefbaarheid en aantrekkingskracht van zowel de recreatie- als de natuurgebieden. Een

wezenlijk kenmerk van de recreatiegebieden is het openbaar parkkarakter. Een divers aanbod aan

recreatiegebieden vergroot de aantrekkelijkheid van de provincie. De inrichting van de gebieden is

gebaseerd op de ligging ten opzichte van het stedelijk weefsel, de recreatievraag, de landschappelijke

kenmerken ter plaatse en de ligging ten opzichte van andere stedelijk groen. Het aanbod wordt

hierdoor specifieker en sterker verbonden met de Zuid-Hollandse kwaliteiten.

 

Richtpunten:
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· Ontwikkelingen vergroten de diversiteit in ruimtelijke inrichting en programma tussen de

verschillende recreatie- en groengebieden. 
· Recreatieve routes dragen bij aan een betere verbinding van de buitenstedelijke groengebieden

onderling en met de stedelijke groen- en waterstructuur.
 
· Ontwikkelingen dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit ter plaatse en de samenhang

tussen het binnenstedelijk en buitenstedelijk groen. 
· (Her)inrichting van recreatiegebieden is gebaseerd op de ligging ten opzichte van het stedelijk

weefsel, de recreatievraag, de landschappelijke kenmerken ter plaatse en de ligging ten opzichte

van andere stedelijk groen. 
· Ontwikkelingen behouden of versterken de openbaarheid van recreatiegebieden.
 

Groene buffers
 

De groene buffer is een niet verstedelijkt landschap van relatief beperkte omvang tussen of grenzend

aan de steden. De bufferende werking hiervan is van grote waarde. De kwaliteit “niet-verstedelijkt

gebied" of luwte blijft behouden of wordt waar mogelijk versterkt.

 

Richtpunten:
 

· Er vinden geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen plaats in de bufferzone.
· Nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan de recreatieve gebruiks- en belevingswaarde en de

contrastkwaliteit met het stedelijk gebied.

 

Rust en openheid

 

Stiltegebieden
 

De stiltegebieden zijn de (relatief) luwe gebieden met beperkte verstedelijking, waar het dagelijks

geluid de 40 decibel niet overstijgt. Hier vindt men rust en stilte als contrast met het dynamisch

stedelijk gebied.

 

Richtpunt:
 

· In de stiltegebieden is alleen ruimte voor “gebiedseigen” geluid.

 

Graslanden Bollenstreek
 

De graslanden zijn waardevol vanwege hun open karakter, structurerend effect en belang voor

weidevogels. Ze zijn een kenmerkend, maar inmiddels zeldzaam onderdeel van het bollenlandschap.

 
Richtpunt:
 

· In de graslanden wordt uitsluitend ruimte geboden voor nieuwe ontwikkelingen met een

aantoonbare meerwaarde voor de ruimtelijke kwaliteit van de graslanden.

 

Openbaar vervoerpanorama's
 

De zogeheten OV-panorama’s zijn die plekken waar sprake is van een hoogwaardige Zuid-Hollandse

reiservaring. Er is sprake van een beleefbaar en zichtbaar landschap dat typisch is voor Zuid-Holland.

Naast het criterium uniciteit vormen de kroonjuwelen hiervoor de basis. Hier wordt specifieke aandacht

gevraagd voor de visuele relatie tussen spoor en landschappelijke omgeving. Draag zorg voor behoud
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of verbetering van de openheid (zicht op het omringende landschap) en respecteer de bestaande

kwaliteiten binnen het panorama.

 

Richtpunt:
 

· Ontwikkelingen binnen OV-panorama’s dragen zorg voor behoud of verbetering van de bestaande

kwaliteiten (waaronder openheid) en het zicht vanuit de trein op het omringende landschap.

 

Fiets- en wandelroutes
 

Het netwerk van fiets- en wandelpaden (indicatief op kaart weergeven) en vaarwegen verbindt een

verscheidenheid van stedelijke en landelijke gebieden, natuur- en recreatiegebieden en andere

toeristische trekpleisters. Dit netwerk is bedoeld als ontsluiting, maar ook als middel om stad en

landschap van Zuid-Holland te ervaren. Recreatieknooppunten in dit netwerk zijn de overstapplaatsen

tussen verschillende vervoersmodaliteiten als auto, fiets of kano. Deze kunnen een toeristisch-

recreatieve bestemming op zich zijn. Een samenhangend, gevarieerd en aantrekkelijk stelsel van

gebieden en routes vraagt om het opheffen van barrièrewerking of het toevoegen van ontbrekende

schakels. De basis van een regionaal fijnmazig netwerk wordt gevormd door de langeafstandroutes

aangevuld met stadlandverbindingen.
 

Recreatieve ontwikkelingen (bij voorkeur rond knooppunten) worden gebaseerd op een regionale

recreatieve uitwerking naar routes en bestemmingen (transferia, poorten en toeristische

overstappunten). Voor de uitbreiding van recreatieve voorzieningen wordt waar mogelijk gebruik

gemaakt van cultuurhistorisch erfgoed, maar kunnen ook nieuwe bijzondere locaties worden

toegevoegd. Gangbare maaswijdten in een routenetwerk zijn voor wandelaars 0.5 km en voor fietsers

2 km.
 

Verbeteren van de recreatieve gebruikswaarde en belevingskwaliteit van de vaarnetwerken kan door

het toevoegen van nieuwe verbindingen of het wegnemen van obstakels. Havens, aanlegplaatsen en

dergelijke zijn onderdeel van het netwerk.

 

Richtpunten:
 

· Voorkomen van (nieuwe) obstakels en omwegen in het recreatief netwerk.

· Recreatieve voorzieningen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan recreatieknooppunten in het

recreatieve netwerk. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van het cultuurhistorisch erfgoed of

andere recreatief interessante locaties.
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9. Integrale tekst: ruimtelijke hoofdstructuur
 
Integraal kaartbeeld
De ruimtelijke hoofdstructuur toont de essentie en de samenhang van verschillende ruimtelijke
beleidskeuzes uit de Omgevingsvisie. Het integrale kaartbeeld van de ruimtelijke hoofdstructuur is
opgebouwd uit de volgende kaartbeelden:

  
1 . Het dagelijks stedelijk systeem, dat bestaat uit de stedelijke agglomeratie en de daarmee via HOV

verbonden regiokernen.
2. De hoogstedelijke zone tussen Leiden en Dordrecht.
3. het logistiek-industriële systeem van mainport, greenports langs vaarwegen en zware

infrastructuur.
4. de samenhang van grote landschappelijke eenheden met de stedelijke agglomeratie.
5. de groene ruimte en de  groenblauwe structuur.
6. het bodem- en watersysteem.
7. Energie.
 
Aanvullend hierop toont de ruimtelijke hoofdstructuur van de ondergrond indicatief de ruimtelijke
situatie van de ondergrond.
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Ruimtelijke hoofdstructuur van de ondergrond
 

De drukte in de ondergrond neemt toe als gevolg van nieuwe mogelijkheden om de ondergrondse
ruimte te benutten en de toenemende druk op de bovengrondse ruimte. Dat vraagt om een actieve
ordening van ondergrondse functies, afgestemd met bovengrondse ontwikkelingen, in een
driedimensionale planvorming (3D-ordening).

  
De ruimtelijke hoofdstructuur van de ondergrond toont indicatief en informatief de huidige ruimtelijke
situatie van de ondergrond en strategische doelstellingen voor de ondergrond. De kaart verbeeldt de
grotere ondergrondse infrastructuur van bovenlokaal belang én de gebieden met een specifieke
betekenis vanuit een ondergronds belang. Onder de grote ondergrondse infrastructuur van
bovenlokaal belang zijn meegenomen de (buis)leidingen, warmtenetwerken, tunnels in het openbaar
vervoer en wegennetwerk. Gebieden met een specifiek ondergronds belang hebben betrekking op de
bescherming/reservering voor de drinkwatervoorziening, de ambitie voor bodemenergie, de stimulering
van ondergrondse waterberging, aardkundige waarden en hoge archeologische waarden.
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Dagelijks stedelijk systeem
 

De provincie koppelt de ruimtelijke ontwikkeling aan het op orde brengen en opwaarderen van het

mobiliteitsnetwerk. De nog beschikbare capaciteit op dat netwerk helpt om keuzes te maken over
verdichting en concentratie in de bebouwde ruimte. Zo wordt zowel het mobiliteitsnetwerk als de
bebouwde ruimte beter benut.

  
Het ruimtelijk beleid en het mobiliteitsbeleid dragen beide bij aan de concurrentiekracht van Zuid-
Holland. Het behalen en benutten van schaal- en clustervoordelen is daarbij een belangrijke
voorwaarde voor een gevarieerde en innovatieve economie.

  
Schaal- en clustervoordelen bepalen in hoge mate de agglomeratiekracht. Ze ontstaan bij een
concentratie van wonen, werken en (kennis)voorzieningen in centra en vervoersknooppunten, en
uitstekende verbindingen met en tussen die centra en knooppunten.

  
Voor mobiliteit stelt de provincie de behoefte van de mobiliteitsgebruiker centraal. Dit betekent zo veel

mogelijk keuzevrijheid tussen vervoersalternatieven en een integrale benadering van het netwerk.

  
Voor de bebouwde ruimte streeft de provincie naar een compact, samenhangend en kwalitatief
hoogwaardig bebouwd gebied. De provincie zet ten eerste in op verdichting, concentratie en
specialisatie binnen het bestaand stads- en dorpsgebied, en ten tweede op een hiërarchie van
knooppunten en centra met een goede onderlinge bereikbaarheid.
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Hoogstedelijke zone
 

Kennis, hoogstedelijke voorzieningen en de diensteneconomie zijn en worden geconcentreerd in het

deel van de stedelijke agglomeratie dat ligt rond de lijn Leiden-Dordrecht. Deze ‘hoogstedelijke zone’
kenmerkt zich door een goede connectiviteit, hoogwaardige stedelijke voorzieningen en een
internationaal onderscheidende kennisinfrastructuur van universiteiten, kennis- en
onderzoeksinstellingen en science parken. De kwaliteit van de kennisinfrastructuur is sterk bepalend
voor de mate waarin de regio in staat is nieuwe kennis te ontwikkelen en toponderzoek, buitenlandse
bedrijven en kenniswerkers aan te trekken. De kennisinfrastructuur vormt daarmee een belangrijk
onderdeel voor een concurrerend vestigingsklimaat.

  
De Zuid-Hollandse kennisinfrastructuur bestaat uit een select aantal locaties. Deze locaties
onderscheiden zich door een sterke concentratie van kennisintensieve bedrijvigheid rondom een
universiteit, kennisinstituut en/of Research & Development bedrijf en een hoge mate van inhoudelijke,
organisatorische en fysieke verbondenheid. De locaties vormen daardoor een samenhangende
kennis-as.

  
De ruggengraat van deze kennis-as wordt gevormd door enerzijds de scienceparken Bio Science
Park in Leiden en Oegstgeest, TIC-Delft (TU/Technopolis, Biotech Park), Rotterdam EUR Hoboken en
EUR Woudestein en ESTEC/Space Business Park en anderzijds de kenniscentra. De kenniscentra
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vallen uiteen in twee types. Ten eerste zijn er de kenniscentra waar kennisintensieve bedrijvigheid en
gerelateerd onderwijs elkaar ontmoeten zoals Leerpark Dordrecht, Horticampus Naaldwijk/Bleiswijk,
Den Haag Internationale Zone, RDM campus Rotterdam, Dutch Innovation Factory Zoetermeer.
Daarnaast zijn er de grote researchcentra van ondernemingen zoals Shell Exploration, Unilever
Vlaardingen en AKZO Sassenheim. 
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Logistiek- industrieel systeem
 

Het logistiek-industriële systeem langs rivieren en zware infrastructuur bundelt de hoofdstromen van

goederen en het havenindustrieel complex, de greenports, de logistieke dienstverlening en de

gerelateerde kenniscentra. De mainport en de greenports zijn schoolvoorbeelden van volwassen
clusters die tot de wereldtop behoren. De provincie wil die toppositie behouden en waar mogelijk
versterken en streeft naar synergie van mainport Rotterdam en greenports.
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Landschappelijke eenheden
 

De groene ruimte bestaat uit de overwegend onbebouwde ruimte buiten de steden, dorpen, linten en
kassen en uit de stedelijke groen- en waterstructuur. Deze groene ruimte, en daarbinnen vooral de
natuur en het cultureel erfgoed, heeft een intrinsieke waarde. De groene ruimte draagt in hoge mate bij
aan de biodiversiteit in de provincie en kent kwaliteiten die onderscheidend en uniek zijn vanwege de

typisch Zuid-Hollandse combinatie van deltalandschappen: het kustlandschap, het veenlandschap

en het rivierdeltalandschap. Deze landschappen zijn ontstaan op het grensvlak van zout en zoet, van
land, zee en rivieren. Ze vormen de grondslag voor de identiteit van de bebouwde en de groene ruimte
in de provincie en vertellen de geschiedenis van Zuid-Holland.

  
Belangrijk is het versterken van de economische kracht van de groene ruimte. De provincie wil ruimte
bieden voor agrarisch ondernemerschap en andere economische activiteiten die passen bij de
gebiedskwaliteiten. Ruimtelijke ontwikkelingen die maatschappelijk en economisch gewenst zijn,
moeten bijdragen aan de balans tussen de instandhouding, benutting en versterking van de bestaande
gebiedskwaliteiten.

  
Te midden van de grote steden heeft het Groene Hart grote aantrekkingskracht vanwege de
ruimtelijke kwaliteiten, de aansluiting op internationale vervoersknooppunten (Schiphol en Rotterdam)
en de vele producten en diensten voor de stedelingen.
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Groene ruimte
 

De groene ruimte in Zuid-Holland is veelzijdig. De grote agrarische cultuurlandschappen behoren
ertoe, net als de wateren in de flanken van de provincie en de natuurgebieden. Ook de kleinere
landschappen en groengebieden in de nabijheid van de steden dragen bij aan de veelzijdigheid van de
groene ruimte, evenals de groen- en waterstructuren in de stad zelf die als ‘haarvaten’ van de
onbebouwde ruimte het stedelijk gebied dooraderen. De economie van het landelijk gebied is bijna net
zo divers als die van het stedelijk gebied. Zowel bezien vanuit de economische vitaliteit als vanuit de
ruimtelijke kwaliteit is een benadering uitsluitend gericht op functiescheiding in het landelijk gebied niet
langer effectief.

  
De provincie zet in op een betere, gebiedsgerichte verweving van de verschillende ‘klassieke’ functies

in de groene ruimte (landbouw, natuur, recreatie, water, cultuurhistorie) en een betere relatie tussen

stad en land. Een gezamenlijke opgave is om de groene kwaliteiten zowel binnen als buiten de stad te
versterken en de samenhang tussen stedelijke parken, recreatiegebieden, natuurgebieden en
agrarisch landschap te vergroten. De provincie zet daarom in op de groenblauwe structuur. Dat is
een samenhangend stelsel van verschillende groene ruimtes en routes die stad en land met elkaar
verbinden: de grote parken en groenblauwe dooradering in de stad, recreatieve stad-land verbindingen
en poorten, recreatiegebieden om de stad, de groene buffers en belangrijke recreatieve routes in het
landelijk gebied.
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Bodem- en watersysteem
 

Klimaatverandering, toenemende verzilting, inklinking en het veranderend ruimtegebruik (ook in de

ondergrond) vergen aanpassingen van en keuzes in het bodem- en watersysteem, die in veel gevallen

invloed hebben op de ruimtelijke ordening. Deze keuzes hebben het achterliggende doel dat Zuid-
Holland beschermd blijft en dat het mogelijk blijft om water in zijn vele hoedanigheden beter te
benutten. De kwaliteit en functionaliteit van water dienen optimaal te zijn en vragen permanent om
verbetering en bescherming.
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Bij aanpassingen aan het watersysteem gelden twee uitgangspunten: ze zijn klimaatbestendig en de
natuurlijke processen krijgen, waar dat kan, meer ruimte of worden beter benut. Delen van Zuid-
Holland hebben te maken met een specifiek probleem: de daling van de veenbodem.. Het proces
van bodemdaling kan niet volledig worden gestopt (zonder ingrijpende vernatting). Op lange termijn
gaat het veenlandschap onvermijdelijk veranderen. Dat kan consequenties hebben voor het
ruimtegebruik. Bodemdaling veroorzaakt verder een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen. Oxidatie
van veenweidegebieden vormt de grootste bron van emissie uit landgebruik
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Energie
 

De provincie streeft naar een substantiële verhoging van het aandeel duurzame energie in Zuid-

Holland. Hierbij wordt rekening gehouden met de kenmerken van Zuid-Holland, namelijk relatief veel
industrie, weinig onbebouwde ruimte en veel windvermogen. De provincie spant zich daarnaast in om
Europese en nationale energiedoelen in de breedte te bereiken, namelijk het realiseren van de
reductie van energiegebruik en uitstoot van broeikasgassen (met name CO2).

  
De provincie werkt op een integrale manier aan het bevorderen van de energietransitie. In de breedte
gaat het om het toewerken naar besparing, opwekking en CO2-reductie op vele terreinen, waarbij de
mainport, de greenports, het stedelijk gebied en mobiliteit alle van belang zijn. In het licht van de
reductie van broeikasgassen is ook het tegengaan van bodemdaling een relevant onderwerp (het gaat
hierbij om CO2 en methaan).


