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Geachte Statenleden, 

In de commissie Klimaat, Natuur en Milieu (KNM) van 17 juni 2020 is vanuit Gedeputeerde Staten

aangegeven mogelijke verbindingen tussen Sport en Recreatie en Erfgoedlijnen te onderzoeken.

Tijdens de Begrotingsbehandeling KNM op 11 november 2020 heeft u hier nogmaals aandacht

voor gevraagd en daarbij ook de relatie gelegd met Gezond en Veilig. Met deze brief willen wij u

informeren over de verbindingen die wij nu al zien tussen Sport en Recreatie en de andere

beleidsterreinen. Hierbij ligt de basis bij de volgende startnotities: startnotitie Sport en recreatie,

startnotitie Gezond & Veilig en de startnotitie Toerisme. 

In het kader van de erfgoedlijnen dragen veel projecten bij aan het stimuleren van beweging en

toerisme om de hoek. Bijvoorbeeld de erfgoedlijn Landgoederenzone. Dit is de groene zone

tussen de grote steden en deze is van oorsprong aangelegd om de drukte van de stad te

ontvluchten. Omgekeerd draagt het beleidsveld Sport en Recreatie bij aan het extra beleven van

het cultureel erfgoed, er zal in de omgeving rondom Kinderdijk een roedenloods voor educatie

worden ontwikkeld. Samen met Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) zal vanuit recreatie

een wandel -en fietspad worden doorgetrokken om het gebied beter beleefbaar en bereikbaar te

maken. SWEK beheert en exploiteert dit UNESCO Werelderfgoed. 

Zo zijn er ook de erfgoedlijnen Trekvaarten, Waterdriehoek en de Limes langs de Oude Rijn

waarbij waterrecreatie een belangrijke rol speelt. In 2021 worden net als voorgaande jaren met

subsidie van de provincie diverse projecten uitgevoerd die een bijdrage leveren aan sport en

bewegen, waaronder wandelroutes, fietsroutes, ruiterroutes, vaarroutes en het realiseren van

aanlegsteigers. Bij de erfgoedlijn Trekvaarten is een subsidie toegekend voor het in ere herstellen

van Park Vreugde en Rust in Voorburg. Vanuit de subsidieregeling Waterrecreatie wordt hier

bijgedragen aan het realiseren van een aanlegvoorziening. Daarnaast wordt er vanuit

Waterrecreatie bijgedragen aan een aanlegvoorziening in Delfshaven voor de vaarondernemer

iKapitein. Langs de Oude Rijn worden verschillende voorzieningen aangelegd en recreatieve

http://www.zuid-holland.nl


Ons kenmerk

PZH-2020-760469187 

2/2

producten ontwikkeld om de Limes nog beter, over het water, te beleven. Hiervoor is bij de

erfgoedlijn een aanvraag gedaan. Dit bevordert de vaarrecreatie rondom de Hollandse Plassen.

Met het provinciaal innovatieteam wordt gekeken naar een betere digitale ontsluiting van de

recreatieroutes in de provincie waarbij ook de erfgoedlijnen worden betrokken. Het innovatieteam

bereidt in het kader van het Startup in Residence programma een uitvraag voor om te komen tot

innovatieve oplossingen. 

Vanuit het beleidsveld Gezond en Veilig wordt gewerkt vanuit het concept positieve gezondheid

Dit concept bevat 6 pijlers; lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, mentaal welbevinden,

zingeving, meedoen en kwaliteit van leven. Deze aspecten spelen een belangrijke rol bij de

koppeling met Sport en Recreatie. Bij de ontwikkeling van erfgoedlijnen zijn ongeveer 300

partners betrokken die samenwerken aan het beter beleefbaar maken van erfgoed. Mooie

voorbeelden van meedoen bij erfgoed zijn het bewonersinitiatief om landgoed Ockenburgh een

nieuw leven te geven en het bezoekerscentrum NIGRVM PVLLVM over de Limes in

Zwammerdam bij zorginstelling Ipse de Bruggen. Hier kan dan ook de relatie met zingeving

vanuit gezondheid gelegd worden. De Startnotitie Gezond en Veilig is begin november met

Provinciale Staten gedeeld. 

Op basis van de Startnotitie Toerisme Zuid-Holland is begin november een subsidieregeling 

opengesteld voor het in balans brengen van toerisme in Zuid-Holland met de leefomgeving.

Toerisme wordt daarbij als middel ingezet voor andere maatschappelijke opgaven. Projecten die

leiden tot de vergroting van de toeristische aantrekkelijkheid van Zuid-Holland en aantoonbaar

bijdragen aan andere provinciale beleidsprestaties komen voor subsidie in aanmerking. Het

betreft een brede regeling, bedoelt om de sector te ondersteunen en creatieve ideeën te

stimuleren; om zo ook een beter beeld te krijgen van de plannen en behoeften die er leven bij

onze partners. Deze kennis kan ook bijdragen aan een beter zicht op de mogelijkheden voor

verbindingen met onder andere Sport en Recreatie en Erfgoedlijnen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
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