
• Thema Water en Groen (ambities 5 en 7)

1. Ganzenrustgebieden (Srg  § 2.1)

2. Agrarische structuurversterking voor de
grondgebonden landbouw (Srg  § 2.2)

3. Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering
natuurwaarden (Srg  § 2.3)

4. Groenparticipatie  (§ 2.4) en Betrokkenheid groen en
natuur (Srg  § 2.5)

5. Verwerving en inrichting ecologische verbindingen
(Srg § 2.6)

6. Subsidie ingevolge artikel 10 Natuurbescherming
1998 (Srg  § 2.7)

7. Innovatieve pilots Groene Cirkels (Srg  § 2.8)

8. Boerenlandpaden (Srg  par. 2.9)

9. Stimulering maatschappelijke initiatieven op
Duurzame Landbouw (Srg  § 2.10)

10. Langeafstand fietsroutes (Recreatieve
routenetwerken par. 2.11)

11. Ruiter- en menpaden: achterstallig grootonderhoud
fase 1 (Recreatieve routenetwerken par. 2.11)

12. Recreatieve vaarwegen (Recreatieve routenetwerken
par. 2.11)

13. Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en
oppervlaktewater (begrotingsdoel 1.2)

14. Behouden en versterken van biodiversiteit, natuur en
landschap (begrotingsdoel 1.4)

15. Duurzame economische rendabele grondgebonden
landbouw: innovatieve landbouw (begrotingsdoel 1.5)

16. Duurzame economische rendabele grondgebonden
landbouw: LEADER (begrotingsdoel 1.5)

17. Ondersteunen jonge landbouwers (begrotingsdoel
1.5)

18. Natuur- en landschapsbeheer (SNL)

19. Natuurcompensatie

20. Gebiedsprogramma’s groen (SGG)

Inhoudsopgave



• Thema Economie (ambitie 4)

1. MKB  Innovatiestimuleringsregeling  Topsectoren  ZH
(MIT ZH)

2. EFRO Kansen  voor West II

3. InnovationQuarter

4. Stageplaatsen  MBO en HBO Zuid-Holland

5. Planvorming  bedrijventerrein

6. Planvorming  detailhandel

7. Herstructurering, ontwikkeling  en planvorming
bedrijventerreinen

8. Campussen

9. Human  Capital

10. Ondersteuning  aflopende  BIZZen  bedrijventerreinen

11. Regionale  Netwerken  voor  Innovatie  Zuid-Holland
(RNIZ)

Inhoudsopgave

• Thema Milieu (ambitie 7)

1. Opruiming  drugsafval Zuid-Holland

2. Impuls  Omgevingsveiligheid  2015 – 2020

• Thema Cultuur (ambitie 4)

1. Rijksmonumenten  restauratie  en herbestemming

2. Molens  2013

3. Erfgoedlijnen

4. Publieksbereik archeologie

5. Cultuurparticipatie: subsidie  voor  het in  stand houden  van
een beperkte  basisvoorziening  voor  de  volgende  vier
instellingen: Kunstgebouw, Popunie, Jeugdtheaterhuis
Zuid-Holland en Stichting  Educatieve  Orkest Projecten
(SEOP).

6. Erfgoedhuis: subsidie  voor  het ondersteunen  van  de
uitvoering  van het provinciale erfgoedbeleid  in brede  zin.

7. ProBiblio: subsidie  voor  het ondersteunen  van  openbare
bibliotheken  in Zuid-Holland.

8. Toerisme



• Thema Energie (ambitie 3)

1. Energie  op bedrijventerreinen

2. Asbest eraf? Zon er op!

3. Lokale  initiatieven energietransitie

4. Zonnig  Zuid-Holland (de  opvolger  van  Asbest eraf? 
Zon er op!)

5. Energie-infrastructuur op industrieterreinen

• Thema’s ‘Bestuur’, ‘Gebiedsgerichte projecten’

en ‘RWB’ (ambities 1 en 6)

1. Bevorderen  intergemeentelijke  samenwerking  Zuid-
Holland (thema Bestuur)

2. Gebiedsgerichte  projecten  (thema Gebiedsgerichte
projecten)

3. Spreiding  sociale  woningbouw

• Thema Mobiliteit (ambitie 2)

1. Infrastructurele  projecten  (§2)

2. Bedrijfsvervoer Wet sociale  werkvoorziening  (§10)

3. Gedragsbeïnvloeding  verkeersveiligheid  (§11)

4. Veerprojecten  (§12) en Veerinfrastructuur (§13)

5. Fietsprojecten  (§14)

6. Energietransitie  in mobiliteit (§16)

7. Openbaar  vervoer  over  weg, spoor, water  (§3 en
§4)

8. Buurtbussen  (§6 en §7)

9. Toegankelijkheid  bushaltelocaties  (§8)

10. Sociale  veiligheid  (§9)

11. Collectief vraagafhankelijk vervoer (§5)

12. Reizigersplatform (§15)

13. R-net projecten  (§16A)

14. Kwaliteitsnet Goederenvervoer

15. Experimenten  Vernieuwingen  Mobiliteit

16. KTA Move

Inhoudsopgave



Thema Water en Groen (ambities 5 en 7)



Beleid ganzenrustgebieden: Eén logisch denkraam

Beleidsinstrumenten

beleidstheorie 2.1 (versie juli 2020)

5.1.2 Bevorderen

biodiversiteit

-------------

Behoud en versterking

biodiversiteit

Bieden ongestoorde
foerageermogelijk-heden

voor overwinterende
beschermde inheemse

ganzen
én

bieden van een alternatief
aan de agrariërs voor het
naar elkaar toejagen van

deze ganzen

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)
Product Deelproduct Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Subsidieregeling Groen
Zuid-Holland 2016, § 2.1

Ganzenrustgebieden

Meer ongestoord
foeragerende

overwinterende
beschermde

inheemse ganzen in
de drie rustgebieden

Ongestoorde
foerageermogelijk-

heden
voor

overwinterende
beschermde inheemse

ganzen
in drie

ganzenrustgebieden

Nalaten verjaging
overwinterende

beschermde inheemse
ganzen in drie

ganzenrustgebieden

Vogelrichtlijn, Verdrag
van Bonn

Beleidsvisie Groen

Aantrekkelijke
groene en gezonde

leefomgeving.

5-1 Gezonde natuur

Ambitie 5 Versterken

natuur in Zuid-Holland

Zuid-Holland wil een

toonaangevende

provincie zijn waar

mensen met plezier

recreëren.

Met een aantrekkelijke

groene en gezonde

leefomgeving.



Beleid Agrarische structuurversterking : Eén logisch denkraam

Beleidsinstrumenten

beleidstheorie 2.2 (versie juli 2020)

5.1.2. Bevorderen

biodiversiteit

-------------

Behoud en versterking

biodiversiteit

door
Versterking agrarische

structuur door verbeterde
ligging van kavels

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)
Product Deelproduct Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Subsidieregeling Groen
paragraaf 2.2

Per jaar nemen
tenminste 47

agrarische bedrijven
deel aan een vrijwillige

kavelruil. Een
kavelruilproject wordt
door derden opgestart

en deelname is
vrijwillig.

Verbeterde
kavelstructuur

voor
agrarische

bedrijfsvoering

-Uitvoeren activiteiten
die leiden

tot verbeterde
kavelligging
(zie bijlage)

door
Derde partijen

ondernemen ‘in het veld’

binnen een
kavelruilproject.

- Afsluiten 
kavelruilproject met

formele aktepassering.

Beleidskader:
Beleidsvisie Groen

Aantrekkelijke
groene en gezonde

leefomgeving.

5-1 Gezonde natuur

Ambitie 5 Versterken

natuur in Zuid-Holland

Zuid-Holland wil een

toonaangevende

provincie zijn waar

mensen met plezier

recreëren.

Met een aantrekkelijke

groene en gezonde

leefomgeving.



Beleid  Soorten leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden: Eén logisch denkraam

Beleidsinstrumenten

beleidstheorie 2.3 (versie juli 2020)

5.1.2 Bevorderen

biodiversiteit

-------------

Behoud en versterking

biodiversiteit

door
Versterken en

beschermen van aantallen 
dier- en plantensoorten,

waaronder
populaties

van bedreigde soorten

Verhogen van de
natuurwaarden in Zuid-

Holland

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)
Product Deelproduct Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

SRG § 2.3 Soortenbeleid

Openstellingsbesluit
(uitwerking SRG §2.3)

Omgevings-

Verordening

-Natuurwaarden in het
Natuurnetwerk

Nederland (NNN),
voorheen de herijkte

Ecologische
Hoofdstructuur (EHS),
blijven voldoen aan de

ambitie uit het
natuurbeheerplan

-Het Natuurnetwerk in
Zuid-Holland is

compleet inclusief de
ecologische
verbindingen

-Instandhoudings-
doelen Natura 2000 zijn

behaald met behoud
van economische
ontwikkelruimte
(conform PAS)

-Versterkte en beter
beschermde dier- of

plantensoort waaronder
populaties van

bedreigde soort.

-Verhoogde 
natuurwaarden in Zuid-

Holland
(cfm model)

-Ontwikkelen nieuwe
natuur: in hectares (zie:

Waar staat je
provincie.nl)

-Beheren natuur:
beheerde hectares als

percentage van de
boogde hectares, binnen
en buiten Natuurnetwerk

Nederland

door
Nader bepalen via

Openstellingsbesluit voor
welke activiteiten

subsidie kan worden
aangevraagd

Wet

natuurbescherming

Visie rijke
groenblauwe
leefomgeving

Aantrekkelijke
groene en gezonde

leefomgeving.

5-1 Gezonde natuur

Ambitie 5 Versterken

natuur in Zuid-Holland

Zuid-Holland wil een

toonaangevende

provincie zijn waar

mensen met plezier

recreëren.

Met een aantrekkelijke

groene en gezonde

leefomgeving.

http://www.waarstaatjeprovincie.nl/Paginas/Bestuur/Benchmark-dashboard-BBV.aspx


Beleid Groenparticipatie: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 2.5 en 2.11 - deel Groenparticipatie (versie dec 2020)

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)
Product Deelproduct Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

7.2 Gezonde en

bewegingsvriende-

lijke leefomgeving

De groenbeleving en
de betrokkenheid van

de Zuid-Hollandse
burger bij het groen

vergroten.

Ambitie 7 Gezond

en veilig Zuid-

Holland

Zuid-Holland wil een
toonaangevende

provincie zijn waar
mensen met plezier

recreëren.

Met een
aantrekkelijke groene

en gezonde
leefomgeving.

-SRG paragraaf 2.11
(projectsubsidies mbt

Groenparticipatie)
-SRG paragraaf 2.5

Betrokkenheid groen en natuur
(programmasubsidies)

7.2.1 Recreatie, sport,

kennisontwikkeling en

innovatie

------------
Vergroten van

natuurkennis en

natuurbeleving door het

ondersteunen van

actieve betrokkenheid

van mensen bij het

groen in hun omgeving

Stimuleren en
ondersteunen inzet van
burgers voor en in het

groen

Meer groenparticipatie

doordat:

Alle kinderen hebben
en kennen de

mogelijkheden om
buiten in groen te zijn.

Meer burgers zijn
betrokken bij het groen

in Zuid-Holland

Behoud aantal groene
vrijwilligers en een

kleine toename daarvan

- Kinderen in de
leeftijd 4-12 jaar uit
versteende  wijken
verbinden met het

groen.

- Burgers, die de
natuur frequenter
bezoeken doordat
vrijwilligers en/of
beroepskrachten

hen hebben
gestimuleerd om

vaker de natuur in
te gaan.

- Vrijwilligers, die
vertellen over
natuur, natuur
herstellen en

soorten tellen.

- Vergroende
omgeving door
burgers zelfs,

doordat vrijwilligers
hen gestimuleerd

hebben te
vergroenen

Impulsprojecten
verbreden

vrijwilligerswerk

Uitvoering projecten
natuurkennis en
natuurbeleving

Bieden ondersteunende
infrastructuur voor alle
groene vrijwilligers in

Zuid-Holland

Zuid-Hollanders
verbinden via

natuurbeleving met
maatschappelijke

relevante onderwerpen.

Burgerinitiatieven
uitvoeren ter vergroening

directe leefomgeving
Beleidskader:

Omgevingsvisie
Omgevingsprogramma

Programma De Groene
Motor

Programma Mens en
Natuur

Beleidsinstrumenten



Beleid Completering Natuurnetwerk Nederland inclusief ecologische verbindingen: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 2.6b (versie juli 2020)

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)
Product Deelproduct Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Aantrekkelijke
groene en gezonde

leefomgeving.

5.1 Gezonde natuur

Ambitie 5 Versterken

natuur in Zuid-Holland

Zuid-Holland wil een

toonaangevende

provincie zijn waar

mensen met plezier

recreëren.

Met een aantrekkelijke

groene en gezonde

leefomgeving.

-Subsidieregeling Groen
ZH 2016-§ 2.6

-Verwerving gronden
NNN in eigen beheer en
inrichting ecologische

-Subsidieregeling SKAL
-Omgevingsverordening

5.1.1. Natuur

----------------

Completering Natuurnetwerk

Nederland inclusief

ecologische verbindingen

-Versterken en beschermen
van aantallen  dier- en

plantensoorten, waaronder
populaties van bedreigde- en

icoonsoorten.
-Verhogen van de

natuurwaarden in Zuid-
Holland

- Binnenstedelijk fijnmazig
groenblauw netwerk rijk aan
gevarieerde natuurbiotopen
op diverse gebieden lokaties

en gebouwen met diverse
functies o.a.: recreatie,

klimaatadapatie,
biodiversiteit.

-Toeristische- recreatieve
magneetplekken, waardoor
kernen van natuurgebieden

worden ontzien,ondernemers
extra economische waarde

creëren
- Een jaarlijkse groei van het
aantal hectares NNN en van
het aantal km ecologische
verbindingen, waardoor

natuurgebieden
verbondenworden

-Natuurwaarden in het
Natuurnetwerk

Nederland (NNN),
voorheen de herijkte

Ecologische
Hoofdstructuur (EHS),
blijven voldoen aan de

ambitie uit het
natuurbeheerplan

-Natuurnetwerk in
Zuid-Holland is

compleet inclusief de
ecologische
verbindingen

-Instandhoudings-
doelen Natura 2000

zijn behaald met
behoud van

economische
ontwikkelruimte
(conform PAS)

-Versterkte en beter
beschermde dier- of

plantensoort waaronder
populaties van bedreigde
soort (w.o. icoonsoort).

-Aangelegde
ecologische

verbindingen als
onderdeel van het

Natuurnetwerk
Nederland.

-Aangelegd nieuw
natuurgebied van juiste

kwaliteit

- Verwerven
ecologische

verbindingzone

- Inrichten ecologische
verbindingzone

- Aanleggen nieuw
natuurgebied van juiste

kwaliteit

Beleidsvisie Groen

Beleidsinstrumenten



Beleid Natuurbeschermingswet 1998: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 2.12 (versie juli 2020)

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)
Product Deelproduct Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

5.1 Gezonde natuur
5.1.2 Bevorderen

biodiversiteit

------------

Behoud en versterking

biodiversiteit

in Zuid-Holland
in klein aantal specifieke 

natuurgebieden
met

specifiek aantal
natuurdoelen.

Ambitie 5 Versterken

natuur in Zuid-Holland

Zuid-Holland wil een

toonaangevende

provincie zijn waar

mensen met plezier

recreëren.

Met een aantrekkelijke

groene en gezonde

leefomgeving.

SGR 2.7

Individuele
subsdiebeschikking

Gebaseerd op bijlage IV
(SGR)

Omgevingsverordening 

Meer weidevogel-
broedparen en

vestiging
meer jonge
weidevogels

Verhogen biodiversiteit
in het landgoedbos,
grasland en vijvers

d.m.v.

bijbehorende beheer,

onderhoud en

inrichting.

-Geschikt
weidevogelgrasland

gerealiseerd als
geschikt leefgebied.

-Kwaliteit van het bos,
grasland, de oevers

en de waterpartijen op
orde gehouden.

-Weidevogelvriendelijk
maaien, plas-dras zetten
van grasland, verhogen

waterpeil, maaien en
afvoeren, snoeien en

baggeren.

-Beheermaatregelen om
de kwaliteit van het bos,
grasland, de oevers en

de waterpartijen op orde
te houden.

Beleidskader:
Beleidsvisie Groen

Beleidsinstrumenten



Beleid groene cirkels: Eén logisch denkraam

Beleidsinstrumenten

beleidstheorie 2.8  (versie juli 2020)

5 Versterken natuur in
Zuid-Holland

De Zuid-Hollandse
bijdrage aan versterking
mondiale biodiversiteit.

Zuid-Holland wil een
toonaangevende provincie

zijn waar mensen met
plezier recreëren.

Met een aantrekkelijke
groene en gezonde

leefomgeving.

5.1 Gezonde Natuur

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)
Product Deelproduct Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Subsidieregeling groen
(Srg), paragraaf 2.8
Innovatieve Pilots
Groene Cirkels

Omgevingsverordening

5.1.2. Bevorderen

biodiversiteit

------------

Behoud en versterking

biodiversiteit

door
Duurzame energie

stimuleren
Stoppen bijensterfte,
versterken bestuiving.
Voldoende en goed

drinkwater
Grondstofkringlopen

Sluiten
Duurzaam vervoer over

water.

Klimaatneutrale
brouwerij Heineken

Wintersterfte honingbij
<10%

Verlagen waterfootprint
bedrijven.
Circulaire

wijze omgaan met
grondstoffen.

Duurzaam
vervoer/transportroutes

Duurzame
bedrijfsterreinen in
relatie omgeving

Groen-blauwe
infrastructuur en meer

biodiversiteit op
bedrijfsterreinen.

Zuiveringmoeras bij
Heineken.

Groene corridor
Heineken – Havenbedrijf

Rdam

Campagne
Bijenlandschap.

Opstarten groene cirkels
(water, functionele

biodiversiteit in de vorm
van plaagregulatie e.d. ,
bijenlandschap, groene

corridor)

Aanleggen groen-blauwe
infrastructuur

Uitvoeren
intentieverklaring Groene

Corridor, pilots Gouwe

Beleidsvisie Groen



Beleid boerenlandpaden: Eén logisch denkraam

Beleidsinstrumenten

beleidstheorie 2.7  (versie juli 2020)

7.2.1. Recreatie, sport,

kennisontwikkeling en

innovatie

------------

Recreatie en

groenbeleving

Realiseren
wandelroutenetwerk

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)
Product Deelproduct Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Subsidieregeling Groen
paragraaf 2.9

Aanleg 
boerenlandpaden door
openstelling agrarische

gronden

Toegankelijke en goed
en veilig te
bewandelen

boerenlandpaden, die
onderdeel vormen van

het provinciaal
wandelroutenetwerk

en waarmee
particuliere gronden
worden opengesteld

voor recreatief
medegebruik

Beloopbaar houden
(maaien) boerenlandpaden
en aanleg en onderhoud
van voorzieningen (zoals

hekjes, loopplanken)

Agrariers ontvangen voor
een boerenlandpad een

openstellingsvergoe
ding van 0,45 cent per
meter per jaar ( 7 jarige

contracten)

Beleidsvisie Groen

Aantrekkelijke
groene en gezonde

leefomgeving.

7.2 Gezonde en

bewegingsvriendelijke

leefomgeving

Verbinden en

ondersteunen

vrijwilligersinzet in het

groen inclusief

maatschappelijke en

groene netwerken

(Groenparticipatie

en betrokkenheid groen

en natuur)

Ambitie 5

Versterken natuur in

Zuid-Holland

Ambitie 7 Gezond

en veilig Zuid-

Holland

Zuid-Holland wil een

toonaangevende

provincie zijn waar

mensen met plezier

recreëren.

Met een aantrekkelijke

groene en gezonde

leefomgeving.



Beleid Maatschappelijke initiatieven duurzame landbouw: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 2.10 (versie juli 2020)

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)
Product Deelproduct Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Aantrekkelijke
groene en gezonde

leefomgeving.

5.2

Toekomstbestendige

landbouw

Ambitie 5 Versterken

natuur in Zuid-Holland

Zuid-Holland wil een

toonaangevende

provincie zijn waar

mensen met plezier

recreëren.

Met een aantrekkelijke

groene en gezonde

leefomgeving.

SRG paragraaf 2.10
(met

Stimuleringsbudget

kleine maatschappelijke

initiatieven)

Uitvoeringsregeling POP-
3

Milieuwetgeving

5.2.1 Vitale landbouw

------------

Verduurzaming

landbouw- en

voedselketen

door
meer Maatschappelijke

initiatieven gestart
gericht op kennis,

ontwikkeling en innovatie
programma’s gericht op

kennis, ontwikkeling en
innovatie

t.b.v.
verduurzaming van de

landbouw- en
voedselketen.

Groter aantal
geslaagde

pilotprojecten /
proeven waarin
de landbouw- en

voedselketen
aantoonbaar

verduurzaming
laat zien

via 
- Verhoging aantal

proeftuinen

- Verhoogde
kennisdeling

Geslaagde pilotprojecten
/ proeven waarin
de landbouw- en

voedselketen
aantoonbaar

verduurzaming
laat zien

via 
Proeftuinen en

kennisontwikkeling

Opzetten en uitvoeren
projecten en initiatieven
voor duurzame innovatie
gericht op verduurzaming

van de landbouw- en
voedselketen

Beleidskader:
InnovatieAgenda

Duurzame Landbouw
Kennis- en
Ontwikkel-
programma

Beleidsinstrumenten



Beleid Kwaliteitsverbetering groengebieden en recreatieve routenetwerken: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 2.23 (versie juli 2020)

7-2-1 Recreatie, Sport,

kennisontwikkeling en

Innovatie

-------------

Verbeterde openbaar

toegankelijke

groengebieden en
recreatieve

routestructuren
en

aansluiting stedelijk
gebied

in
aansluiting

op wensen van gebruikers
(bewoners, toeristen).

Behoud en ontwikkeling
van natuurgebieden en
landschappen waardoor

de biodiversiteit niet meer
achteruit gaat.

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)
Product Deelproduct Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch 5 Best. tact-operationeel

Aantrekkelijke
groene en gezonde

leefomgeving.

7-2 Gezonde en

bewegingsvriendelijke

leefomgeving

Verbinden en

ondersteunen

vrijwilligersinzet in het

groen inclusief

maatschappelijke en

groene netwerken

(Groenparticipatie

en betrokkenheid groen

en natuur)

Ambitie 5

Versterken natuur in

Zuid-Holland

Ambitie 7 Gezond

en veilig Zuid-

Holland

Zuid-Holland wil een

toonaangevende

provincie zijn waar

mensen met plezier

recreëren.

Met een aantrekkelijke

groene en gezonde

leefomgeving.

Subsidieregeling
kwaliteitsverbetering
groengebieden en

recreatieve routenetwerken

Kwalitatief goed hersteld
of ingericht openbaar

toegankelijke

groengebieden en
recreatieve

routenetwerken en
beheerde en

onderhouden ruiter- en
menpaden .

Beter aansluiten groen-
en watergebieden

bij beleving gebruiker,
recreanten.

Gevarieerder aanbod
van recreatieve
voorzieningen

in
aansluiting

op wensen van
gebruikers

cfm prov. Leefstijlenatlas
en

prov. Gebruiksmonitor.

Kwalitatief goed hersteld
of ingericht openbaar

toegankelijke

groengebied en / of
recreatief routenetwerk

w.o.:

-langeafstand fietsroute

(LF);

-fietsknooppunt netwerk;

-stad-landverbinding;

-langeafstand

wandelroute (LAW);

-wandelroutenetwerk

Zuid-Holland 2010-2020;

-toeristisch overstappunt

(TOP);

-recreatieve vaarweg  en

-ruiter- en menpad

(tevens beheerd en

onderhouden)

(NB Kwaliteitsnormen zijn

in ontwikkeling)

Verrichten herstel- of
inichtingsmaatregelen in

groengebieden en
recreatieve

routenetwerken en
beheer en onderhoud

ruiter- en menpaden, wat
bijdraagt aan een

duurzame toename van
de recreatieve waarde of

de biodiversiteit

Beleidsvisie Rijke
Groenblauwe
Leefomgeving

PZG

Beleidsinstrumenten

NR 10-12



Beleid POP 3  Grond- en oppervlaktewater: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 7.1 (versie juli 2020)

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)
Product Deelproduct Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Aantrekkelijke
groene en gezonde

leefomgeving.

5.3 Leven met water

7.1 Bevorderen

verbetering

milieukwaliteit en

gezondheid

Verbinden en

ondersteunen

vrijwilligersinzet in het

groen inclusief

maatschappelijke en

groene netwerken

(Groenparticipatie

en betrokkenheid groen

en natuur)

Ambitie 5

Versterken natuur in

Zuid-Holland

Ambitie 7 Gezond

en veilig Zuid-

Holland

Zuid-Holland wil een

toonaangevende

provincie zijn waar

mensen met plezier

recreëren.

Met een aantrekkelijke

groene en gezonde

leefomgeving.

Uitvoeringsregeling POP3

Zuid-Holland

Verzamelprestaties:
A. Informatieuitwisseling
B. Fysieke investeringen

voor ontwikkeling,
beproeving of demonstratie
innovaties en bredere uitrol

in agrarische
ondernemingen

C. Bijdragen aan doelen
Kaderrichtlijn Water en de

Nitraatrichtlijn, herstel
natuurlijk toestand
watersystemen,

duurzaam optimaliseren 
waterhuishouding en

maatregelen gericht op
voorkomen of beperken van

watertekorten,
wateroverlast, verzilting en

bodemdaling w.o. het
vergroten van het
watervasthoudend

vermogen van
landbouwgrond

D. Samenwerkingsverban-
den stimuleren die inno-
vaties in landbouwsector

ontwikkelen en testen t.b.v.
verduurzaming 
landbouwsector

Prestaties door uitgevoerde
projecten:

A. Bijeenkomsten
B.Innovatie watersysteem
voor modernisering van

agrarische ondernemingen
C.Herinrichting, inrichting, 
transformatie en beheer

watersysteem
voor

landbouw-, water- en
klimaatdoelen

D.Samenwerkingsver-
banden

(zie Openstellings-besluiten

2.1, 2.2 , 2.6 en 2.7 voor de

deelprestaties)

Uitvoeren projecten voor:
-innovatie en modernisering

van agrarische
ondernemingen

-herinrichting, inrichting, of
transformatie en beheer

van watersysteem
voor

landbouw-, water- en
klimaatdoelen

Voorkomen en beperken
watertekorten,

wateroverlast, verzilting en
bodemdaling

5.3.2 Waterbeschikbaarheid

en -kwaliteit

7.1.4 Beschermen en

benutten van de kwaliteiten

van het bodem-en

grondwatersysteem

---------------

Duurzame waterveiligheid

Optimaal benutten en

beschermen van bodem en

ondergrond

Grondwaterkwaliteit en -

kwantiteit

-Verbetering  kwantiteit en

kwaliteit van water
en bodem

-Schoner worden van het
leefmilieu

-Minder wateroverlast
Brief  Staatssecretaris
EZ over de invulling van

het Plattelands-
ontwikkelingsprogramma
(POP3) vijf punten (naast

4e):
1.Versterken innovatie,

verduurzaming en
concurrentiekracht

2. Gezond houden van
bedrijven van jonge,
gemotiveerde boeren

3.Natuur en landschap
5.Leader

Beleidsinstrumenten



Beleid POP 3  Biodiversiteit, natuur & landschap: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 7.4 (versie juli 2020)

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)
Product Deelproduct Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Aantrekkelijke
groene en gezonde

leefomgeving.

5-1 Gezonde natuur

Ambitie 5 Versterken

natuur in Zuid-Holland

Zuid-Holland wil een

toonaangevende

provincie zijn waar

mensen met plezier

recreëren.

Met een aantrekkelijke

groene en gezonde

leefomgeving.

Uitvoeringsregeling POP3
Zuid-Holland

door beheerscontracten
met agrariërs

Inrichtings- (en aan-
leg)maatregelen:

-tbv specifieke soorten,
-Landschaps-elementen

-Vogelkerngebieden

Hydrologische
inrichtings- en

natuurversterkende
maatregelen PAS

en ICT / technische
voorzieningen

-Op kwaliteit gebrachte en
gehouden  bestaande

natuurgebied

-Aangelegd nieuw
natuurgebied van juiste

kwaliteit

-Geschikt
weidevogelgrasland

in
agrarische landschappen

-Aanleggen nieuwe
natuurgebieden

-Op kwaliteit brengen van
bestaande natuurgebieden

-Beheren en onderhouden
bestaande en nieuwe
natuurgebieden en

natuurvriendelijk agrarische
landschappen

-Uitvoeren activiteiten middels
Investeringen in materiële

activa
1.Niet-productieve

hydrologische maatregelen
PAS

2. Niet-productieve
investeringen voor herstel- of
inrichtingsmaatregelen voor

natuur, landschap of
biodiversiteit

5.1.2 Bevorderen

biodiversiteit

-------------
Behoud en versterking

biodiversiteit

Behoud en ontwikkeling
van (agrarische)

natuurgebieden en
landschappen waardoor

de biodiversiteit niet meer
achteruit gaat

Brief  Staatssecretaris
EZ over de invulling van het

Plattelands-
ontwikkelingsprogramma
(POP3) vijf punten (naast

3e):
1.Versterken innovatie ,

verduurzaming en
concurrentiekracht

2. Gezond houden van
bedrijven van jonge,
gemotiveerde boeren

4.Waterkwalteit
5.Leader

Beleidsinstrumenten



Beleid  POP 3 Duurzame landbouw: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 7.3 (versie juli 2020)

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)
Product Deelproduct Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Aantrekkelijke
groene en gezonde

leefomgeving.

5.2 Toekomstbestendig

landbouw en

landgebruik

Opstarten
programma's gericht

op kennis,
ontwikkeling en

innovatie landbouw

Participeren in
innoverende

samenwerkingsver-
banden

Ambitie 5 Versterken

natuur in Zuid-Holland

Zuid-Holland wil een

toonaangevende

provincie zijn waar

mensen met plezier

recreëren.

Met een aantrekkelijke

groene en gezonde

leefomgeving.

Uitvoeringsregeling POP3
Zuid-Holland

A. Verzamelprestaties
innovatieve landbouw door

alle LOS-projecten waarmee
strategische thema’s en en

onderliggende doelstellingen
uit  LOS

worden gehaald
(zie LOS)

B. Verzamelprestaties
innovatieve landbouw door

alle samenwerkings-
projecten

in regionaal
en Europees Parterschap

verband (EIP)

A. Prestaties door
uitgevoerde projecten volgens

doelen
uit  LOS

B. Resultaten van
samenwerking (projecten)

in regionaal
en Europees Parterschap

verband (EIP)

A. Uitvoeren projecten
voor  doelen uit Lokale

ontwikkelingsstrategieën (LOS)
in

de LEADER-gebieden Holland
Rijnland en Polders met

Waarden

(o.a. door
randvoorwaarden:

1.Instellen LAG, lokale
actiegroep cf. art.34*

2. Samenstellen LOS, een
vanuit de gemeenschap

geleide plaatselijke
ontwikkelingsstrategie

cf. art.33*
3. Uitvoering van concrete

acties passend binnen door GS
goedgekeurd LOS*

*VO (EU) 1303/2013))

B. Uitvoeren activiteiten
samenwerkingsprojecten

in regionaal
en Europees Parterschap

verband (EIP)

5.2.1 Vitale landbouw
-------------

Agrarische bebouwing en

bedrijfsvoering

Verduurzaming landbouw-

en voedselketen

A. Bijdragen aan
Strategische thema’s voor

innoverende landbouw
uit LOS

(Lokale ontwikkelings-
strategieën): 

• versterking relatie stad –
land 

• thema gezondheid mens
en omgeving

• principes uit de circulaire
economie toegepast

• meetbare versterking
plattelandseconomie

door
Plaatselijke

ontwikkeling/Leader

B. Impuls geven aan
innovatieve landbouw door

-verder ontwikkelen,
-valideren en

-verfijnen van kennis
-innovaties,
regionaal

en binnen het Europees
Parterschap voor innovatie

(EIP)

GS vastgestelde LOS
(Lokale ontwikkelings-

strategieën) van 
LEADER-gebieden Holland

Rijnland en Polders met
Waarden

Brief  Staatssecretaris
EZ over de invulling
van het Plattelands-

ontwikkelingsprogram-
ma (POP3)  vijf  punten

(naast 1e en 5e ):
2. Gezond houden van
bedrijven van jonge,
gemotiveerde boeren

3.Natuur en landschap
4.Waterkwaliteit

Beleidsinstrumenten

NR 15-16



Beleid  POP 3  Jonge landbouwers: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 7.2  (versie juli 2020)

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)
Product Deelproduct Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Aantrekkelijke
groene en gezonde

leefomgeving.

5.2 Toekomstbestendig

landbouw en landgebruik

Opstarten programma's
gericht op kennis,
ontwikkeling en

innovatie landbouw
d.m.v.

Faciliteren van
innovatieve

investeringen
in  verduurzaming

van agrarische
ondernemingen van
jonge landbouwers

Ambitie 5 Versterken

natuur in Zuid-Holland

Zuid-Holland wil een

toonaangevende

provincie zijn waar

mensen met plezier

recreëren.

Met een aantrekkelijke

groene en gezonde

leefomgeving.

Uitvoeringsregeling POP3
Zuid-Holland

Duurzame aspecten:
a. Verbeteren milieu,
b. Klimaat-

bestendigheid,
c. dierenwelzijn,
d. volks- en

diergezondheid,
e. landschap,
f. ruimtelijke kwaliteit

of
g. biodiversiteit

d.m.v. uitgevoerde
activiteiten door deze
jonge landbouwers

Prestaties
genoemd in

14 investerings-
categorieën (zie lijst)

gericht op duurzamere
landbouw

Verrichten van activiteiten
binnen de 14 investerings-

categorieën gericht op
duurzamere landbouw:

(zie lijst met deze 14
investerings-categorieën

in
Openstellingsbesluit

gepubliceerd  22-02‘16

POP3 jonge landbouwers
ZH 2016)

5.2.1 Vitale landbouw

-----------
Agrarische bebouwing en

bedrijfsvoering

Verduurzaming landbouw-

en voedselketen

Investeringen in materiële
activa

Fysieke innovatieve

investeringen in
verduurzaming van

agrarische
ondernemingen van jonge

landbouwers
t.b.v.

verbeteren milieu,
klimaatbestendigheid,

dierenwelzijn, volks- en
diergezondheid,

landschap, ruimtelijke
kwaliteit of biodiversiteit 1.5.1 Barometer Duurzame

landbouw
(in ontwikkeling)

1.5.1.1 Het aantal proeftuinen
(doelen)

1. kringlopen van grondstoffen
2. regionale voedselketens

3. biodiversiteit
1.5.1.3 De jaarlijkse kosten van

proef-
tuinen incl. het aandeel POP3-

subsidie

Brief  Staatssecretaris
EZ over de invulling van

het Plattelands-
ontwikkelingsprogramma

(POP3)  vijf  punten (naast
2e):

1.Versterken innovatie
3.Natuur en landschap

4.Waterkwalteit
5.Leader

Beleidsinstrumenten



Beleid Natuur- en landschapsbeheer: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 2.9 (versie juli 2020)

5.1.2 Bevorderen

biodiversiteit

-------------

Behoud en versterking

biodiversiteit

Behoud en ontwikkeling
van (agrarische)

natuurgebieden en
landschappen waardoor

de biodiversiteit niet meer
achteruit gaat.

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)
Product Deelproduct Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Aantrekkelijke
groene en gezonde

leefomgeving.

5.1 Gezonde natuur

Ambitie 5 Versterken

natuur in Zuid-Holland

Zuid-Holland wil een

toonaangevende

provincie zijn waar

mensen met plezier

recreëren.

Met een aantrekkelijke

groene en gezonde

leefomgeving.

Subsidieregeling Natuur-
en landschapsbeheer

Voor beheer en
onderhoud voordat

nieuwe natuur wordt
aangelegd, wordt € 0,5

mln (2018) tot € 2,2 mln

per jaar vanaf 2022
beschikbaar

Completeren
natuurnetwerk

Nederland

-Op kwaliteit gebrachte en
gehouden  bestaande

natuurgebied mbv
Kwaliteitsmeting SNL-

monitoring van
natuurbeheerplan

-Aangelegd nieuw
natuurgebied van juiste

kwaliteit

-Geschikt
weidevogelgrasland

in
agrarische landschappen.

-Aanleggen nieuwe
natuurgebieden

-Op kwaliteit brengen van
bestaande

natuurgebieden

-Beheren en onderhouden
bestaande en nieuwe
natuurgebieden en
natuurvriendelijk

agrarische landschappen

Beleidsvisie Groen

Beleidsinstrumenten



Beleid natuurcompensatie: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 2.11 (versie juli 2020)

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)
Product Deelproduct Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Aantrekkelijke
groene en gezonde

leefomgeving.

5-1 Gezonde natuur

Ambitie 5 Versterken

natuur in Zuid-Holland

Zuid-Holland wil een

toonaangevende

provincie zijn waar

mensen met plezier

recreëren.

Met een aantrekkelijke

groene en gezonde

leefomgeving.

Subsidie-instrument:
Subsidieregeling

Natuurcompensatie ZH

POP-EU-financiën

5.1.2 Bevorderen

biodiversiteit

-------------
Behoud en versterking

biodiversiteit

door
Achteruitgang

weidevogelstand in ZH
tegengaan en de stand

versterken

1) Vestiging van meer
weidevogel-
broedparen

en
2) Meer jonge

weidevogels vliegvlug

Gerealiseerd geschikt
weidevogelgrasland ter
volledige compensatie

van verdwijnend
leefgebied weidevogels

Weidevogelvriendelijk
maaien, plas-dras zetten
van grasland, verhogen

waterpeil

Beleidskader:
Beleidsvisie Groen

Notitie staatssecretaris
EU-plattelands-

ontwikkelprogramma
(POP)

Beleidsinstrumenten



Beleid Gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland : Eén logisch denkraam

beleidstheorie 2.25  (versie juli 2020)

5-1-2 Bevorderen

biodiversiteit, 5-2-1 Vitale

Landbouw, 5-3-2 

Waterbeschikbaarheid en -

kwaliteit en 7-2-1 Recreatie,

sport, kennisontwikkeling en

innovatie

-------------

Behoud en versterking

biodiversiteit

Agrarische bebouwing en

bedrijfsvoering

Verduurzaming landbouw- en

voedselketen

Zoetwatervoorziening

Waterkwaliteit oppervlaktewater

Drinkwatervoorziening

A)Vergroten groenbeleving
door het ondersteunen

van actieve betrokkenheid
van mensen bij het groen

in hun omgeving
voor hogere groenparticipatie

B)Versterken en beschermen
van aantallen  dier- en

plantensoorten, waaronder
populaties van bedreigde- en

icoonsoorten door
Behoud en ontwikkeling van

(agrarische) natuurgebieden en
landschappen.

C)Impuls geven aan innovatieve
landbouw via Lokale

ontwikkelings-strategieën (LOS)
door verder ontwikkelen,
valideren en verfijnen van

kennis, innovaties, regionaal en
binnen het Europees

Parterschap voor innovatie t.b.v.
verbeteren milieu,

klimaatbestendigheid,
dierenwelzijn, volks- en

diergezondheid, landschap,
ruimtelijke kwaliteit of

biodiversiteit.

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)
Product Deelproduct Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Subsidieregeling
Gebiedsprogramma's groen

Zuid-Holland

A) Meer publiek komt in
de natuur door

verbeteren openbaar

toegankelijke

groengebieden en
recreatieve, toeristische-

magneetplekken en
routestructuren en hun
aansluiting op stedelijk
gebied in aansluiting

op wensen van
gebruikers (bewoners,

toeristen).
-Meer duurzame

verbindingen voor
mensen tussen groen en

gezondheid

B) Versterkte en beter
beschermde dier- of

plantensoorten
waaronder populaties

van bedreigde /
icoonsoorten.

C)Verbeterd agrarisch
ondernemerschap. via

duurzame aspecten als:
a)Verbeteren milieu,

b)Klimaat-bestendigheid,
c) dierenwelzijn, d) volks-

en diergezondheid, e)
landschap, f) ruimtelijke

kwaliteit of  g)bio-
diversiteit.

A)Goed herstelde of
ingerichte openbaar

toegankelijke groen- en
watergebieden en

recreatieve netwerken in
aansluiting op wensen van

gebruikers.

B)Op kwaliteit gebrachte
en gehouden (agrarische)

natuurgebieden en
landschappen met natuur

van juiste kwaliteit en
biodiversiteit  m.b.t 

specifieke (icoon)soorten,
en landschaps-elementen

C)-Prestaties die agrarisch
ondernemerschap

verbeterde via uitgevoerde
projecten volgens doelen
uit Lokale ontwikkelings-

strategieën.

Opstellen, uitvoeren en
evalueren van

integraal
gebiedsprogramma en

onderliggende projecten
waarin wordt gekomen

tot:
A)bevordering van

groenbeleving inclusief het
vergroten van recreatie in

een gebied,
B)stimulering van

biodiversiteit,
of

C)agrarisch
ondernemerschap.

Aantrekkelijke
groene en gezonde

leefomgeving.

5-1 Gezonde natuur

Verbinden en

ondersteunen

vrijwilligersinzet in het

groen inclusief

maatschappelijke en

groene netwerken

(Groenparticipatie

en betrokkenheid groen

en natuur)

Ambitie 5 Versterken

natuur in Zuid-Holland

Zuid-Holland wil een

toonaangevende

provincie zijn waar

mensen met plezier

recreëren.

Met een aantrekkelijke

groene en gezonde

leefomgeving.

Beleidsvisie Rijke

Groenblauwe

Leefomgeving

PZG

Beleidsinstrumenten



Thema Milieu (ambitie 7)



Beleid Drugsdumping: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 5.1 (versie juli 2020)

7 Gezond en veilig

Zuid-Holland

Zuid-Holland wil een
toonaangevende

provincie zijn waar
mensen met plezier
wonen, werken en

recreëren.

Een aantrekkelijke
groene en gezonde

leefomgeving, is daarin
een belangrijke factor.

Daartoe verbeteren wij
de (milieu) kwaliteit van

de leefomgeving.

Dat is goed voor het
economisch

vestigingsklimaat.

7.1 Bevorderen verbetering

milieukwaliteit en

gezondheid

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)
Product

(maatregelen)

Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Subsdieregeling
opruiming drugsafval

Zuid-Holland

7.1.3. Voorkomen van

risico’s door

ongevallen met

gevaarlijke stoffen

(transport/industrie)

-----------

Externe Veiligheid

(omgevingsveiligheid)

Een schoon provinciaal
grondgebied waar

drugsafval-dumpingen
zijn opgeruimd

door
gemeenten en

grondeigenaren,
waardoor

gevaren voor milieu en
gezondheid afnemen.

Schone specifieke
gebieden op
provinciaal

grondgebied,
waar drugsafval-
dumpingen zijn

opgeruimd
door

gemeenten en
grondeigenaren.

Aantal schoongemaakte
gebieden waar

drugsafval-dumpingen
zijn opgeruimd

door
gemeenten en
grondeigenaren

die daartoe kosten
hebben gemaakt

Opruimen van
drugsafvaldumpingen
door gemeenten en
grondeigenaren die

daartoe kosten hebben
gemaakt

Beleidsinstrumenten

Beleidskader: 

Programma externe
veiligheid

Omgevingsvisie

Nota VTH, Nota
Geurbeleid



Beleid Externe veiligheid (ook milieu-, geluid-, geur-, luchtkwaliteit): Eén logisch denkraam

beleidstheorie 5.10 (versie juli 2020)

7.1 Bevorderen verbetering

milieukwaliteit en

gezondheid

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Subsidieregeling Impuls
Omgevingsveiligheid 2015–

2020
Omgevingsverordening

Wetgeving
VTH

7.1.3 Voorkomen van

risico’s door ongevallen

met gevaarlijke stoffen
(transport/industrie)

--------------

Externe Veiligheid

(omgevingsveiligheid)

(Luchtkwaliteit,Geurhinder,

Geluidhinder)

door
Een gezondere en veiliger
leefomgeving voor mens,

plant en dier
door minder blootstelling

aan:

-Risico’s vanwege risicovolle

activiteiten met- of transport
van gevaarlijke stoffen

(-Verontreinigde lucht, te
hoge milieu-, geluid- of

geurbelasting)

Afname aantal
blootgestelde personen

door minder
blootstelling en preventie 

aan milieuschadelijke
stoffen of –

omstandigheden

(o.a. cfm.
EU-grenswaarde bij

luchtkwaliteit)

Categoriëen prestaties die
zorgen voor:

-Verbeterde externe veiligheid 

(-Verbeterde milieu-/ geluid-/
geur-/ luchtkwaliteit

door o.a. schonere processen)

-Gecontroleerde zonegebieden
of lokaties  waar ruimte wordt

geboden
(afgescheiden van andere

gebieden)
aan industrie/ bedrijven

om te werken met stoffen en
processen die effect hebben op

milieu-/ geluid-/ geur-/
luchtkwaliteit, externe veiligheid

gevaarlijke stoffen
(cfm. milieunormen en normen

ruimtelijke zin)

ter
voorkoming van overlast en
milieu-en gzeondheidschade

aan mensen.

(zij bijlage voor specificaties: o.a.
VTH)

Organiseren, plannen,
realiseren van prestaties voor:

Verbeterde milieu-/ geluid-/
geur-/ luchtkwaliteit, en externe

veiligheid
door o.a. schonere processen

-Gecontroleerde zonegebieden
of lokaties  waar ruimte wordt

geboden
(afgescheiden van andere

gebieden)

Beleidskader: 

Programma externe
veiligheid

Omgevingsvisie

Nota VTH, Nota
Geurbeleid

Beleidsinstrumenten

7 Gezond en veilig

Zuid-Holland

Zuid-Holland wil een
toonaangevende

provincie zijn waar
mensen met plezier
wonen, werken en

recreëren.

Een aantrekkelijke
groene en gezonde

leefomgeving, is daarin
een belangrijke factor.

Daartoe verbeteren wij
de (milieu) kwaliteit van

de leefomgeving.

Dat is goed voor het
economisch

vestigingsklimaat.



Thema Cultuur (ambities 4)



Beleid Rijksmonumenten restauratie en herbestemming: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 1.1 (versie okt 2020)

Beleidskader Beleidsvisie
Cultuur en VrijeTijd

4 Een concurrerend
Zuid-Holland

Zuid-Holland

wil een toonaangevende

provincie zijn waar

mensen met plezier

wonen, werken en

recreëren.

Daartoe verbeteren wij de

kwaliteit van de

leefomgeving.

Cultuur en erfgoed zijn

daarin belangrijke

factoren.

De provincie wil haar

unieke erfgoed behouden

voor toekomstige

generaties.

4.3 Erfgoed, cultuur en

toerisme

Via erfgoedlijnen creëren

we aantrekkelijke

landschappen en steden en

dorpen met een goed

vestigingsklimaat.

We beschermen

waardevolle

landschappen,en onder

andere industrieel en

religieus erfgoed en zorgen

voor herbestemming van

monumenten.

Via toerisme maken we

erfgoed beleefbaar. De

deelname aan cultuur en

de taalontwikkeling wordt

gestimuleerd via het

programma

cultuurparticipatie en

ondersteuning van

bibliotheken.

Door borging van sociaal-

maatschappelijk onderzoek

wordt bijgedragen aan een

inclusieve samenleving en

data-gedreven beleid.

4.3.1 Behoud en

ontwikkeling van cultureel

erfgoed en toerisme in

balans met de omgeving:

-------------

Restaureren en

herbestemmen van

monumenten

Behouden en beleefbaar
maken (presenteren) van
specifiek  ZHs culturele

erfgoed
in de vorm van  restauratie en

herbestemming
rijksmonumenten

tbv
meer publiek  betrokken bij

ZHse erfgoed

(NB Erfgoedmonitor houdt

alleen bij behoefte is  wat er

moet worden gerestaureerd)

Maatschappelijke

opgave (ambitie)

Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Beleid-Product

(maatregelen)
Beleid-Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Subsidieregeling
restauratie

rijksmonumenten Zuid-
Holland 2013

De belangrijkste ZHse
rijksmonumenten zijn de

komende jaren
gerestaureerd en/of

herbestemd.

En zodanig dat deze
voor de toekomst beter
beschermd, beleefbaar,

bekend en/of benut
worden.

Gerestaureerde en
herbestemde specifieke

rijksmonumenten  in
Zuid-Hollland

(zie bijlage voor lijst met

aangegeven objecten/

rijks-monumenten)

-Restaureren en
-Herbestemmen

(voor toegankelijkheids-
of duurzaamheids-

maatregelen)

van
specifieke

rijksmonumenten  in
Zuid-Hollland

Beleidsinstrumenten



Beleid Beschermde, benutte en beleefbare historische windmolens (en molenbiotopen): Eén logisch denkraam

Beleidsinstrumenten

beleidstheorie 4.3.1A  (versie dec 2019)

Beleidskader Beleidsvisie
Cultuur en VrijeTijd

Erfgoedwet

Subsidieregeling Molens 2013;
draaipremie, (groot) onderhoud.

Communicatie-beïnvloeding

Omgevingsverordening

4 Een concurrerend
Zuid-Holland

Zuid-Holland

wil een toonaangevende

provincie zijn waar

mensen met plezier

wonen, werken en

recreëren.

Daartoe verbeteren wij de

kwaliteit van de

leefomgeving.

Cultuur en erfgoed zijn

daarin belangrijke

factoren.

De provincie wil haar

unieke erfgoed behouden

voor toekomstige

generaties.

4.3 Erfgoed, cultuur en
toerisme

Via erfgoedlijnen creëren

we aantrekkelijke

landschappen en steden en

dorpen met een goed

vestigingsklimaat.

We beschermen

waardevolle

landschappen,en onder

andere industrieel en

religieus erfgoed en zorgen

voor herbestemming van

monumenten.

Via toerisme maken we

erfgoed beleefbaar. De

deelname aan cultuur en

de taalontwikkeling wordt

gestimuleerd via het

programma

cultuurparticipatie en

ondersteuning van

bibliotheken.

Door borging van sociaal-

maatschappelijk onderzoek

wordt bijgedragen aan een

inclusieve samenleving en

data-gedreven beleid.

4.3.1 Behoud en

ontwikkeling van cultureel

erfgoed en toerisme in

balans met de omgeving:

-------------

Beschermde, benutte en

beleefbare historische

windmolens en

molenbiotopen/

Behoud van molens als

bakens in het landschap:

-Restaureren,

onderhouden en laten

draaien van historische

windmolens;

-Garanderen in voldoende

mate van windvang en zicht

op historische windmolens

(molenbiotopen)

zodat

meer publiek betrokken

wordt bij Zuid-Hollandse

historische windmolens

- Alle historische
windmolens

zijn onderhouden en
gerestaureerd (tot

minimaal basisniveau)
door

groot en regulier

onderhouden en draaien

van molens

door moleneigenaren

- Bij alle historische
windmolens is de

kwaliteit van
molenbiotoop voldoende

- Goed onderhouden molen
door conserveren herstellen

en vernieuwen van 
molendelen

(cfm. handboek onderhoud

historische windmolens)

- Voldoende draaiuren
molen

ter voorkoming extra
onderhoudskosten

- Goed zichtbare,
historische windmolen
met  voldoende vrije

windvang
t.b.v

voldoende kwaliteit
molenbiotoop

- Onderhouden molens

- Verzorgen groot onderhoud 
van molens

- Draaien van molens

via

- Uitvoeringsprojecten

- Uitvoeringsprogramma’s

- Uitvoeringsplannen

- Ruimtelijk advies en oordeel
geven
t.b.v.

voldoende kwaliteit
molenbiotoop

in omgevingsplannen

Maatschappelijke

opgave (ambitie)

Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Beleid-Product

(maatregelen)
Beleid-Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel



Beleid Erfgoedlijnen (o.a Werelderfgoed): Eén logisch denkraam

beleidstheorie 1.3  (versie jan 2021)

Beleidskader Beleidsvisie
Cultuur en VrijeTijd

Erfgoedwet

4 Een concurrerend
Zuid-Holland

Zuid-Holland

wil een toonaangevende

provincie zijn waar

mensen met plezier

wonen, werken en

recreëren.

Daartoe verbeteren wij de

kwaliteit van de

leefomgeving.

Cultuur en erfgoed zijn

daarin belangrijke

factoren.

De provincie wil haar

unieke erfgoed behouden

voor toekomstige

generaties.

4.3 Erfgoed, cultuur en
toerisme

Via erfgoedlijnen creëren

we aantrekkelijke

landschappen en steden en

dorpen met een goed

vestigingsklimaat.

We beschermen

waardevolle

landschappen,en onder

andere industrieel en

religieus erfgoed en zorgen

voor herbestemming van

monumenten.

Via toerisme maken we

erfgoed beleefbaar. De

deelname aan cultuur en

de taalontwikkeling wordt

gestimuleerd via het

programma

cultuurparticipatie en

ondersteuning van

bibliotheken.

Door borging van sociaal-

maatschappelijk onderzoek

wordt bijgedragen aan een

inclusieve samenleving en

data-gedreven beleid.

4.3.1 Behoud, gebruik en

ontwikkeling van cultureel

erfgoed en toerisme in

balans met de omgeving:

-------------

Erfgoedlijnen ontwikkelen

en beleefbaar maken:

Behouden en beleefbaar
maken (presenteren en

toegankelijk maken) van
Zuid-Hollandse erfgoed 

(o.a. werelderfgoed)

door m.n.
aanvragers erfgoedlijnen

om
meer publiek 

meer te betrekken
bij Zuid-Hollands erfgoed.

Maatschappelijke

opgave (ambitie)

Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Subsidieregeling
erfgoedlijnen Zuid-Holland

&
Maatregelenpakket

erfgoedlijnen
Omgevingsverordening

Groter aantal kinderen,
jongeren en
volwassenen

betrokken bij Zuid-
Hollandse erfgoed

(o.a. werelderfgoed)

doordat
PZH samenwerkt

met 7 erfgoedtafels
aan behalen ambities/

kwaliteitslag met
operationele doelen:
a) Beschermd als

monument en
geborgd d.m.v.

RO
instrumentarium

b) Objecten
gerestaureerd

c) Zichtbaarheid
vergroot

d) Toeristisch-
recreatief

attractiepunt
ontwikkeld

e) Bekendheid
vergroot

f) Bereikbaarheid
vergroot

g) Objecten
verbonden

h) Herbestemming
gestimuleerd

Specifieke resultaten als
beschreven in het
Maatregelenpakket

erfgoedlijnen.

(zie bijlage Maat-

regelenpakket
erfgoedlijnen 2020)

Instandgehouden/
verbeterd ruimtelijk

beschermd
(wereld)erfgoed

met
hoge kwaliteit.

Voorbeelden :
-Organiseren en uitvoeren

Bunkerdag met 55
deelnemende bunkers met
programma/ rondleiding;
-Restaureren exterieur
hoofdhuis De Paauw;

-Ontwikkelen marketing-
strategie en –producten

Limes;
-Aanlichten 5

monumentale panden
trekvaarthaven Zuidkolk

Delft
-Ontwikkelen Leefwerf de

Biesbosch door
herbestemming en
gereedmaken van

publieksfunctie van Franse
motor en restaureren van

industriële relicten.
(zie bijlage

Maatregelenpakket
erfgoedlijnen voor

benoemde activiteiten en
te behalen prestaties)

–Instandhouden/
verbeteren en  ruimtelijk

beschermen
werelderfgoed voor hoge

kwaliteit in
bestemmingsplannen.

Beleidsinstrumenten



Beleid publieksbereik archeologie : Eén logisch denkraam

beleidstheorie 1.4 (versie okt 2020)

4 Een concurrerend
Zuid-Holland

Zuid-Holland

wil een toonaangevende

provincie zijn waar

mensen met plezier

wonen, werken en

recreëren.

Daartoe verbeteren wij de

kwaliteit van de

leefomgeving.

Cultuur en erfgoed zijn

daarin belangrijke

factoren.

De provincie wil haar

unieke erfgoed behouden

voor toekomstige

generaties.

4.3 Erfgoed, cultuur en
toerisme

Via erfgoedlijnen creëren

we aantrekkelijke

landschappen en steden en

dorpen met een goed

vestigingsklimaat.

We beschermen

waardevolle

landschappen,en onder

andere industrieel en

religieus erfgoed en zorgen

voor herbestemming van

monumenten.

Via toerisme maken we

erfgoed beleefbaar. De

deelname aan cultuur en

de taalontwikkeling wordt

gestimuleerd via het

programma

cultuurparticipatie en

ondersteuning van

bibliotheken.

Door borging van sociaal-

maatschappelijk onderzoek

wordt bijgedragen aan een

inclusieve samenleving en

data-gedreven beleid.

NB Nevendoel:

De provinciale

archeologische waarden met

behulp van haar RO

instrumentarium

beschermen..

4.3.2 Archeologische

vondsten zichtbaar maken

voor een breed publiek

-------------

Beschermen en bewaren

archeologische waarden

Meer kinderen van
basisscholen, jongeren

middelbare scholen,
volwassenen betrokken bij

ZHse archeologie.

Om het draagvlak voor de

archeologie onder de inwoners

van Zuid-Holland te vergroten,

zodat het archeologisch

cultureel erfgoed in Zuid-

Holland beter beschermd,

meer bekend en beleefbaar

wordt.

Maatschappelijke

opgave (ambitie)

Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Beleid-Product

(maatregelen)
Beleid-Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Subsidieregeling
publieksbereik
archeologie ZH

Groter aantal kinderen,
jongeren, volwassenen

betrokken bij ZHse
archeologie

door
gerichter presenteren
en toegankelijk maken
van de Zuid-Hollandse

archeologische
vondsten.

a: ingerichte ruimte waar
geïnteresseerden actief
mee kunnen doen aan

archeologie;
b: aansprekende
archeologische

tentoonstelling op een
frequent bezochte plek;

c:  openbaar toegankelijke
archeologische opgraving,
met stimulans voor actieve

deelname van
belangstellenden;

d. interactieve
archeologische

presentatie;
e. gemakkelijk leesbare en

rijk geïllustreerde
publicatie van de

resultaten van een
opgraving, onuitgewerkt

veldonderzoek of
synthetiserend onderzoek.

f. Instandgehouden/
verbeterd/  ruimtelijk

beschermd terrein met
archeologische waarde

van hoge kwaliteit.

a: inrichten van een ruimte
waar geïnteresseerden actief
mee kunnen doen aan
archeologie;
b: organiseren van een
aansprekende archeologische
tentoonstelling op een frequent
bezochte plek;
c:  openbaar toegankelijk
maken van een archeologische
opgraving, waarbij actieve
deelname van
belangstellenden wordt
gestimuleerd;
d. realiseren van een
interactieve archeologische
presentatie;
e. maken van een gemakkelijk
leesbare en rijk geïllustreerde
publicatie van de resultaten
van een opgraving,
onuitgewerkt veldonderzoek of
synthetiserend onderzoek.

f. Instandhouden/ verbeteren
en  ruimtelijk beschermen
Terreinen met archeologische
waarde van hoge kwaliteit in
bestemmingsplannen.

Beleidskader:
Beleidsvisie Cultuur

en VrijeTijd
Beleidsinstrumenten



Beleid Cultuurparticipatie: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 1-5 (versie juni 2020)

Beleidskader Beleidsvisie
Cultuur en VrijeTijd

4 Een concurrerend
Zuid-Holland

Zuid-Holland

wil een toonaangevende

provincie zijn waar

mensen met plezier

wonen, werken en

recreëren.

Daartoe verbeteren wij de

kwaliteit van de

leefomgeving.

Cultuur en erfgoed zijn

daarin belangrijke

factoren.

De provincie wil haar

unieke erfgoed behouden

voor toekomstige

generaties.

4.3 Erfgoed, cultuur en
toerisme

Via erfgoedlijnen creëren

we aantrekkelijke

landschappen en steden en

dorpen met een goed

vestigingsklimaat.

We beschermen

waardevolle

landschappen,en onder

andere industrieel en

religieus erfgoed en zorgen

voor herbestemming van

monumenten.

Via toerisme maken we

erfgoed beleefbaar. De

deelname aan cultuur en

de taalontwikkeling wordt

gestimuleerd via het

programma

cultuurparticipatie en

ondersteuning van

bibliotheken.

Door borging van sociaal-

maatschappelijk onderzoek

wordt bijgedragen aan een

inclusieve samenleving en

data-gedreven beleid.

4.3.1 Behoud en

ontwikkeling van cultureel

erfgoed en toerisme in

balans met de omgeving:

-------------

Ondersteunen van

Cultuurparticipatie

van vier instellingen gericht

op cultuurparticipatie

die

de gemeenten ondersteunen

bij hun taken op het gebied

van hun cultuurparticipatie,

regelmatig in samenwerking

met onderwijsinstellingen,

zodat

meer kinderen en jongeren

in aanraking komen met

cultuur door kwalitatief

goede en gespreide

cultuurparticipatie

Meer kinderen en
jongeren in aanraking

laten komen met cultuur
door

kwalitatief goede en
gespreide

cultuurparticipatie aan te
bieden

via gemeenten en
onderwijsinstellingen.

Verhogen of behouden
aantal kinderen en jongeren

die doen aan
cultuurparticipatie door:

-Verbeteren en
instandhouden kwaliteit,

aanbod  en bekendheid van
muziek, dans, theater,

beeldende kunst en andere
cultuurvormen en

- Ontwikkelen en aanbieden
van educatieve
programma’s,

kwaliteitsverbetering en PR
aan gemeenten en

onderwijs
gericht op kinderen en

jongeren (de
basisvoorziening

cultuurparticipatie).

a)Ontwikkelde en uitgevoerde
cultuur-educatieve

programma’s voor kinderen
basis-onderwijs en jongeren.

b)Kwaliteitsverbetering rond
cultuur-participatie op gebied

van vernieuwde
educatiewijzen en PR (bijv.

social media) en/of
bedrijfsvoering gericht op
(netwerken van) culturele
instellingen, gemeenten,
onderwijs en/of jongeren.

c)PR, voorlichting en
communicatie over

(pop)muziek, theater,
beeldende kunst, dans,

cultuureducatie-projecten en
andere cultuurvormen.

Maatschappelijke

opgave (ambitie)

Beleidsdoel 

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidskeuze)

Beleid-Product

(maatregelen)
Beleid-Deelproduct

(actie)

Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Begrotingssubsidies
Kunstgebouw,

Jeugdtheaterhuis, Popunie
en Stichting Educatieve

Orkest projecten (SEOP)

Beleidsinstrumenten



Beleid erfgoedhuis:  Eén logisch denkraam

beleidstheorie 1.6 (versie juli 2020)

Beleidskader Beleidsvisie
Cultuur en VrijeTijd

Erfgoedwet

4 Een concurrerend
Zuid-Holland

Zuid-Holland

wil een toonaangevende

provincie zijn waar

mensen met plezier

wonen, werken en

recreëren.

Daartoe verbeteren wij de

kwaliteit van de

leefomgeving.

Cultuur en erfgoed zijn

daarin belangrijke

factoren.

De provincie wil haar

unieke erfgoed behouden

voor toekomstige

generaties.

4.3 Erfgoed, cultuur en
toerisme

Via erfgoedlijnen creëren

we aantrekkelijke

landschappen en steden en

dorpen met een goed

vestigingsklimaat.

We beschermen

waardevolle

landschappen,en onder

andere industrieel en

religieus erfgoed en zorgen

voor herbestemming van

monumenten.

Via toerisme maken we

erfgoed beleefbaar. De

deelname aan cultuur en

de taalontwikkeling wordt

gestimuleerd via het

programma

cultuurparticipatie en

ondersteuning van

bibliotheken.

Door borging van sociaal-

maatschappelijk onderzoek

wordt bijgedragen aan een

inclusieve samenleving en

data-gedreven beleid.

4.3.1 Behoud en

ontwikkeling van cultureel

erfgoed en toerisme in

balans met de omgeving:

-------------

Ondersteunen van

Cultuurparticipatie

door
Beschermd, benut en

beleefbaar erfgoed door
ondersteuning gemeenten,
erfgoedtafels en vrijwilligers

door Erfgoedhuis voor
draagvlak behoud Zuid-

Hollands erfgoed zodat meer
publiek meer betrokken is.

Maatschappelijke

opgave (ambitie)

Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Beleid-Product

(maatregelen)
Beleid-Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Groter aantal kinderen,
jongeren en
volwassenen betrokken
bij (behoud) ZHse
erfgoed door:
a) Ontwikkelen en

beleefbaar maken
van de
erfgoedlijnen

b) Vertellen van het
verhaal van
erfgoed en
archeologie

c) Presenteren en
toegankelijk
maken van
archeologie

d) Gemeenten
ondersteunen bij
uitvoeren van hun
wettelijke
erfgoedtaken
inclusief
archeologie.

a.Communicatie en
promotie erfgoedlijnen
b.Onderwijsdeelname
aan erfgoededucatie

m.b.t. de erfgoedlijnen
c.Deskundigheids-

bevordering
erfgoedvrijwiiligers
d.Publieksbereik

archeologie
e.Ondersteuning

erfgoed- en
archeologietaken

gemeenten
f.Stimuleren

herbestemming
monumenten

g.Kennisuitwisseling
m.b.t. molens en
molenbiotoop.

a.Onderhouden
publiekswebsite, opstellen en
verspreiden nieuwsbrieven,

social media en PR;
b.Ontwikkelen en promoten

onderwijspakketten;
c.Adviseren vrijwilligers m.b.t.
publieksbereik en digitalisering

collecties, organiseren van
kennisbijeenkomsten,
aanbieden cursussen;
d.Ontwikkelen archeo-
logieportal, monitoren

Archeologiehuis;
e.Organiseren studiedagen en

informatiebijeenkomsten,
leveren van adviezen op maat,

bieden van helpdesk
f.Ontwikkelen en onderhouden
website over herbestemming,
organiseren expertmeetings
herbestemmingscasussen

g.Organiseren
informatijebijeenkomsten
m.b.t. publieksbereik en

molenbiotoop.

Subsidie-instrument:
Boekjaarsubsidie Erfgoedhuis

Beleidsinstrumenten



Beleid ProBiblio: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 1.7 (versie juli 2020)

Wettelijk taak o.b.v. de Wet
stelstel openbare 

bibliotheek-voorzieningen

4 Een concurrerend
Zuid-Holland

Zuid-Holland

wil een toonaangevende

provincie zijn waar

mensen met plezier

wonen, werken en

recreëren.

Daartoe verbeteren wij de

kwaliteit van de

leefomgeving.

Cultuur en erfgoed zijn

daarin belangrijke

factoren.

De provincie wil haar

unieke erfgoed behouden

voor toekomstige

generaties.

4.3 Erfgoed, cultuur en
toerisme

Via erfgoedlijnen creëren

we aantrekkelijke

landschappen en steden en

dorpen met een goed

vestigingsklimaat.

We beschermen

waardevolle

landschappen,en onder

andere industrieel en

religieus erfgoed en zorgen

voor herbestemming van

monumenten.

Via toerisme maken we

erfgoed beleefbaar. De

deelname aan cultuur en

de taalontwikkeling wordt

gestimuleerd via het

programma

cultuurparticipatie en

ondersteuning van

bibliotheken.

Door borging van sociaal-

maatschappelijk onderzoek

wordt bijgedragen aan een

inclusieve samenleving en

data-gedreven beleid.

4.3.3 Versterken

cultuurparticipatie en

bibliotheken
-------------

Ondersteunen van

bibliotheken en het

bibliothekennetwerk in

Zuid-Holland (Wsob)

door

Meer inwoners van Zuid-
Holland  zijn bereikt met
de vijf kernfuncties van

bibiliotheken: 
a)informeren

b)leren
c)lezen

d)organiseren van
ontmoeting en debat

e)kennismaken met kunst en
cultuur.

.

Maatschappelijke

opgave (ambitie)

Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Beleid-Product

(maatregelen)
Beleid-Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Begrotingsubsidie
ProBiblio

:
a)Bibliotheken spelen in
op technologische en

maatschappelijke
veranderingen door

innovatieve projecten
en programma’s die

bijdragen aan
vernieuwingskracht
lokale bibliotheken

i.s.m. maatschappelijke
organisaties.

b)Bibliotheken zetten
hun brede collectie

gezamenlijk  in
om inwoners ZH zo

goed mogelijk te
bedienen (gekoppeld

aan resultaten 2+4).

c)Bibliotheken zorgen
voor sterk en
functionerend

bibliothekennetwerk in
Zuid-Holland met

stakeholders.

1. Innovatieve projecten
en programma’s zijn

ontwikkeld voor openbare
bibliotheken.

2. Fysieke werken zijn
conform geldende IBL
afspraken vervoerd.

3. De 6 taken t.b.v.
bibliotheek- netwerk zijn

uitgevoerd.

4. Collecties van
bibliotheken zijn zo
effectief en efficiënt
mogelijk afgestemd.

5. Gegevens zijn op tijd
en cfm afspraken aan de

KB geleverd

6. ProBiblio heeft actief
bijgedragen aan het
publieksbereik van

archeologie en cultureel
erfgoed.

(zie bijlage voor

activiteiten)

1. Ontwikkelen van
innovatieve projecten
en programma’s voor

openbare
bibliotheken.

2. Vervoeren fysieke
werken tussen

bibliotheken in Zuid-
Holland ihkv IBL.

3. Uitvoeren taken t.b.v 
versterken van

bibliothekennetwerk
(zie bijlage).

4. Collectioneren (het
afstemmen van
collectties van
bibliotheken.

5. Leveren van
gegevens aan KB

6.  Actief bijdragen aan
publieksbereik archeologie 

en cultureel erfgoed.

Beleidsinstrumenten



Beleid Ondersteunen regionale samenwerking en ontwikkeling op het gebied van toerisme: Eén logisch denkraam

Beleidsinstrumenten

beleidstheorie 4.3.1  (versie okt 2020)

4 Een concurrerend Zuid-

Holland

6 Sterke steden en dorpen in

Zuid-Holland

7 Gezond en veilig Zuid-

Holland

5 Versterken natuur in Zuid-

Holland

2 Bereikbaar Zuid-Holland

3 Schone energie voor

iedereen

Zuid-Holland

wil een toonaangevende

provincie zijn waar mensen

met plezier wonen, werken en

recreëren.

Daartoe verbeteren wij de

kwaliteit van de leefomgeving

in brede zin.

Ook cultuur en erfgoed zijn

daarbij belangrijke factoren,.

4.3 Erfgoed, cultuur en

toerisme

Toerisme als motor voor 

andere provinciale opgaven,

zodat in 2030 elke Zuid-

Hollander profiteert van

toerisme in Zuid-Holland.

Toerisme in balans:

- Profiteren van het

landelijke spreidingsbeleid

voor toerisme door de

Zuid-Hollandse identiteit te

versterken en

(inter)nationaal onder de

aandacht te brengen.

Vs.

- Een toeristisch gebied en

de omgeving ervan mag

niet onevenredig veel

lijden onder het toerisme.

4.3.1 Behoud en ontwikkeling van

cultureel erfgoed en toerisme in

balans met de omgeving

-------------

Toerisme in balans

door toerisme te koppelen aan:

-Erfgoedlijnen ontwikkelen en

beleefbaarmaken

-Behouden en verbeteren

kroonjuwelen cultureel erfgoed

-Behouden en versterken

werelderfgoed

-Restaureren, onderhouden en laten

draaien van historische windmolens

-Garanderen in voldoende mate van

windvang en zicht op historische

windmolens

-Instandhouden en verbeteren

landgoed-, en kasteelbiotopen

-Completering Natuurnetwerk

-Nederland inclusief ecologische

verbindingen

-Beheer recreatievoorzieningen:

gebieden en netwerken

-Grootschalige recreatieve

ontwikkelingen buiten bestaand stads-

en dorpsgebied

-Binnenstedelijk groen

-Groen vrijwilligerswerk

-Recreatie en groenbeleving

-Versterking groenblauwe structuur

-Duurzame waterveiligheid

-Veilige en goede zwemwaterlocaties

-Energietransitie in de gebouwde

omgeving

-Reductie energieverbruik en CO2

emissie

-Een uitstekend ecosysteem voor

innovatie en ondernemerschap

bevorderen

-Provinciale infrastructuur op orde

-Recreatieve, commerciële en

bedrijfsgebonden luchtvaart

-Compleet mobiliteitsnetwerk

-Verbeterd en optimaal benut netwerk

infrastructuur

-Knooppunten en stedelijke centra

Toerisme als middel inzetten

bijvoorbeeld voor:

-Behouden en versterkt cultureel

erfgoed en landschappelijke en

natuurlijke kwaliteiten van

(inter)nationaal belang.

- Verbeterde 

omgevingskwaliteit met

bezoekbare toeristische

bestemmingen die passen bij

de identiteit van het gebied.

-Versterkt fijnmazig routenetwerk

en OV-verbindingen naar

toeristische bestemmingen.

- Verduurzaming door gebruik

van  elektrisch vervoer,

biologische streekproducten

en klimaat-neutrale

accommodaties

- Versterkte regionale

economie met extra

werkgelegenheid voor laag-

en middelbaar geschoolden

en instandhouding van

voorzieningen

-Draagvlak voor

natuurontwikkeling en 

natuurinclusieve landbouw gericht

op biodiversiteit. 

-Integrale samenwerking rondom

inspirerende concepten en

beleving van (digitale)

verhaallijnen van ZH

-Beter benutte Nationale Parken

met verminderde bezoekersdruk in

kwetsbare gebieden door inzet

digitale bezoekersspreiding en 

visitormanagement

Op deze manier profiteert ook de

Zuid-Hollander van toerisme.

Onderstaand enkele mogelijke

beleidsresultaten door inzet Toerisme

als middel op diverse gebieden

(zie H4 van Startnotitie toerisme ZH):

* Gebruik van duurzame

vervoersmiddelen, OV en fiets door

toeristen.

* Digitalisering MKB zodat het

toeristische aanbod beter vindbaar en

boekbaar is.

* Meer bekendheid voor innovatieve

Zuid-Hollandse projecten en

gebiedsontwikkeling.

* Productontwikkeling gekoppeld aan

thematische verhaallijnen (op

provinciaal en nationaal niveau) 

* (Nieuwe) verdienmodellen voor

cultureel erfgoed: materieel,

immaterieel en bewegend.

* Productontwikkeling om de bezoek-

en beleefbaarheid van de natuur –

met name de Nationale Parken - te

vergroten.

* Transitie van het bestaande

vrijetijdsaanbod naar energieneutraal,

circulair en klimaatrobuust.

* Etc.

Opzetten en uitvoeren van projecten

gericht op:

- Vergroten toeristische

aantrekkelijkheid Zuid-Holland

- Bijdrage aan provinciale

beleidsprestaties

- Verduurzamen en duurzaam

toerisme

- Bovenlokale samenwerking.

In 2021 specifieke focus op:

- Marktherstel toerismesector (na

Corona)

- Projecten voor en door inwoners ZH

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Beleid-Product

(maatregelen)
Beleid-Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Beleidskader:
Startnotitie Toerisme

Omgevingsvisie – T4.3.1
Toerisme in balans

Subsidiegeling Toerisme
Toeristische productontwikkeling

in aansluiting op andere

provinciale opgaven

Ondersteunen regionale

samenwerking en ontwikkeling op

het gebied van toerisme

Bijdragen, ondersteunen en

faciliteren van data-allianties op

het gebied van toerisme



Thema Economie (ambitie 4)



Beleid MKB Innovatie Stimulering Topsectoren Zuid-Holland (MIT): Eén logisch denkraam

Beleidsinstrumenten

beleidstheorie 3.2  (versie okt 2020)

4.1 Innovatie: richting
duurzaam en digitaal

We stimuleren de transities

van de greenports, de

haven en de industrie. We

stimuleren innovatie,

digitalisering en een

circulaire economie.

4.1.1 Innovatie stimuleren:

-------------

Een uitstekend ecosysteem

voor innovatie en

ondernemerschap

bevorderen

Vergroot aantal haalbare
technische/ economische/
innovaties in MKB in Zuid-

Holland, door
haalbaarheidsprojecten,

R&D-
samenwerkingsprojecten,

doordat innovatief
vermogen in MKB in Zuid-

Holland wordt
gestimuleerd.

- Ontwikkelde innovatie
(i.c. nieuwe producten,
processen en diensten)
door (samenwerkings)

projecten bij MKB

- Op de markt gezette
(haalbare) innovaties

- Fysieke ruimten voor
startuips om elkaar te

ontmoeten

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)

Deelproduct

(actie) Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Beleidskader:
Programma Zuid-Hollandse

Economie 2019-2022 en
Beleidsvisie Economie

Ontwikkelen innovatie door

- Uitvoeren R&D
samenwerkingsprojecten

door smanewerkende MKB-
en kennisinstellingen gericht

op innovaties

- Uitvoeren
haalbaarheidsstudies en
industrieel onderzoek/

experimentele ontwikkeling
door MKB naar

voorgenomen innovaties

Uitvoeren innovatie- projecten
door MKB

T.b.v. verbeterde innovatie (en
samenwerking) binnen MKB).

Subsidieregeling
MIT

Samenwerkings agenda
MKB

4 Een concurrerend

Zuid-Holland

Zuid-Holland

wil een groeiende,
duurzame en

innovatieve economie
voor een aantrekkelijk

en concurrerend
Zuid-Holland

door
(vooral internationale)
concurrentiekracht/

export verbeteren  voor
bedrijven en talent en

tegelijkertijd succesvolle
transitie naar

een duurzame en
digitale economie maken

en
maximale

werkgelegenheid
behouden,

voor
onze welvaart.



Beleid EFRO Kansen voor West: Eén logisch denkraam

Beleidsinstrumenten

beleidstheorie 3.3  (versie feb 2020)

4.1 Innovatie: richting
duurzaam en digitaal

We stimuleren de transities

van de greenports, de

haven en de industrie. We

stimuleren innovatie,

digitalisering en een

circulaire economie.

4.4.1 Innovatie stimuleren

-------------

Een uitstekend ecosysteem

voor innovatie en

ondernemerschap

bevorderen, specifiek field

labs en innovaties door MKB

dichtbij de fase van

marktintroductie

Wet

Versterkt onderzoek,

technologische ontwikkeling

en innovatie

De omschakeling naar een

koolstofarme economie

Verhoogde totstandkoming
van voor alle bedrijven
toegankelijke fysieke

omgevingen waar bedrijven
samen met

kennisinstellingen nieuwe
producten en diensten
ontwikkelen, testen en
demonstreren, en meer

risicokapitaal voor
innovatief MKB

Wet

Valorisatie, het vergroten
van het aandeel (met name

internationaal
vermarktbare) innovatieve

producten en diensten in de
totale omzet bij bedrijven

Succesvolle marktintroducties
van door MKB ontwikkelde

innovaties

Wet

Crossover tussen de sector
life sciences en green ports

Organiseren cofinanciering voor
Europese subsidies aan field

labs en door IQ verstrekken van
risicokapitaal aan innovatieve

MKB  ondernemingen

t.b.v.
succesvolle marktintroductie
van door MKB ontwikkelde

innovaties

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Beleidskader:
Programma Zuid-Hollandse

Economie 2019-2022 en
Beleidsvisie Economie

Subsidie-instrument:
Cofinanciering van Europese
subsidies voor field labs en

kapitaalstorting in
participatiefonds en proof-of-

conceptfonds IQ

Subsidieverlening gericht op
Field labs en kapitaalstorting in

participatiefonds en
proof/of/conceptfonds

4 Een concurrerend

Zuid-Holland

Zuid-Holland

wil een groeiende,
duurzame en

innovatieve economie
voor een aantrekkelijk

en concurrerend
Zuid-Holland

door
(vooral internationale)
concurrentiekracht/

export verbeteren  voor
bedrijven en talent en

tegelijkertijd succesvolle
transitie naar

een duurzame en
digitale economie maken

en
maximale

werkgelegenheid
behouden,

voor
onze welvaart.



Beleid Innovation Quarter: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 3.5  (versie okt 2020)

4.1 Innovatie: richting
duurzaam en digitaal

4.4.1 Innovatie stimuleren:

-------------

Een uitstekend ecosysteem

voor innovatie en

ondernemerschap

bevorderen

Beter benut MKB-
innovatiepotentieel
Vergrote Business

development
Verhoogd Foreign

Investment

t.b.v.
extra werkgelegenheid en
geïnvesteerd vermogen in

Zuid-Holland.

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Beleidskader:
Programma Zuid-Hollandse

Economie 2019-2022 en
Beleidsvisie Economie

Business Development:
-nieuwe samenwerkings-

verbanden tussen
innovatieve ondernemers,

kennisinstellingen en
overheden

Foreign Investment:
-acquisitie en behoud van
internationale bedrijven

Business Development:
-40 aangejaagde business

cases en innovatieprojecten
-€ 17,5 miljoen

investeringen.

Foreign Investment:
-30 buitenlandse bedrijven
geassisteerd bij vestiging.

:Business Development:
-signaleren, verkennen,

aanjagen en realiseren van
innovaties in samenwerkings

verbanden.

Foreign Investment:
-strategisch, proactief en

reactief acquireren
-uitvoeren Investor Relations-

programma
-100 Investor Relations

bezoeken afgelegd.

Subsidieregeling Innovation
Quarter

Beleidsinstrumenten

4 Een concurrerend

Zuid-Holland

Zuid-Holland

wil een groeiende,
duurzame en

innovatieve economie
voor een aantrekkelijk

en concurrerend
Zuid-Holland

door
(vooral internationale)
concurrentiekracht/

export verbeteren  voor
bedrijven en talent en

tegelijkertijd succesvolle
transitie naar

een duurzame en
digitale economie maken

en
maximale

werkgelegenheid
behouden,

voor
onze welvaart.



Beleid Arbeidsmarkt en Onderwijs: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 3.8  (versie aug 2020)

4.2 Creëren van een rijk
vestigingsklimaat

We stimuleren het

vestigingsklimaat en

human capital in ZH

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

4.2.2 Human Capital, een
beroepsbevolking met de

juiste vaardigheden en
kennis

------------
Bijdragen aan versterking
human capital (talenten)

als brandpunt
in

onderwijs-arbeids-
ecosystemen

Meer mensen aan het werk
(minder werkeloosheid)

Subsidieregeling Beleid
Stageplaatsen MBO en

HBO Zuid-Holland

Balans tussen
vraag naar en aanbod

van geschikt en
toekomstig

noodzakelijk personeel
/ talenten (in

arbeidsmarkt)
in 

sectoren

essentieel voor

economische groei en

noodzakelijke

transities naar circulair

economie en

digitaliseren

diensteneconomie.

Fitter arbeidspotentieel
door

verhogen adaptief
vermogen van

arbeidskrachten

Meer  talenten
Meer werkgelegenheid

en
minder onvervulde 

vacatures
in 

sectoren essentieel

voor economische groei

en noodzakelijke

transities naar circulair

economie en

digitaliseren

diensteneconomie.

Meer (buitenlandse)
vestigingen van

bedrijven die dichtbij
talenten willen zitten.

Meer (intersectorale)
mobiliteit door

adaptieve
arbeidskrachten.

-Scholing van huidige en
toekomstige 

arbeidskrachten
tbv

Adaptiviteit

-Onderwijs-arbeids-
ecosystemen creeëren

voor
betere aansluiting

onderwijs met bedrijven
via

ruimtelijke nabijheid
en organieke

samenwerking.

-Opstarten van Onderwijs-
arbeids- ecosystemen
via verkenningen en

programma’s

vanuit
human capital instituut.

Beleidskader:

Koers 2020 EPZ en
Beleidsvisie
Economie

Beleidsinstrumenten

4 Een concurrerend

Zuid-Holland

Zuid-Holland

wil een groeiende,
duurzame en

innovatieve economie
voor een aantrekkelijk

en concurrerend
Zuid-Holland

door
(vooral internationale)
concurrentiekracht/

export verbeteren  voor
bedrijven en talent en

tegelijkertijd succesvolle
transitie naar

een duurzame en
digitale economie maken

en
maximale

werkgelegenheid
behouden,

voor
onze welvaart.



Beleid werklocaties - bedrijventerreinen: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 3.4.2  (versie okt 2020)

4.2 Creëren van een rijk
vestigingsklimaat

We stimuleren het

vestigingsklimaat en

human capital in ZH

4.2.1 Voldoende

werklocaties op de juiste

plek van de juiste kwaliteit

-------------

Toekomstbestendige

bedrijventerreinen die de

vitaliteit van het bedrijfsleven

versterken

Goed economisch
toekomstbestendig
vestigingsklimaat

door
kwantitatief en kwalitief
evenwicht in vraag en

(plan)aanbod van
bedrijventerreinen
op regionaal en

bovenregionaal schaalniveau
(Omg. Beleid)

door
realiseren of verbeteren

bedrijventerreinen
die vitaliteit en kracht van ons

bedrijfsleven behouden of
versterken. (PZE)

en
beter benutten van bestaande

bedrijventerreinen voor
oorspronkelijke doel

Tevens ondernemers,
zo mogelijk in overleg met

gemeenten, maatregelen te
laten treffen gericht

op verhogen en
in stand houden kwaliteit van

hun bedrijventerrein

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Beleidskader:
Programma Zuid-Hollandse

Economie 2019-2022 en
Beleidsvisie Economie

Slim omgaan met ruimte
door beperken leegstand

en overaanbod
bedrijflocaties

(omgevingsbeleid)

Verbeterde kwaliteit
bedrijventerreinen

(duurzamer, energielabel,
bouwjaar)

(PZE)

Kwalitatief toegevoegde
waarde  van nieuwe

locaties tov bestaande
voorraad (Omg. beleid)

-Verbeterde kwaliteit
bestaande bedrijventer-

reinen waaronder: circulair,
digitalisering,

energieneutraal, klimaat-
neutraal, klimaatadaptief

-Voldoende ruimte voor
essentiële bedrijven in ZH,

zoals: circulaire
ecobedrijven,

betoncentrales voor
bouwindustrie, afval voor

de wegenbouw

-Onderzoeken, monitoren,
ruimtelijk beoordelen, adviseren

en van bedrijventerreinen via
o.a. bestemmingsplannen

-Stimuleren opzetten van een
BIZ/ ondernemersvereniging

-Haalbaarheidsonderzoek en/of 
businesscase voor oprichten

van Bedrijven Investeringszone
(BIZ) /energiebesparing bij

bedrijven / opwekken duurzame
energie / aanleg collectief
glasvezelnet / collectieve

camerabeveiliging

-Kansen en verbeterpunten
analyseren t.b.v. verbetering 

kwaliteit bedrijventerrein.

-Gezamenlijke
kennisontwikkeling en

kennisdeling (PZE)

Subsidieregelingen Energie op
Bedrijventerreinen, UHB

(aflopend) en Planvorming
bedrijventerreinen

Beleidsinstrumenten

4 Een concurrerend

Zuid-Holland

Zuid-Holland

wil een groeiende,
duurzame en

innovatieve economie
voor een aantrekkelijk

en concurrerend
Zuid-Holland

door
(vooral internationale)
concurrentiekracht/

export verbeteren  voor
bedrijven en talent en

tegelijkertijd succesvolle
transitie naar

een duurzame en
digitale economie maken

en
maximale

werkgelegenheid
behouden,

voor
onze welvaart.



Beleid werklocaties – detailhandel: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 3.4.3 (versie okt 2020)

4.2 Creëren van een rijk
vestigingsklimaat

We stimuleren het

vestigingsklimaat en

human capital in ZH

4.2.1 Voldoende

werklocaties op de juiste

plek van de juiste kwaliteit

-------------

Concentratie detailhandel

door

Realiseren van  levendige en
krachtige dorps- en

stadscentra die de vitaliteit en
kracht van het bedrijfsleven
versterken, bijdragen aan
woon- en leefklimaat en

ruimtelijke kwaliteit 

door

versterking ruimtelijke
detailhandelsstructuur,

optimaliseren  bereik- en
beschikbaarheid van

detailhandelsvoorzieingen en
bevorderen dynamiek.

(Omg. Beleid)

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Beleidskader:
Programma Zuid-Hollandse

Economie 2019-2022 en
Beleidsvisie Economie

- (Nieuwe) detailhandel
concentreren binnen
centra van dorpen en
steden. Uitzondering
zijn goederen die door
aard en/of omvang
fysiek niet zijn in te
passen in centra. 

(Omg. beleid)

- Slim ruimtegebruik.
Compacte
winkelgebieden.
Leegstand en
overaanbod tegengaan.

(Omg. Beleid en PZE)

- Regionale
samenwerking en
programmering;

- Verbeterde kwaliteit en
functioneren van winkel-
en centrumgebieden.

- Stimuleren verhogen
organisatiegraad of BIZ

- Beter functioneren PDV-
locaties.

- Vermindering leegstand
door herbestemming en
transformatie van
detailhandel;

- Gezamenlijke
kennisontwikkeling en
kennisdeling.

- Onderzoek en monitoring
- Beoordeleing/advisering van 

bestemmingsplannen.
- Pilots regionale

samenwerking
- Pilots versterken toekomst

centrum;
- Pilots transformatie;
- Organiseren van

kennisontwikkeling,
kennisoverdracht en
kennisbijeenkomsten.

- Openstelling
subsidieregeling planvorming
detailhandel.

Beleidsinstrumenten

4 Een concurrerend

Zuid-Holland

Zuid-Holland

wil een groeiende,
duurzame en

innovatieve economie
voor een aantrekkelijk

en concurrerend
Zuid-Holland

door
(vooral internationale)
concurrentiekracht/

export verbeteren  voor
bedrijven en talent en

tegelijkertijd succesvolle
transitie naar

een duurzame en
digitale economie maken

en
maximale

werkgelegenheid
behouden,

voor
onze welvaart.

Subsidieregelingen
werklokaties detailhandel



Beleid werklocaties - verduurzaming bedrijventerreinen : Eén logisch denkraam

beleidstheorie 3.4.5  (versie dec 2020)

4 Een concurrerend Zuid-

Holland

3 Schone energie voor

iedereen

5 Versterken natuur in

Zuid-Holland

7 gezond en veilig Zuid-

Holland

Zuid-Holland

wil een toonaangevende

provincie zijn waar mensen

met plezier wonen, werken

en recreëren.

Daartoe verbeteren wij de

kwaliteit van de

leefomgeving.

Zuid-Holland

wil een groeiende,
duurzame en innovatieve

economie voor een
aantrekkelijk en
concurrerend
Zuid-Holland

door
(vooral internationale)

concurrentiekracht/ export
verbeteren  voor bedrijven
en talent en tegelijkertijd
succesvolle transitie naar
een duurzame en digitale

economie maken en
maximale werkgelegenheid

behouden,
voor

onze welvaart.

4.2 Creëren van een rijk

vestigingsklimaat

We stimuleren het

vestigingsklimaat in ZH

4.1 Innovatie: richting

duurzaam en digitaal

3.1 Schone en duurzame

elektriciteitsvoorziening

5.1 Gezonde land en water

natuur

7.3 klimaatbestendig ZH

4.2.1 Voldoende werklocaties op

de juiste plek van de juiste

kwaliteit

4.1.5 Circulair Zuid-Holland

3.1.1 Duurzame en ruimtelijk

passende

elektriciteitsvoorziening

5.1.2 Bevorderen Biodiversiteit

7.3.1 Klimaatadaptatie en aanpak

bodemdaling stedelijk gebied

-------------

Toekomstbestendige

bedrijventerreinen die de vitaliteit

van het bedrijfsleven versterken

Behoud en versterking biodiversiteit

Gezonde leefomgeving

Energietransitie in de gebouwde

omgeving

Goed economisch
toekomstbestendig
vestigingsklimaat

door
realiseren of verbeteren

bedrijventerreinen
die vitaliteit en kracht van ons

bedrijfsleven behouden of
versterken. (PZE)

en
beter benutten van bestaande

bedrijventerreinen voor
oorspronkelijke doel

Tevens ondernemers,
zo mogelijk in overleg met

gemeenten, maatregelen te laten
treffen gericht

op verhogen en
in stand houden kwaliteit van hun

bedrijventerrein

Vergroening gebouwde omgeving,
waaronder bedrijventerreinen

49% CO2 reductie in 2030

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Beleidskader:
-Programma Zuid-Hollandse

Economie 2019-2022
-Beleidsvisie Economie

-Bedrijventerreinenstrategie
2020 Zuid-Holland’

-Provinciale
klimaatadaptatiestrategie

‘Weerkrachtig Zuid-Holland
-’ Schone energie voor

iedereen’,

uitvoeringsprogramma 2020-
2023

Verbeterde kwaliteit
bedrijventerreinen

(duurzamer,
toekomstbestendiger

energiezuiniger,
klimaatadaptiever, meer
groen en voor grotere

biodiversitteit)

-Verduurzaamd
toekomstbestendig en

aantrekkelijker bedrijventerrein
via:

-Verhoogde biodiversiteit door
aangelegde biodiversiteit

verhogende objecten

-Verhoogde ruimtelijke kwaliteit

bedrijventerrein dat betere

inpasbaar is in landschap.

-Betere ontspannings-

mogelijkheden werknemers en

omwonenden op het

bedrijventerrein ('groener'

rondje lopen).

-Energie besparing en

duurzame opwekking op

bedrijfsterrein

-Tegen hittestress en hevige

regenval aangepast

bedrijventerrein

(zie voorbeelden in bijlage:
Groenestructuren,

waterbergingsvakken, bomen,
faunaschuil-plaatsen, tiny

forests en/of energieneutrale,
klimaat-neutrale,

klimaatadaptieve objecten etc)

- Kennis- en
infomatieuitwisseling en

deskundigheidsbevordering via
masterclasses, tool

verduurzaming MKB, zakelijk
energieloket, en inzet

ambassadeurs.
- stimuleren opzetten van een
BIZ/ ondernemersvereniging.
- haalbaarheidsonderzoek

en/of  businesscase
voor: oprichten van Bedrijven

Investeringszone (BIZ)
/energiebesparing bij bedrijven
/ opwekken duurzame energie

/ vergroening
bedrijventerreinen.

- maatregelen
energiebesparing en –opwek,

vergroening
bedrijventerreinen.

-uitvoeren pilotprojecten
klimaatadaptatie en rest-en

afvalstromen.

Subsidieregelingen
Verduurzaming

bedrijventerreinen,
Energie op Bedrijventerreinen
(aflopend), UHB (aflopend),

Planvorming
bedrijventerreinen

Beleidsinstrumenten



Beleid Campussen: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 3.6 (versie okt 2020)

4.1 Innovatie: richting

duurzaam en digitaal

We stimuleren de transities

van de greenports, de haven

en de industrie. We

stimuleren innovatie,

digitalisering en een circulaire

economie.

4.4.1 Innovatie stimuleren

-------------

Een uitstekend ecosysteem

voor innovatie en

ondernemerschap bevorderen

Versterkte bijdrage van
campussen van nationaal
belang aan het regionale

ecosysteem voor innovatie en
ondernemerschap.

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Subsidieregeling Campussen

Succesvolle productieve
interacties gericht

op groei en innovatie en
transitie naar een

duurzame en digitale
economie

tussen bedrijven onderling,
tussen bedrijven en

kennisinstellingen op de
campus

en tussen bedrijven en
kennisinstellingen buiten de

campus.

Meer interacties mogelijk
maken gericht op innovatie

ten behoeve van de transitie
naar een duurzame en digitale

economie door:
- het versterken van de

onderzoeksinfrastructuur op
campussen

- het stimuleren van de bouw,
upgrade en exploitatie van

innovatieclusters

- Opstellen visie op toekomst/

branding

- Het realiseren van

onderzoeksinfrastructuur

- De bouw, het upgraden en de

exploitatie van innovatieclusters

op campussen

t.b.v. vergroten bijdrage campus

aan regionaal ecosysteem voor

innovatieve economie,

als  knooppunt in dit regionale

netwerk.

Beleidsinstrumenten

Beleidskader:
Programma Zuid-Hollandse

Economie 2021-2025

4 Een concurrerend

Zuid-Holland

Zuid-Holland

wil een groeiende,
duurzame en

innovatieve economie
voor een aantrekkelijk

en concurrerend
Zuid-Holland

door
(vooral internationale)
concurrentiekracht/

export verbeteren  voor
bedrijven en talent en

tegelijkertijd succesvolle
transitie naar

een duurzame en
digitale economie maken

en
maximale

werkgelegenheid
behouden,

voor
onze welvaart.



Beleid Human Capital ZH: Eén logisch denkraam

Deelakkoorden & Tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden ZH

beleidstheorie 3.82 (versie nov 2020)

4.2 Creëren van een rijk
vestigingsklimaat

We stimuleren het

vestigingsklimaat en

human capital in ZH

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)

Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

4.2.2 Human Capital, een

beroepsbevolking met de juiste

vaardigheden en kennis

------------
- Zuid-Holland is koploper

in Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

- Zuid-Holland heeft de meest
veerkrachtige arbeidsmarkt (van
opleiding naar werk en van werk

naar werk)

- Zuid-Holland spreekt het
onbenut arbeidspotentieel beter

aan

- Zuid-Holland trekt internationaal
talent aan en behoudt deze

- Balans in vraag-aanbod
personeel in essentiële sectoren

voor duurzame, en digitale
economische groei
diensteneconomie

-Verhogen adaptief vermogen
arbeidspotentieel

- Versterken human capital in
onderwijs-arbeids- ecosystemen

- Werkloosheid verminderen

- Meer vervulde vacatures in
essentiële sectoren voor

duurzame, en digitale
economische groei
diensteneconomie

- Meer talent in ZH/NL aan werk
(internationaal)

- Meer vestigingen van
(buitenlandse) bedrijven

- Meer (intersectorale)
mobiliteit van adaptieve

arbeidskrachten

- Meer adaptieve
arbeidskracten door

(intersectorale) mobiliteit

- Hogere arbeidsparticipatie
(vrouwen/ mannen)

Resultaten na 4 jaar bovenop 0-
meting:

-Meer ontwikkelde werknemers
via LLO

-Meer geholpen werkgevers met
hun menselijk kapitaal

-Meer geschoolde flexwerkers
-Meer gerealiseerde transities van
werknemers tussen sectoren en

regio’s

-Meer geholpen mbo’ers aan een

passende functie
-Meer werklozen en niet-
werkenden aan het werk

-Meer beter benutte
deeltijdwerkers

-Meer aangetrokken
internationaal talenten

Human Capital vermogen versterken
door transitie te versnellen 1) binnen

bedrijven, 2) tussen bedrijven, 3) naar
bedrijven vanuit het binnenland en 4)
naar bedrijven vanuit het buitenland.

Scholing arbeidskrachten voor
adaptiviteit

Onderwijs-arbeids- ecosystemen
creëren voor

aansluiting arbeidsmarkt – onderwijs

Subsidieregelingen:
Tegemoetkoming loonkosten
onlangs gediplomeerden ZH

Deelakkoorden Human Capital ZH

Beleidskader:
-Human Capital akkoord Zuid-

Holland
-Nota Arbeidsmarkt en
Onderwijs Zuid-Holland

-Programma Zuid-Hollandse
Economie 2019-2022

-Beleidsvisie Economie

Beleidsinstrumenten

4 Een concurrerend

Zuid-Holland

Zuid-Holland

wil een groeiende,
duurzame en

innovatieve economie
voor een aantrekkelijk

en concurrerend
Zuid-Holland

door
(vooral internationale)
concurrentiekracht/

export verbeteren  voor
bedrijven en talent en

tegelijkertijd succesvolle
transitie naar

een duurzame en
digitale economie maken

en
maximale

werkgelegenheid
behouden,

voor
onze welvaart.



Beleid Werklocaties – Bedrijventerreinen InvesteringsZone (BIZ): Eén logisch denkraam

beleidstheorie 3.4.4  (versie aug 2020)

4 Een concurrerend

Zuid-Holland

Zuid-Holland

wil een groeiende,
duurzame en

innovatieve economie
voor een aantrekkelijk

en concurrerend
Zuid-Holland

door
(vooral internationale)
concurrentiekracht/

export verbeteren  voor
bedrijven en talent en

tegelijkertijd succesvolle
transitie naar

een duurzame en
digitale economie maken

en
maximale

werkgelegenheid
behouden,

voor
onze welvaart.

4.2 Creëren van een rijk
vestigingsklimaat

We stimuleren het

vestigingsklimaat en

human capital in ZH

4.2.1 Voldoende

werklocaties op de juiste

plek van de juiste kwaliteit

-------------

Juiste kantoor op de juiste

plek, toekomstbestendige

bedrijventerreinen die de

vitaliteit van het bedrijfsleven

versterken, concentratie

detailhandel

(OPZH)

door

kwantitatief en kwalitatief

evenwicht in vraag en

(plan)aanbod van

werklocaties

op regionaal en

bovenregionaal

schaalniveau

voor

goed economisch

toekomstbestendig

vestigingsklimaat voor

bedrijven

(Monitoring+ PZE) 

Tevens ondernemers,

zo mogelijk in overleg met

gemeenten, maatregelen

te laten treffen gericht

op verhogen en

in stand houden kwaliteit

van hun bedrijventerrein

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

-Omgevingsverordening
-Wet Ruimtelijke Ordening

-Besluit Ruimtelijke Ordening
-Programma Ruimte
-Ladder Duurzame

Verstedelijking
-Regionale Kantorenvisies
-Discussie nota kantoren
-Actieprogramma Slim

Ruimtegebruik

Verbeterde kwaliteit
bedrijventerreinen (duurzamer,

energielabel, bouwjaar)
(PZE)

Verhoogde leefbaarheid of
veiligheid in

bedrijveninvesteringszone of
de ruimtelijke kwaliteit of

ontwikkeling van de
bedrijveninvesteringszone.in

de openbare ruimte en via het
internet

Kwalitatief toegevoegde
waarde  van nieuwe locaties

tov bestaande voorraad (Omg.
beleid)

Slim omgaan met ruimte door
beperken leegstand en

overaanbod bedrijflocaties
(omgevingsbeleid)

Toekomstbestendiger en
duurzamere bestaande
bedrijventerreinen en
winkelgebieden, met hogere
kwaliteit op gebied van:

-circulair, digitalisering,
klimaatneutraal en  klimaat-
adaptief, collectieve energie
(besparing en opwekking) en
collectief glasvezelnetwerk

-Voldoende ruimte voor
essentiële bedrijven in ZH,
zoals: circulaire ecobedrijven,
betoncentrales voor
bouwindustrie, afval voor de
wegenbouw

-Stimuleren opzetten en in stand
houden van een

Bedrijventerreinen
Investeringszone (BIZ)/
ondernemersvereniging

-Haalbaarheidsonderzoek en/of 
businesscase voor oprichten

van Bedrijven Investeringszone
(BIZ) /energiebesparing bij

bedrijven / opwekken duurzame
energie / aanleg collectief
glasvezelnet / collectieve

camerabeveiliging

-Kansen en verbeterpunten
analyseren t.b.v. verbetering 

kwaliteit bedrijventerrein.

-Gezamenlijke
kennisontwikkeling en

kennisdeling (PZE)

-Onderzoeken, monitoren,
ruimtelijk beoordelen, adviseren

en van bedrijventerreinen via
o.a. bestemmingsplannen

Subsidieregeling:
Ondersteuning BIZZen op

bedrijventerreinen en
winkelgebieden

Gerelateerde
Subsidieregelingen Energie op

Bedrijventerreinen, UHB
(aflopend) en Planvorming

bedrijventerreinen

Beleidsinstrumenten



Beleid Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland: Eén logisch denkraam

Beleidsinstrumenten

beleidstheorie 3.1.1  (versie okt 2020)

4 Een concurrerend
Zuid-Holland

Zuid-Holland

wil een groeiende,
duurzame en innovatieve

economie voor een
aantrekkelijk en
concurrerend
Zuid-Holland

door
(vooral internationale)

concurrentiekracht/ export
verbeteren  voor bedrijven
en talent en tegelijkertijd
succesvolle transitie naar
een duurzame en digitale

economie maken en
maximale werkgelegenheid

behouden,
voor

onze welvaart.

4.1 Innovatie: richting
duurzaam en digitaal

We stimuleren de transities

van de greenports, de

haven en de industrie. We

stimuleren innovatie,

digitalisering en een

circulaire economie.

4.1.1 Innovatie stimuleren

-------------

Een uitstekend ecosysteem

voor innovatie en

ondernemerschap

bevorderen

specifiek
versterkt organiserend

vermogen van regionale
netwerken van bedrijven

onderling en waar relevant
met kennisinstellingen en/of

overheden en hun crossovers
tbv

verhoogd innovatief vermogen
van Zuid-Holland

Succesvolle productieve
interacties tussen bedrijven
onderling en waar relevant
met kennisinstellingen en/of

overheden
gericht op verhoogd

innovatief vermogen en
transitie naar een
duurzame digitale

economie

Meer productieve interacties
tussen bedrijven onderling en

waar relevant met
kennisinstellingen en/of

overheden
tbv

transitie naar een duurzame
digitale economie

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Beleidskader:
Programma Zuid-Hollandse

Economie 2021-2025

Subsidieregeling Regionale
Netwerken voor Innovatie Zuid-

Holland

- aansturen van het
innovatiecluster

ter bevordering van
samenwerking, informatiedeling
en het verschaffen of toeleiden

van gespecialiseerde en op
maat gemaakte zakelijke
ondersteuningsdiensten
- de marketing van het

innovatiecluster om nieuwe
ondernemingen of organisaties

aan te trekken en de
zichtbaarheid te verhogen

- het beheer van de faciliteiten
van het innovatiecluster, de

organisatie van
opleidingsprogramma's,

workshops en conferenties ter
ondersteuning van kennisdeling,

netwerking en transnationale
samenwerking.



Thema Energie (ambitie 3)



Beleid energie op bedrijventerreinen (verduurzaming) : Eén logisch denkraam

beleidstheorie 3.4.5  (versie dec 2020)

4 Een concurrerend Zuid-

Holland

3 Schone energie voor

iedereen

5 Versterken natuur in

Zuid-Holland

7 gezond en veilig Zuid-

Holland

Zuid-Holland

wil een toonaangevende

provincie zijn waar mensen

met plezier wonen, werken

en recreëren.

Daartoe verbeteren wij de

kwaliteit van de

leefomgeving.

4.2 Creëren van een rijk

vestigingsklimaat

We stimuleren het

vestigingsklimaat in ZH

4.1 Innovatie: richting

duurzaam en digitaal

3.1 Schone en duurzame

elektriciteitsvoorziening

5.1 Gezonde land en water

natuur

7.3 klimaatbestendig ZH

4.2.1 Voldoende werklocaties op

de juiste plek van de juiste

kwaliteit

4.1.5 Circulair Zuid-Holland

3.1.1 Duurzame en ruimtelijk

passende

elektriciteitsvoorziening

5.1.2 Bevorderen Biodiversiteit

7.3.1 Klimaatadaptatie en aanpak

bodemdaling stedelijk gebied

-------------

Toekomstbestendige

bedrijventerreinen die de vitaliteit

van het bedrijfsleven versterken

Behoud en versterking biodiversiteit

Gezonde leefomgeving

Energietransitie in de gebouwde

omgeving

Goed economisch
toekomstbestendig
vestigingsklimaat

door
realiseren of verbeteren

bedrijventerreinen
die vitaliteit en kracht van ons

bedrijfsleven behouden of
versterken. (PZE)

en
beter benutten van bestaande

bedrijventerreinen voor
oorspronkelijke doel

Tevens ondernemers,
zo mogelijk in overleg met

gemeenten, maatregelen te laten
treffen gericht

op verhogen en
in stand houden kwaliteit van hun

bedrijventerrein

Vergroening gebouwde omgeving,
waaronder bedrijventerreinen

49% CO2 reductie in 2030

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Beleidskader:
-Programma Zuid-Hollandse

Economie 2019-2022
-Beleidsvisie Economie

-Bedrijventerreinenstrategie
2020 Zuid-Holland’

-Provinciale
klimaatadaptatiestrategie

‘Weerkrachtig Zuid-Holland
-’ Schone energie voor

iedereen’,

uitvoeringsprogramma 2020-
2023

Verbeterde kwaliteit
bedrijventerreinen

(duurzamer,
toekomstbestendiger

energiezuiniger,
klimaatadaptiever, meer
groen en voor grotere

biodiversitteit)

-Verduurzaamd
toekomstbestendig en

aantrekkelijker bedrijventerrein
via:

-Verhoogde biodiversiteit door
aangelegde biodiversiteit

verhogende objecten

-Verhoogde ruimtelijke kwaliteit

bedrijventerrein dat betere

inpasbaar is in landschap.

-Betere ontspannings-

mogelijkheden werknemers en

omwonenden op het

bedrijventerrein ('groener'

rondje lopen).

-Energie besparing en

duurzame opwekking op

bedrijfsterrein

-Tegen hittestress en hevige

regenval aangepast

bedrijventerrein

(zie voorbeelden in bijlage:
Groenestructuren,

waterbergingsvakken, bomen,
faunaschuil-plaatsen, tiny

forests en/of energieneutrale,
klimaat-neutrale,

klimaatadaptieve objecten etc)

- Kennis- en
infomatieuitwisseling en

deskundigheidsbevordering via
masterclasses, tool

verduurzaming MKB, zakelijk
energieloket, en inzet

ambassadeurs.
- stimuleren opzetten van een
BIZ/ ondernemersvereniging.
- haalbaarheidsonderzoek

en/of  businesscase
voor: oprichten van Bedrijven

Investeringszone (BIZ)
/energiebesparing bij bedrijven
/ opwekken duurzame energie

/ vergroening
bedrijventerreinen.

- maatregelen
energiebesparing en –opwek,

vergroening
bedrijventerreinen.

-uitvoeren pilotprojecten
klimaatadaptatie en rest-en

afvalstromen.

Subsidieregelingen
Verduurzaming

bedrijventerreinen,
Energie op Bedrijventerreinen
(aflopend), UHB (aflopend),

Planvorming
bedrijventerreinen

Beleidsinstrumenten



Subsidieregeling Asbest er af ? Zon er op!: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 4.11 (versie aug 2020)

3 Schone energie voor

iedereen

Aantrekkelijk en
concurrerend
Zuid-Holland

door
Schone en toekomst-
bestendige energie

en daarmee
berperkenvan de

opwarming van de aarde
door

terugdringen van de
CO2-emissies
in Zuid-Holland

3.1 Schone en duurzame

elektriciteitsvoorziening

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek   2                                           

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk-tactisch   4 5 Best.-operationeel

Subsidieregeling Asbest
er af ? Zon er op!

Samenwerking:Samen
met de regio

Integrale Ruimtelijke
strategie op energie-

landschappen
(wind/zonne/hydro/delta/o

pslag)

3.1.1 Duurzame en

ruimtelijk passende

elektriciteitsvoorziening

---------------

Zonne-energie

Zuidhollandse bijdragen
aan afspraken 

in Parijs gemaakt
voor

terugbrengen
CO2-uitstoot met 80 tot

95%
in 2050 t.o.v. 1990.

door
toepassing onderdeel

Trias Energetica:

-Verhogen aandeel
Duurzame

energie in ZH 39 PJ in
2020

Terugdringen van de
CO2-emissie

door

Faciliteren van de
opwekking van

duurzame energie (wind,
zon, duurzame warmte).

Op gesaneerde
asbestdaken

10625 kWp aan
geïnstalleerde
zonnepanelen

Verwachtte opbrengst
0,04PJ

Organiseren en uitvoeren
sanering asbestdaken

en
Installeren zonnepanelen

op
deze gesaneerde

daken.

Provinciale

Energieagenda Watt

Anders

2016-2020-2050

Beleidsinstrumenten



Beleid Lokale initiatieven energietransitie: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 4.12 (versie juli 2020)

3.1 Schone en duurzame

elektriciteitsvoorziening

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Subsidieregeling lokale
initiatieven energietransitie

Zuid-Holland 2017

Samenwerking bewoners
& bedrijven

Categorieën prestaties
door

energietransitie-plannen
(gericht op Trias

Energetica)
leidend

tot:
- Energie-besparing,

- Opwekken van
duurzame warmte of

duurzame energie of
- Anderszins het
terugdringen van CO2-

uitstoot

Voorbereiden plannen en
uitvoeren van plannen

realiseren van:
- energiebesparing,

- opwekken van
duurzame warmte of

duurzame energie of
anderszins het terugdringen

van CO2-uitstoot

door
in samenwerking met
bewoners en bedrijven

te komen tot profesionele 
lokale energie-initiatieven 

waardoor
de slagingskans toeneemt

t.b.v.
terugdringen CO2-

emissies.

Terugdringen van de CO2-
emissie

door

A. Bevorderen van
energiebesparing

in gebouwde omgeving en
industrie.

B.Faciliteren van de
opwekking van duurzame

energie (wind, zon,
duurzame warmte)

C.Activeren, faciliteren en
motiveren van partijen t.a.v.
ontwikkeling, levering, inzet
en gebruik van duurzame–

en restwarmte.

D.Bijdragen aan
leveringsbetrouwbare

schone energie

Ervaring opdoen met CO2-
afvang en -opslag.

3.1.2. Samenwerken en
bevorderen draagvlak in

de energietransitie
-------------

Energietransitie

door
Zuidhollandse bijdragen aan

afspraken 
in Parijs gemaakt

voor
terugbrengen

CO2-uitstoot met 80 tot 95%
in 2050 t.o.v. 1990.

door
toepassing

Trias Energetica:

-Door energie-efficiëntie
20 PJ efficiënter
energieverbruik

in 2020

-Verhogen aandeel
Duurzame

energie in ZH 39 PJ in 2020

-Schoon fossiel oplossingen
voor

tegengaan CO2 emissie
realiseren

-Stimuleren innovatie in de
Energietransitie.

3 Schone energie voor

iedereen

Aantrekkelijk en
concurrerend
Zuid-Holland

door
Schone en toekomst-
bestendige energie

en daarmee
beperkenvan de

opwarming van de aarde
door

terugdringen van de
CO2-emissies
in Zuid-Holland

Beleidskader:
warmteplan ‘Anders

Verwarmen’
Beleidsinstrumenten



Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland- op grootdak geplaatste zonnepanelen: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 4.13 (versie aug 2020)

3 Schone energie voor

iedereen

Aantrekkelijk en
concurrerend
Zuid-Holland

door
Schone en toekomst-
bestendige energie

en daarmee
beperkenvan de

opwarming van de aarde
door

terugdringen van de
CO2-emissies
in Zuid-Holland

3.1 Schone en duurzame

elektriciteitsvoorziening

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Subsidieregeling Zonnig
Zuid-Holland

Samenwerking:Samen met
regio, gemeenten,

particulieren

Omgevingsverordening; 
Integrale ruimtelijke

strategie  op energie-
landschappen: wind, zonne,

hydro, delta, opslag

3.1.1 Duurzame en

ruimtelijk passende

elektriciteitsvoorziening

---------------

Zonne-energie

Zuidhollandse bijdragen
aan afspraken 

in Parijs gemaakt
voor

terugbrengen
CO2-uitstoot met 80 tot

95%
in 2050 t.o.v. 1990.

door
toepassing onderdeel

Trias Energetica:

-Verhogen aandeel
Duurzame

energie in ZH 39 PJ in
2020

Terugdringen van de
CO2-emissie

door

Faciliteren van de
opwekking van

duurzame energie (wind,
zon, duurzame warmte).

Op grootdak geplaatste
zonnepanelen door

grootdakbezitter zelf of 
door grootdakbezitter

beschikbaar gesteld aan
energiecoöperatie

(minimaal 15 kWpiek,
d.w.z. circa 45-50

panelen)

Organiseren en uitvoeren
sanering asbestdaken

en
Installeren zonnepanelen

op
deze gesaneerde

daken.

Provinciale

Energieagenda Watt

Anders

2016-2020-2050

Beleidsinstrumenten



Beleid Non-fossiele energie-infrastructuur op industrieterreinen: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 4.15 (versie sept 2020)

3.3 Duurzaam energie- en

grondstoffensysteem in de

industrie

voor

energietransitie bij

industrie en terugdringen

CO2-emissie via (nieuwe)

energiesystemen.

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Subsidieregeling

Energieinfrastructuur op

industrieterreinen

Energieën in vorm van

(rest)warmte, -stoom,

moleculen of groene

elektronen voor bedrijven,

die

kunnen stromen

via niet-gereguleerde

energie-infrastructuur

op industrieterreinen

en daarmee helpen bij

terugdringen CO2-emissie

helpen uitvoeren van plannen

realiseren van:

-niet-gereguleerde

energieinfrastructuur

op industrieterreinen

Met als effect

- energiebesparing,

- benutten van duurzame cq

restwarmte of

duurzame energie of

anderszins het terugdringen van

CO2-uitstoot

door

in samenwerking met bedrijven

te komen tot profesionele 

energie-initiatieven 

waardoor

de slagingskans toeneemt

t.b.v.

terugdringen CO2-emissies.

Terugdringen CO2-emissie

door gebruik

non-fossiele (nieuwe)

energieën ipv fossiele

energieën

en daarmee:

A. Bevorderen van

energiebesparing

in gebouwde omgeving en

industrie.

B.Faciliteren van de

opwekking van duurzame

energie (wind, zon,

duurzame warmte)

C.Activeren, faciliteren en

motiveren van partijen t.a.v.

ontwikkeling, levering, inzet

en gebruik van duurzame–

en restwarmte.

D.Bijdragen aan

leveringsbetrouwbare

schone energie

3.3.1 Verhogen energie

efficiënte en mede

ontwikkelen energie

infrastructuur

-------------

Reductie energieverbruik en

CO2 emissie van de industrie

Energieinfrastructuur:

transport, opslag en

balancering

voor

Bijdragen ZH aan afspraken

in Parijs gemaakt

over terugbrengen

CO2-uitstoot met 80 tot 95%

in 2050 t.o.v. 1990

en

Nationaal energieakkoord

(49% CO2 reductie 2030)

door toepassing

Trias Energetica:

-Energiebesparen

- Verhogen aandeel

Duurzame

energie in ZH in 2020

-Schoon fossiel oplossingen

via opvang en opslag CO2

en

Stimuleren innovatie in de

Energietransitie.

3 Schone energie voor

iedereen

4 Een concurrerend Zuid-

Holland

Aantrekkelijk en

concurrerend

Zuid-Holland

door

schone en toekomst-

bestendige energie

en daarmee

beperken opwarming van

de aarde

door

terugdringen CO2-emissies

in Zuid-Holland

Beleidskader:
warmteplan ‘Anders

Verwarmen’

Samenwerking bedrijven

Beleidsinstrumenten



Thema’s Bestuur, Gebiedsgericht projecten en

Ruimte, Wonen, Bodem (ambities 1 en 6)



Beleid bevorderen intergemeentelijke samenwerking ZH: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 4.1 (versie juli 2020)

1 Samen werken aan Zuid-

Holland

Krachtige, slagvaardige
en robuuste gemeenten

en waterschappen
in ZH

die als overheidslaag
snel en daadkrachtig 

kan optreden,
nu en in de toekomst
toegevoegde waarde
heeft en inzichtelijk
maakt hoe beleid en
besluiten tot stand

komen en hoe publieke
middelen worden

besteed

t.b.v.
burgers en organisaties.

1.1 Beter bestuur

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Beleid-Product

(maatregelen)
Beleid-Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Subsidieregeling
bevorderen

intergemeentelijke
samenwerking

Inkoop bij congressen

1.1.1 Sterke

gemeenten

------------

Meer krachtige,
slagvaardige en

robuuste gemeenten en
waterschappen

in ZH
die

de lokale taken en
regionale opgaven goed

kunnen oppakken

Verbeteren slagkracht
gemeenten en
waterschappen

in ZH
m.b.v.

bewijzen en
verbeterpunten
uit rapportages

met daarin
diverse bestuurlijke

aspecten.

a. Bestuurlijk rapport
n.a.v. bestuurs-
krachtonderzoek

regio.

b. Bestuurlijk rapport
n.a.v. (evaluatie)-
onderzoek naar

intergemeentelijke
samenwerking.

c. Bestuurlijk rapport
n.a.v. onderzoek naar
bestuurlijke toekomst

regio

voor
verhogen van aantal

krachtige, slagvaardige en
robuuste gemeenten en

waterschappen
in ZH.

a. Uitvoeren van
regionaal bestuurs

krachtonderzoek, over
welke waarde
samenwerking

gemeenten in regio
toevoegt aan

bestuurskracht regio of
aan lokaal openbaar

bestuur.
b. Uitvoeren van

onderzoek met
evaluatie of

voorstellen en
aanbevelingen voor

nieuwe inrichting inter-
gemeentelijke
samenwerking.

c. Uitvoeren van
onderzoek naar

bestuurlijke toekomst
met aanzet of
voorstellen en

aanbevelingen voor
nieuwe bestuurlijk

strategische visie over
toekomst regio.

Beleidsinstrumenten



Beleid Gebiedsgerichte projecten: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 4.20  (versie juli 2020)

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Subsidieregeling
Maatregelenpakket

gebiedsgericht werken
2017

Alle GS-doelen

gericht op
Dragende opgaven van

gebieden
Binnen

ZH.
---------

Oplossen
vraagstukken

binnen
gebieden
waarbij

Dragende opgaven
zijn benoemd

die
realisatiekracht PZH

bevorderen
en

gericht zijn
op

alle beleidsonderwerpen.

Regionaal of lokaal
projecten

binnen

specifieke gebieden:

1.Hoekse waard,

2.GO

3.Alphen-MH-

Woerden

4.A5H

5.Leidse regio

Die zorgen
voor  oplossing
vraagstukken

van
per gebied

geformuleerde
Dragende opgaven.

Prestaties
via projecten

onder
Dragende opgaven van

gebieden,
die vraagstukken

oplossen,
en die alle

beleidsonderwerpen
betreffen.

(Zie Beleidsfiches per

betrokken vakgebied!)

Uitvoeren projecten
waarbij

te halen prestaties
de vraagstukken

van de dragende opgaven
oplossen binnen specifieke

gebieden,

gericht op
alle beleidsonderwerpen.

Gebiedsprogramma’s

Alle majeure
Beleidsvisie

en Programma’s zoals

PZI, PZG, PZE
Gebiedsagenda

Mobiliteit,
Beoordelingskader Infra

Gebiedsgerichte
projecten zijn bedoeld
om de vijf Hoofdlijnen

van het
Hoofdlijnenakkoord

2015-2019 concreet te
realiseren.

Daarbij staan de zes
ambities uit de

koepelnotitie centraal:

1. Naar een
klimaatadaptieve

Delta
2. Naar een nieuwe

economie: the next
level

3. Naar een levendige
meerkernige
metropool

4. Energie-
vernieuwing

5. Moderne mobiliteit
6. Aantrekkelijke

leefomgeving.

Alle PS-doelen

gericht op
Dragende opgaven van

gebieden
Binnen

ZH.

Beleidsinstrumenten



Beleid Wonen Spreiding sociale woningbouw (en versnelling): Eén logisch denkraam

beleidstheorie 4.32 (versie nov 2020)

6 Sterke steden en dorpen

in Zuid-Holland

Zuid-Holland wil een
aantrekkelijke,

duurzame,
concurrerende

toonaangevende
provincie zijn,

waar mensen met
plezier wonen, werken

en recreëren

door
een aantrekkelijke
groene en gezonde

leefomgeving
en

mooie en prettig
ruimtelijke ingerichte

gebieden.

6.1 Voldoende juiste

woningen op de juiste plek

6.3 Afspraken met regio’s

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Beleid-Product

(maatregelen)
Beleid-Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Subsidieregeling knelpuntenpot
Subsidieregeling Vliegende Brigade / flexpools: extra capaciteit voor

versnellen planprocessen realisatie woningbouw
Subsidieregeling sociale woningbouw Haaglanden (€ 4 mln.)

Subsidieregeling sociale woningbouw Holland Rijnland
Subsidieregeling regeling sociale woningbouw Rotterdamse regio

Samenwerking gemeenten, corporaties
Regionale woonvisies

6.1.1 Versnellen

woningbouw

6.1.2 Betaalbare

woningvoorraad op peil

6.3.1  Afspraken over wonen

en werken in de regio en

een passend woningaanbod

voor alle doelgroepen

------------
Verstedelijking en wonen

Flexwonen

Toezicht op de

huisvestingswet 2014

Vraag en aanbod wonen en
woonmilieus in balans
voor juiste prijs, juiste

doelgroep, en op juiste locatie

om
vitaliteit stedelijke en landelijk
gebied op orde te houden of

verbeteren

-Voldoende aantal betaalbare
woningen en woonmilieus voor

juiste prijs, juiste doelgroep,
en op juiste locatie
(o.a. nabij HOV)

door toevoeging en mutaties
bestaande soorten

woningvoorraden  obv.
woningsbouw prognoses

en
uitgewerkt in

regionale woonvisies
door

regio’s of samenwerkende

gemeenten
voor bewoners.

-Voldoende (aantal) en tijdig
(12weken) gehuisveste

vergunninghouders op basis
Huisvestingswet.

-Goede woonruimteverdeling
door

gemeentelijke huis-
vestingsverordeningen

passend binnen
Huisvestingswet.

-Voldoende huisvesting
arbeidsmigranten

-Voldoende flexwonen

-Betaalbare woning en
woonmilieu voor juiste prijs,
juiste doelgroep, en op juiste

locatie,
-Goed gehuisveste

vergunninghouders op basis
Huisvestingswet.

Stimuleren (en soms regisseren)

van plannen tbv :

-Voldoende duurzame, woningen
en woonmilieus voor juiste prijs,

juiste doelgroep, en op juiste
locatie,

-Voldoende (aantal) en tijdig
(12weken) gehuisveste

vergunninghouders op basis
Huisvestingswet.

-Goede woonruimteverdeling
door

gemeentelijke huis-
vestingsverordeningen passend

binnen Huisvestingswet.

-Voldoende huisvesting
arbeidsmigranten

-Voldoende flexwonen

Inzet extra inhuur

Regelen van voldoende mensen
met kennis in de woningbouw

projecten in ZH

Regionale woonvisies
Huisvestingswet

OmgevingsbeleidMilieu
wetgeving  (m.n.

zonering)

Beleidsinstrumenten



Thema Mobiliteit (ambities 2)



Beleid infrastructurele projecten: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 6.2 (versie juli 2020)

2 Berikbaar Zuid-Holland
7 Gezond en veilig Zuid -

Holland

Zuid-Holland

wil een toonaangevende

provincie zijn waar

mensen met plezier

wonen, werken en

recreëren.

Daartoe verbeteren wij de

kwaliteit van de

leefomgeving.

Cultuur en erfgoed zijn

daarin belangrijke

factoren.

De provincie wil haar 

unieke erfgoed behouden 

voor toekomstige

generaties.

2.1 Snel van A naar B
2.3 Veilig en duurzaam

2.3.1 Duurzame mobiliteit

2.3.2 Veilige mobiliteit

2.1.2 Passend en efficiënt

personenvervoer

-------------

Energietransitie in mobiliteit

Ontwikkelingen en hinder

Luchthaven Schiphol

Adequaat aanbod openbaar

vervoer

Compleet

mobiliteitsnetwerk:

door

Regionaal project of lokaal
project dan wel regionaal

openbaar vervoer project die
ziet op verbetering van /

betrekking hebbend op de
verbetering van de
verkeersveiligheid,
bereikbaarheid of

leefbaarheid;

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Subsidieregeling SRM
2017 pararaaf 2

Verbeteren
bereikbaarheid,

verkeersveiligheid en
leefbaarheid

d.m.v.
- Snelheidsrem-

mende
maatregelen

- Weg- en bouw-
werken

- Verkeers-inrichting
en verkeers-
communicatie

Prestaties die onder de
volgende categorieen

vallen:
- Snelheidsremmende

maatregelen
- Weg- en

bouwwerken
- Verkeers-inrichting

en verkeerscom-
municatie

(zie bijlage voor de

specifieke  prestaties)

Organiseren, plannen,
realiseren van prestaties

die vallen onder
Snelheidsremmende

maatregelen,
Weg- en bouwwerken,
Verkeersinrichting en
verkeerscommunicatie

Beleidsinstrumenten

2 Bereikbaar Zuid-

Holland 

7 Gezond en veilig

Zuid-Holland

Optimaal functionerend
duurzaam

mobiliteitssysteem als
essentiële voorwaarde 

voor economie van
Zuid-Holland.

Via verbeteren
bestaande en aanleg
nieuwe infrastructuur,

slimmer gebruik
bestaande capaciteit
mobiliteitssysteem en

duurzamere 
vervoermiddelen.

Met oog voor
duurzaamheid,

verkeersveiligheid
(vermindering aantal
verkeersslachtoffers)

Beleidskaders:
-Gebiedsprogramma Mobiliteit en

Verstedelijking (MoVe).
-Bestuurlijk Overleg

Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport

(BO MIRT)

-Omgevingsvisie incl Programma
Mobiliteit,

-Programma Zuid-Hollandse
Infrastructuur (PZI)

-Gebiedsagenda’s Mobiliteit, -
Beoordelingskader Infra PZI.



Beleid Bedrijfsvervoer: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 6.10 (versie juli 2020)

2.3 Veilig en duurzaam

mobiel

7.1 Bevorderen verbetering

milieukwaliteit en

gezondheid

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Subsidieverlening SRM
paragraaf 10 gericht op

het uitvoeren van
bedrijfsvervoer

2.1.2 Passend en

efficiënt

personenvervoer

-------------

Adequaat aanbod

openbaar vervoer

1. Alternatief
aanbieden voor OV
in gebieden waar

onvoldoende
regulier OV

beschikbaar is

1. Vervanging van
OV door
bedrijfsvervoer in
gebieden waar
onvoldoende
regulier OV
beschikbaar is.

2. Door bedrijven te
stimuleren dat zij
collectief vervoer
voor hun
werknemers
verzorgen.

Bedrijfsvervoer van alle
werknemers van Sociale
werkvoorzieningen door

hun bedrijven, in
gebieden waar geen

goed OV
aanwezig is.

Organiseren en uitvoeren
van bedrijfsvervoer van
werknemers van Sociale
werkvoorzieningen door

hun bedrijven,

Beleidsinstrumenten

2 Bereikbaar Zuid-

Holland

7 Gezond en veilig

Zuid-Holland

Optimaal functionerend
duurzaam

mobiliteitssysteem als
essentiële voorwaarde

voor economie van
Zuid-Holland.

Via verbeteren
bestaande en aanleg
nieuwe infrastructuur,

slimmer gebruik
bestaande capaciteit
mobiliteitssysteem en

duurzamere 
vervoermiddelen.

Met oog voor
duurzaamheid,

verkeersveiligheid
(vermindering aantal
verkeersslachtoffers)



Beleid gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 6.11 (versie juli 2020)

2.3 Veilig en duurzaam

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

SRM paragraaf 11
Gedragsbeïnvloeding

verkeersveiligheid

2.3.2 Veilige mobiliteit

Behoud en verbetering
van verkeersveiligheid
op provinciaal niveau

Behoud en verbetering 
verkeersveiligheid en

leefbaarheid
door slim

nieuwontwerp,
realisatie

snelheidsremmende
verkeersmaatregelen,

-inrichting en
-communicatie door

positieve
gedragsbeïnvloeding

Verbeterde
verkeersveiligheids

aspecten
op lokaal en regionaal

niveau
door

specifieke  prestaties
gericht op positieve

gedragsbeïnvloeding

- Zorgen voor
verkeerseducatie voor
diverse doelgroepen;
- Zorgen voor
communicatie en
publiciteit over

verkeersveiligheid
- Realiseren van kleine

gedragsgerelateerde
verkeersveiligheidsma

atregelen;
- Planmatig
onderzoeken en
evalueren van

verkeersveiligheid,

Beleidskader: Visie
Ruimte en Mobiliteit

incl Programma
Mobiliteit, alsmede 
Programma Zuid-

Hollandse
Infrastructuur (PZI)

Beleidstuk
gedragsbeïnvloeding

verkeersveiligheid
2010-2020

Beleidsinstrumenten

2 Bereikbaar Zuid-

Holland

7 Gezond en veilig

Zuid-Holland

Optimaal functionerend
duurzaam

mobiliteitssysteem als
essentiële voorwaarde

voor economie van
Zuid-Holland.

Via verbeteren
bestaande en aanleg
nieuwe infrastructuur,

slimmer gebruik
bestaande capaciteit
mobiliteitssysteem en

duurzamere 
vervoermiddelen.

Met oog voor
duurzaamheid,

verkeersveiligheid
(vermindering aantal
verkeersslachtoffers)



Beleid Veerprojecten en Veerinfrastructuur: Eén logisch denkraam

Beleidsinstrumenten

beleidstheorie 6.12.13 (versie sept 2020)

2.1 Snel van A naar B

2.1.2 Passend en

efficiënt

personenvervoer

2.1.3 Slimme systemen

en netwerken

-------------

Adequaat aanbod

openbaar vervoer

Compleet

mobiliteitsnetwerk,

Verbeterd en optimaal

benut netwerk

infrastructuur

Compleet

mobiliteitsnetwerk,

Verbeterd en optimaal

benut netwerk

infrastructuur,

welke een bijdrage leveren
aan de bereikbaarheid en

leefbaarheid

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Beleidskader:
Omgevingsbeleid, Visie
Ruimte en Mobiliteit incl
Programma Mobiliteit,
alsmede  Programma

Zuid-Hollandse
Infrastructuur (PZI)

GS brief Revolverend
verenfonds

SRM §12 en 13 gericht op
Veerprojecten en
Veerinfrastructuur

1.Instand gehouden
Zuid-Hollandse veren

voor forensen en
scholieren door

projecten gericht op
vernieuwen,
vervangen of

renoveren van
veerponten. 

2.Instandgehouden
Zuid-Hollandse veren

voor forensen,
scholieren en

recreanten door
projecten gericht op 
verbeteren openbaar

toegankelijke
veerinfrastructuur

Veerpont welke
vervangen of

gerenoveerd is
t.b.v. overzetten van

m.n. forenzen en
scholieren, en welke zo

mogelijk ook
verduurzaamd is.

Verbeterde openbaar
toegankelijke

veerinfrastructuur
waardoor veerponten
beter bereikt en benut

kunnen
(zie specifieke

prestaties)

Vernieuwen, vervangen

of renoveren van
veerponten, die zo

mogelijk ook
verduurzaamd worden;

Verrichten van
werkzaamheden voor

verbeteren van openbaar
toegankelijke

veerinfrastructuur

2 Bereikbaar Zuid-

Holland

7 Gezond en veilig

Zuid-Holland

Optimaal functionerend
duurzaam

mobiliteitssysteem als
essentiële voorwaarde

voor economie van
Zuid-Holland.

Via verbeteren
bestaande en aanleg
nieuwe infrastructuur,

slimmer gebruik
bestaande capaciteit
mobiliteitssysteem en

duurzamere 
vervoermiddelen.

Met oog voor
duurzaamheid,

verkeersveiligheid
(vermindering aantal
verkeersslachtoffers)



Beleid fietsprojecten: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 6.14  (versie juli 2020)

2.1 Snel van A naar B

.

2.1.2 Passend en

efficiënt

personenvervoer

-------------

Adequaat aanbod

openbaar vervoer

2.1i  verhogen aandeel
fietsgebruik bij afstanden

tot 15 km

Minder fietsongevallen

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

SRM 2017-2018 §14

Uitvoeringsagenda Samen
verder fietsen

25% meer mensen op
de fiets op afstanden

tot 15 km

20% minder
fietsongevallen per
100.000 gefietste

kilometers’

- Realisatie
fietsproject

- Realisatie
fietsparkeer-
voorziening

(zie fietsplan met

voorbeelden

specificaties)

NB. Voor innovatieve,

energieneutrale

fietspaden wordt gebruik

gemaakt van paragraaf

16.

- Uitvoeren van
verkenning of

planstudie

- Opstellen van
definitief ontwerp

- Realiseren van
fietsproject

- Beheren en
onderhouden van
nieuwe fietspaden

- Verwerven van
gronden

Beleidsinstrumenten

Beleidskader: Visie
Ruimte en Mobiliteit incl
Programma Mobiliteit,
alsmede  Programma

Zuid-Hollandse
Infrastructuur (PZI)

Fietsplan

2 Bereikbaar Zuid-

Holland

7 Gezond en veilig

Zuid-Holland

Optimaal functionerend
duurzaam

mobiliteitssysteem als
essentiële voorwaarde

voor economie van
Zuid-Holland.

Via verbeteren
bestaande en aanleg
nieuwe infrastructuur,

slimmer gebruik
bestaande capaciteit
mobiliteitssysteem en

duurzamere 
vervoermiddelen.

Met oog voor
duurzaamheid,

verkeersveiligheid
(vermindering aantal
verkeersslachtoffers)

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/13836/uitvoeringsagendasamenverderfietsenpzh2016-2025geactualiseerd.pdf


Beleid: energietransitie in mobiliteit: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 6.16 (versie juli 2020)

2 Bereikbaar Zuid-

Holland

3 Schone energie

voor iedereen

Optimaal functionerend
duurzaam

mobiliteitssysteem als
essentiële voorwaarde

voor economie van
Zuid-Holland.

Via verbeteren
bestaande en aanleg
nieuwe infrastructuur,

slimmer gebruik
bestaande capaciteit
mobiliteitssysteem en

duurzamere 
vervoermiddelen.

Met oog voor
duurzaamheid,

verkeersveiligheid
(vermindering aantal
verkeersslachtoffers)

2.3 Veilig en duurzaam

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

SRM 2017 §16
Meerkosten van

toepassing worden
gesubsidieerd

Inkoop

2.3.1 Duurzame

mobiliteit

---------------

Stimuleren innovatie in
de energietransitie door
inzet financiële middelen

en
Samen met de regio

Stimuleren launching
customer/ realisatie

fieldlab

Verduurzamen
bestaande provinciale

subsidieregeling

Passend binnen set
regionale afspraken

Duurzame voorbeeld-
technieken voor

Energieopwekking,
-opslag, -besparing voor

grootschalige
toepassingen

Goedkoper toepassen
van gedemonstreerde
duurzame technieken

Organiseren en
kennisverwerven door

onrendabele
bedrijfskundige top te

subsidiëren van marktrijpe
innovaties (duurzame

technieken) om te leren of
deze kansrijk zijn voor

grootschalige toepassingen

Beleidskader
energietransitie mobiliteit

2016

“Watt anders”

Energieagenda
2016-2020-2050

Beleidsinstrumenten



Beleid openbaar vervoer over weg, spoor, water: Eén logisch denkraam

Beleidsinstrumenten

beleidstheorie 6.3.4 (versie juli 2020)

2 Bereikbaar Zuid-
Holland

7 Gezond en veilig Zuid-
Holland

Optimaal functionerend
duurzaam (OV-)

mobiliteitssysteem als
essentiële voorwaarde

voor economie van Zuid-
Holland.

Via verbeteren
bestaande en aanleg
nieuwe infrastructuur,

slimmer gebruik
bestaande capaciteit
mobiliteitssysteem en

duurzamere (OV-)
vervoermiddelen.

Met oog voor
duurzaamheid,

verkeersveiligheid
(vermindering aantal
verkeersslachtoffers)

2.1 Snel van A naar B

2.1.2 Passend en efficiënt

personenvervoer

-------------

Adequaat aanbod openbaar

vervoer

Goed functionerende
dienstverlening OV voor bus,
regionaal spoor en waterbus

en
Infrastructuur OV

op orde
en

Verbeterde kwaliteit OV

t.b.va.
aanbieden en verbeteren

regulier OV
voor

vitaal en leefbaar houden
van stedelijke en landelijk

gebied
en

bevorderen van  economisch
vestigingsklimaat
in Zuid-Holland.

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

BeleidskaderBeleidskader:
Omgevingsvisie incl

Programma Mobiliteit,
alsmede Programma

Zuid-Hollandse
Infrastructuur (PZI) incl.

Gebiedsagenda Mobiliteit,
Beoordelingskader Infra

PZI.

gebiedsprogramma

Mobiliteit en Verstedelijking

(MoVe).

SRM paragraaf 3/4
gericht op het OV over
weg en spoor, alsmede

over water

Inkoop bij studies

Verbeterd en meer
aanbod

regulier OV
voor

sociaal veilig

betrouwbaar, 

betaalbaar,

beschikbaar  en

comfortabel vervoer

van

OV-reizigers ,

uitgevoerd

door

concessiehouders.

Sociaal veilig,
betrouwbaar, betaalbaar,

beschikbaar  en
comfortabel vervoer van

OV-reizigers

(zie specifieke prestaties

in bijlage zoals gereden

Dienstregelinguren

(DRU’s))

Vervoeren OV-reizigers
door concessiehouder op

sociaal veilige,
betrouwbare, betaalbare,

beschikbare  en
comfortabele wijze via:

• Exploiteren OV-lijnen
• Uitvoeren speciale

OV-projecten (o.a.
gericht op verhogen
Sociale veiligheid).



Beleid buurtbusverenigingen: Eén logisch denkraam

Beleidsinstrumenten

beleidstheorie 6.6.7 (versie juli 2020)

2.1 Snel van A naar B
.

2.1.2 Passend en

efficiënt

personenvervoer

-------------

Adequaat aanbod

openbaar

Door

Faciliteren

buurtbusvereniging

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4            
5 Best. tact-operationeel

BeleidskaderBeleidskader:
Omgevingsvisie incl

Programma Mobiliteit,
alsmede Programma

Zuid-Hollandse
Infrastructuur (PZI) incl.

Gebiedsagenda Mobiliteit,
Beoordelingskader Infra

PZI.

gebiedsprogramma

Mobiliteit en Verstedelijking

(MoVe).

SRM paragraaf 6/7 

Verzorgen publiek
transport van

personen zonder
regulier OV die

afhankelijk zijn van dit
transport

Transport van personen
door buurtbussen in

gebieden zonder
regulier OV die

afhankelijk zijn van deze
buurtbus.

Transporteren van
personen door

buurtbussen in gebieden
zonder regulier OV die 

afhankelijk zijn van deze
buurtbus;  Oprichten en

instandhouden van
buurtbusverenigingen.

Verzorgen van voldoende
buschauffeurs,

Dienstregeling opstellen.

NB In andere §3 staat:

leveren van de buurtbus

door de concessiehouder,

verzorgen materiaal en

brandstof, verzorgen van

scholing van de vrijwillige

chauffeurs.

2 Bereikbaar Zuid-

Holland

7 Gezond en veilig

Zuid-Holland

Optimaal functionerend
duurzaam

mobiliteitssysteem als
essentiële voorwaarde

voor economie van
Zuid-Holland.

Via verbeteren
bestaande en aanleg
nieuwe infrastructuur,

slimmer gebruik
bestaande capaciteit
mobiliteitssysteem en

duurzamere 
vervoermiddelen.

Met oog voor
duurzaamheid,

verkeersveiligheid
(vermindering aantal
verkeersslachtoffers)



Beleid toegankelijkheid bushaltelocaties: Eén logisch denkraam

Beleidsinstrumenten

beleidstheorie 6.8  (versie juli 2020)

2 Bereikbaar Zuid- 
Holland

7 Gezond en veilig Zuid-
Holland

Zuid-Holland

wil een toonaangevende

provincie zijn waar

mensen met plezier

wonen, werken en

recreëren.

Daartoe verbeteren wij de

kwaliteit van de

leefomgeving.

Cultuur en erfgoed zijn 

daarin belangrijke

factoren.

De provincie wil haar

unieke erfgoed behouden 

voor toekomstige

generaties.

2.1 Snel van A naar B

2.1.2 Passend en

efficiënt

personenvervoer

-------------

Adequaat aanbod

openbaar vervoer

Door

Toegankelijke bushaltes
voor mensen met een
visuele of motorische

beperking

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

SRM paragraaf 8:
toegankelijke bushaltes
voor mensen met een
visuele of motorische

beperking door andere
wegbeheerders

57% van alle
bestaande bushaltes

in PZH-
concessiegebieden

zijn toegankelijk
gemaakt door

wegbeheerders
voor mensen met een
visuele of motorische

beperking

Toegankelijk
gemaakte bushaltes in

PZH-
concessiegebieden

door wegbeheerders
voor

mensen met een
visuele of motorische

beperking
door

verschillende
activiteiten

Toegankelijk maken van
bestaande bushaltes
voor mensen met een
visuele of motorische

beperking door
wegbeheerders

door
aanpassen van:

- hoogte perrons
- breedte halte

En door aanbrengen:
- geleidelijnen met

ribbelprofiel;
- Attentiemarkering met

noppenprofiel;
- visuele blokmarkering

perronrand.

Beleidskader: Visie Ruimte en Mobiliteit incl
Programma Mobiliteit, alsmede  Programma Zuid-

Hollandse Infrastructuur (PZI)

OV-visie, Beleidskader Ketenmobiliteit

2 Bereikbaar Zuid -

Holland

7 Gezond en veilig

Zuid-Holland

Optimaal functionerend 
duurzaam

mobiliteitssysteem als
essentiële voorwaarde

voor economie van
Zuid-Holland.

Via verbeteren
bestaande en aanleg
nieuwe infrastructuur,

slimmer gebruik
bestaande capaciteit
mobiliteitssysteem en

duurzamere 
vervoermiddelen.

Met oog voor
duurzaamheid,

verkeersveiligheid
(vermindering aantal
verkeersslachtoffers)



Beleid sociale veiligheid: Eén logisch denkraam

Beleidsinstrumenten

beleidstheorie 6.9 (versie juli 2020)

2.1 Snel van A naar B

2.1.2 Passend en

efficiënt

personenvervoer

-------------

Adequaat aanbod

openbaar vervoer:

Sociaal veiliger maken

van:

Openbaar vervoer

opbjecten die publiekelijk

toegankelijk zijn zoals

stations en haltes;

het directe

toegangsgebied zoals

bestaande pleinen, straten

en parkeerplaatsen of;

bestaand en nieuw rijdend

materieel

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

SRM, Paragraaf 9,
Sociale veiligheid 

- Terugdringen
feitelijke incidenten

- Vergroten pakkans
van personen die

de veiligheid
verstoren

- Vergroten
veiligheidsgevoel

van reizigers

• Vergroting aantal
toezichthouders

in het OV

• Inhuren extra
personeel voor
toezicht,

• Aanschaffen/plaatsen
technische
hulpmiddelen en ICT

• Opleiden en trainen
personeel

• Aanpassen van
voertuig of omgeving

• Voorlichten en
communicatie gericht
op publiek

• Aangaan van
samenwerkingsverba
nden (politie, justitie,
gemeenten ed)

Beleidskader:
Visie Ruimte en

Mobiliteit incl
Programma

Mobiliteit, alsmede 
Programma Zuid-

Hollandse
Infrastructuur (PZI)

2 Bereikbaar Zuid-

Holland

7 Gezond en veilig

Zuid-Holland

Optimaal functionerend
duurzaam

mobiliteitssysteem als
essentiële voorwaarde

voor economie van
Zuid-Holland.

Via verbeteren
bestaande en aanleg
nieuwe infrastructuur,

slimmer gebruik
bestaande capaciteit
mobiliteitssysteem en

duurzamere 
vervoermiddelen.

Met oog voor
duurzaamheid,

verkeersveiligheid
(vermindering aantal
verkeersslachtoffers)



Beleid collectief vraagafhankelijk vervoer: Eén logisch denkraam

Beleidsinstrumenten

beleidstheorie 6.5 (versie juli 2020)

2.1 Snel van A naar B

2.1.2 Passend en

efficiënt

personenvervoer

-------------

Adequaat aanbod

openbaar vervoer:

1. Alternatief  OV draagt
bij aan het vitaal en
leefbaar houden van
het landelijk gebied.

2. Alternatief OV draagt
bij aan het mobiel
blijven van kwetsbare
groepen waardoor zij
kunnen participeren
in onze samenleving.

3. Alternatief OV
bevordert het
economisch
vestigings-klimaat in
Zuid-Holland.

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

BeleidskaderBeleidskader:
Omgevingsvisie incl

Programma Mobiliteit,
alsmede Programma

Zuid-Hollandse
Infrastructuur (PZI) incl.

Gebiedsagenda Mobiliteit,
Beoordelingskader Infra

PZI.

gebiedsprogramma

Mobiliteit en Verstedelijking

(MoVe).

SRM paragraaf 5 gericht
op het uitvoeren van

collectief vraagafhankelijk
vervoer

Alternatief
aanbieden voor OV

in de vorm van
regio-taxi in

gebieden waar
onvoldoende
regulier OV

beschikbaar is.

Vervoer reizigers
als alternatief voor OV

door collectief
vraagafhankelijk
vervoer (CVV)

met regio-taxi’s  in

gebieden waar
onvoldoende regulier

OV
beschikbaar is

(i.c gereden zones /

exploitatie, alsmede

uren CVV-beheer).

Vervoeren reizigers
als alternatief voor OV

door CVV
met regio-taxi door:

• Exploiteren en
• Instandhouden

CVV-beheer door
stichtingen/ regio’s

2 Bereikbaar Zuid-

Holland

7 Gezond en veilig

Zuid-Holland

Optimaal functionerend
duurzaam

mobiliteitssysteem als
essentiële voorwaarde

voor economie van
Zuid-Holland.

Via verbeteren
bestaande en aanleg
nieuwe infrastructuur,

slimmer gebruik
bestaande capaciteit
mobiliteitssysteem en

duurzamere 
vervoermiddelen.

Met oog voor
duurzaamheid,

verkeersveiligheid
(vermindering aantal
verkeersslachtoffers)



Beleid reizigersplatforms: Eén logisch denkraam

Beleidsinstrumenten

beleidstheorie 6.15  (versie juli 2020)

2 Bereikbaar Zuid-Holland

7 Gezond n veilig Zuid-Holland

Optimaal functionerend

duurzaam mobiliteitssysteem

als essentiële voorwaarde voor

economie van Zuid-Holland.

Via verbeteren bestaande en

aanleg nieuwe infrastructuur,

slimmer gebruik bestaande 

capaciteit mobiliteitssysteem 

en duuzamere 

vervoermiddelen.

Met oog voor duurzaamheid,

verkeersveiligheid

(vermindering aantal

verkeersslachtoffers)

2.1 Snel van A naar B

2.1.2 Passend en

efficiënt

personenvervoer

-------------

Adequaat aanbod

openbaar vervoer

Verbeteren van de
klantgerichtheid binnen

het OV en het
OV-beleid meer aansluiten

bij de behoeften van de
reizigers.

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

SRM §15 Gericht
instandhouding

reizigersplatforms

Stimuleren en
faciliteren van

professionalisering
van

consumenten-
participatie om de

concessiehouders te
wijzen op

mogelijkheden voor
een betrouwbaarder,
beter betaalbaar en

beschikbaar OV.

Positieve beïnvloeding
van partijen door m.n.

advisering,
waardoor gekomen kan

worden tot een
betrouwbaarder, beter

betaalbaar en
beschikbaar OV door de

concessiehouder.

- Directe advisering aan
concessiehouder en –

verlener om
betrouwbaar, betaalbaar
en beschikbaar OV te

bewerkstelligen.

- Indirecte advisering
hierover aan

concessiehouder en –
verlener,

consumentenorgani-
saties, instellingen en 

gemeenten.

- Voeren van bezwaar-
/beroepprocedures om

betrouwbaar, betaalbaar
en beschikbaar OV te

bewerkstelligen.

Regeling
overlegstructuur

consumentenplatform
openbaar vervoer
GS 25-10-2005 

2 Bereikbaar Zuid-

Holland

7 Gezond en veilig

Zuid-Holland

Optimaal functionerend
duurzaam

mobiliteitssysteem als
essentiële voorwaarde 

voor economie van
Zuid-Holland.

Via verbeteren
bestaande en aanleg
nieuwe infrastructuur, 

slimmer gebruik 
bestaande capaciteit
mobiliteitssysteem en

duurzamere 
vervoermiddelen.

Met oog voor
duurzaamheid,

verkeersveiligheid
(vermindering aantal
verkeersslachtoffers)



Beleid R-net: Eén logisch denkraam

Beleidsinstrumenten

beleidstheorie 6.16a  (versie juli 2020)

2.1 Snel van A naar B

.

2.1.2 Passend en

efficiënt

personenvervoer

-------------

Adequaat aanbod

openbaar vervoer

Verbeteren hoogwaardig
OV-aanbod door
totstandkoming

R-net-netwerk in Zuid-
Holland

in
gebieden waarvoor PZH

bevoegd is tot  OV-
concessieverlening door

uitrol R-net-
productformule &

uitvoeren infra-projecten in
R-netwaardige bus- en 

treincorridors 

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

SRM paragraaf 16A
R-net Zuid-Holland

Inkoop

Verzameling prestaties
waardoor

(gedeelte) R-net- bus- of
treincorridors in Zuid-

Holland zijn gerealiseerd

Waarmee hoogwaardig
OV verbeterd:

Voor bus:
Vergroting van gemak en
comfort van reizigers door
aanleg of aanpassing van

infrastructuur, incl
voorzieningen voor
verkeersregeling en

energietransitie

Voor spoor:
Vergroting van gemak en

comfort van reizigers
(w.o. verbetering

aansluiting ander vervoer
of verbetering info-

voorziening)
en

verbeteren dan wel
aantrekkelijker maken van

de stationsomgeving

Prestatie
waardoor

(gedeelte) R-net-
bus- of treincorridor
in Zuid-Holland is

gerealiseerd

(zie specifieke prestaties in

bijlage, o.a. buscorridors

incl. verkeersregelinstal-

latie, strekken van lijnen/

bushaltes, aanleg

fietsparkeer- voorzieningen)

Voorbereiden, ontwerpen
en uitvoeren prestaties

waardoor
(gedeelte) R-net-bus- en 

treincorridors in Zuid-
Holland gerealiseerd

worden

Bestuursovereenkomst
hoogwaardig OV

Randstad

Beleidskader: Visie
Ruimte en Mobiliteit incl
Programma Mobiliteit,
alsmede  Programma

Zuid-Hollandse
Infrastructuur (PZI)

(Beleidskaders in

ontwikkeling:

Hoogwaardig OV en

Ketenmobiliteit,

OV-Visie

P+R-Visie)

2 Bereikbaar Zuid-

Holland

7 Gezond en veilig

Zuid-Holland

Optimaal functionerend
duurzaam

mobiliteitssysteem als
essentiële voorwaarde

voor economie van
Zuid-Holland.

Via verbeteren
bestaande en aanleg
nieuwe infrastructuur,

slimmer gebruik
bestaande capaciteit
mobiliteitssysteem en

duurzamere 
vervoermiddelen.

Met oog voor
duurzaamheid,

verkeersveiligheid
(vermindering aantal
verkeersslachtoffers)



Beleid kwaliteitsnet goederenvervoer: Eén logisch denkraam

beleidstheorie 6.18 (versie juli 2020)

2.1 Snel van A naar B

.

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie)
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

“Het kwaliteitsnet

Goederenvervoer
Randstad” 

Govera 2006,

“Coolport Rdam

Privaat/publieke
investeringen in infra en

economie”

Fresh corridor 2011

Subsidieregeling
Kwaliteitsnet

Goederenvervoer

2.1.1 Efficient

goederenvervoer

------------
Adequaat aanbod

openbaar vervoer

Betere doorstroming
goederenvervoer

vanuit het economisch
belang van goederen

op
het wegennet in Zuid-

Holland

Beter kwaliteitsnet
Goederenvervoer door

betere
vestigingsplaatsen

en
betere doorstroming

goederenvervoer vanuit
het economisch belang

van goederen

Kleine infrastructurele
aanpassingen en

verbeteringen.
t.b.v.

doorstroming
goederenvervoer vanuit
het economisch belang

van goederen.

Uitvoeren  kleine

infrastructurele

aanpassingen en

verbeteringen

(zie bijlage voor

specificaties: zoals

vrachtwagens niet langs

scholen, fietsers niet samen

met vrachtwagens, opheffen

missinglinks van

verbindingsweg naar

bedrijventerrein)

Beleidsinstrumenten

2 Bereikbaar Zuid-

Holland

7 Gezond en veilig

Zuid-Holland

Optimaal functionerend
duurzaam

mobiliteitssysteem als
essentiële voorwaarde

voor economie van
Zuid-Holland.

Via verbeteren
bestaande en aanleg
nieuwe infrastructuur,

slimmer gebruik
bestaande capaciteit
mobiliteitssysteem en

duurzamere 
vervoermiddelen.

Met oog voor
duurzaamheid,

verkeersveiligheid
(vermindering aantal
verkeersslachtoffers)



Beleid Experimenten vernieuwingen mobiliteit: Eén logisch denkraam

Beleidsinstrumenten

beleidstheorie 6.16B  (versie sept 2020)

2 Bereikbaar Zuid-Holland

Zuid-Holland

wil een toonaangevende

provincie zijn waar mensen

met plezier wonen, werken

en recreëren.

Optimaal functionerend

duurzaam

mobiliteitssysteem als

essentiële voorwaarde

voor economie van Zuid-

Holland.

Via verbeteren bestaande

en aanleg nieuwe

infrastructuur, slimmer

gebruik bestaande

capaciteit 

(OV)mobiliteitssystemen

en duuzamere

vervoermiddelen.

Met oog voor

duurzaamheid,

2.1 Snel van A naar B

2.3 Veilig en duurzaam

2.1.2 Passend en efficiënt

personenvervoer

2.1.3 Slimme systemen en

netwerken

2.3.1. Duurzame Mobiliteit

-------------

Adequaat aanbod openbaar

vervoer

Verbeterd en optimaal benut

netwerk infrastructuur;

Knooppunten en stedelijke

centra

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

SRM paragraaf 16B

Experimenten

vernieuwingen mobiliteit

Inkoop

-Aantrekkelijker of

efficiënter Openbaar

vervoer (OV) en vervoer

van en naar OV-halte en

OV-vervoersketen op

vernieuwende wijze en/of

gericht op directe of

indirecte CO2-reductie,

voor

sociaal veilig

betrouwbaar,  betaalbaar,

beschikbaar  en

comfortabel vervoer van

OV-reizigers, en

ontwikkelen van kennis op

dit gebied.

Prestaties onder:

-Aantrekkelijker of

efficiënter sociaal veilig,

betrouwbaar, betaalbaar,

beschikbaar  en

comfortabel vervoer van

OV-reizigers

-direct of indirect tot CO2-

reductie hierbij

-een efficiënter of

aantrekkelijker vervoer

van en naar een OV-halte

Voorbereiden, ontwerpen en

uitvoeren experimenten met

vernieuwingen die bijdragen

aan een aantrekkelijker of

efficiënter:

•a.openbaar vervoer (OV), of

•b.vervoer van en naar een

OV-halte.

Bestuursovereenkomst
hoogwaardig OV

Randstad

Beleidskader
Omgevingsvisie incl

Programma Mobiliteit
alsmede  Programma

Zuid-Hollandse
Infrastructuur (PZI)

Actualisatie Netwerk

analyse OV



Beleid Mobiliteit - korte termijn aanpak (KTA): Eén logisch denkraam

Beleidsinstrumenten

beleidstheorie 6.17 (versie juni 2020)

2.1 Snel van A naar B

2.3 Veilig en duurzaam

2.3.1 Duurzame mobiliteit

2.1.2 Passend en efficiënt

personenvervoer

2.1.3 Slimme systemen en

netwerken

2.2.2 Toekomstbestendige

infrastructuur

2.3.2 Veilige mobiliteit

7.1.6 Samenhangend

beleidskader Gezond en

Veilig met

kennisontwikkeling en

innovatie

-------------

Adequaat aanbod openbaar

vervoer, Provinciale

infrastructuur op orde,

Compleet mobiliteitsnetwerk,

Verbeterd en optimaal benut

netwerk infrastructuur,

Knooppunten en stedelijke

centra,

Energietransitie in mobiliteit

Verminderen

verkeersbewegingen (New)

Veranderd

mobiliteitsgebruik door

particulieren en

werkgevers:

b)..naar duurzamere

vervoermiddelen die

schoner, stiller en zuiniger

zijn dan traditionele

vervoermiddelen

doordat  zij

bewuster daarvoor kiezen

door structurele

gedragsveranderingen 

Via

structurele

gedragsgerichte

maatregelen en projecten

(art 17.1.1+.12)

a)..naar minder

verkeersbewegingen,

c)..naar reizen op andere

tijden voor een betere

benutting van en

doorstroming op het

wegennet en OV-netwerk

(mobiliteitsmanagement)

(art 17.2)

Prestaties door veranderd

mobiliteitsgebruik bij

particulieren en werkgevers

zijn:

a)minder

verkeersbewegingen,

b)veranderd reizen via in

andere mobiliteitsvormen

(tweewielers, lopen, ov,

deelmobiliteit) ,

c) veranderd reizen op

andere tijden en

d)betere benutting van en

doorstroming op het

wegennet en in OV-netwerk

(mobiliteits-management)

(art 17.2)

Via

gedragsverandering bij hen.

-Ontwikkelen en Uitvoeren

gedragsgerelateerde

mobiliteitsmaatregelen

Door

- Zorgen voor verkeerseducatie

voor diverse doelgroepen;

- Zorgen voor communicatie

en publiciteit

- Realiseren van kleine infra

mobiliteitsmaatregelen;

- Planmatig onderzoeken en

evalueren t.b.v.

verbeterde innovatie

Maatschappelijke

opgave (ambitie)
Beleidsdoel

1   Maatschappelijk-politiek strategisch  2 

Beleidsprestatie

(beleidsbeslissing)

Product

(maatregelen)
Deelproduct

(actie
Hoofdactiviteiten

3      Bestuurlijk strategisch-tactisch   4         5 Best. tact-operationeel

Beleidskaders:

-Gebiedsprogramma Mobiliteit en

Verstedelijking (MoVe).

-Bestuurlijk Overleg

Meerjarenprogramma Infrastructuur,

Ruimte en Transport (BO MIRT)

-Omgevingsvisie incl Programma

Mobiliteit,

-Programma Zuid-Hollandse

Infrastructuur (PZI)

-Gebiedsagenda’s Mobiliteit, -

Beoordelingskader Infra PZI.

-Subsidieregeling SRM

paragraaf 17

-Opdrachtverlening

-Beïnvloeding via

Gebiedsagenda’s en BO

MIRT-onderzoeken

2 Bereikbaar Zuid-

Holland

7 Gezond en veilig

Zuid-Holland

Optimaal functionerend
duurzaam

mobiliteitssysteem als
essentiële voorwaarde

voor economie van
Zuid-Holland.

Via verbeteren
bestaande en aanleg
nieuwe infrastructuur,

slimmer gebruik
bestaande capaciteit
mobiliteitssysteem en

duurzamere 
vervoermiddelen.

Met oog voor
duurzaamheid,

verkeersveiligheid
(vermindering aantal
verkeersslachtoffers)


