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Aan de leden van Provinciale Staten 

 

Toelichting vragensteller 

Zuid-Holland was gastheer van een driedaagse bijeenkomst van de internationale 

koepelorganisatie voor natuurbescherming IUCN (International Union for Conservation 

of Nature).
1
 

Bij de opening van de driedaagse Regional Conservation Forum in Rotterdam heeft de 

Commissaris van de Koning gesteld dat de spanning tussen economie en ecologie 

moet worden opgeheven als we ons duurzaam willen blijven ontwikkelen.  

 

1. Op welke wijze moet de spanning tussen ecologie en economie in Zuid-Holland 

worden opgeheven volgens de visie van het college? 

 

Antwoord:  ‘Ons landschap en de biodiversiteit staan onder druk door het groeiend 

aantal inwoners, economische ontwikkeling, bodemdaling en de klimaatverandering. 

Er is behoefte aan meer ruimte voor woningen en bedrijvigheid. Die ruimte is door een 

uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) beperkt 

voorhanden. De provincie zoekt naar een gezonde leefomgeving waarbij duurzame, 

economische dynamiek en ecologische groei in balans zijn.’ [citaat Collegeakkoord 

2019-2023 Elke Dag Beter] 

 

Het grote aantal inwoners veroorzaakt in Zuid-Holland een spanning tussen ecologie 

en economie. Een omvangrijk opgave voor de verstedelijking brengt deze spanning 

goed in beeld. De natuur en het woon- en vestigingsklimaat willen we niet in het 

gedrang laten komen. Daarbij is de ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en attractiviteit 

van het landschap van belang. Onderzoek toont aan dat de ruimtelijke kwaliteit van de 

meeste Zuid-Hollandse steden nu nog laag scoort. Klimaatverandering leidt tot 

hittestress in de gebouwde omgeving. Pieken in neerslag vragen om sponswerking 

van het stedelijk landschap en een betere waterberging.  

 

Ook om deze redenen is het belangrijk dat een goede balans wordt gevonden tussen 

ecologie en economie. Het Coalitie Programma ‘Elke dag beter’ spreekt over de 

realisering van een gezonde en groene economie, waar iedereen mee doet. Het 

College wil deze opgave samen met Provinciale Staten oppakken.   

                                                           
1 https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/juli-2019/economie-ecologie/ 
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Daarvoor zijn al een aantal stappen gezet. Begin 2019 is de provinciale 

Omgevingsvisie door Provinciale Staten vastgesteld. Met deze Visie geeft de provincie 

op een integrale wijze vorm aan een balans tussen ecologie en economie.  

Parallel aan de Omgevingsvisie heeft PS de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving 

(RGBL) vastgesteld. Deze visie is de uitwerking van de provinciale natuurvisie. 

Vanwege de veelheid aan maatschappelijke ontwikkelingen die op de provincie Zuid-

Holland afkomen heeft het provinciaal bestuur er voor gekozen om een integrale visie 

vast te stellen. Het ‘natuurlijk kapitaal’ is kostbaar. Met de Visie wil de provincie Zuid-

Holland een economisch systeem faciliteren dat uitgaat van de kwaliteit van ons 

natuurlijk kapitaal: voldoende kwalitatief goed drinkwater en zoetwater, 

oppervlaktewater van goede kwaliteit, gezonde bodems (die CO2 vastleggen), het 

waterzuiverende vermogen van de natuur, bestuiving en natuurlijke plaagregulatie. 

Diverse Groene Cirkels geven hieraan op dit moment al vorm. 

 

Bedrijventerreinen spelen een rol bij het realiseren van doelstellingen op het gebied 

van energietransitie, duurzaamheid en circulariteit. Verduurzamen en voorbereiden op 

de toekomst is een van de beleidslijnen binnen het provinciaal 

bedrijventerreinenbeleid. De provincie streeft ernaar dat bedrijventerreinen klaar zijn 

voor de toekomst en een bijdrage leveren aan de versnelling van de bovengenoemde 

(integrale) ontwikkelingen. 

 

2. Wanneer ontvangen Provinciale Staten hiervoor een plan van aanpak? 

 

Antwoord: Tegelijkertijd met de Visie RGBL is een Uitvoeringsagenda vastgesteld 

door PS. Met PS is afgesproken dat de Uitvoeringsagenda RGBL jaarlijks wordt 

geactualiseerd. Binnen het college worden momenteel afspraken gemaakt over de 

wijze waarop en het tijdstip van de actualisatie.  

Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe Strategie 

Bedrijventerreinenbeleid waarin de beleidslijn ‘verduurzamen en voorbereiden op de 

toekomst’ nader wordt uitgewerkt. Deze strategie wordt naar verwachting in Q1 2020 

aan Provinciale Staten aangeboden. 
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