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Bijlage 1: Achtergrondinformatie 
  
Onderhandelingsakkoord Zuidvleugel Zichtbaar Groener 
Tijdens de Zuidvleugelconferentie op 7 december 2005 is het onderhandelingsakkoord 
Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) ondertekend door de volgende partijen.  
- Minister van VROM 
- Minister van LNV 
- Provincie Zuid-Holland  
- Regionale Samenwerkingsverbanden 
In dit akkoord aanvaart de minister van LNV de overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener.  
 
Overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener 
In de overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener zijn afspraken gemaakt over het 
realiseren van diverse Recreatie om de Stad (RodS)-projecten met betrekking tot de 
voorbereiding, uitvoering, beheer en financiering. Deze vereenkomst is ondertekend door de 
provincie Zuid-Holland en de regionale samenwerkingsverbanden. Relevant voor de Holland 
Rijnlandse projecten is dat deze overeenkomst geratificeerd is door de gemeenten 
Oegstgeest, Hillegom, Leiden, Zoeterwoude, Leidschendam-Voorburg, Katwijk, Voorschoten 
(m.b.t. Duivenvoorde Corridor), Wassenaar, Hoogheemraadschap van Rijnland (mbt Nieuwe 
Driemanspolder). De gemeente Voorschoten heeft niet ingestemd met het project MAL-Ter 
Wadding en de gemeente Alkemade heeft pas later de overeenkomst geratificeerd mbt 
Ghoybos. De gemeente Rijnwoude heeft op 17 februari 2006 de Samenwerkingsovereenkomst 
Driehoek Benthuizen ondertekend, samen met Provincie Zuid-Holland en gemeente 
Zoetermeer, waarmee de gemeente materieel gezien ingestemd heeft met projectafspraken 
Bentwoud voor haar grondgebied.  
In deze overeenkomst was de realisatie van recreatieve groengebieden verankerd, waarvan 9 
in  westelijk Holland Rijnland.  
 
1. Ghoybos, Kaag en Braassem 
2. Nieuw Rhijngeest (voorheen Rijnfront Buitenrijn), Oegstgeest – geen RodS, maar VINAC 
3. Haarlemmerméér Groen (Vosse- en Weerlanerpolder, Elsbroekerpolder) en 

Haarlemmerméér Groen (Oosteinderpolder), Hillegom 
4. Bufferzone Valkenburg, Wassenaar / Katwijk 
5. Duivenvoorde corridor, Voorschoten 
6. Oostvlietzone, Leiden 
7. Vlietlandzone, Zoeterwoude  
8. MAL1 Oegstgeesterkanaal, Oegstgeest  
9. MAL Ter Wadding, Voorschoten 
 
Daarnaast bevatte de overeenkomst ZZG de projecten Bentwoud gedeeltelijk in Rijnwoude en 
Oude Rijnzone gedeeltelijk in Alpen aan den Rijn (beide toen nog niet in Holland Rijnland). 
 
Holland Rijnland heeft bij de uitvoering van de ZZG-overeenkomst een coördinerende en 
stimulerende rol. De ZZG-projecten worden gefinancierd uit middelen van Rijk, provincie, 
gemeenten, Holland Rijnland en/of de projectexploitatie. De bijdrage van Holland Rijnland is 
€ 0,17 per inwoner gedurende 4 jaar (2007-2010). Dit komt neer op een totaalbedrag van 
circa € 270.000. Alle gemeenten die in deze periode bij Holland Rijnland aangesloten waren, 
hebben bijgedragen.  
 
 
 
                                            
1 MAL= Masterplan Aaneenschakelen Landgoederen (2004) 
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Bezuinigingsrond 2009 
Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 24 juni 2009 ingestemd met de partiële 
wijziging van het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007-2013. Voor onze 
regio betekent deze wijziging, dat 4 van de 9 ZZG-projecten zijn gefaseerd (uitstel zonder 
garantie op financiële middelen in de toekomst): Oostvlietzone, Vlietlandzone, MAL 
Oegstgeesterkanaal en MAL Ter Wadding en Haarlemmerméér Groen (Oosteinderpolder) .  
 
Amendement € 16 miljoen voor groen 2009 
De Statenfracties van de PvdA, CDA, VVD en de CU/SGP constateren vervolgens dat de 
realisatie van de groenopgave in Zuid-Holland vertraging oploopt. Omdat de realisatie van de 
groenopgave tot de belangrijkste kerntaken van de provincie hoort, vinden PS een versnelling 
wenselijk. Bij de behandeling van de Kadernota heeft Provinciale Staten op 1 juli 2009 
daarom ingestemd met een amendement om € 16 miljoen extra te reserveren voor de 
versnelde inrichting van groengebieden. De bedoeling is dat deze middelen uiterlijk in 2011 
worden ingezet als medefinanciering van de inrichtingskosten ter bevordering van de 
recreatiemogelijkheden van de inwoners van de dichtstbevolkte delen van de provincie. Dit 
zijn geen RodS-projecten met een Rijksbijdragen, maar moeten wel voldoen aan de RodS-
voorwaarden van de provincie Zuid-Holland. In Holland Rijnland gaat het om de volgende 
projecten:  
- Boterhuispolder in Leiderdorp (€ 1,4 mln.)  
- Oostvlietpolder in Leiden (€ 1,6 mln.), met hierin opgenomen een deel van het ZZG-

project Oostvlietzone.  
- Meijegraslanden in Nieuwkoop (€ 0,8 mln.)  
- Bovenlanden in Nieuwkoop (€ 0,9 mln.)  
- Natuurfietspad De Grecht in Nieuwkoop (€ 0,1 mln.) 
De projecten in de Boterhuispolder en de Oostvlietpolder hebben tevens een bijdrage uit het 
RIF in het kader van het Regionaal Groenprogramma ontvangen.  
 
Vervallen Rijksbijdrage 2010 en herijking projectenpakket 2012 
Het Rijk heeft in oktober 2010 € 600 miljoen bezuinigd op het Investeringsbudget Landelijk 
Gebied, waaruit de Rijksbijdrage aan de ZZG kwam. Na een langdurige onderhandeling leggen 
de provincies zich in 2012 neer bij de bezuiniging en herijkt de provincie Zuid-Holland het 
ZZG-projectenpakket. In Holland Rijnland blijven alleen de projecten Bentwoud en 
Duivenvoordecorridor over, beide met minder ambitie in de uitvoering.  
Voor de Vosse- en Weerlanerpolder hebben regio en gemeente dankzij een extra bijdrage van 
Holland Rijnland via de RIF in het kader van het Regionaal Groenprogramma en een POP-
subsidie via provincie Zuid-Holland een alternatief voor de financiering gevonden. De 
provincie Noord-Holland heeft haar grond ter beschikking van het project gehandhaafd en 
DLG voor de uitvoering ingezet. Het Ghoybos is uiteindelijk opgenomen in de Gebiedsdeal 
2014-2020 van de provincie en de Leidse Ommelanden. Holland Rijnland zal het project een 
RIF bijdrage in het kader van het Regionaal Groenprogramma verlenen. 
 
 


