
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
    

3. Regionaal belang In 2005 heeft het AB van Holland Rijnland 
ingestemd met de ZZG-overeenkomst. De 
doelstelling van de ZZG is om de 
recreatiemogelijkheden uit te breiden en natuur- 
en landschapswaarden te versterken. Het beoogd 
effect van dit voorstel is om de uit dit project 
resterende middelen alsnog voor dit doel in te 
zetten.  
 

4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
15-11-2017 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5-10-2017 
 
 
 
 
 
13-12-2017 
 

5. Advies PHO Het DB te adviseren het volgende voorstel aan het 
AB ter besluitvorming voor te leggen: in te 
stemmen met het inzetten van de resterende 
ZZG-middelen ad €156.060,- binnen het gebied 
van de ZZG gemeenten via het Regionaal 
Groenprogramma Holland Rijnland 2010-2020  
voor (water)recreatieve voorzieningen  natuur- en 
landschapselementen.  

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

Voorstel was om voor de bestemming van de 
resterende gelden samenwerking te zoeken met 
geëigende instanties, zoals het Landschapsfonds 
Holland Rijnland. Tot nu toe heeft het 
Landschapsfonds te weinig concrete resultaten 
geboekt. Daarom wordt een alternatief voorstel 
gedaan. 

7. Essentie van het voorstel  Het DB te adviseren het volgende voorstel aan het 
AB ter besluitvorming voor te leggen: in te 
stemmen met het inzetten van de resterende 
ZZG-middelen ad €156.060,- binnen het gebied 
van de ZZG gemeenten via het Regionaal 
Groenprogramma Holland Rijnland 2010-2020  
voor (water)recreatieve voorzieningen  natuur- en 
landschapselementen.  



 

8. Inspraak Nee 
   

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland, als 
overlopende passiva 

   

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
 



 

 Eerdere besluitvorming: 
Eerdere besluitvorming: 
-AB 12/10/2005: vaststellen ZZG-overeenkomst 
voor 8 projecten in Holland Rijnland en regionale 
bijdrage voor 4 van deze projecten  
-DB/PHO in 2008, 2009, 2010: 
voortgangsrapportages (2009: fasering 5 
(deel)projecten) 
-DB/PHO in 2012: herijking van projectenpakket 
ZZG door PZH – 7 projecten zijn geschrapt, voor 
3 geschrapte (deel)projecten nog mogelijkheid 
voor alternatieve financiering 
- DB 28/4/2016: 
- AB 6/7/2016: unaniem ingestemd met de 8 
beslispunten namelijk: 

 
1. Kennis te nemen van het afronden van de 

overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar 
Groener. 

2. Te constateren dat hiermee een resterend 
bedrag van 156.060 euro vrijkomt. 

3. Te constateren dat het wenselijk is deze 
middelen weer beschikbaar te stellen ten 
behoeve van natuur, landschap en 
recreatie. 

4. In te stemmen met het inzetten van deze 
middelen voor recreatieve voorzieningen 
en natuur- en landschapselementen bij 
particulieren. 

5. Hiertoe de resterende regionale middelen 
voor ZZG specifiek te reserveren voor een 
passende bestemming binnen het 
geografische gebied van de gemeenten 
die aan ZZG hebben bijgedragen. 

6. Over deze bestemming samenwerking 
zoeken met geëigende instanties, zoals 
het Landschapsfonds Holland Rijnland. 

7. In een samenwerkingsovereenkomst met 
deze instantie de inhoudelijke doelen en 
gemeenten waar de middelen voor 
bestemd zijn, vast te leggen. 

8. Deze samenwerkingsovereenkomst ter 
vaststelling voor te leggen aan het AB in 
oktober 2017. 

 
11. Lokale context 

(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO (concept) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auteur: M. Gordijn 
Organisatie:        Holland Rijnland 
 

 
Onderwerp:  Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) 
 

 
Beslispunten: 
Het DB te adviseren het volgende voorstel aan het AB ter besluitvorming voor te leggen: 
in te stemmen met het inzetten van de resterende ZZG-middelen ad €156.060,- binnen 
het gebied van de ZZG gemeenten via het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland 
2010-2020  voor (water)recreatieve voorzieningen  natuur- en landschapselementen.   
 
Inleiding: 
Zie AB voorstel 
 
Beoogd effect: 
Zie AB voorstel 
 
Argumenten:  
Zie AB voorstel 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
Zie AB voorstel 
 
Financiën:  
Zie AB voorstel 
 
Communicatie: 
Zie AB voorstel 

 
Evaluatie: 
Zie AB voorstel 
 
Bijlagen: 

1. Concept AB-voorstel Zuidvleugel Zichtbaar Groener 

Vergadering: PHO Leefomgeving en PHO 
Bestuur en Middelen 

Datum: 15 november 2017 
Tijd: 13-15 uur en 15-17 uur 
Locatie: Gemeentehuis Kaag en Braassem 
Agendapunt: 11 
Kenmerk:    


