Zienswijze AVN op Ontwerp Visie Ruimte en Mobiliteit – Provincie Zuid‐Holland
Den Haag, 17 februari 2014

Voorwoord
De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s‐Gravenhage en omstreken (AVN) heeft
met belangstelling en waardering de totstandkoming van de Ontwerp Visie Ruimte en Mobiliteit
gevolgd. Graag maakt de AVN gebruik van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de
Ontwerp Visie.
In deze zienswijze staat het maatschappelijk belang van het behoud en de verbetering van (de
kwaliteit van) de groene ruimte in de omgeving van Den Haag voorop. Met dat doel heeft de AVN
de documenten die samen de Ontwerp Visie beschrijven beoordeeld.
De AVN is in 1926 opgericht en zet zich in voor de bescherming, het behoud en zo mogelijk de
verbetering van de natuur en het stedelijk landschap. AVN informeert publiek en politiek over de
waarde van natuur en landschap. Zij volgt het doen en laten van de overheden in en om Den Haag
kritisch en draagt bij aan het tot stand komen van beleids‐ en beheerplannen.
In 2012 organiseerde de AVN een conferentie over de Haagse bufferzones om aandacht te vragen
voor de betekenis daarvan voor het behoud van de groene ruimte rondom Den Haag.
Inleiding
De AVN spreekt haar waardering uit over de wijze waarop de provincie de Ontwerp Visie Ruimte en
Mobiliteit heeft voorbereid. Die waardering geldt ook voor de voorlichtings‐ en
inspraakbijeenkomsten die de provincie heeft gehouden.
De AVN heeft bij de beoordeling van de Ontwerp Visie met name gekeken naar de volgende
belangen:
1. Behoud en versterking van (de kwaliteit van) de groene ruimte
2. Behoud en versterking van de Ecologische Hoofd Structuur en Natura 2000 gebieden
3. Behoud van de bufferzones rondom Den Haag
4. Bescherming van de ruimtelijke kwaliteit.
De AVN stelt met waardering vast dat de Ontwerp Visie in het algemeen deze vier belangen
nastreeft.
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Echter, de AVN heeft twee belangrijke bezwaren:
1. Ten eerste staat en valt alles met de consequente toepassing van het Handelingskader
ruimtelijke kwaliteit. Dat stelt dat in de gebieden met een beschermingscategorie inpassing of
(buiten de EHS en Natura 2000) aanpassing mogelijk is ten behoeve van ruimtelijke (lees:
economische) ontwikkeling. Daarnaast staat de visie "compensatie en maatschappelijke
tegenprestatie” toe bij de aantasting van natuur‐ en landschappelijke waarden. Compensatie en
maatschappelijke tegenprestatie zullen onvermijdelijk leiden tot een vermindering van de
ruimtelijke kwaliteit.
2. Het tweede bezwaar is dat de Provincie ruimte heeft gereserveerd voor een aantal
infrastructurele projecten: de Blankenburg verbinding, de Rijnland Route en de Internationale
Ring Den Haag, die alle zullen leiden tot aantasting van natuur‐ en landschappelijke waarden
(want transformatie, en geen in‐ of aanpassing) in gebieden met een beschermingscategorie.
Met andere woorden, de Provincie maakt voor zichzelf en het Rijk een uitzondering op de
voorgestelde visie en biedt ook geen compensatie of maatschappelijke tegenprestatie aan (als
dat al zou kunnen).
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01 Visie Ruimte en Mobiliteit
Beoordeling
De AVN is van oordeel dat de Ontwerp Visie Ruimte en Mobiliteit een consistente visie verwoordt op
de ruimtelijke ontwikkeling van de Provincie Zuid‐Holland en dat er een goede afweging is gemaakt
van de verschillende maatschappelijke belangen.
De AVN waardeert het streven naar de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en behoud en de
verbetering van de kwaliteit van landschap, groen en erfgoed.
De AVN is positief over het voorgestelde Handelingskader ruimtelijke kwaliteit en de voorgestelde
beschermingscategorieën. Daarbij wijst de AVN op de noodzaak om dit handelingskader consequent
en transparant uit te voeren.
De AVN is kritisch over de mogelijkheden van compensatie en maatschappelijke tegenprestatie bij
ruimtelijke ontwikkelingen die natuur‐ en landschapswaarden aantasten. Compensatie en
maatschappelijke tegenprestatie zullen onvermijdelijk leiden tot een vermindering van de
ruimtelijke kwaliteit.
De AVN betreurt de keuze van de provincie om ruimte te reserveren voor de Blankenburg
verbinding, de Rijnlandroute en de Internationale Ring Den Haag. Deze infrastructurele werken
zullen worden aangelegd in gebieden met beschermingscategorie 2, waar in de Ontwerp Visie als eis
voor ruimtelijke ontwikkeling geldt dat alleen aanpassing aanvaardbaar is. Deze werken zullen
leiden tot aantasting van natuur‐ en landschappelijke waarden, die niet (kunnen) worden
gecompenseerd. De AVN stelt vast dat deze reservering van ruimte en deze infrastructurele
voorzieningen strijdig zijn met de Ontwerp Visie.
Commentaar per paragraaf (waar van toepassing)
1.3 Vier rode draden (blz. 6)
AVN ondersteunt:
1
Beter benutten en opwaarderen van wat er is
3
Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit
Beter benutten en opwaarderen van wat er is (blz. 6)
AVN heeft er geen bezwaar tegen “om niet meteen toevlucht te nemen ... tot nieuwe natuur‐ en
recreatie gebieden”, maar vindt dat de huidige beschermde natuurgebieden dan ook beschermd
moeten blijven en goed beheerd.
Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit (blz. 8)
AVN onderschrijft de essentie van “verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit”: “De essentie van de
rode draad ‘verbeteren van ruimtelijke kwaliteit’ is dat initiatiefnemers van ruimtelijke
ontwikkelingen enerzijds inspelen op de aanwezige kwaliteiten in de omgeving (zeker als de
omgeving hoge cultuurhistorische of identiteitsbepalende waarden vertegenwoordigt) en er
anderzijds specifieke kwaliteiten aan toevoegen die te maken hebben met de samenleving van
vandaag.”
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2.2.2 Completering en betere benutting mobiliteitsnetwerk (blz. 23)
Fietsstructuur (blz. 23)
AVN onderschrijft de stimulering van een goed fietsbeleid door gemeenten en regio’s. (Daarbij
rekening houdend met bestaande infrastructuur. De aanleg van nieuwe recreatieve fietspaden door
natuur levert vaak versnippering van het landschap en daardoor grote verstoring van de natuur.)
3 Kwaliteit van landschap, groen en erfgoed (blz. 35)
3.1 Hoofdlijnen van beleid (blz. 35)
AVN onderschrijft de stelling: “De groene ruimte draagt in hoge mate bij aan de biodiversiteit in de
provincie en kent kwaliteiten die onderscheidend en uniek zijn vanwege de typisch Zuid‐Hollandse
combinatie van deltalandschappen: het kustlandschap, het veenlandschap en het
rivierdeltalandschap.”
AVN onderschrijft de stelling: “Ruimtelijke ontwikkelingen die maatschappelijk en economisch
gewenst zijn, moeten bijdragen aan de balans tussen de instandhouding, benutting en versterking
van de bestaande gebiedskwaliteiten.”
AVN waardeert de wens van de provincie om samen met haar partners een kwaliteitsslag te
maken in de groene ruimte binnen en buiten de stad, zodanig dat de intrinsieke waarden worden
beschermd en versterkt, en dat de groene ruimte aansluit bij de vraag van de gebruikers en
bewoners, toekomstbestendig is en bijdraagt aan de identiteit en ruimtelijke kwaliteit van Zuid‐
Holland (blz. 36).
3.2 Ruimtelijke kwaliteit in de groene ruimte (blz. 37)
Het veenlandschap van het Groene Hart (blz. 37)
AVN ondersteunt de inzet van de provincie op het behoud en de versterking van het waterrijke en
open karakter van het veenlandschap.
Het Zuid‐Hollandse kustlandschap (blz. 38)
AVN onderschrijft het belang van de instandhouding van de kwaliteiten van het duingebied en de
landgoederenzone met het oog op biodiversiteit en kustveiligheid.
3.2.3 Handelingskader ruimtelijke kwaliteit (blz. 42)
AVN onderschrijft het Handelingskader ruimtelijke kwaliteit dat de provincie voorstelt. AVN
ondersteunt ook de voorgestelde beschermingscategorieën.
AVN is voorstander van het onderscheiden van drie soorten ruimtelijke ontwikkeling (blz. 45) en
pleit voor een consequentie toepassing ervan.
3.2.5 Compensatie en maatschappelijke tegenprestatie (blz. 47)
AVN is kritisch over de mogelijkheden van compensatie en maatschappelijke tegenprestatie bij
ruimtelijke ontwikkeling die natuur‐ en landschapswaarden aantasten. Compensatie en
maatschappelijke tegenprestatie zullen bijna onvermijdelijk leiden tot een vermindering van de
ruimtelijke kwaliteit.
In relatie tot deze zienswijze wijst AVN op de keuze van de provincie voor aanleg van de Blankenburg
verbinding en de Rijnlandroute, waarvan de tracés gelegen zijn in gebieden met
beschermingscategorie 2. Beide infrastructurele werken zullen leiden tot ernstige aantasting
(transformatie) van natuur‐ en landschapswaarden, die niet kunnen worden gecompenseerd.
3.4 Behouden en vergroten van biodiversiteit (blz. 48)
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AVN ondersteunt de ambitie van de provincie om de EHS uiterlijk in 2027 gerealiseerd te hebben.
3.6 Stad en land beter verbonden (blz. 50).
AVN onderschrijft de inzet van de provincie op de “groen‐blauwe” structuur.
3.6.1 Groene buffers (blz. 51)
AVN onderschrijft de het belang van het behouden van alle overgangsgebieden van stedelijk gebied
naar open landschap, de voormalige Rijksbufferzones.
3.6.2 Groen binnen bereik, aantrekkelijke routes en voldoende en gevarieerd aanbod (blz. 52)
AVN onderschrijft de betere ontsluiting van groene gebieden onder de voorwaarde dat die
ontsluiting gericht is op kleinschalige recreatie die geen aanslag is op natuur‐ en landschapswaarden.
Wel moet worden gewaakt tegen het gevaar van versnippering door zulke ontsluiting.
3.7 Strategische doelen (blz. 53)
AVN onderschrijft de voorgestelde strategische doelen.
4.2.4 Kwaliteit van oppervlaktewater (blz. 60)
AVN onderschrijft de inzet van de provincie voor de verbetering van de waterkwaliteit.
4.5 Strategische doelen (blz. 67)
AVN onderschrijft het strategische doel: Grond‐ en oppervlaktewater van goede ecologische en
chemische kwaliteit, dat structureel in de behoeften van alle gebruikers kan blijven voorzien, en
verbetering van de bodemkwaliteit afgestemd op de gebruiksfunctie.
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02 Programma Ruimte
Commentaar per paragraaf (waar van toepassing)
2.2.1 Transformeren, herstructureren en verdichten (blz. 6)
AVN is kritisch over mogelijke verstedelijking van de Vlietzone, gemeente Den Haag, omdat dit zal
leiden tot een vermindering van de kwaliteiten in de groene recreatieve/ecologische zone langs de
Vliet.
2.3.1 Ruimtelijk reserveren en het niet onmogelijk maken van nieuwe infrastructuur (blz. 19)
AVN is kritisch over het reserveren van ruimte voor de Blankenburg verbinding, de Rijnland route en
de Internationale Ring Den Haag. Deze infrastructurele werken zullen leiden tot ernstige aantasting
(transformatie) van natuur‐ en landschapswaarden, die niet kunnen worden gecompenseerd.
3 Kwaliteit van landschap, groen en erfgoed (blz. 36)
3.2 Ruimtelijke kwaliteit in de groene ruimte (blz. 37)
AVN ondersteunt de voorgestelde operationele doelen en de voorgestelde sturing door de provincie.
3.2.1 De drie Deltalandschappen (blz. 39)
AVN ondersteunt het operationele doel: Versterken en behouden van het veenweidelandschap in
het Groene Hart.
3.2.2 Ruimtelijke kwaliteit (blz. 40)
AVN ondersteunt het operationele doel: Bevorderen van plannen met kwaliteit, en ruimte geven aan
initiatiefnemers voor ruimtelijke ontwikkelingen met kwaliteit, maar onder de voorwaarde van de
consequente toepassing van het Handelingskader ruimtelijke kwaliteit.
3.3 Vitale en aantrekkelijke agrarische cultuurlandschappen (blz. 42)
AVN ondersteunt het operationele doel: Behouden van grondgebonden landbouw om openheid van
het landschap te garanderen.
AVN ondersteunt het operationele doel: De cultuurhistorische kwaliteiten behouden, beschermen
en beleefbaar houden en maken (blz. 43).
3.4 Behouden en vergroten van biodiversiteit (blz. 43)
AVN ondersteunt operationeel doel: Tegengaan van de achteruitgang van de biodiversiteit:
realiseren en beheren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en uitwerken van beheerplannen
voor Natura 2000‐gebieden.
AVN ondersteunt operationeel doel: Behouden van biodiversiteit door het vroegtijdig signaleren of
een ruimtelijke ontwikkeling voldoet aan de Natuurbeschermingswet 1998 (blz. 44).
AVN ondersteunt operationeel doel: Flankerende maatregelen voor behoud biodiversiteit (blz. 45).
3.5 Instandhouding en versterking van het cultureel erfgoed (blz. 45)
AVN ondersteunt operationeel doel: Beschermen en waar mogelijk versterken van de kroonjuwelen
cultureel erfgoed.
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AVN onderschrijft operationeel doel: Nieuwe ontwikkelingen binnen de biotoop van de afzonderlijke
landgoederen en kastelen, moeten de waarden van de landgoed‐ en kasteelbiotoop beschermen en
waar mogelijk versterken (blz. 46).
3.6 Stad en land beter verbonden (blz. 47)
AVN onderschrijft operationeel doel: Het realiseren van voldoende recreatiemogelijkheden rond het
stedelijk gebied door het afronden van Recreatie om de Stad en overige groenprojecten rond de
stad, onder voorwaarde van consequente toepassing van het Handelingskader ruimtelijke kwaliteit.
AVN ondersteunt operationeel doel: Aanleggen van ontbrekende schakels fietsinfrastructuur en
beter benutten van bestaande fietsinfrastructuur (blz. 47), onder voorwaarde van consequente
toepassing van het Handelingskader ruimtelijke kwaliteit.
AVN ondersteunt operationeel doel: Realiseren van een provinciebreed wandelnetwerk (blz. 48).
4.2 Water: versterking van de samenhang in veiligheid, identiteit en kwaliteit (blz. 49)
AVN stelt vast dat een operationeel doel voor de versterking van de kwaliteit van het oppervlakte
water ontbreekt.
4.3 Bodem en ondergrond: benutten en beschermen in afstemming met ruimtelijke ontwikkeling
(blz. 52)
AVN ondersteunt operationeel doel: De archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden
behouden en waar mogelijk ontwikkelen door deze te betrekken in het beleid voor ruimtelijke
kwaliteit en bij gebiedsontwikkelingen (blz. 58).
5.1 Naar een andere manier van samenwerken (blz. 66)
AVN ondersteunt operationeel doel: Ruimte geven aan initiatiefnemers voor ruimtelijke
ontwikkelingen vanuit de samenleving door een andere manier van sturen, onder voorwaarde van
consequente toepassing van het Handelingskader ruimtelijke kwaliteit.
5.3 Initiatieven vanuit de samenleving (blz. 67)
AVN ondersteunt operationeel doel: Omgaan met initiatieven uit de samenleving, onder voorwaarde
van consequente toepassing van het Handelingskader ruimtelijke kwaliteit.
Bijlage: Toelichting op de kwaliteitskaart (blz. 70)
AVN stelt vast dat de ruimtelijke beschermingscategorieën aangeduid worden met Romeinse cijfers
in plaats met Arabische cijfers.
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03 Programma Mobiliteit
Commentaar per paragraaf (waar van toepassing)
2.1.6. Ruimtelijke reserveren en het niet onmogelijk maken van nieuwe infrastructuur (blz. 15)
AVN is kritisch over het reserveren van ruimte voor de Blankenburg verbinding, de Rijnlandroute en
de Internationale Ring Den Haag. Deze infrastructurele werken zullen leiden tot ernstige aantasting
(transformatie) van natuur‐ en landschapswaarden, die niet kunnen worden gecompenseerd.
3.4. Inpassing infrastructuur (blz. 31)
AVN ondersteunt operationeel doel: Volwaardig en tijdig meenemen van ruimtelijke kwaliteit bij
infrastructuur. Daarbij zou geen uitzondering mogen worden gemaakt voor de Blankenburg
verbinding, de Rijnland route en de Internationale Ring Den Haag. Deze infrastructurele werken
zullen leiden tot ernstige aantasting (transformatie) van natuur‐ en landschapswaarden, die niet
kunnen worden gecompenseerd.

04 Verordening Ruimte
Commentaar per paragraaf (waar van toepassing)
Paragraaf 2.2 Regels voor landschap, groen en cultuurhistorie (blz. 12)
Artikel 2.2.1 Ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke tegenprestatie
AVN onderschrijft (consequente en transparante) toepassing van Lid 1 en Lid 2 van dit artikel.

Frits Prillevitz
Voorzitter
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