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Uw kenmerk

Bijlagen

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

In uw brief van 9 februari 2017, over de voortgang van het via zelfrealisatie realiseren van de 

natuur- en waterdoelen in de Krimpenerwaard, geeft u aan dat de huidige instrumenten (en de 

bijbehorende middelen) nog niet voor alle situaties toereikend zijn. Ook geeft u aan dat hierdoor 

vertraging dreigt voor de gehele gebiedsopgave en het opstellen van het bestemmingsplan.

Het gezamenlijke uitgangspunt is de in oktober 2017 vastgestelde Gebiedsovereenkomst en de 

Businesscase Krimpenerwaard. Daarin staat de realisatie via de innovatieve zelfrealisatie voorop. 

Er is bepaald dat voor de zogenaamde gele en oranje gebieden in de begrenzing wel geld voor 

inrichtingsmaatregelen beschikbaar is, maar niet voor verwerving of afwaardering van gronden. 

Sindsdien zijn, met name in de melkveehouderij, de omstandigheden veranderd. Onder andere

door het fosfaatrechtenstelsel, de melkprijsschommelingen en een andere kijk van de banken op 

de toekomst van de sector. 

Tegen deze achtergrond heeft u onderzocht of er, op basis van de huidige Businesscase en de 

huidige instrumenten, bij de grondeigenaren voldoende bereidheid is om de natuur- en 

waterdoelen te realiseren. Uw conclusie is dat de veranderingen te groot zijn om zelfstandig, 

binnen de Businesscase, op te lossen.

Conform artikel 4 van de Gebiedsovereenkomst hebben we hierover overleg gevoerd. 

Gezamenlijk is besloten  om te onderzoeken welke extra instrumenten nodig zijn. Dit proces loopt 

al. Wat betreft de planning is onze inzet dat er medio april 2017 een concept beschikbaar is van 

de gezamenlijke analyse van de huidige knelpunten en oplossingen. Medio juni 2017 moet een 

voorstel voor de aanvulling van de Instrumentenkoffer Versie 1.0 gereed zijn. Als specifiek 

aandachtspunt bij het gezamenlijke traject wordt meegenomen dat het voorontwerp-

bestemmingsplan eind 2017 vastgesteld kan worden. Op basis van een aanvraag van de 

stuurgroep met een gedegen onderbouwing dat extra middelen nodig zijn, zijn wij bereid daarover 
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tijdig het gesprek met PS aan te gaan. Dit om medio 2017 de procedure om te komen tot het 

voorontwerp-bestemmingsplan te kunnen starten. 

Daarnaast hebben we gezamenlijk geconstateerd dat er ten opzichte van de 

Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard een wijziging optreedt met betrekking tot de financiering. 

In de Gebiedsovereenkomst is afgesproken: ‘Het resterende bedrag voor de opgave natuur van 

€ 5 miljoen zal door het samenwerkingsverband worden ingezet. Om deze bijdrage te kunnen 

realiseren krijgt het samenwerkingsverband, in aanvulling op de Uitvoeringsstrategie EHS, de 

mogelijkheid om gronden binnen de EHS, die eigendom zijn van de provincie, te verkopen. Het 

samenwerkingsverband zal zich inspannen om genoemde gronden te verkopen.’  

In afwijking van de bovenstaande afspraak hebben wij besloten dat naast verkoop van gronden 

eveneens kan worden besloten de gronden (kortdurend) te verpachten. Hierdoor kunnen 

opbrengsten van de verkoop van gronden binnen de begrenzing vervallen. Daar staan dan echter 

pachtinkomsten tegenover. Er kan daarmee voor Provincie Zuid-Holland een wijziging van de 

cash flow ontstaan. Voor de stuurgroep heeft dit echter geen financiële consequenties. Het 

begrote bedrag van € 5 miljoen blijft gedurende de uitvoeringsperiode beschikbaar voor de 

uitvoering van Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard.

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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