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Verzoek om advies n.a.v. bespreking strategische visie
Krimpeneruvaard in de ondersteuningscommissie Omgevingsbeleid

Geachte leden van Gedeputeerde Staten,
Op 15 mei jl. heeft de ondersteuningscommissie Omgevingsbeleid een inspirerende
gedachtewisseling gehad over de strategische visie Krimpenerwaard. Zoals u weet heeft prof.
Riek Bakker, in samenwerking met burgers, instellingen en bedrijfsleven, een strategische visie

opgesteld voor de Krimpenerwaard. Het initiatief is op 25 apriljl. aan Provinciale Staten
aangeboden.
De Strategische visie Krimpenenvaard is in de ondersteuningscommissie geagendeerd omdat het
een integrale visie betreft waarin verschillende beleidsterreinen (waterveiligheid, bodemdaling,
economie en werk, landbouw, natuur, mobiliteit, wonen en voorzieningen en energietransitie)
allemaal aan bod komen. Het zou beschouwd kunnen worden als een omgevingsvisie in het
klein. Het is een concrete casus waarbij 'geoefend' kan worden met de taakopvatting van de
Bezoekadres

commissie nl. het bewaken van de integraliteit en de rol van Provinciale Staten.
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Tijdens de vergadering lichtte Riek Bakker kort toe hoe het initiatief tot stand is gekomen, hoe
men gekomen is tot de deelnemers en hoe het proces tot op heden is verlopen. Ook gaf zij aan
wat er ven¡vacht wordt van de betrokken overheden (provincie en de gemeenten Krimpen aan den

dichtbij het

lJssel en Krimpenenruaard en het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard).
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Tram 9 en de buslijnen

prov¡nciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.

Naar aanleiding van de gedachtewisseling, heeft de commissie besloten een advies aan uw

De parkeenuimte voor

college te vragen over de strategische visie. De commissie vraagt u antwoord te geven op de

auto's ¡s beperkt.

volgende vragen:
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-

ls er commitment bij u over dit initiatief, met andere woorden willen we doorgaan?
Wilt u de bestaande structuur rond het initiatief (de Waardcommissie onder voorzitterschap
van de cdK) voortzetten?
Wilt u de gevraagde programmamanager aanstellen en waar komt het geld daarvoor

vandaan?
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Kunt u aan de Waardcommissie vragen een plan van aanpak op te stellen waarin expliciet is
opgenomen wanneer in het proces Provinciale Staten invloed (sturing) kunnen uitoefenen?
Kunt u, in het kader van het netwerkend werken, aangeven in welk kwadrant dit initiatief valt?
Spelen er in andere gebieden in de provincie Zuid-Holland soortgelijke initiatieven en zo ja,
heeft u hierin een uitnodigende houding?
Voorts vraagt de commissie uw college in het advies te reflecteren op het volgende. De
commissie kan niet uitgaan van een blanco situatie in bestuur en ontwikkelingen in dit gebied.
Nadrukkelijk moet vermeden worden direct een hypotheek te leggen op het enthousiaste initiatief
van onderop en de 'spirit' eruit te halen. Hoe denkt u dat op een verantwoorde wijze de lopende
processen op een integrale wijze meegenomen (kunnen) worden in de verdere uitwerking van dit
initiatief? Te denken valt aan het volgende:

-

Welke rol heeft de provincie in het gebied? Bij welke van de 8 thema's ziet u nadrukkelijk een
provinciale opgave? Zijn er thema's die voor de provincie minder belangrijk zijn?
ls prioritering van de thema's mogelijk? Welke kansen en welke knelpunten ziet u?
Kunnen bestaande, al lopende projecten bijvoorbeeld die in het Groene Hart, gekoppeld
worden aan de in de strategische visie beschreven opgaves en zo ja welke. Zijn er mogelijk
nog meer koppelingen denkbaar?

-

Hoe verhoudt de gebieds- en uitvoeringsovereenkomst Krimpenerwaard (realiseren van
natuur- en waterdoelen) zich tot het ingediende initiatief?
Hoe ziet u de samenwerking met de lokale overheden en (maatschappelijke) organisaties?
Hoe ziet u uw betrokkenheid ten aanzien van het bovenstaande in het verdere vervolg van dit
proces?

Ziet u voor u zelf een rol weggelegd om dit mee te geven aan de Waardcommissie voor het
opstellen van een plan van aanpak voor het vervolg van het proces?
De ambtelijke vertegenwoordiging van uw college die bijde gedachtewisseling aanwezig was,
heeft toegezegd dat het advies voor de volgende vergadering van de ondersteuningscommissie

op

14 juni 201 7 beschikbaar zou kunnen zijn. De commissie bespreekt dan het advies van het

college met als doel een advies te formuleren aan de Agendacommissie over hoe en waar de
strategische visie later in het proces inhoudelijk geagendeerd zou kunnen worden.
De commissie ziet uw advies graag tegemoed.
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