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Bijlagen

-

In april 2017 heeft mevrouw Bakker het op haar initiatief opgestelde Eindrapport “Strategische 

visie Krimpenerwaard” aan de dagelijkse en algemene besturen van de twee gemeenten 

Krimpenerwaard en Krimpen aan de IJssel en het Hoogheemraadschap Schieland en 

Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland aangeboden. 

Vervolgens heeft zij op 17 mei in uw Ondersteuningscommissie Omgevingsbeleid een toelichting 

gegeven op het proces en governance rondom deze strategische visie en het vervolg erop. 

In de discussie besloot u om aan ons een advies te vragen waarbij de volgende vragen worden 

beantwoord: 

 Willen we er mee door gaan, commitment?

 Willen we de tijdens het initiatief ontwikkelde constructie continueren?

 Willen we de gevraagde programmamanager aanstellen en waar komt geld daarvoor 

vandaan?

 Kan er een plan van aanpak opgesteld worden waarin wordt verwerkt wanneer in het proces 

PS invloed kan uitoefenen?

 Wat valt wanneer en in welke kwadrant in het kader van netwerkend werkend?

 Verzoek om een brede kijk en een uitnodigende houding bij andere gebieden, wanneer een 

dergelijke vraag komt, ten aanzien van hoe GS met dergelijke initiatieven omgaat.

De commissie wil graag de Provincie een uitspraak laten doen hoe zij zich in het vervolg tot het 

initiatief van mevrouw Bakker gaat verhouden. Om de energie in het gebiedsinitiatief vast te 

houden heeft het de voorkeur om in september duidelijkheid van de Provincie te geven.

Wij willen graag aan het verzoek van de commissie tegemoetkomen. In deze brief doen wij u een 

voorstel voor het vervolgproces.

Laten we voorop stellen dat wij, net als u, een positieve grondhouding hebben ten opzichte van 

dit initiatief. We zien dat er door de gekozen aanpak veel draagvlak is ontstaan. Er is met een 
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open vizier gekeken naar de kansen en problemen in het gebied waardoor ook innovatieve 

crossovers zijn ontstaan. We vinden het tevens een waardevolle ervaring om te werken met 

initiatiefnemers die taken oppakken, zoals het maken van een integrale gebiedsvisie, die normaal 

veel meer op het bordje liggen van een gemeente of de provincie. 

Deze manier van werken past goed bij nieuwe koers van de provincie. Zoals u weet zijn wij bezig 

met de uitwerking van sturingsprincipes die meer gericht zijn op initiatieven van anderen in het 

kader van de nieuwe omgevingswet. Binnen de organisatie stellen we opgavengericht werken 

centraal. Wij staan positief ten opzichte van deze integrale visie op de toekomst van de 

Krimpenerwaard. De gehanteerde 8 thema’s geven een goed inzicht in de vraagstukken en 

perspectieven voor de toekomst. Wij zien zowel in de manier van werken als in de opgestelde 

Strategische Visie, genoeg aanleiding om een rol te nemen in het vervolgproces waarin de visie 

verder uitgewerkt wordt. 

Deze vervolgstap betekent een verschuiving van betrokkenheid en rol van ons ten opzichte van 

de start van het initiatief. Het initiatief is van onderop ontstaan en nu ligt er het verzoek bij de 

overheden om als partner mee te doen met de uitvoering. Wij zien die rol van partner ook en 

willen als partner meedoen. Wij willen de governance op deze nieuwe fase aanpassen. Dit 

betekent dat we naar een netwerkende rol en in sommige gevallen een presterende rol gaan. 

De Waardcommissie zoals die voor de Krimpenerwaard is opgericht is in onze ogen een 

belangrijk middel om verbindingen te leggen tussen de verschillende partijen in de 

Krimpenerwaard en de omliggende gebieden. Deze commissie kan in onze ogen haar rol goed 

vervullen als zij door de verschillende partijen op de juiste manier gevoed wordt. 

Communicatie met de Waardcommissie

Er zijn verschillende mogelijkheden om de voeding van de Waardcommissie vanuit de betrokken 

overheidspartijen plaats zal vinden. Het heeft onze voorkeur dat de Waardcommissie de 

betrokken overheden uitnodigt voor een gezamenlijk of individueel gesprek. Dat is een werkwijze 

die prima past bij een gebiedsinitiatief. Het gesprek met de Waardcommissie en de reactie van de 

andere overheden is voor de Waardcommissie de basis om de Strategische Visie uit te werken 

tot een Toekomstagenda voor de Krimpenerwaard. 

Inhoudelijke voorbereiding

Het is de bedoeling om met de Waardcommissie een open gesprek te voeren over

de opgaven van de provincie in verhouding tot de uitwerking van de 8 thema’s in de Strategische 

Visie. Voor dat gesprek  worden de kansen, maar ook de mogelijke ‘schuurpunten’ benoemd. Het 

gaat om het creëren van  reële verwachtingen over de rol van de provincie bij de uitvoering van 

de Strategische Visie.  Het is onze wens om dit gezamenlijk met gemeenten en het 

hoogheemraadschap te doen. PS bespreken deze reactie en kunnen de kansen en schuurpunten 

aanvullen dan wel op onderdelen schrappen zodat er een breed gedragen reactie vanuit de 

provincie komt. 

Ondersteuning Waardcommissie 

De provincie en de gemeenten kunnen het proces van Strategische Visie naar Toekomstagenda 

ondersteunen en faciliteren door het beschikbaar stellen van ambtelijke capaciteit en financiën op 
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basis van een helder plan van aanpak met daarin onder anderen de betrokkenheid van 

Provinciale Staten en een doorkijk richting de uitvoering. Wij zullen u voor de ondersteuning nog 

een voorstel doen.

We hopen dat we met deze aanpak inzichtelijk hebben gemaakt hoe het vervolg eruit ziet en 

wanneer u uw rol kan vervullen. 

Tot slot, heeft u een verzoek gedaan om meer inzicht in de uitnodigende houding van GS bij 

andere gebieden, wanneer een dergelijke vraag komt. We moeten hierbij vermelden dat deze 

initiatieven op deze schaal niet vaak voorkomen. Dat is anders wanneer we kijken op 

projectniveau. Zo zijn we op gebied van landbouw, natuur en energie bezig met het ondersteunen 

en stimuleren van initiatieven. In dit kader wijzen we u er ook op dat er onlangs door de NSOB in 

coproductie met medewerkers van de provincie Zuid-Holland een verkenning is gemaakt over 

sturen bij initiatieven. De medewerkers zijn graag bereid dit boekje toe te lichten en verder met u 

van gedachte te wisselen over uw rol. Wanneer u dit wenst kunt u dit laten weten via de griffie.

Link voor het downloaden van het boekje: http://www.nsob.nl/publicatie/sturen-en-stromen/). 

Wij denken op deze manier een goede invulling te geven aan uw wens om meer opgaven gericht 

en netwerkend te werken met onze partners in de omgeving.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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