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Onderwerp:
Vervolg Krimpenerwaard Gebiedsinitiatief
Publiekssamenvatting:
De Strategische Visie Krimpenerwaard is ontstaan uit een gebiedsinitiatief onder leiding van
mevrouw Riek Bakker in samenspraak met met de Waardcommissie (leden Jaap Smit, Sybilla
Dekker, Chris Kalden en Wim Kuijken). Provinciale Staten hebben de visie aangeboden
gekregen, met het verzoek om deze visie samen met de participanten uit het initiatief en de
betrokken overheden uit te werken. Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten advies
gevraagd over de vervolgstappen.
Het college van Gedeputeerde Staten is blij met dit initiatief en adviseert PS om onder leiding van
de Waardcommissie samen met de participanten en overheden de vervolgstappen naar een
strategische agenda te zetten. Daarmee blijft het initiatief in de regio en bij de betrokken
participanten. Gedupteerde Staten geven aan dat dit initiatief kansen biedt en willen in de vorm
van geld en personele inzet graag bijdragen aan deze vervolgstap. Gedeputeerde Staten zullen
na het zomerreces haar inhoudelijk advies en een voorstel voor de hoogte van de bijdrage aan de
Staten sturen. Ze adviseren de Staten om daarna in gesprek te gaan met de Waardcommissie
om haar eigen mening/beeld over de visie en haar eigen rol bij de vervolgstappen mee te geven.
Gedeputeerde Staten wilen soortgelijke initiatieven ondersteunen. Ervaring met dit initiatief leert
dat zij daar nog beter op kunnen inspelen. Zij gaan onderzoeken of en hoe initiatiefnemers
geholpen kunnen worden en of de regelgeving voor dit soort initiatieven kan worden verbeterd.
Advies:
1.
Kennis te nemen van de interne evaluatie van de 1e fase van het gebiedsinitiatief
Krimpenerwaard;
2.
Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee Gedeputeerde Staten antwoord
geven op de brief van 19 mei 2017 van de Ondersteuningscommissie van Provinciale
Staten naar aanleiding van de bespreking van de Strategische Visie Krimpenerwaard;
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3.
4.

In te stemmen met het uitvoeren van een nader onderzoek naar een subsidieregeling en
ondersteuningsmogelijkheden voor burger/gebiedsinitiatieven;
Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarin Gedeputeerde Staten aangeven hoe zij
verder willen gaan met het gebiedsinitiatief Krimpenerwaard van mevrouw Bakker.

Besluit GS:
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan PS te benadrukken
dat het streven van het College is om gezamenlijk met de Waardcommissie, het
Hoogheemraadschap en de gemeenteraden te komen tot invulling van het vervolg. Hiertoe wordt
punt 3 op pagina 2 als eerste opgenomen en wordt de gezamenlijkheid in de brieftekst benadrukt.
Bijlagen:
- GS brief - Vervolg Krimpenerwaard Gebiedsinitiatief - DOS-2014-0002519
- Brief aan Gedeputeerde Staten over advies n.a.v. bespreking strategische visie
- Bijlage Gebiedsinitatief Krimpenerwaard
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1 Toelichting voor het College
Recentelijk heeft mevrouw Riek Bakker het resultaat van haar initiatief, de Strategische Visie
Krimpenerwaard, aan de provincie, de gemeenten en het hoogheemraadschap aangeboden.
Deze overheden hebben een brief ontvangen van mevrouw Bakker, waarin zij aangeeft dat zij
‘hoopt en verwacht dat u met dit rapport aan de slag gaat. Laat deze Visie een kompas zijn voor
u, een kompas op weg naar een vitale Krimpenerwaard, nu en in de toekomst.’
Op 17 mei 2017 heeft de Ondersteuningscommissie Omgevingsbeleid, in aanwezigheid van
mevrouw Bakker, de brief besproken. Naar aanleiding van deze bespreking heeft de commissie
een brief gestuurd aan GS met een verzoek tot advies over het vervolgtraject en de reactie van
GS op het rapport. In de bijlage zijn de brief alsmede de reactiebrief van GS opgenomen.
Met het aanbieden van het rapport is ook een einde gekomen aan fase 1 van dit gebiedsinitiatief.
De provincie heeft dit initiatief gesteund zowel financieel (€200.000,-) als in de vorm van
personele inzet. Aangezien dit de eerste keer is dat GS dit op deze wijze doen, heeft ook een
interne evaluatie plaatsgevonden (zie ook bijlage).
Voordat vorig jaar gekozen is mee te doen is een afweging gemaakt of we dit initiatief gingen
steunen en waarom. Het initiatief ligt immers buiten de overheid. De overheid gaat er niet over,
maar heeft er wel belang bij. In dit geval dragen wij verantwoordelijkheid voor onderdelen en
kunnen daarop worden aangesproken. Belang is in dit geval meestal geen eigen belang, maar
een in politieke besluitvorming vastgesteld samenlevingsbelang.
Om dit “afwegingskader” helder te krijgen zijn vooraf 5 vragen opgesteld en in de vergadering van
GS behandeld. Deze vragen zijn nu weer gebruikt om na te gaan wat het proces tot nu toe heeft
opgeleverd, zodat we ook een beeld krijgen van de verwachtingen vooraf en hoe die zijn ingevuld.
Algemene conclusie is dat dit initiatief heeft geleid tot het verwachte resultaat. Het heeft het
draagvlak voor onze doelen en opgaven in het gebied vergroot, mede door de koppelkansen die
zijn geïntroduceerd. Het is nog te vroeg om te concluderen dat we daarmee onze doelen sneller
kunnen realiseren. Daarvoor moet het vervolgproces worden ingezet.
Voor de financiële inzet is lang gezocht naar de juiste wijze om dit initiatief te financieren. Niet
zozeer het budget zelf, maar door de vorm (subsidie of opdracht) in combinatie met een
initiatiefnemer die belangeloos meewerkte heeft het lang geduurd voor de juiste vorm (subsidie)
en subsidieaanvrager gevonden waren. Belangrijkste conclusies rond de financiële inzet zijn:
Indien de provincie in de toekomst meer van dergelijke gebiedsinitiatieven financieel wil
ondersteunen, ligt het meest voor de hand om daarvoor een subsidieregeling te ontwerpen
met veel ruimte voor maatwerk bij de toekenning. Dat scheelt tijd en we kunnen beter
inspelen op initiatieven.
Burger/gebiedsinitiatieven zullen vaak afkomstig zijn van niet professionele organisaties. Het
is gewenst/nodig om dit soort organisaties actief te ondersteunen bij het doen van een
(subsidie)verzoek voor een financiële bijdrage. Daarmee is beter in te spelen op de
verwachtingen van de aanvrager.
Deze conclusies geven voldoende aanleiding om te onderzoeken hoe dit vorm kan krijgen.
Inmiddels loopt er een traject ‘Financieren in netwerken’. Voorstel is om bij hen aan te sluiten en
hen te verzoeken deze conclusies mee te nemen en te onderzoeken of en hoe de regeling en de

3/4

PZH-2017-601333378 dd. 13-06-2017

ondersteuning vorm kan krijgen.
Financieel en fiscaal kader:
Geen opmerkingen
Juridisch kader:
Geen opmerkingen

2 Proces
Op 11 april 2017 is het eindresultaat van het gebiedsinitiatief als Strategische Visie aangeboden
aan verschillende betrokken partijen. In de aanbiedingsbrief aan de verschillende besturen geeft
mevrouw Bakker aan dat ze hoopt en verwacht dat de besturen er mee aan de slag gaan en dat
de Visie een kompas is op weg naar een vitale Krimpenerwaard. Tevens geeft zij aan dat zowel
de Waardcommissie als zijzelf bereid zijn om mee te helpen bij het vervolgproces.
Op 17 mei 2017 heeft de Ondersteuningscommissie Omgevingsbeleid van PS met mevrouw
Bakker gesproken. De Staten worstelen met het vraagstuk; kaderstellend versus ruimte geven
aan het initiatief om de visie in samenwerking te ontwikkelen. Overigens speelt bij de
gemeenteraden dezelfde vraag.
De leden van commissie staan positief tegenover dit initiatief. Zij willen ruimte geven aan de
samenwerking die nu nodig is en willen niet aan de voorkant kaderstellend zijn, standpunt
bepalen of andere inhoudelijke spelregels meegeven. Tegelijkertijd willen zij voorkomen dat -na
veel werk- zij de resultaten niet kunnen omarmen omdat het niet in het (toekomstig) beleid past.
Dus de opgave is hier in de samenwerking: vertrouwen geven en tegelijkertijd
verwachtingenmanagement.
Dit gebiedsinitiatief heeft consequenties voor het handelen en de rol van de provincie. Het is een
gebiedsinitiatief en daarom -in tegenstelling tot misschien de verwachting in de aanbiedingsbriefis het de bedoeling dat het ‘gebied’ met het initiatief aan de slag gaat, en ook het initiatief in de
lead blijft. Vanuit het idee van een gebiedsinitiatief ligt ook in de vervolgfase het voortouw in de
regio. Voor de provincie is en blijft dan de vraag op welke wijze het initiatief te ondersteunen.
De Ondersteuningscommissie Omgevingsbeleid heeft aan GS om advies gevraagd over zowel
het vervolgproces als over de inhoud van het gebiedsinitiatief.

3 Communicatiestrategie
Geen opmerkingen
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