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Onderwerp
Vlietland inclusief Meeslouwerplas (en status visie Witteveen + Bos)
Publiekssamenvatting
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de verschillende ontwikkelingen in
Vlietland. Met de stabilisatie van de oevers van de Meeslouwerplas en de uitgifte van grond in
erfpacht worden belangrijke stappen gezet in de verdere ontwikkeling van Vlietland. Daarnaast
zorgt de herplant van bomen in Vlietland voor een duurzaam en gevarieerder bomenbestand en
worden er met de aanleg van een krekenplan en eufotische zones (natuurvriendelijke oevers)
belangrijke natuurwaarden aan dit recreatiegebied toegevoegd.
Advies
1. Vast te stellen de inhoudelijke brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten
inzake Vlietland en de Meeslouwerplas en ter duiding van de status van de visie van
Witteveen + Bos;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de inhoudelijke brief van Gedeputeerde
Staten aan Provinciale Staten inzake Vlietland en de Meeslouwerplas en ter duiding van
de status van de visie van Witteveen + Bos.

Besluit GS
Vastgesteld met tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om de
publiekssamenvatting aan te passen zodat “eufotische” wordt vervangen door een
duidelijker begrip en om het GSvoorstel uit te breiden met een financiële paragraaf zodat
duidelijk wordt wie wat doet en hoe het beheer geregeld is.
Tevens tekstuele machtiging om te refereren in de brief aan het BO Rijnlandroute van 2
november as (Vermeulen) en te wachten met verzending van de brief tot uitkomst van het
BO.
Bijlagen
Inhoudelijke brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten met kenmerk PZH-2017615073036.
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1 Toelichting voor het College
In de overlegvergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 30 augustus 2017 is in
brede zin aandacht gevraagd voor verschillende onderwerpen die spelen rondom provinciaal
recreatiegebied Vlietland. Een van de onderwerpen die daarbij aan de orde kwam is de visie van
Witteveen + Bos ten aanzien van geluidwerende voorzieningen tussen Vlietland en de A4.
In de procedurevergadering van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling van 6 september is
gevraagd om de status van deze visie te duiden.
Met de inliggende brief informeren Gedeputeerde StatenProvinciale Staten inhoudelijk over de
verschillende onderwerpen en ontwikkelingen in Vlietland. Hierbij worden ook verschillende
aspecten betrokken die door insprekers naar voren zijn gebracht in de Statencommissie V&M van
30 augustus. Ook de status van de visie van Witteveen + Bos wordt in de brief aangegeven.
Met de inliggende brief wordt invulling gegeven aan de toezeggingen die zijn gedaan door
gedeputeerde Vermeulen respectievelijk gedeputeerde Weber in de voornoemde
Statencommissies.
Na de inliggende brief aan Provinciale Staten volgt op korte termijn ook een reactie van
Gedeputeerde Staten op de brief van B&W van Leidschendam-Voorburg van 30 mei 2017 met
kenmerk 1877731. Een van de onderwerpen uit die brief is het bomencompensatieplan.
Het bomencompensatieplan staat op 2 november a.s. geagendeerd voor de Bestuurlijke
Afstemmingsgroep Rijnlandroute. Het verdient de voorkeur om de eventuele uitkomsten daarvan
in de reactie aan B&W van Leidschendam-Voorburg mee te nemen. Op die uitkomsten wordt in
de inliggende brief niet vooruitgelopen omdat (ambtelijke) afstemming met de gemeente
Leidschendam-Voorburg mogelijk op onderdelen nog voor aanvullingen kan zorgen.
Om die reden maakt de reactie van Gedeputeerde Staten op de brief van B&W van
Leidschendam-Voorburg van 30 mei 2017 geen onderdeel uit van de onderhavige besluitvorming.

2 Proces
Op 1 september 2017 heeft overleg plaatsgevonden met de betrokken wethouders van de
gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten. Er is daarbij uitvoerig gesproken over
groencompensatie, afschermende voorzieningen tussen A4 en Vlietland (inclusief de visie W+B)
en de ontwikkelingen in het gebied in relatie tot gemaakte afspraken over de uitgifte van grond in
erfpacht voor recreatiewoningen. Met name ten aanzien van dit laatste punt zou er in oktober
duidelijkheid moeten zijn met betrekking van de gestanddoening van de op 20 juni 2017
gemaakte afspraken door recreatiecentrum Vlietland (RCV). Die duidelijkheid is er nu.
De duidelijkheid vindt zijn grondslag in een vaststellingsovereenkomst met RCV.
Met het aangaan van de vaststellingsovereenkomst hebben GS op 12 september 2017
ingestemd. De vaststellingsovereenkomst is de uitwerking van de uitgangspunten zoals die een
jaar eerder met RCV zijn afgesproken. RCV heeft de vaststellingsovereenkomst ondertekend.
Met de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst door RCV zal de uitgifte van grond in
erfpacht voor de 223 recreatiewoningen op korte termijn notarieel worden geeffectueerd.
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Het voorgaande brengt mee dat Provinciale Staten inhoudelijk kunnen worden geïnformeerd over
de verschillende ontwikkelingen die in Vlietland nu hun verdere beslag krijgen.

3 Financiële consequenties
De onderhavige besluitvorming als zodanig heeft geen financiële consequenties.
Er wordt in de brief verwezen naar de ontwikkelingen met betrekking tot de bijgestelde uitvoering
van het project ‘Verondieping Meeslouwerplas’ en de vaststellingsovereenkomst met RCV.
Deze ontwikkelingen kennen ieder een eigen, afzonderlijke, GS-besluitvorming waarin de
financiële consequenties zijn -of worden- verantwoord. Het gaat hierbij om het besluit met
nummer PZH-2017-611595585 (RCV) en het (voorgenomen) besluit PZH-2017-605076053
(Meeslouwerplas).
4 Communicatiestrategie
De colleges van B&W van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten ontvangen een afschrift van
de inhoudelijke GS-brief aan Provinciale Staten.
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