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Bijlagen

Op 13 september 2017 hebben uw Staten een besluit genomen inzake de te nemen 

vervolgstappen, naar aanleiding van het aanbieden van de “Strategische Visie Krimpenerwaard”, 

door mevrouw H.E. (Riek) Bakker in haar schrijven van 25 april 2017.

In het deel van dit besluit, dat zich richt op de rol van Gedeputeerde Staten in het gebiedsproces 

“Krimpenerwaard”, is door uw Staten het volgende verwoord:

Gedeputeerde Staten te vragen om, bij voorkeur voor 1 november 2017, voor de volgende fase 

ten behoeve van een bespreking in Provinciale Staten:

a) de kansen en schuurpunten ten aanzien van de acht inhoudelijke beleidsterreinen te 

benoemen;

b) op basis van een helder plan van aanpak een kostenraming te maken voor het eventueel 

beschikbaar stellen van financiële en ambtelijke capaciteit en een tijdlijn te maken met 

activiteiten en actoren;

Het burgerinitiatief in de Krimpenerwaard heeft een schat aan informatie opgeleverd. Hieruit kan 

voor een vervolg worden geput. Wat de rol van de provincie bij de vervolgaanpak is, zal moeten 

blijken. Sommige onderwerpen vragen om een brede en gezamenlijke inspanning, terwijl andere 

wellicht typisch bij één of een beperkt aantal partijen thuishoren. 

Aan de hand van de strategische visie zijn wij de kansen en eventuele schuurpunten per thema in 

beeld aan het brengen. Daarbij willen wij ook onze inzet bepalen waarmee wij het gebiedsproces 

in de Krimpenerwaard in willen gaan. Wij zullen bij het formuleren van kansen en het 

identificeren van schuurpunten, de visie van het gebied tegen zowel het Perspectief Groene Hart 

2040 als tegen ons eigen vigerende en reeds voorgenomen beleid aanhouden. Het Perspectief 

Groene Hart 2040 betrekken wij hierbij, omdat Provinciale Staten hebben aangegeven, dat het 
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Perspectief Groene Hart 2040 waardevolle elementen bevat om te benutten als bouwsteen voor 

het toekomstig omgevingsbeleid. 1

Wij zullen u in de eerste week van februari een korte notie dienaangaande doen toekomen.

De vervolgaanpak

Een hechte samenwerking tussen de overheden en alle betrokken partijen in de Krimpenerwaard 

is de werkwijze die logisch volgt uit de bevindingen, zoals beschreven in de strategische visie. De 

Waardcommissie, onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koning, heeft daarom 

gemeend een verkenner te benoemen. Mevrouw S.M. (Sybilla) Dekker heeft de opdracht 

aanvaard om als “Verkenner” de vervolgfase rond het gebiedsproces te gaan trekken en is 

daartoe uit de Waardcommissie getreden.

Op 20 november 2017 heeft mevrouw Dekker een ontmoeting gehad met de gemeenteraden van 

Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel en uw Staten. In deze bijeenkomst heeft zij de 

voorziene aanpak uiteengezet en de vraag gesteld op welke wijze u zou willen worden betrokken 

in dit netwerkende gebiedsproces.  Onderdeel van deze aanpak is het instellen van een ‘Tafel 

van Verkenning’ waar alle stakeholders elkaar treffen. Het lid van ons college, mevrouw mr. A.W. 

Bom-Lemstra, zal aan deze tafel aanschuiven.

Doel van de verkenning is een verdieping van urgenties, ambities en condities, langs de lijn van 

de acht thema’s uit de ‘Strategische Visie Krimpenerwaard’ en insamenspraak  met 

uiteenlopende groepen en stakeholders in het gebied. 

Aanpak van de verkenner op hoofdlijnen:

 Eerste gesprekken met gemeenteraden (10 januari 2018) en PS (7 februari 2018);

 Het resultaat van het verkenningstraject is een document getiteld “Panorama 

Krimpenerwaard 2050”, met daarin opgenomen een strategische visie op het gebied. In 

Bijlage 1 vindt u een overzicht van de inhoud;

 Het beoogde ‘zachte’ resultaat is een effectief gebiedsproces, waarin een breed palet 

aan partijen in het gebied geactiveerd worden om nu en straks mee te doen met de 

gebiedsontwikkeling;

 Het verkenningstraject eindigt voor het zomerreces 2018, met de presentatie van het 

eindrapport;

 Gedurende het coalitievormingsproces na de verkiezingen van 21 maart 2018, zal 

mevrouw Dekker en haar team de onderhandelaars desgevraagd bijstaan met adviezen;

 De kosten van dit traject zullen in gezamenlijkheid worden gedragen door de twee 

betrokken gemeenten en de provincie. Een uitgewerkt plan van aanpak en een 

verantwoording rond de financiële dekking van dit traject zullen wij samen met de 

hierboven genoemde notitie aan u doen toekomen. 

                                                       
1

Voor het Perspectief Groene Hart 2040 hebben Provinciale Staten gevraagd om de kansen/schuurpunten van 
huidig provinciaal beleid ten aanzien ambities in het Perspectief Groene Hart 2040 in beeld te brengen. De notitie 
over het ‘perspectief’ volgt nog op een later moment. De bijgevoegde tabel geeft een blik op de 
kansen/schuurpunten i.r.t. het Perspectief Groene Hart 2040 betreffende de Krimpenerwaard.  
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Op 7 februari 2017 krijgen uw Staten de gelegenheid om met de verkenner, mevrouw Dekker, 

verder van gedachten te wisselen over de aanpak van het door haar op te zetten 

verkenningsproces in de Krimpenerwaard. Voor het zomerreces zal mevrouw Dekker haar 

eindrapport (het “Panorama”) presenteren. Bespreking en besluitvorming over dit eindrapport 

kan dan plaatsvinden in de twee nieuwe gemeenteraden. Tevens hebben uw Staten en het 

algemeen bestuur van het hoogheemraadschap de gelegenheid dit document in eigen kring te 

bespreken en zo mogelijk vast te stellen. 

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de voortgang van het 

gebiedsproces Krimpenerwaard.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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