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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-633422012 (DOS-2017-

0009892)

Contact

R.O. Koop

070 - 441 60 30

ro.koop@pzh.nl

Onderwerp

Kansen en Schuurpunten inzake Strategische Visie Krimpenerwaard

Publiekssamenvatting

Gedeputeerde Staten (GS) reageren met dit besluit op het verzoek van Provinciale Staten(PS), 

bij besluit op 13 september 2017, aan GS om de kansen en schuurpunten op de 8 thema’s van 

de “Strategische visie Krimpenerwaard” in beeld te brengen. De strategische visie is in april 2017

door de Waardcommissie Krimpenerwaard toegestuurd aan PS. De door GS geobserveerde 

kansen en schuurpunten worden in beeld gebracht over de breedte van de betrokken 

beleidsvelden en in relatie tot het vigerende en voorgenomen beleid van de provincie Zuid-

Holland. Deze beoordeling is beleidsarm. Het besluit dient mede ter voorbereiding van een 

ontmoeting tussen de ‘verkenner’, mevrouw Sybilla Dekker en PS op 17 januari 2018.

Tijdens deze ontmoeting zal zij het door haar opgestelde Plan van Aanpak, ten behoeve van het 

verkenningsproces, bespreken met PS.

Advies

1. Vast te stellen het document ‘Kansen en schuurpunten ten aanzien van de Strategische 

Visie Krimpenerwaard" (2017)”;

2. Vast te stellen de brief aan PS, waarmee het document ‘Kansen en schuurpunten ten 

aanzien van de Strategische Visie Krimpenerwaard" (2017)” en het “Plan van Aanpak 

voor Verkenning Toekomst Krimpenerwaard” als bijlagen ter kennisname aan PS worden 

gebracht;

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de kansen en schuurpunten op de 8 thema’s 

van de “Strategische visie Krimpenerwaard”.

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar R.O. Koop Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Kuile, JG, ter digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Bom - Lemstra, AW

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 9 januari 2018

PZH-2017-633422012 dd. 09-01-2018



2/4

Besluit GS
Vastgesteld adviespunt 2 als informerende procesbrief zonder bijlagen en met een tekstuele en 
redactionele machtiging aan de portefeuillehouder om de brief op dit moment minder inhoudelijk 
te maken en aan de brief toe te voegen dat op een later moment een breder voorbereide 
inventarisatie van schuurpunten zal worden opgesteld.

Bijlagen
- Brief aan PS Kansen en Schuurpunten inzake Strategische Visie Krimpenerwaard - DOS-2017-
0009892
- Schuurpunten beleid Krimpenerwaard v0.5
- Plan van aanpak voor verkenning
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1 Toelichting voor het College

PS hebben bij besluit van 13 september 2017 gevraagd om de kansen en schuurpunten in beeld 

te brengen, die GS zien ten aanzien van de “Strategische Visie Krimpenerwaard”, die in april 

2017 aan PS is toegestuurd door de Waardcommissie Krimpenerwaard. De strategische visie is 

het resultaat van een traject van ca. een half jaar onder leiding van mevrouw Riek Bakker in 

opdracht van de Waardcommissie.

Met de GS-brief wordt het document ‘Kansen en schuurpunten ten aanzien van de Strategische 

Visie Krimpenerwaard" (2017)” aangeboden aan PS. Het document bevat een integrale 

beoordeling van de 8 thema’s uit de strategische visie door alle relevante beleidsafdelingen

binnen de provincie. Het document is in essentie beleidsarm en bestaat uit een reeks observaties, 

die uitmonden in kansen dan wel schuurpunten ten opzichte van het vigerende en reeds 

voorgenomen beleid. Hierbij is gekozen om bij deze observaties ook rekening te houden met de

aanbevelingen uit het “Perspectief Groene Hart” dat bij PS reeds bekend is. Voor de verdere

inhoudelijke aspecten, zie de GS-brief. Of verdere beleidsvorming nodig is ten aanzien van 

Krimpenerwaard zal moeten blijken na presentatie/publicatie van de rapportage van de 

‘verkenner’ aan de deelnemende partijen in het verkenningsproces, waaronder de provincie.

In het besluit van 13 september 2017 hebben PS tevens om een plan van aanpak gevraagd van 

de ‘verkenner’ Krimpenerwaard, mevrouw S.M. (Sybilla) Dekker. Dit plan is tevens bijgevoegd als 

bijlage bij de brief aan PS. De intentie is om de leden van PS in casu de 

ondersteuningscommissie omgevingsbeleid kennis te laten nemen van dit document, alvorens zij 

op 17 januari a.s. in gesprek gaan met mevrouw Dekker.In de brief wordt een korte doorkijk 

gegeven met de highlights van het Plan van Aanpak en is een overzicht van de inhoud van het 

eindrapport opgenomen, dat zij zal noemen “Panorama Krimpenerwaard 2050”. 

In het verlengde van de bespreking van het Plan van Aanpak met PS wordt aan PS voorgesteld 

dat GS een voorstel zullen doen voor de afwikkeling van de financiële consequenties van het Plan 

van Aanpak. 

Financieel en fiscaal kader

Er zijn op dit moment geen financiële consequenties bij dit besluit. De middelen die nodig zijn 

voor het verkenningsproces van mevrouw Dekker in Krimpenerwaard, zullen na het bezoek van 

mevrouw Dekker aan PS via een voorstel met PS worden besproken. De raming van het totaal 

benodigde bedrag is op dit moment ca €225.000 (excl. BTW) procesgeld, waarvan de provincie 

€125.000,- voor haar rekening neemt, de gemeenten de resterende €100.000,-.

Juridisch kader

Het besluit is beleidsarm en er zijn geen juridische consequenties

2 Proces

Dit besluit maakt onderdeel uit van de ambitie van de provincie om meer via het gebiedsgerichte 

werken resultaten te boeken in integrale gebiedsprocessen, waaronder de Krimpenerwaard. 
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Belangrijke notie bij de besluitvorming is het feit dat de provincie in een dergelijk proces 

gelijkwaardige partner is en dat het initiatief en het gewenste of benodigde tempo bij het gebied 

en de deelnemende partners ligt. De ‘verkenner’ wil een “Tafel van Verkenning” organiseren, 

waarin alle betrokken partijen elkaar treffen en waarbinnen de verdere koers van de verkenning 

wordt uitgezet. Voor het zomerreces wil zij haar eindrapport (het panorama) presenteren. 

De betrokken partijen zijn naast de gemeentebesturen en –raden van Krimpenerwaard en 

Krimpen aan den IJssel, het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en 

Gedeputeerde en Provinciale Staten van Zuid-Holland, een breed palet in het maatschappelijke 

middenveld, non-profit organisaties, individuele ondernemers en burgers, die aan de verkenning 

door mevrouw Dekker zullen bijdragen.

Na het gesprek van mevrouw Dekker met PS op 17 januari a.s. zal zij vragen of PS akkoord zijn 

met het Plan van Aanpak en wordt GS gevraagd om een voorstel te doen voor het dekken van de 

proceskosten. Dit voorstel zal worden besproken met PS in de ondersteuningscommissie-

omgevingsbeleid. Mochten daartoe besluiten nodig zijn van PS, zullen die in een later stadium 

geagendeerd worden. Naar verwachting worden de proceskosten die uit het Plan van Aanpak 

voortkomen onderdeel van de bredere financiering van het gebiedsgerichte beleid.

3 Communicatiestrategie

In deze fase van het verkenningsproces is er nog geen aanleiding voor verdere communicatie, 

aangezien het hier om een beleidsarm document gaat, dat ter informatie aan en ter ondersteuning 

van PS in het gebiedsproces wordt toegezonden. Uiteraard zal in een later stadium van de 

verkenning wel worden gecommuniceerd, vanuit het gebiedsproces en daar waar gewenst vanuit 

de eigen verantwoordelijkheid van GS.
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