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Onderwerp

Planning en financiële bijdrage provincie Zuid-Holland

aan traject verkenner Krimpenenruaard

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel
De provincie wil in de Krimpenerwaard het proces rond het gebiedsinitiatief, dat leidde tot de
"Strategische Visie Krimpenerwaard" verder brengen door het ondersteunen van het

vervolgtraject, een verkenning ten einde te komen tot duidelijke prioriteiten en focus om een

strategische agenda op te stellen met het gebied.

Aan Provinciale Staten (PS) wordt gevraagd om in te stemmen met het voornemen van

Gedeputeerde Staten (GS) om een bijdrage te leveren aan de proceskosten aan het team

van de verkenner Krimpenerwaard, mevrouw Sybilla Dekker. Deze verkenning betreft een

brede gebiedsgerichte consultatie met inachtname van alle betrokken beleidsthema's, van

alle belanghebbende overheden, organisaties en burgers in de Krimpeneruvaard. Dit traject
is opgestart op initiatief van de provincie en beide betrokken gemeenten (Krimpenerwaard

en Krimpen aan den lJssel), als vervolgstap op het gebiedsinitiatief geleid door mevrouw

Riek Bakker, dat heeft geleid tot de publicatie van de "Strategische Visie Krimpenerwaard".

Het biedt de betrokken overheden hiermee de gelegenheid om indringender betrokken te

raken en hun rollen te pakken waar nodig. Een planning en verantwoording van de

voorziene kosten in dit traject is bijgevoegd.

PS zijn in het voortraject betrokken en geTnformeerd, met name in een zitting van de

Algemene Statencommissie met het team van de verkenner op 7-2-2018.

lnhoud
Maatschappel i ike opqave

De Krimpeneruvaard is een landelijk gebied, dat dicht tegen de verstedelijkte metropool

aanligt. Het gebied kent een aantal heldere opgaven en uitdagingen, die aandacht vragen en

verdienen. ln de inzetnotitie, die op 30 januari2018 aan PS is gestuurd, bepalen GS hun

inzet op een achttal thema's, in lijn met de strategische visie. Met de inzet onder de arm

willen GS de discussie aangaan met het gebied onder leiding van de verkenner. Dit doet het

college samen met beide gemeenten, die de formele opdrachtgever worden van mevrouw

Dekker.

De opgaven voor het gebied vallen in hoofdlijnen uiteen in:

o Economische versterking rond de maritieme sector, de maakindustrie en de

bouwsector
. Duurzaam grondgebruik in relatie tot met name bodemdaling, landbouw en natuur
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Bereikbaarheid in relatie tot werken en wonen

Waterveiligheid

Energietransitie

Financiën en dekkinq

Er wordt een beroep gedaan op het Alertheidsbudget

Juridische aspecten

De provinciale bijdrage zal naar verwachting in de vorm van een incidentele subsidie worden

verstrekt aan één van de betrokken gemeenten die dan tevens als penvoeder namens de
andere gemeente optreedt. ln overleg moet nog worden bepaald welke van de twee
gemeenten als penvoerder zal optreden. Op grond van de Algemene subsidieverordening

Zuid-Holland 2013 (Asv) kunnen gedeputeerde staten een incidentele subsidie van meer €
50.000,-- verstrekken, indien provinciale staten in een afzonderlijk besluit gelden voor de

desbetreffende specifieke activiteit beschikbaar hebben gesteld. Met dit Statenvoorstel wordt
provinciale staten gevraagd de provinciale bijdrage voor de proceskosten van de verkenning

ad. €125.000 beschikbaar te stellen.

De incidentele subsidie zalworden verstrekt op basis van de door de penvoerder in te
dienen aanvraag en met inachtneming van de Asv. De penvoeder is dan primair

verantwoordelijk voor het inachtnemen van de verplichtingen ingevolge de Asv en de

voorwaarden waaronder de subsidie wordt verstrekt.

Formele bevoeqdheid van Provinciale Staten
Dit besluit nemen PS gezien het bepaalde in artikel 3, vijfde lid, onder a, van de Asv op

grond waarvan gedeputeerde staten alleen een incidentele subsidie van meer dan

€ 50.000,-- kunnen verstrekken, indien provinciale staten hiermee hebben ingestemd.

Proces
Om het verkenningstraject te kunnen uitvoeren is budget nodig van €225.000. Dit bedrag is

gebaseerd op een raming ingediend door de verkenner:
. Kosten inhuur mevrouw Dekker, de heer Peter van Rooy en zijn team, adviezen

gevraagd aan mevrouw Riek Bakker: € 175.000;
. Kosten voor de uitvoering, zoals zaalhuur, communicatie, publicatiekosten etc.:

€ 50.000;
. Kosten gemaakt door de inzet van personeel van de twee gemeenten en de

provincie worden niet in rekening gebracht bij het project.

Deze raming is door de betrokken gemeenten en de provincie beoordeeld als realistisch

Met de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den lJssel is afgesproken dat deze

ieder € 50.000 bijdragen en de provincie € 125.000. Deze middelen zullen aan de
penvoerder, de gemeente Krimpenerwaard/Krimpen aan den lJssel beschikbaar worden
gesteld middels een incidentele subsidie.

Bestuurlijk is afgesproken dat portefeuillehouder, mevrouw Jeannette Baljeu, zal

aanschuiven aan de zogenoemde "Tafelvan Verkenning" in de Krimpenerwaard, die dit

a
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traject inhoudelijk en procedureel zal begeleiden. Na afloop van het verkenningstraject,

medio 20'18, moet de opgeleverde strategische agenda (Panorama 2050) voldoende start-
en aanknopingspunten bieden om te komen tot vervolgacties voor de Krimpenerwaard.

Procedure

Eerdere besluitvorminq
Op 9 januari 2018 hebben GS u schriftelijke geÏnformeerd over verloop en voortgang van het

traject dat de verkenner in het gebiedsproces in de Krimpenerwaard, mevrouw Sybilla

Dekker, denkt te doorlopen. Tevens hebben zijop 30 januari 2018 u hun inzetnotitie

toegestuurd, gebaseerd op de B thema's, zoals geformuleerd in het document "Strategische

Visie Krimpenerwaard", opgesteld vanuit het gebiedsinitiatief van mevrouw Riek Bakker. Om

de verkenning mogelijk te maken is een budget nodig, waarmee de inzet van adviseurs en

de proceskosten in dit traject worden gedekt.

Op 7 februari heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de Algemene Commissie van PS en

de portefeuillehouder en het team van de verkenner, bestaande uit de heer Peter van Rooy

en mevrouw Riek Bakker. ln die bijeenkomst heeft de heer van Rooy zijn plannen

uiteengezet en is van gedachten gewisseld over de te bereiken doelen en resultaten en over

de planning van het traject. Er is gesproken over het proces en de bekostiging er van. De

portefeuillehouder heeft daarbijtoegezegd om bij het voorliggende besluit een plan van

aanpak bijte voegen. Dit plan van aanpak is opgesteld door de verkenner Krimpenerwaard.

Toegezegd is in deze bijeenkomst dat in het plan van aanpak wordt aangegeven dat de

volksvertegenwoordigingen, waaronder PS periodiek in het verkenningstraject worden
betrokken"

De essentie van de discussie in de Algemene Statencommissie van 7-2-2007:
o PS ervaart een hoge tijdsdruk op de voorgang van dit traject; GS geeft aan dat het

hier om zoektocht gaat hoe we deze gebiedsgerichte aanpak handen en voeten

moeten geven; bovendien zijn we deels afhankelijk van het tempo dat vanuit het
gebied wordt gemaakt.

o Het gebied wil verder met dit proces en GS en PS zijn daarbij uitgenodigd om hierin

mee te denken en input te leveren; doel is om te komen tot een eindagenda waarin

de uiteindelijke vervolgacties geschetst worden; naast informele betrokkenheid

vragen PS hierbij ook om een aantalformele bijeenkomsten met deze commissie
om het proces en de resultaten met de portefeuillehouder te kunnen bespreken; GS

zeggen dit toe.
. Sommige fracties (PvdA en SP) vragen om strakkere kaders; GS zijn van mening

dat strakke kaders niet passen bij dit type traject; voordat over kaders wordt
gesproken moet het goede gesprek eerst een kans krijgen en we moeten niet bang

zijn 'buiten de lijntjes te kleuren'.
o Het ontbreken van een plan van aanpak, met daarin een financiële onderbouwing,

wordt breed als een gemis ervaren; zonder dit plan van aanpak kan geen besluit

worden genomen: GS en het team van de verkenner hebben toegezegd om dit

(geactualiseerde) plan van aanpak, met de financiële onderbouwing, als bijlage bij

dit besluit te voegen.
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Tot slot is door mevrouw Riek Bakker nog een indringende oproep gedaan aan PS om

vooral nu door te pakken en niet meer tijd te verliezen in gepraat over dit traject.

Vervolqoroces

De verkenner is reeds gestart met de voorbereiding en uitvoering van de verkenning. De

verkenner zal haar werk afsluiten met een slotdocument onder de titel "Panorama 2050'. PS

hebben hiervan een opzet ontvangen als bijlage bij de inzetnotitie (toegestuurd op 30-1-

2018).

Aanpak en resultaat

Een plan van aanpak, opgesteld door de verkenner, is als bijlage bij dit voorstel gevoegd

Het hierin gevraagde budget zalworden ingezet om met name het verkenningsproces te
bemensen en de activiteiten en producten binnen het project te financieren.

Begin 2018 zal mevrouw Sybilla Dekker (voorzitter Tafel van Verkenning), de heer Peter van

Rooy (procesbegeleider en auteur) en zijn team en ondersteund door mevrouw Riek Bakker

in gesprek gaan met volksvertegenwoordigers van provincie en de twee betrokken
gemeenten, het hoogheemraadschap, ondernemers, agrariërs, natuurorganisaties,

bewoners en jongeren. Er wordt doorgevraagd naar hun kijk op de toekomst van het gebied

en actuele urgenties (het moeten), ambities (het willen) en condities (het kunnen). Ten

aanzien van de volksvertegenwoordigingen zal de verkenner de gremia informeren, dan wel

uitleg geven over hetgeen binnen het verkenningstraject aan de orde komt.

De bevindingen worden besproken door leden van de Tafel van Verkenning, waar de
portefeuillehouder, mevrouw Baljeu zitting in heeft. Vervolgens wordt de verkenning in
concept afgerond en het resultaat vastgelegd in het Panorama 2050. Het concept wordt
voorgelegd aan de Tafel van Verkenning en voor majeure aandachtspunten vanuit integraal
perspectief wordt advies gevraagd aan de Waardcommissie (voorzitter de heer Jaap Smit),

die de rol van klankbordgroep op zich neemt.

Een belangrijk bijkomend resultaat van dit proces is het verder versterken van de

samenwerking en participatie in het gebied, die via het gebiedsinitiatief is losgeweekt. Als

het proces loopt zoals bedacht en gepland, zal deze geactiveerde gebiedsdynamiek een
goede basis vormen voor een vervolg in de vorm van bijvoorbeeld een breed gedragen

pakket vervolgacties.

Met beide gemeenten is afgesproken dat de kosten gemoeid met het verkenningstraject
(€ 225.000) gedragen worden door de provincie (€ 125.000), de gemeente Krimpenerwaard
(€ 50.000) en de gemeente Krimpen aan den lJssel (€ 50.000). Deze kosten zijn exclusief
BTW.

De provincie zet ook eigen ambtelijke capaciteit in bij het verkenningstraject, zodat deze
haar rol effectief kan oppakken. Op te pakken taken:

. Projectsturing;

. lntegrale afstemming met alle beleidsterreinen in een kernteam;

. Voorbereiden besluitvorming (o.a. dit besluit);
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. Meewerken aan het verkenningstraject;
o lnternecommunicatie;

Hieronder een raming van de te besteden tijd, uitgaande van een looptijd van maximaal 26
weken in 2018:

lnterne Projectleider (150 uur);

Gebiedsregisseur Veenweiden - Groene Hart (220 uuÐ;

6leden van het integrale kernteam vanuit de diverse beleidssectoren (totaal 500

uur);

Medewerker, wordt uitgeleend aan team van de verkenner (150 uur);

Rol van externe partiien

Het gaat hier om een brede verkenning met overheden, natuurorganisaties, stakeholders,

ondernemers en burgers in de Krimpenenruaard. De regie ligt primair bij de verkenner en
haar team. De provincie neemt als gelijkwaardige partner deel in dit proces.

Overioe bestuurliike afspraken
geen

a

a
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Ontwerp-Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van l3 februari 2018, met het besluitnummer
PZH-2018-637125820:

Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 3, vijfde lid, onder a, van de

Algemene subsidieverordening Zuid-Holland2013 en de artikelen 105, 143 en 196 van de

Provinciewet;

Besluiten:

1. een bijdrage beschikbaar te stellen voor het traject van de verkenner
Krimpenerwaard voor het verkenningstraject Panorama 2050 ter hoogte van

€ 125.000 ten laste van het Alertheidsbudget en deze middelen via een incidentele

subsidie beschikbaar te stellen aan de penvoerder van het verkenningstraject.

Den Haag, 21 februari 2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier, voorzitter
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Bijlagen:
- Plan van aanpak Panorama 2050 - Strategische agenda Krimpenerwaard

Den Haag, 13 februari 2018

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv. voorzitter,

/o,^

drs. J.H. de Baas F
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