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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-674306140 (DOS-2007-
0018545)

Onderwerp
Gezamenlijke uitwerking Bereikbaarheid Krimpenerwaard, relatie Algeracorridor en Ruimtelijke
Ontwikkelingen 2050

Advies
1 . Vast te stellen brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten worden geïnformeerd

over een met gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel op te stellen
bereikbaarheidsaanpak die aansluit bij de MIRT-Verkenning Oeververbinding
Rotterdamse Regio en het Panorama 2050 Strategische Agenda Krimpenerwaard.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over een gezamenlijk met gemeenten
Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel op te stellen voorstel voor een integrale
bereikbaarheidsaanpak Krimpenerwaard en Algeracorridor.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
-GS-brief aan PS - Gezamenlijke uitwerking Bereikbaarheid Krimpenerwaard, relatie
Algeracorridor en Ruimtelijke Ontwikkelingen 2050

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 8 januari 2019 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Zie de GS-brief aan PS.

 

In de GS-vergadering van 1 1 december 2018 heeft gedeputeerde Vermeulen verslag gedaan van

het gesprek met de gemeente Krimpenerwaard. Daarbij is voorgesteld een brief aan PS te sturen

om de afspraak over een bereikbaarheidsaanpak met de gemeente Krimpenerwaard en Krimpen

aan den IIssel vast te leggen en PS hierover te informeren.

 

Financieel en fiscaal kader

Heeft betrekking op begrotingsprogramma 2 Bereikbaar en Verbonden. De kosten van het

onderzoek en de provinciale bijdrage aan MIRT-Verkenning Oeververbinding Rotterdamse Regio

2019 zullen via een apart besluit ten laste worden gebracht. Voor het opstellen van de

gezamenlijke bereikbaarheidsaanpak zijn er geen financiële consequenties en risico’s. Concrete

projectafspraken moeten nog worden vastgelegd.

 

Juridisch kader

De vast te stellen brief is informatief en heeft geen juridische consequenties. Gestart wordt met

een voorbereidingsfase. Daarna volgt besluitvorming over voorstellen voor aanpak en afspraken.

 

2 Proces

 

PS zijn eind november 2018 geïnformeerd over de MIRT-préverkenning oeververbinding

Rotterdamse Regio, inclusief benuttingsmaatregelenpakket Algeracorridor. Begin december is het

Panorama 2050 Strategische Agenda Krimpenerwaard aan PS voorgelegd, waarin ook de ambitie

voor de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard is opgenomen. Op verzoek van PS zullen GS

hun zienswijze op het Panorama 2050 geven. Dit wordt separaat geagendeerd voor GS van 15

januari 2019. 

 

Gezien de verschillende lopende trajecten is bestuurlijk overleg gevoerd met de gemeenten

Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel om te komen tot een gezamenlijke visie op de

bereikbaarheidsaanpak Krimpenerwaard. Daarmee kan tevens het gebiedsbod van de gemeente

Krimpenerwaard voor de ontwikkeling van 200 ha verder worden uitgewerkt en worden betrokken

bij de besluitvorming over de voorkeursvariant in het MIRT-traject Oeververbindingen

Rotterdamse Regio.

 

PS worden met deze brief geïnformeerd over dit voorstel.

 

3 Communicatiestrategie

 

In deze fase is de communicatie beperkt. Deze wordt met de gemeenten Krimpenerwaard en

Krimpen aan den IJssel afgestemd en afgesproken.

 


