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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-674724310 (DOS-2017-

0009892)

Onderwerp

Reactie Gedeputeerde Staten op het Panorama Krimpenerwaard

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin Gedeputeerde Staten op verzoek van 

de Staten een reactie geven op het “Panorama Krimpenerwaard”.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de reactie van Gedeputeerde Staten op het 

“Panorama Krimpenerwaard” op verzoek van Provinciale Staten.

Besluit GS
vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om enkele tekstuele wijzigingen van 
ondergeschikt belang aan te brengen in de teksten. In de brief aan PS wordt de bullit over 
bebouwd gebied aangevuld met een waarneming. Waar staat ‘waterbussen’ wordt dat ‘waterbus’

Bijlagen

GS-brief aan PS - “Reactie van Gedeputeerde Staten op  het Panorama Krimpenerwaard”

Panorama Krimpenerwaard (Sybilla Dekker & Peter van Rooy, 2018)

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 22 januari 2019 -
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1 Toelichting voor het College

In 2018 heeft zich in de gehele Krimpenerwaard een gebiedsproces voltrokken, waarbij een brede 

groep belanghebbenden uit het gebied, samen wet de overheden een indringende discussie 

hebben gevoerd over de toekomst van dit gebied, onder leiding van de verkenner mevrouw 

Sybilla Dekker, voormalige minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

(VROM). De overheden (provincie Zuid-Holland, de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan 

den IJssel en het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard) hebben zich hierbij ook 

aangesloten. Namens de provincie Zuid-Holland heeft gedeputeerde mevrouw J. Baljeu aan dit 

proces deelgenomen. De deelnemers hebben in diverse gebiedsbijeenkomsten en aan een viertal 

Tafels van Verkenning hun inbreng geleverd en hierover van gedachten gewisseld. Het resultaat 

van dit proces is vastgelegd in het rapport/boek “Panorama Krimpenerwaard”. Een exemplaar van 

dit boek is beschikbaar gesteld aan alle leden van GS en tevens als bijlage gevoegd bij dit 

voorstel. Binnen de ambtelijke organisatie heeft een multidisciplinair team de portefeuillehouder 

geadviseerd. Tevens is dit proces ambtelijk intensief gevolgd en is ook de verkenner geadviseerd, 

met name op proces en procedures.

Op 5 december 2018 hebben PS in de bijeenkomst van de Algemene Statencommissie GS 

gevraagd om een reactie op het gepubliceerde panorama:

“Voorstel: 

De brief voor beantwoording doorgeleiden naar GS en een afschrift van de reactie vragen, indien 

mogelijk e.e.a. in samenhang met een reactie op het panorama Krimpenerwaard dat op 28 

november 2018 is aangeboden aan het gebied en de betrokken partners.”

NB. De genoemde brief is van drie natuur- en milieuorganisaties aan GS over woningbouw en 

oeververbinding Krimpenerwaard. Zie Aandachtspunt 1.

De verkenner heeft het panorama op 12 december 2018 formeel aangeboden aan PS. De 

gevraagde reactie is vervat in de ter vaststelling bijgevoegde GS-brief aan PS.

In de brief is de keuze gemaakt om de reactie vooral te beperken tot het gelopen proces en het 

vervolg. Het panorama is een integraal en rijk gevuld pakket met ambities. In een aantal van deze 

ambities is een rol weggelegd voor de provincie, die zal leiden tot activiteiten in de diverse 

beleidssectoren en die hun eigen bestuurlijke en politieke aandacht behoeven. Zie ook 

Aandachtspunt 1.

Voor de inhoudelijke aspecten wordt verwezen naar de brief.

Aandachtspunt 1:

In de periode waarin de verkenner actief was in het gebied is in de gemeenteraad van 

Krimpenerwaard een discussie ontstaan rond de thema’s verstedelijking en bereikbaarheid. 

Bouwen voor de metropool en een tweede oeververbinding was de inzet. Inmiddels is in MIRT-

verband (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) de oeververbinding als 

mogelijk alternatief geagendeerd. Gezien de complexiteit van deze discussie en dit vraagstuk is 

het niet opportuun om de reactie op het ‘panorama’ dat de volle breedte van de 
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gebiedsonderwerpen omvat, nu te belasten met deze bestuurlijk en politiek gevoelige discussie.

Over dit onderwerp hebben GS op 8 januari 2019 een GS-brief vastgesteld onder de titel 

“Gezamenlijke uitwerking Bereikbaarheid Krimpenerwaard, relatie Algeracorridor en Ruimtelijke 

Ontwikkelingen 2050”. Ook zijn schriftelijke vragen gesteld (Nummer 3465 - Tweede 

oeververbinding Krimpenerwaard) aan GS, naar aanleiding van een brief van 3 

natuurorganisaties, die nog beantwoord zullen worden. Bij het opstellen van de voorliggende brief 

is de keuze gemaakt niet op in te gaan op deze discussie.

NB: Deze thema’s komen binnen het panorama terug in hoofdstuk 6 onder agendapunten 13,14, 

22,23 en 24.

Aandachtspunt 2:

Raden en Staten zijn door de verkenner intensief meegenomen in het proces via een viertal 

bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten kenden wisselend succes. De volksvertegenwoordigers 

lijken het nog lastig te vinden om in deze breed uitgevoerde ‘bottom-up’ gebiedsprocessen hun rol 

effectief op te pakken. Met name schuurt het enigszins tussen de uitkomsten en wensen uit het 

gebied en de noodzakelijke democratisch legitimatie hiervan. Daar gaan de 

volksvertegenwoordigers  immers over. Dit aspect vraagt aandacht van GS en PS, niet alleen in 

de Krimpenerwaard, maar in alle gebiedsprocessen met dit karakter.

Financieel en fiscaal kader

De provincie en de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan de IJssel hebben gezamenlijk de 

proceskosten betaald voor de totstandkoming van het “Panorama Krimpenerwaard”. GS hebben 

op 13-2-2018 hiertoe middelen (€125.000) beschikbaar gesteld uit het ‘alertheidsbudget’. Gezien 

het feit dat het hier gaat om een breed en integraal gebiedsgericht project is het niet mogelijk om 

dit onderwerp aan één van de (sectorale) begrotingsprogramma’s te koppelen.

Juridisch kader

GS geven een reactie op een gebiedsinitiatief en geven in de brief uitdrukkelijk aan dat dit 

document geen vast te stellen beleidsnota betreft. Het gaat hier louter om een bestuurlijke reactie 

op verzoek van PS. Er is daarom geen specifiek  juridisch/wettelijk kader te benoemen.

2 Proces

De Algemene Commissie van PS zal op 13 februari 2019 in debat gaan met GS, c.q. de 

portefeuillehouder, mw. J. Baljeu. De voorliggende GS-brief dient als reactie en input voor dit 

gesprek.

Gezien het bijzondere karakter van dit proces is door de portefeuillehouder en de ambtelijke staf 

intensief afgestemd met de verkenner en de medeoverheden. Tevens heeft de verkenner in 

aanwezigheid van de portefeuillehouder op 7-2-2018 een ontmoeting gehad met de Algemene 

Statencommissie.

Dit voorstel maakt deel uit van de afronding van het verkenningstraject in de Krimpenerwaard.

Voor het vervolg ligt er druk op de provincie (en alle andere partners) om werk te maken van de 

29 agendapunten uit het panorama. Het gebied (niet overheden) is van plan verder te gaan in de 
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zogenoemde “Waardtafel”, met name ter borging van de agenda. Het is zaak de energie in dit 

gebiedsproces vast te houden. (Tijdelijke) ondersteuning van de Waardtafel door de provincie en 

de gemeenten ligt hierbij voor de hand. Op een later moment zal een voorstel hiertoe worden 

voorgelegd aan GS.

De provincie zal de Waardtafel in de Krimpenerwaard actief betrekken in de vervolgactiviteiten. 

De provincie zal in eigen processen, activiteiten en projecten inzake de Krimpenerwaard rekening 

houden met de wensen en ambities, die door de deelnemers aan de Waardtafel zijn geuit en 

vastgelegd in het panorama en hier ook expliciet naar verwijzen in de daaraan gerelateerde 

stukken. 

Eerdere besluiten:

9-1-2018: GS brief, 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;

30-1-2018: GS-brief - Inzet van de provincie Zuid-Holland in het verkenningstraject 

Krimpenerwaard 

13-2-2018GS-besluit: Voorgesteld het Statenvoorstel, waarin PS worden gevraagd om kennis te 

nemen van het plan van aanpak Panorama 2050 van de verkenner Krimpenerwaard en een 

bedrag van € 125.000 beschikbaar te stellen ten laste van het Alertheidsbudget voor het traject 

van de verkenner

21-2-2018: PS-besluit: Vastgesteld het Statenvoorstel, waarin PS worden gevraagd om kennis te 

nemen van het plan van aanpak Panorama 2050 van de verkenner Krimpenerwaard en een 

bedrag van € 125.000 beschikbaar te stellen ten laste van het Alertheidsbudget voor het traject 

van de verkenner.

8-1-2019: GS-brief - Gezamenlijke uitwerking Bereikbaarheid Krimpenerwaard, relatie 

Algeracorridor en Ruimtelijke Ontwikkelingen 2050

15-1-2019: GS-Besluit: Vastgesteld - Beantwoording schriftelijke vragen (nr. 3464) - Tweede 

oeververbinding Krimpenerwaard

3 Communicatiestrategie

Het is niet opportuun om naar aanleiding van dit voorgestelde besluit breed naar buiten te 

communiceren, gezien de rijke inhoud van het panorama, waarbij de rol van de provincie 

wisselend is. Zodra de Waardtafel haar activiteiten is gestart en er ook meer duidelijkheid en 

overeenstemming met de gemeenten is bereikt rond de thans enigszins controversiële thema’s 

‘mobiliteit’ en ‘verstedelijking’ ligt het meer voor de hand om met de betrokkenheid van de 

provincie bij het proces in de Krimpenerwaard naar buiten te treden. Tevens biedt het de 

provincie de kans om een aantal zaken uit het panorama actief op te pakken en ook dan daar 

over te communiceren.
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