
Bijlage 2 – Wijzigingen in uitvoering Green/Blue deal

 

Tekst Green/Blue deal: Voorgestelde 

wijzigingen:

Toelichting

Paragraaf 2a en 2b: 

Doel/Resultaat: 

Onderzoeken, beschrijven 

en vergelijken van

varianten en voorstellen

van een voorkeursvariant.

Er wordt één

uitvoeringsvariant

opgeleverd

 

Doordat er vrijwillige kavelruil nodig is voor realisatie van

het project, zijn we zeer afhankelijk van de medewerking

van de grondeigenaren binnen het plangebied. Hierdoor

is er eigenlijk geen sprake van een keuze uit meerdere

locatie- en inrichtingsvarianten. In plaats daarvan wordt

één uitvoeringsvariant opgeleverd. Deze variant voldoet

qua oppervlak, ligging en inrichting aan de wensen van

de vier betrokken partijen.

Paragraaf 2a:

Doel/Resultaat:

Afgraven minimaal 10 ha

tot 5 cm drooglegging, of

equivalent

Er wordt afgezien van 

het grootschalig 

afgraven 

 

Verminderen van wateroverlast wordt gerealiseerd door

een combinatie van maatregelen. Dit betekent niet

dezelfde hoeveelheid waterberging uitgedrukt in m3 maar

wel met een resultaat met een kwalitatief gelijkwaardig

effect.

Paragraaf 2a:

Doel/Resultaat:

Onderzoeken of het

weidevogelgebied

ondergebracht kan worden

binnen het Natuur Netwerk

Nederland

Er wordt afgezien van 

de optie om het 

weidevogel-kerngebied 

in de Meerpolder onder 

het NNN te brengen 

 

Het openhouden van deze optie zorgt voor onrust en

roept weerstand op. Ook liggen er geen andere

weidevogelreservaten in de buurt, waardoor er voor de

terreinbeherende organisaties (TBO’s) geen

schaalvoordelen te behalen zijn. Ook is het oppervlak

van het kerngebied te klein voor veel TBO’s.

Paragraaf 2b en 5:

Doel/Resultaat en

Planning: Besluitvorming

over de voorkeursvariant  

De uitvoeringsvariant 

wordt ter instemming 

voorgelegd aan de 

bestuurders van de vier 

partijen.  

De portefeuillehouders van de betrokken partijen maken

in het Bestuurlijk Overleg Weidevogels Meerpolder een

integrale beoordeling van de uitvoeringsvariant.

Overige bestuurders worden geïnformeerd.

Paragraaf 2c en 5: 

Doel/Resultaat en 

Planning:   

Bestuurlijke besluitvorming 

over financiële bijdrage van 

elke partij: gereed jan 2019 

 

Vóór de start van de

inspraak (planning:

begin november 2019)

hebben alle Partijen de

formele dekking rond

omtrent de inbreng van

geld, middelen en inzet

voor de uitvoering van

het project.

Bij gemeente Leidschendam-Voorburg, gemeente

Zoetermeer en PZH is de financiële bijdrage aan het

project geregeld. Voor Rijnland is het tijdpad hiervoor

redelijk kritisch. In het Bestuurlijk Overleg Weidevogels

Meerpolder van 12 sept 2019 is ruimte gezocht om

alvast na een positieve commissie-behandeling de

inspraak te starten, onder duidelijke vermelding dat de

financiële besluitvorming nog onder een klein

voorbehoud is.

Paragraaf 5:

Planning:

Realisatie gekozen model:

feb 2019 – dec 2020  

Realisatiefase van het

uitvoeringsplan: dec

2019 – dec 2020

(uiterlijk dec 2022)

December 2019 opleveren bestek en augustus 2020

start graafwerkzaamheden. Werkzaamheden worden

naar verwachting eind 2020 afgerond, maar uiterlijk

december 2022 (eindtermijn van de subsidieperiode).

Paragraaf 5:

Planning:  

Opstellen

samenwerkingsovereenko

mst: jan – feb 2019

Vaststellen

samenwerkings-

overeenkomst: dec

2019

Begin januari start het aanbestedingsproces. Op dat

moment moeten de afspraken over de verdeling van

taken, verantwoordelijkheden en kosten duidelijk zijn.  



  

Paragraaf 7:

Kostenverdeling:  

Bij (on)voorziene kosten

treden Partijen met elkaar

in overleg over hoe

hiermee om te gaan.

Als het project 

uiteindelijk niet 

haalbaar blijkt, worden 

de gemaakte externe 

kosten in het kader van 

de verkenning door 

Partijen gezamenlijk 

gedragen (ieder 25%).

Tot op heden zijn de kosten voor

informatiebijeenkomsten, taxaties, inhuur Stichting

Kavelruil en inhuur externe deskundigheid voornamelijk

door Zoetermeer betaald. Door dit artikel concreter in te

vullen is er een gezamenlijke bestuurlijke dekking voor

de gemaakte kosten in de situatie dat het niet tot een

uitvoeringsfase komt.  


