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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-709093226 DOS-2018-
0006294

Onderwerp

Wijziging Green/Blue deal

 
Advies

1 . In te stemmen met de gewijzigde uitvoering van de Green/Blue deal Realisatie
Weidevogel- Waterberging Meerpolder.

2. Vast te stellen de brief van Gedeputeerde Staten waarmee Provinciale Staten worden
geïnformeerd over de instemming van Gedeputeerde Staten met de gewijzigde
uitvoering van de Green-blue deal Weidevogel.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijzigingen ten opzichte van de tekst
van de Green/Blue deal Realisatie Weidevogel- Waterberging Meerpolder.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
1 . Green/Blue Deal Realisatie Weidevogel- Waterberging Meerpolder
2. Tabel wijzigingen Green/Blue Deal
3. Kaderbesluit Groen 2018

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 15 oktober 2019 
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1 Toelichting voor het College

 

Op 29 oktober 2018 hebben de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg en het

Hoogheemraadschap van Rijnland samen met de provincie Zuid-Holland de Green/Blue deal

Realisatie Weidevogel- Waterbergingsgebied Meerpolder ondertekend (zie bijlage 1 ). In deze

Green/Blue deal wordt uitgesproken dat de partijen verkennen op welke wijze ambities op het

gebied van weidevogels, biodiversiteit, beperken van wateroverlast en recreatie het best

gecombineerd kunnen worden. Daarnaast verklaren de partijen een samenwerkings-

overeenkomst op te stellen waarin concrete afspraken worden gemaakt over de realisatie,

inclusief inzet van de verschillende partijen.

 

Na ondertekening van de Green/Blue deal is door de ondertekenende partijen op ambtelijk niveau

gewerkt aan het verkennen van mogelijkheden. Bij de uitwerking blijkt een aantal zaken anders te

lopen dan gepland. Om bestuurlijke dekking te krijgen voor deze wijzigingen, heeft er op 12

september jongstleden een Bestuurlijk Overleg plaatsgevonden met de betrokken wethouders

van de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, de Hoogheemraad van Rijnland en

de gedeputeerde Natuur. In dit Bestuurlijk Overleg is instemming gevraagd op het aanpassen van

een aantal van de uitgangspunten van de Green/Blue deal. Alle partijen hebben ingestemd met

de gevraagde wijzigingen. Gedeputeerde Natuur heeft toen het voorbehoud gemaakt dat de

collega-gedeputeerden ook dienden in te stemmen. De wijzigingen komen op hoofdlijnen op het

volgende neer:

 

1 . Er wordt één uitvoeringsvariant opgeleverd in plaats van meerdere varianten, omdat er

vanwege de afhankelijkheid van vrijwillige kavelruil maar één variant haalbaar is;

2. De wateroverlast wordt niet beperkt door grootschalig afgraven maar wordt na overleg

met betrokkenen op andere manier ingevuld, met vergelijkbaar resultaat;

3. Geen bestuurlijke besluitvorming bij elk van de betrokken partijen over de optimale

inrichtingsvariant, maar instemming door bestuurders van betrokken partijen;

4. De planning was op punten niet realistisch en schuift op: de op te stellen

samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de inzet van geld,

grond en tijd, en over het toekomstig beheer en eigendom wordt december 2019

vastgesteld. De uitvoering start daarna, maar oplevering is nog steeds voorzien in

december 2020. 

 

De wijzigingen worden in detail in de bijlage 2 - Wijzigingen in uitvoering Green/Blue deal

weergegeven.

 

Vervolgstappen

Voor het eind van het jaar zal een inrichtingsplan worden opgesteld dat met de betrokken

bestuurders van de vier deelnemende partijen zal worden afgestemd. In het inrichtingsplan zullen

details worden gepresenteerd over oppervlakte, locatie en inrichting van het

weidevogelkerngebied. Ook zal een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld, waarin

afspraken zullen worden gemaakt over de inzet van tijd, geld en overige middelen (bijvoorbeeld

grond), maar ook over de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen. Deze

samenwerkingsovereenkomst zal aan ter besluitvorming GS en ter informatie aan PS worden
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voorgelegd.

Financieel en fiscaal kader

In het Kaderbesluit Groen van juni 2018 (zie bijlage - Kaderbesluit Groen) hebben PS ingestemd

met het beschikbaar stellen van € 10 mln ten behoeve van de realisatie van

weidevogeldoelstellingen op PZH-grond. Het geld is bedoeld voor afwaardering van grond en

voor inrichtingsmaatregelen. De inzet van gronden in de Meerpolder geschied vanuit dit budget.

De provincie heeft tot nu toe een deel van de proceskosten betaald. Wanneer er wordt

overgegaan tot uitvoering van het project weidevogelkerngebied, worden de voorbereidingskosten

onderdeel van de op te stellen samenwerkingsovereenkomst, waarin exacte afspraken worden

vastgelegd over inbreng aan tijd, geld en overige middelen.

 

• Bedrag ex BTW                  Voor de inzet van grond is in de Green/Blue deal een totaal

                                                         bedrag van € 900.000 gereserveerd.

• Programma:                        1 Groen, Waterrijk en Schoon (doel 1 .4 NNN)

• Financiële risico’s:              Met de Green/Blue deal ontstaan geen rechtens afdwingbare 

                                                         juridische rechten en verplichtingen, waaraan financiële 

                                                         risico’s kleven.

Juridisch kader

Met de wijziging van de Green/Blue deal ontstaan geen rechtens afdwingbare juridische rechten

en verplichtingen, waaraan financiële en juridische risico’s kleven. Afspraken over de uitvoering

inclusief de verdeling van de financiële bijdragen komen in de op te stellen

samenwerkingsovereenkomst.

 

Er wordt nu instemming gevraagd op gewijzigde uitvoering van de Green/Blue deal. De tabel

bevat de wijzigingen. Normaal gesproken zou de hele Green/Blue deal gewijzigd moeten worden,

of zouden de wijzigingen vastgelegd worden in een vast te stellen annex. Gezien de aard van de

Green/Blue deal en het feit dat die niet aangepast wordt, en gezien het feit dat er op korte termijn

afspraken worden gemaakt in de samenwerkingsovereenkomst, wordt er nu voor gekozen GS te

informeren en instemming te vragen op de andere uitwerking, zonder dat de wijzigingen worden

vastgelegd in een formele aanvulling op de Green/Blue deal. De betrokken bestuurders van de

andere betrokken partijen worden apart geïnformeerd over de wijzigingen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Deze Green/Blue deal komt voort uit het besluit om een deel van de gronden van de Provincie

Zuid-Holland in te zetten voor de realisatie van weidevogeldoelen / icoonsoorten. Deze gronden

liggen buiten het NNN. In het Kaderbesluit Groen d.d. 27 juni 2018 hebben Provinciale Staten

binnen het Programma Natuurnetwerk Nederland (NNN) hiervoor € 10 miljoen beschikbaar

gesteld. Hiermee kan ruim 200 hectare provinciaal eigendom worden ingezet om

weidevogelkerngebieden te realiseren. Deze gronden liggen binnen acht polders/gebieden,

verspreid over de provincie. Op alle plekken wordt in overleg met lokale partijen bekeken hoe de
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weidevogeldoelen het best gerealiseerd kunnen worden. 

3 Proces

De voorliggende wijzigingen bevatten geen grote koerswijzigingen ten opzichte van de

Green/Blue deal. In de Meerpolder is weinig draagvlak voor het afgraven van grond en het

onderbrengen van het weidevogelkerngebied binnen het NNN. Beide wijzigingen komen het

draagvlak voor het project ten goede.

 

Vervolg

· Tweede helft van oktober worden de contouren/ 90%-versie van het concept-

inrichtingsplan aan gedeputeerde voorgelegd. 

· Begin december wordt het definitieve inrichtingsplan aan gedeputeerde voorgelegd. 

· Medio december is bestuurlijke besluitvorming voorzien op de

samenwerkingsovereenkomst.

 

4 Participatie

 

Binnen het project weidevogel-waterberging hebben we de participatie als volgt ingevuld. 

· Na vaststelling zijn er zijn voorlichtingsavonden georganiseerd voor bewoners,

grondeigenaren/pachters en overige betrokkenen / belangstellenden (waaronder

(weide)vogelwerkgroep). Tijdens deze avonden zijn de gezamenlijke plannen toegelicht.

· Er is naar aanleiding van de voorlichtingsavonden een nieuwsbrief uitgestuurd wanneer

er nieuwe ontwikkelingen waren.

· Er is met grondeigenaren van de Meerpolder gesproken over alternatieve manieren om

de waterschade in de polder te verminderen. Oorspronkelijk was het plan om

grootschalig grond af te graven. Onder andere naar aanleiding van de weerstand onder

bewoners/beheerders en de gesprekken zijn de plannen ten aanzien van grootschalig

afgraven bijgesteld.

· Er is een excursie georganiseerd voor belangstellenden naar een weidevogelreservaat

elders in de provincie.

· Met betrokkenen zijn criteria opgesteld waaraan de variant moet voldoen.

· Er zijn voorlichtingsavonden georganiseerd over weidevogels en weidevogelbeheer. 

· Er is een voorlichtingsavond georganiseerd over de verpachting van een

weidevogelkerngebied.

 

5 Communicatiestrategie

 Geen actieve communicatie over de wijzigingen

 


