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Tijdens de behandeling van het omgevingsbeleid in uw vergadering van 20 februari 2019 heeft u

met motie 870 Gedeputeerde Staten verzocht het initiatief te nemen om gezamenlijk met de

gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg en de belanghebbenden in het gebied een

integraal gebiedsplan op te stellen voor de Vlietzoom. Tevens heeft u in dezelfde vergadering

amendement 659 aangenomen met het besluit aan de lange termijn agenda van de

Omgevingsvisie toe te voegen dat de provincie in nauwe samenwerking met gemeenten een

integrale visie opstelt voor de Vlietzone met inachtneming van de erfgoedlijnen en trekvaarten.

Aangezien de motie en het amendement een vergelijkbare strekking hebben en de gebieden

elkaar overlappen stellen wij voor beide gezamenlijk te behandelen.

Met onze brief met onderwerp “Landschapspark Zuidvleugel” van begin maart 2019 hebben wij u

geïnformeerd over de uitwerking van het “Landschapspark Zuidvleugel”. Daarbij hebben wij

aangegeven voor 6 regioprojecten streefbeelden en programma’s van eisen uit te willen werken

waaruit de ambitie, de belangrijkste ruimtelijke opgaven en de groenblauwe kwaliteitsdragers

duidelijk worden. Daarbij staan wij een integrale aanpak vooren gaan we deze uitwerking in

samenwerking met de gemeenten en de andere belanghebbenden in de gebieden uitvoeren.
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De Vlietzone en de Vlietzoom vallen samen met het regioproject de Vliet van het Landschapspark

Zuidvleugel en raken een deel van het regioproject de Schie. Zie de afbeelding met de

ontwikkellijnen uit de verkenning Landschapspark Zuidvleugel die ten grondslag liggen aan de

regioprojecten. Naar aanleiding van uw motie en amendement stellen wij voor met het streefbeeld

en het programma van eisen voor de Vliet de gevraagde integrale visie c.q. het gebiedsplan voor

de Vlietzoom en Vlietzone met prioriteit uit te werken. Daarbij zullen wij uiteraard gebruik maken

van de positieve ervaringen die de provincie heeft opgedaan met het participatietraject van de

Kustvisie. De omvang van het gebied dat in de motie 870 en het amendement 659 wordt

genoemd, vraagt wellicht om extra ambtelijke capaciteit en middelen, omdat oorspronkelijk

gedacht werd eerst te focussen op een deel de Schie/ Vlietzone. De eerste stap is het opstellen

van een startdocument. Hierin worden scope, focus, regionale samenwerking en capaciteit van

mens en middelen nader uitgewerkt en aan u voorgelegd.
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Naast deze visievormende projecten staat de ontwikkeling in het gebied uiteraard niet stil. Actueel

is bijvoorbeeld de door Rijkswaterstaat voorgenomen verbreding van de A4 in de Haagse

Agglomeratie. Rijkswaterstaat betrekt hierbij de provincie en de andere partijen in de regio.

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en dat motie 870 als afgedaan kan

worden beschouwd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Bijlagen:

- Motie 870 Integraal gebiedsplan Vlietzoom

- Amendement 659 opstellen integrale visie Vlietzone
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