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Tijdens de behandeling van de Omgevingsvisie in PS, 20 februari 2019, heeft u Gedeputeerde

Staten met motie 870 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. In deze vergadering is tevens amendement 659

aangenomen. Met dit amendement is het besluit genomen om 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”. 

 

Met onze brief ‘Behandelvoorstel motie 870 Integraal gebiedsplan

Vlietzoom’, die als bijlage is toegevoegd, hebben wij u geïnformeerd dat wij deze motie en

amendement in samenhang willen oppakken. Wij kiezen hiervoor omdat er een grote mate van

overlap zit tussen de twee gebieden (Vlietzoom en Vlietzone) en de thema’s die daar uitgewerkt

moeten worden. In dit behandelvoorstel hebben wij u aangegeven de streefbeelden en een

programma van eisen voor de Vlietzoom/Vlietzone met prioriteit uit te werken, startend met een

startdocument dat aan u zou worden voorgelegd.

 

In de procedurevergadering van de Statencommissie van 12 juni 2019 is vervolgens besloten dit

startdocument en het bovengenoemd ‘Behandelvoorstel motie 870 integraal gebiedsplan

Vlietzoom’ tegelijk ter bespreking aan de commissie aan te bieden.

 

Met deze brief presenteren wij u het startdocument, getiteld ‘Komen tot gezamenlijke, integrale

toekomstbeelden voor de Vlietzone’. In dit startdocument worden de Vlietzone en de Vlietzoom in

samenhang opgepakt, onder de titel Vlietzone. 

http://www.zuid-holland.nl
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Figuur 1 , ligging van de Vlietzone
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De Vlietzone ligt in meerdere gemeenten en waterschappen en herbergt een grote

verscheidenheid aan functies. Het is ook een van de weinige gebieden waar nog open ruimte is,

in een verder voornamelijk verstedelijkte omgeving. 

 

In een tijd waarin de verstedelijkingsopgave groot is en volop gezocht wordt naar ruimte hiervoor,

wordt dan al snel gekeken naar de Vlietzone voor mogelijke oplossingen. Maar ook voor andere

opgaven wordt gekeken naar de Vlietzone, terwijl de mensen die in dit gebied wonen de open

ruimte juist zo graag willen behouden. Er is echter nog geen eenduidig beeld van de diverse

partijen wat de functie van het gebied zou moeten zijn of worden. 

 

In de visie van de provincie vormt de Vlietzone een belangrijk onderdeel van het Landschapspark

Zuidvleugel. Het Landschapspark Zuidvleugel heeft als doel, om de verstedelijkingsopgave

samen te laten gaan met investering in de kwaliteit van het landschap om, in en tussen de

steden. Het gebruikt hiervoor het karakteristieke cultuurhistorische watersysteem van Zuid

Holland als drager voor deze groenblauwe verbindingszones.

 

Het is nodig om met de partijen in het gebied een gezamenlijk beeld te gaan vormen hoe de

toekomst van dit gebied er uit moet gaan zien.

 

Het is nog niet duidelijk welke vorm deze toekomstbeelden moeten hebben. Is dat een visie op

lange termijn, die een globale richting geeft of juist een concreet plan hoe de functies het beste

gepositioneerd kunnen worden? Of zijn het streefbeelden, zoals bij de uitwerking van het

Landschapspark Zuidvleugel in de Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving is

benoemd?
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De provincie pakt in dit proces de rol van de ‘samenwerkende provincie’. Hierbij ligt de focus op

het samen, via co-creatie, komen tot een toekomstbeeld voor het gebied. Dit betekend dat de

gebiedspartners een belangrijke rol hebben in dit proces om te komen tot de toekomstbeelden. 

 

Bij de start van het proces worden daarom de medeoverheden en georganiseerde

maatschappelijke oranisaties en verenigingen die in het gebied zitten uitgenodigd om deel te

nemen aan deze eerste fase om te komen tot gezamenlijke toekomstbeelden.

 

Samen met deze gebiedspartijen wil de provincie gaan bepalen welke vorm deze

toekomstbeelden hebben (visie, streefbeelden of misschien een plan) en hoe deze geborgd gaan

worden (bijvoorbeeld door deze vast te leggen in het omgevingsbeleid). Ook wil de provincie met

deze partijen afspraken maken over ieders rol in het proces en hoe de participatie vormgegeven

kan worden.

 

De medeoverheden in dit gebied hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheden. De provincie

respecteert bij het opstellen van de toekomstbeelden (en de uitvoering daarvan) deze

bevoegdheden, maar nodigt deze overheden nadrukkelijk uit om over hun eigen (geografische)

grenzen heen te kijken en de meerwaarde dan wel de kansen van de samenwerking te zien. 

 

Deze fase wordt afgerond met een bestuurlijke startconferentie, waar wordt toegelicht hoe het

vervolgproces en de toekomstbeelden vormgegeven gaan worden. Voor deze startconferentie

worden naast de bestuurders van de betrokken overheden (waaronder de bestuurders van de

provincie), ook de vertegenwoordigers van de andere gebiedspartijen uitgenodigd. 

 

Zoals in het amendement is opgenomen, is het streven om in 2020 de toekomstbeelden gereed

te hebben. Deze eerste fase, waarin wordt bepaald welke vorm, inhoud en doorwerking de

toekomstbeelden hebben, duurt tot ongeveer het eind van het eerste kwartaal 2020.
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Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over hoe motie 870 tot

uitvoering wordt gebracht. 

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

 

secretaris, voorzitter,

 

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

  

Bijlagen:

- Startdocument “Komen tot gezamenlijke, integrale toekomstbeelden voor de Vlietzone"

- Behandelvoorstel ‘Motie 870, integraal gebiedsplan Vlietzoom’

 


