
1 /4

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-713636038 DOS-2019-
0001415

Onderwerp

Startdocument ‘Komen tot gezamenlijke, integrale toekomstbeelden voor de Vlietzone’

Advies

1 . Vast te stellen het startdocument ‘Komen tot gezamenlijke, integrale toekomstbeelden voor

de Vlietzone’

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarin zij worden geïnformeerd over het

startdocument ‘Komen tot gezamenlijke, integrale toekomstbeelden voor de Vlietzone’.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over startdocument ‘Komen tot gezamenlijke,

integrale toekomstbeelden voor de Vlietzone’.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen
 

1 . Startdocument ‘Komen tot gezamenlijke, integrale toekomstbeelden voor de Vlietzone’

2. GS-brief ‘Gezamenlijke, integrale toekomstbeelden voor de Vlietzone’

3. Behandelvoorstel motie 870 integraal gebiedsplan Vlietzoom

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 12 november 2019 n.v.t
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1 Toelichting voor het College

Zie de GS-brief aan PS voor de nadere toelichting over de aanleiding voor het startdocument

‘Proces om te komen tot gezamenlijke toekomstbeelden voor de Vlietzone’.

 

Met dit startdocument wordt een begin van uitvoering gegeven aan motie 870 en

amendement 659. 

 

Financieel en fiscaal kader

Bedrag excl.  B.T.W.: niet van toepassing 

Programma: 3.4

Financiële risico’s: geen

Investeringsmiddelen, voor het realiseren van eventuele toekomstbeelden, zijn (nog) niet

afzonderlijk voor het Landschapspark Zuidvleugel gereserveerd. Gelet op de integraliteit van de

opgave en de verwevenheid met de verstedelijkingopgave is er een relatie met de verdere

uitwerking van de opgave Sterke steden & dorpen.

 

Juridisch kader

Deze fase van het proces, om te komen tot gezamenlijke, integralen toekomstbeelden voor de

Vlietzone, heeft nog geen bindend karakter in juridische zin. In deze fase worden afspraken

gemaakt over de vorm van het plan en de doorwerking daarvan. Afhankelijk van de keuze kan dat

product wel een juridische doorwerking hebben.

 

Deze keuze wordt gemaakt in samenspraak met betrokken gebiedspartijen. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

- Het concept van het Landschapspark Zuidvleugel is verankerd in de Visie Rijke

Groenblauwe leefomgeving en daarmee onderdeel van het van het geactualiseerde

provinciaal omgevingsbeleid, dat op 20 februari 2019 door PS is vastgesteld. 

 

- Bij de behandeling door PS van het provinciaal omgevingsbeleid is motie 870 ‘Integraal

gebiedsplan Vlietzoom’ aangenomen. In deze motie wordt aan GS verzocht het initiatief

te nemen om gezamenlijk met de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg en

de belanghebbenden, onder regie van de provincie, een integraal gebiedsplan op te

stellen voor de Vlietzoom. 

 

- In dezelfde PS vergadering is ook amendement 659 ‘Visie Vlietzone’ 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 voor de Vlietzone opstelt’.

 

- GS heeft op 12 maart 2019 het ‘Behandelvoorstel motie 870 Integraal gebiedsplan

Vlietzoom’ vastgesteld (PZH-2019-683299633). In dit behandelvoorstel geeft GS aan
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hoe zij aan motie 870 gevolg wil geven. GS stelt hierin voor:

o Motie 870 en amendement 659 gezamenlijk te behandelen, aangezien er een

grote mate van overlap zit tussen de gebieden en thema’s die uitgewerkt moeten

worden.

o De uitwerking van dit gebied integraal op te pakken, in samenwerking met de

gemeenten en andere belanghebbenden in het gebied.

o Het streefbeeld en een programma van eisen voor de Vliet de gevraagde

integrale visie c.q. het gebiedsplan voor de Vlietzoom en Vlietzone met prioriteit

uit te werken, startend met een startdocument dat aan u wordt voorgelegd.

- GS heeft in een brief aan PS (maart 2019 - DOS-2017-0001917- reactie GS op advies

Landschapspark Zuidvleugel) aangegeven samen met de partners ‘streefbeelden en

programma’s van eisen’ uit te willen werken voor de 6 ontwikkellijnen van het

Landschapspark Zuidvleugel, waaronder de lijn van de Vliet.

 

- In de procedurevergadering van de Statencommissie van 12 juni 2019 is besloten dat het

startdocument voor de Vlietzone en het behandelvoorstel ‘Behandelvoorstel motie 870

integraal gebiedsplan Vlietzoom’ tegelijk ter bespreking aan de commissie worden

aangeboden.

3 Proces

 

· Op ambtelijk niveau is met alle gemeenten binnen de Vlietzone gesproken over het

proces en hun rol hierin. 

· Met twee actieve gebiedspartijen in de Vlietzone, de ‘Vlietzoom Alliantie’ en ‘Houdt

Vlietrand Groen’, is over het proces en hun beeld hierbij gesproken.

· De input van deze gesprekken is zo veel mogelijk verwerkt in het startdocument

· Op bestuurlijk niveau is nog niet specifiek over dit proces gesproken, maar de Vlietzone

heeft wel de bestuurlijke aandacht. Zo heeft VVD-raadslid Remco de Vos medio

september in de gemeenteraad van Den Haag nog gepleit voor een nieuw bos in de

Vlietzone. Wethouder Astrid van Eekelen, van de gemeente Leidschendam-Voorburg,

heeft in oktober nog in de Telegraaf gereageerd op de Economische Visie Den Haag

2030, die de gemeente Den Haag heeft opgesteld. Zij heeft daarin aangegeven zich

zorgen te maken over de mogelijke ontwikkelingen van bedrijventerreinen in de Vlietzone

en dat ze wil voorkomen dat het groene karakter van de Vlietzone wordt aangetast.

Vervolgens verwijst ze naar het proces wat de provincie nu op start in de Vlietzone. 

· Na vaststelling van het startdocument door GS zal het proces met alle gebiedspartijen

worden opgestart. Met deze partijen worden afspraken gemaakt hoe de samenwerking

binnen dit proces vormgegeven moet worden. Tevens wordt afgesproken wat het product

wordt en hoe iedereen daar aan kan bijdragen.

· Deze eerste fase om te komen tot toekomstbeelden voor de Vlietzone wordt afgerond

met een bestuurlijke startconferentie, waar wordt toegelicht hoe het vervolgproces er uit

zal komen te zien en hoe 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
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gebiedspartijen uitgenodigd. 

· Provinciale Staten wordt vervolgens geinformeerd over het resultaat van deze fase en de

voorgestelde aanpak voor het vervolg.

4 Participatie

 

In dit proces kiest de provincie zo veel mogelijk de rol van de samenwerkende overheid, om via

co-creatie met de medeoverheden en andere gebiedspartijen in dit gebied te komen tot de

gezamenlijke, integrale toekomstbeelden voor de Vlietzone. 

 

De provincie wil dit proces in de geest van de Omgevingswet oppakken en dus optimaal gebruik

maken van de lokale kennis en wensen die in het gebied spelen. Met de gebiedspartijen wordt

daarom gezamenlijk bepaald, hoe de participatie het beste vormgegeven kan worden bij de

totstandkoming van de toekomstbeelden.

 

Het kan echter zo zijn dat voor sommige opgaven in het gebied de samenwerkende rol niet

mogelijk is, maar juist de rol van presterende overheid nodig is. Dit kan gelden voor de provincie

of voor (een van de ) medeoverheden in de Vlietzone. In deze fase van het proces wordt, met de

medeoverheden, bepaald of dit voor opgaven in dit gebied het geval is en hoe de participatie voor

die opgaven vormgegeven kan worden. 

 

Bestuurders van de betrokken medeoverheden wordt gevraagd naar hun wensen en om

commitment ten aanzien van de inrichting van het proces. Bestuurders, staten- en raadsleden

worden betrokken bij de startconferentie, waar wordt toegelicht hoe het vervolgproces en de

toekomstbeelden vormgegeven gaan worden.

5 Communicatiestrategie

 

 In het proces om te komen tot toekomstbeelden voor de Vlietzone zal met veel andere partijen

samen gewerkt worden. Deze samenwerking moet een gedragen toekomstbeeld opleveren dat

de komende jaren richting geeft aan de verdere ontwikkeling van het gebied. Goede

communicatie is hierbij essentieel en zal dan ook in het hart van het proces verankerd worden.

 

Gelet op de integraliteit van de opgave en de verwevenheid met de opgave Sterke steden &

dorpen, zullen de communicatie uitingen op elkaar worden afgestemd.

       

 


