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Beantwoording schriftelijke vragen van Forum voor 

Democratie over onderzoekspilot Citta Romana

 

Geachte Statenleden, 

 

Voorafgaand aan de procedurevergadering van Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie

van 13 mei 2020 zijn door dhr. Lutmers (FvD) enkele vragen gesteld over de

intentieovereenkomst onderzoekspilot Città Romana. Dit naar aanleiding van de schriftelijke

beantwoording via een Lid GS brief door gedeputeerde Koning van 15 april jongsleden op

eerdere vragen van dhr. Lutmers gesteld in de procedurevergadering van de commissie op 8 april

2020 over hetzelfde onderwerp. In de procedurevergadering van 13 mei is aan de commissie

toegezegd om de vragen schriftelijk te beantwoorden.

 
1. Waarom wordt deze pilot zo zwaar juridisch ingestoken? Het gaat om een

intentieovereenkomst?

Met deze overeenkomst onderschrijven de deelnemende partijen, de Vereniging van Eigenaren

van park Città Romana, Gemeente Hellevoetsluis en Provincie Zuid-Holland, de gezamenlijke

uitgangspunten en gedeelde inspanningsverplichting voor de verkenning naar een

toekomstbestendig park Città Romana. 

 

De intentieovereenkomst geeft duiding aan de insteek en breedte van de pilot vanuit de

verschillende partijen en is bedoeld om de verwachtingen van alle partijen binnen deze publiek-

private samenwerking af te stemmen. De partijen vinden het belangrijk deze verwachtingen met

de intentieovereenkomst gezamenlijk te bekrachtigen.  

 

Zoals eerder in de GS brief behorende bij de intentieovereenkomst pilot Città Romana is

aangegeven kunnen de resultaten van de pilot betrokken worden bij politiek-bestuurlijke

beslissingen door gemeente en provincie over de invulling van een toekomstbestendig Città

Romana. Het nemen van een daadwerkelijk besluit door de overheden maakt géén onderdeel uit

van de onderzoekspilot.
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2. Waarom vindt deze pilot plaats onder ‘auspiciën’ van de Provincie?

Zoals in de beantwoording onder vraag één is aangegeven is de onderzoekspilot een publiek-

private samenwerking van de Vereniging van Eigenaren van het park Città Romana, gemeente

Hellevoetsluis en provincie Zuid-Holland. In deze pilot leveren partijen samen input voor het

integrale onderzoek naar een toekomstbestendig park. 

 
3. Waarom is de vraagstelling van de pilot in negatieve termen geformuleerd. Partijen

moeten knelpunten en voorwaarden gaan onderzoeken, waarom niet mogelijkheden
en kansen?

 

De intentieovereenkomst geeft duiding aan de insteek en breedte van de pilot vanuit de

verschillende partijen en is bedoeld om de verwachtingen naar alle partijen gelijk te stellen in

deze publiek-private samenwerking. 

 

In de pilot werken de partijen aan het creëren van een gedeeld beeld van de mogelijkheden hoe

een bestaand recreatiepark er in de toekomst uit kan zien en wat de voorwaarden en

omstandigheden zijn waaronder het bestendig kan functioneren. Door de partijen wordt gekeken

naar een mogelijke integrale uitwerking op verschillende thema’s; toeristisch-economisch, ruimte-

wonen, locatie-bereikbaarheid, sociaal-zorg, veiligheid-ondermijning. 

 

4. Geldt de uitkomst van de pilot Città Romana alleen voor dat park of wordt de

uitkomst van het onderzoek gezien als pars pro toto? 

Met de onderzoekspilot beogen we antwoorden te generen op de beleids- en uitvoeringsvragen

die relevant zijn voor de toekomstige invulling van het park Città Romana. Zoals in de

intentieovereenkomst is opgenomen vormen daarbij bestaande beleidsstukken en onderzoeken

het vertrekpunt. 

 

De toekomstmogelijkheden van parken als Città Romana zijn mede afhankelijk van locatie- en

regionaal specifieke factoren. Een voorbeeld daarvan is het toeristische-recreatieve

marktperspectief. In de marktverkenning Verblijfstoerisme gaf bureau ZKA, dat het onderzoek

voor de provincie uitvoerde, aan dat binnen Zuid-Holland regionale verschillen te zien zijn wat

betreft het toeristische-recreatieve marktperspectief voor verblijfsrecreatieve accommodaties,

zoals recreatieparken. Bureau ZKA gaf daarbij als voorbeelden dat nabijheid en kwaliteit van

attracties en natuurgebieden aanzienlijke invloed hebben op dit regionale marktperspectief.

Voorbeelden van meer locatie specifieke factoren die van invloed zijn op de

toekomstmogelijkheden van accommodaties zijn de bereikbaarheid van de locatie en de

aanwezigheid en kwaliteit van voorzieningen op een recreatiepark, maar bijvoorbeeld ook de

vraag naar alternatieve functies. 
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Naar verwachting zal de onderzoekspilot geen generiek toepasbare antwoorden opleveren die

inhoudelijk werkzaam zullen zijn voor recreatieparken in de hele provincie. Wel ziet de provincie

de onderzoekspilot als agenderende stap, die bijdragen aan ervaringen alsmede kennis in brede

zin met betrekking tot de vraagstukken die spelen rondom recreatieparken. 

5. Gaat GS ook kennis nemen van de pilot Poldertuin? Wordt de uitkomst daarvan

samengevoegd met die van Citta Romana?

Het is bij de provincie bekend dat gemeente Zuidplas nader verkent wat de mogelijkheden zijn

voor de toekomst van recreatieparken in gemeente Zuidplas, zoals park de Poldertuin. Op dit

moment is het nog niet bekend hoe het verdere traject van gemeente Zuidplas eruit ziet. 

 

Zoals bij vraag 4 is aangegeven, zal de onderzoekspilot Città Romana naar verwachting vooral

input generen specifiek voor park Città Romana. De bredere ervaring die deze onderzoekspilot

kan opleveren, wordt in kader van de agendering en kennisontwikkeling ook gedeeld met andere

stakeholders die met vraagstukken rondom recreatieparken bezig zijn.  

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

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

  


