GS-Voorstel

Besluitnummer
DOS-2013-0007891
PZH-2020-745863619

Status
A-Openbaar

Datum vergadering Gedeputeerde Staten
14 juli 2020

Eindtermijn
14 juli 2020

Onderwerp
Brief reactie aan Erfgoedvereniging Bond Heemschut - Beter Bereikbaar Gouwe
Advies
1 . Vast te stellen de brief aan Erfgoedvereniging Bond Heemschut met reactie op de geuite
zorgen over de toekomst van de hefbruggen over de Gouwe in Boskoop en
Waddinxveen.
2. Vast te stellen publiekssamenvatting over GS-reactie op brief Erfgoedvereniging Bond
Heemschut over geuite zorgen over toekomst hefbruggen.
Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
1 . GS-brief beantwoording Erfgoedvereniging Bond Heemschut over zorgen toekomst
hefbruggen.
2. Brief van Erfgoedvereniging Bond Heemschut over zorgen toekomst hefbruggen.
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Toelichting voor het College

Op 15 juni 2020 heeft Erfgoedvereniging Heemschut een brief verzonden aan Gedeputeerde
Staten waarin zorgen worden geuit over de toekomst van de hefbruggen over de Gouwe in
Boskoop en Waddinxveen. In de brief wordt aangegeven dat de provincie Zuid-Holland en de
gemeente Alphen aan den Rijn de toekomst van de bruggen onderzoeken, waarbij sloop niet
wordt uitgesloten.
In het kader van het programma Beter Bereikbaar Gouwe wordt in samenwerking met regionale
partners gewerkt aan diverse mogelijkheden om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio
rondom de Gouwe te versterken. In fase 1 van het programma (2018) zijn 26 mogelijke
maatregelen voortgekomen om nader te onderzoeken.
Via een participatieproces zijn daarnaast door bewoners en andere belanghebbenden andere
ideeën aangedragen. Een selectie uit deze ingekomen ideeën wordt getoetst aan een aantal
criteria zoals draagvlak en haalbaarheid. Daarin worden ook verschillende belangen waaronder
cultuurhistorie meegewogen. Dit moet leiden tot een uitvoeringsprogramma dat in 2021 door
provincie Zuid-Holland en regionale partners wordt ondertekend.
Eén van de 14 aangedragen ideeën betreft het vervangen van de monumentale bruggen. Zoals
alle andere ideeën wordt ook dit idee onderzocht. Een eerste toets laat zien dat deze maatregel
een gering effect heeft op de bereikbaarheid. Het geeft wel een verbetering van de
verkeersveiligheid op de bruggen en zorgt voor een iets betere doorstroming. Het draagvlak is
wisselend: er zijn voor- en tegenstanders.
Het voorstel aan Gedeputeerde Staten is om middels een GS-brief een reactie te versturen aan
Erfgoedvereniging Heemschut. In de GS-brief wordt het proces geschetst om te komen tot een
uitvoeringsprogramma voor een Beter Bereikbare Gouwe. Bovendien wordt aangekondigd dat
ambtelijk contact zal worden opgenomen met Erfgoedvereniging Heemschut voor een nadere
toelichting op het proces en het bespreken van de belangen.
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excusief BTW
Programma

: n.v.t.
: Programma 2 – Bereikbaar Zuid-Holland

Financiële risico’s

: Er zijn geen financiële risico’s.

Juridisch kader
Dit besluit heeft geen juridische consequenties. In bijgaande GS-brief wordt uitsluitend het proces
beschreven van het programma Beter Bereikbaar Gouwe.

2 Voorafgaande besluitvorming
Het college van GS heeft op 1 1 december 2018 het besluit genomen om 26 maatregelen uit de
eerste fase van het programma Beter Bereikbaar Gouwe (toen nog
onder naam Programmatische Aanpak Gouwe) nader te onderzoeken.

3 Proces
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Na verzending van de GS brief aan Erfgoedvereniging Bond Heemschut zal contact opgenomen
worden met deze vereniging, zodat zij kunnen participeren in het proces voor een Beter
Bereikbare Gouwe.

4 Participatie
In de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG), onder voorzitterschap van Floor Vermeulen, van 1 1 juli
2019 is de participatiestrategie voor het programma Beter Bereikbaar Gouwe vastgesteld. De
volgende doelen voor omgevingsmanagement zijn geformuleerd:
-

-

Beslissers (van kernpartners provincie Zuid-Holland, gemeenten Alphen aan den Rijn,
Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, regio Midden-Holland, hoogheemraadschap van
Rijnland) ondersteunen met informatie over de belangen en positie van stakeholders bij
diverse maatregelen om zodoende te kunnen komen tot een zorgvuldige afweging van
belangen, kwalitatief goede besluitvorming en draagvlak waar mogelijk.
Belanghebbenden te informeren en te raadplegen omtrent voorgenomen maatregelen waarbij
hun belangen in het geding zijn. Belanghebbenden zijn bewoners-, bedrijven- en andere
belangenorganisaties en individuele bewoners, bedrijven en andere zakelijke organisaties
(bijv. (semi-)overheden).

Participatie gaat in het programma Beter Bereikbaar Gouwe om het creëren van een zo groot
mogelijk draagvlak voor het gevolgde proces en de uiteindelijke maatregelen. Daarnaast halen we
expertise uit het gebied op. Onze inzet is erop gericht dat er geen verrassingen ontstaan in het
proces. Daarvoor hanteren de omgevingsmanagers drie uitgangspunten:
-

Helderheid over de rol van een ieder.
Helderheid over de status van de bijdrage en wat ermee gedaan wordt/is (transparantie en
navolgbaarheid).
Zorgdragen voor een gelijk informatieniveau.

Rollen van belanghebbenden
Het participatieniveau in de huidige fase 2 van Beter Bereikbaar Gouwe bouwt voort op dat van
fase 1 (2018). Naast de samenwerking met kernpartners (beslissers) gaat het vooral om het
raadplegen en informeren van overige stakeholders.
Kernpartners: ‘beslissers’
De volksvertegenwoordigers van de kernpartners beslissen. De BAG stemt af over de
voorbereiding hierop, zoals plannen, toetsingskaders, ontwikkelen opties ter afweging, enzovoort.
Belanghebbenden: ‘meewerkers’ die we raadplegen en informeren
Belanghebbenden zoals bewonersgroepen of bedrijven worden geraadpleegd in het proces om te
komen tot een concept maatregelenpakket. Het participatieniveau ‘raadplegen’ houdt in dat
volksvertegenwoordigers en de BAG in beginsel de agenda opstellen. Stakeholders wordt
gevraagd aandachtspunten, zorgpunten, kansen, ideeën en omgevingskennis aan te dragen in
het proces. De beslissing ligt bij de kernpartners. De BAG neemt suggesties en adviezen vanuit
de omgeving over of wijkt hiervan af. Keuze voor opties en/of een samenhangend pakket worden
beargumenteerd vanuit zowel inhoud (effectbeoordeling) als draagvlak (participatieproces).
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Stakeholders op afstand: ‘meeweters’ die we uitsluitend informeren.
Naast bovenstaande hoofdgroepen onderscheiden we een groep overige stakeholders. Veelal
overheden of organisaties, die iets verder weg liggen van ons werkgebied of waarvoor we geen
direct belang voorzien bij dit programma. We informeren hen.

5 Communicatiestrategie
Over dit besluit wordt niet actief gecommuniceerd buiten de publiekssamenvatting. Wel wordt
contact opgenomen met Erfgoedvereniging Heemschut.
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