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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-760805496 DOS-2019-

0003854

Onderwerp

Motie 867 Geluidbeperkende maatregelen Vlietland

Advies

1. Vast te stellen het Statenvoorstel waarmee Provinciale Staten worden gevraagd in te

stemmen met de voorgestelde uitvoering van motie 867. Hiermee wordt de

voorkeursvariant van het college van Gedeputeerde Staten in samenspraak met de

grondeigenaren en stakeholders uitgewerkt en uitgevoerd om geluidbeperkende

maatregelen voor Vlietland te treffen binnen het beschikbaar gestelde budget van €5

miljoen.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorend bij het voorstel ‘Motie 867

Geluidbeperkende maatregelen Vlietland’.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1 Statenvoorstel - Motie 867 Geluidbeperkende maatregelen Vlietland  - DOS-2019-
0003854

2 Bijlage 1 Motie 867 “Geluidbeperkende maatregelen Vlietland”

3 Bijlage 2 Rapport: uitvoering motie 867 Geluidbeperkende maatregelen Vlietland A4  d.d.
20 november 2020, onderzoeksbureau Sweco

4 Bijlage 3 Bijlagen bij rapport: uitvoering motie 867 Geluidbeperkende maatregelen
Vlietland A4 

5 Bijlage 4 Overzicht ontvangen reacties op het rapport uitvoering motie 867
Geluidbeperkende maatregelen Vlietland

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 15 december 2020 15 december 2020

PZH-2020-760805496 dd. 15-12-2020



2/3

1 Toelichting voor het College

Op 20 februari 2019 hebben Provinciale Staten motie 867 Geluidbeperkende maatregelen

Vlietland aangenomen tijdens de behandeling van Vlietland Meeslouwerplas.

Op 25 juni en 17 december 2019 en 7 juli 2020 zijn Provinciale Staten geïnformeerd door

Gedeputeerde Staten met een behandelvoorstel en de voortgang van de uitvoering van deze

motie.

Voor de uitvoering is een verkennend onderzoek gedaan naar (on)mogelijkheden van de plaats

van een voorziening, welke vorm er past in de omgeving en waarmee rekening gehouden dient te

worden ten aanzien van de ondergrond en de toekomstige ontwikkelingen. Tevens zijn de

randvoorwaarden van de grondeigenaren Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Gasunie en van

de gemeenten en de stakeholders uit de omgeving opgevraagd.

In het Statenvoorstel zijn de verschillende scenario’s beschreven. Provinciale Staten worden

gevraagd om in te stemmen met de voorgestelde voorkeursvoorzieningen, Hiermee wordt de

voorkeursvariant door het college van Gedeputeerde Staten verder uitgewerkt en uitgevoerd in

overleg met de grondeigenaren en stakeholders, binnen het beschikbare budget van € 5 miljoen

in de Begroting 2021.

Financieel en fiscaal kader

In de Begroting 2021 hebben Provinciale Staten voor ambitie 7 een investeringskrediet van € 5

miljoen ter beschikking gesteld voor motie 867 geluidbeperkende maatregelen Vlietland. Dit

investeringskrediet is in 2022 beschikbaar gesteld. De uitvoering zal plaatsvinden in 2021 en

2022.

De in het Statenvoorstel genoemde kosten zijn berekend volgens Standaardsystematiek voor

Kostenraming (SSK) waarin ook de financiële risico’s zijn opgenomen. Na besluit van Provinciale

Staten worden de gekozen scenario’s op financiële risico’s verder uitgewerkt.

Er is nog geen reservering voor beheer en onderhoud. Het benodigde budget wordt later bepaald

als bekend is op wiens grond en welke voorziening er komt. Deze kosten zullen in het kader van

Begroting in Evenwicht worden opgevoerd binnen programma 7.

Totaalbedrag exclusief BTW  :  €5.000.000

Programma                             : 7: Gezond en Veilig Zuid-Holland

Boekingssleutel                       : 32002.357.D000301A.00135.010000

Verdeling                                 : 2021 € 1.500.000

                                                  2022 € 3.500.000

Financiële risico’s                   : 

Bij de realisatie van de geluidbeperkende maatregelen Vlietland is de Provincie risicodragende

partij. De reguliere projectrisico’s die hierbij worden gelopen, worden afgedekt door de post

onvoorzien SSK die onderdeel uitmaakt van het investeringskrediet. Exogene risico’s, zoals

scopewijzigingen in de voorkeursadviezen of aanvullende eisen van Provinciale Staten of

wijzigingen in wet- en regelgeving, vallen buiten deze post onvoorzien.
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Juridisch kader

Voor het verkennende onderzoek en het verzoek aan Provinciale Staten zijn geen juridische

kaders van toepassing.

2 Voorafgaande besluitvorming

 Zie onder 1

3 Proces

Na het besluit van Provinciale Staten over de voorkeursadviezen van Gedeputeerde Staten zal

de gekozen voorkeursvariant door het college van Gedeputeerde Staten verder worden

uitgewerkt en uitgevoerd in overleg met de grondeigenaren en stakeholders.

Om voortgang in het proces te houden worden alle mogelijke voorbereidingen gedaan om na het

besluit voortvarend aan de slag te kunnen gaan. Tevens vindt er afstemming plaats met alle

andere processen die rond Vlietland spelen.

4 Participatie en rolneming

In de huidige Corona tijd zal door ons een passende vorm van participatie worden gezocht

waarbij de bekende stakeholders, partijen uit de omgeving, vertegenwoordigers van gemeenten,

Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer - via digitale bijeenkomsten- worden betrokken bij de verdere

uitwerking van de gekozen voorkeursadviezen.

5 Communicatiestrategie

 

Over dit besluit vindt geen actieve communicatie plaats. Volstaan kan worden met de

publiekssamenvatting.
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