Impressie van de bijeenkomst van de ‘Verkenner’ Krimpenerwaard
in het kader van het opstellen van een Strategische Agenda Krimpenerwaard met leden van de
respectievelijke volksvertegenwoordigingen
Datum van de bijeenkomst 20 november 2017 in het gemeentehuis te Lekkerkerk

Mevrouw Sybilla Dekker stelt zich voor
Mevrouw Dekker legt kort uit hoe zij in haar rol van Verkenner is gekomen en dat nu verder gegaan
wordt met het traject van mevrouw Riek Bakker. Het rapport van de Waardcommissie moet
opgepakt worden en bepaald moet worden wat de volksvertegenwoordigers of de inwoners van
Krimpenerwaard er nu mee moeten gaan doen.
Wat is de rol van de verkenner en de Tafel van Verkenner? Mevrouw Dekker stelt zich kort voor. Als
voormalige minister van VROM heeft zij ervaren dat de ruimtelijke ordening een belangrijke
bouwsteen was in haar portefeuille. Zij is van mening dat als je goed naar een gebied kijkt je ontdekt
wat de mogelijkheden zijn om zo’n gebied te ontwikkelen. Nota Ruimte was een basis voor de
gebiedsontwikkeling. Aan iedere provincie werd gevraagd om een voorbeeldgebied in te dienen. In
Zuid-Holland was dit het Groene Hart, omdat het dit gebied een grote betekenis heeft voor de
mensen die daar in wonen en vooral een binding vormt tussen de groene kwaliteiten en de
economie en de binding met de Randstad.
Na haar ministerschap is zij in gebiedsgerichte projecten betrokken geraakt, o.a. als voorzitter van de
Tafel van Borging van de tweede Maasvlakte. Deze tafel is nog steeds actief om het proces
daaromheen tot voltooiing te brengen. Je moet aan de voorkant van zo’n ontwikkeling grote
raamafspraken maken en je committeert alle betrokken partijen daaraan. Dit is de manier om
resultaten te boeken en doelen te bereiken. Daarnaast heeft mw. Dekker een aantal ander
uitdagende functies bekleed. Ook de herontwikkeling van paleis Soesdijk heeft zij geleid samen met
de heer Peter van Rooy. Zij heeft de heer van Rooy gevraagd om als programmaleider het traject
‘Krimpenerwaard’ te coördineren.

De heer Peter van Rooy stelt zich voor
De heer Peter van Rooy is 30 jaar bezig met gebiedsprocessen en directeur van “Nederland Boven
Water”. Gebiedsontwikkeling vormt de kern van zijn activiteiten. Hij haalt een aantal voorbeelden
van gebiedsontwikkelingen aan. De urgentie, ambities en condities “moeten willen kunnen” zijn
randvoorwaardelijk om te kunnen slagen. Middelen zijn uiteraard daarnaast wel nodig om zaken
kunnen bereiken. Inhoud, proces en procedures moeten in balans zijn. De belangen waar je mee
moet omgaan moet goed doorgrond worden. ‘Joint fact finding’ betekent gezamenlijk de feiten
boven tafel kunnen komen. Omgevingswet is weliswaar 4 jaar uitgesteld, maar gaat er aan komen,
waarbij participatie centraal komt te staan en het zijn niet meer alleen de volksvertegenwoordigers
die betalen en bepalen. Procesprincipes en inhoudelijke principes en het wenkend perspectief is
eigenlijk de “of-vraag”, dus de vraag ‘of’ je het eigenlijk wel moet doen. De oplossing laten ontstaan
wanneer een besluit is genomen. De deltacommissaris heeft onlangs de veenweideproblematiek als
zeer majeur betiteld. DE WUR heeft becijferd dat de CO2 uitstoot veel hoger dan we altijd hebben
aangenomen. De Krimpenerwaard is een uitstekend plek om nieuwe inzichten te gaan uitproberen.
Samenhang tussen stad en ommeland is van groot belang.

Discussie1
Anton Tim VVD Krimpen
Is het eigenlijk wel aan de Raad of zij iets te zeggen hebben over het aanstellen van de Verkenner.
Mevrouw Dekker: Ik komt niet solliciteren en legt de vraag of zij de geschikte kandidaat is terug bij
de vergadering. Het gaat er vooral om of er een klik is en niet zozeer om een besluit.
De heer Harmsen SGP Krimpen
Wat is de kaderstellende rol van de raden in relatie tot het werk van de verkenner
Mevrouw Dekker: Hoe ver bent u met de bespreking van het rapport als raden/staten. Wat haar
betreft is het wel belangrijk dat de raden zeggen wat de basis is waar zij vanuit gaan. Mevrouw
Dekker gaat niet het werk van Riek Bakker overdoen, en de raden moeten er uiteraard wel achter
staan.
De heer Harmsen geeft aan dat de raden nog niet zover zijn en dat de raad van Krimpen in een
andere fase zit dan die van Krimpenerwaard. Hij geeft aan dat er vier thema’s zijn benoemd en dat
ze akkoord zijn met het starten van de verkenner.
Burgemeester Cazemier van Krimpenerwaard geeft aan dat het rapport in de raad is besproken,
maar dat de inhoudelijke thematiek nog niet is geprioriteerd.
De heer Venten, wethouder te Krimpenerwaard, geeft aan dat het gevoel van de raad is dat men
met ambitie naar de thema’s willen kijken en dat er niet 1 thema uitgekomen is met extra aan dacht.
De heer Van Dieren, CU/SGP - PS
De heer Van Dieren vraagt hoe de aanwezigen ja moeten zeggen tegen maar 1 kandidaat.
Mevrouw Dekker geeft aan dat ze de gelegenheid krijgen later in de vergadering om met elkaar een
mening over te vormen in haar afwezigheid.
De heer Schoof, gemeentebelang Krimpenerwaard
De 8 thema’s zijn een prachtig uitgangspunt voor de toekomst en ga daar vooral mee door.
De heer Heer
Hij vindt het goed dat het plan in gezamenlijkheid wordt opgesteld, Vooral ook leren van lessen uit
andere gebieden. Hij vindt het een heel mooi project.

Aanpak
zie ook de Powerpoint presentatie van mevrouw Dekker
Mevrouw Dekker legt uit wat de volgorde zal zijn in de activiteiten.
Voorafgaand is de “Tafel van Verkenning” samengesteld:
•
1

Voorzitter, mevrouw Dekker

Bij het vastleggen van de discussie zij zoveel mogelijk namen van sprekers genoteerd. Wellicht dat er een
paar gemist zijn.

•
•
•

•

Projectleider/Secretaris, de heer van Rooy
Adviseur
Secretariaat
o Gemeente Krimpenerwaard
o Gemeente Krimpen aan den IJssel
o Communicatie
Vertegenwoordigers
o Gemeente Krimpenerwaard
o Gemeente Krimpen aan den IJssel
o Provincie
o Hoogheemraadschap
o Ondernemers
o Agrariërs
o Bewoners
o Natuurorganisaties

•
Monitoring vindt mevrouw Dekker heel belangrijk om te kijken wat er gebeurt wat is afgesproken.
Zij geeft aan dat het nog wel een uitdaging is om dit traject goed op te lijnen en mee te nemen in de
collegeonderhandelingen na de verkiezingen voor de gemeenteraden op 21 maart 2018.
De heer Van Dieren geeft aan dat de provincie een grote stakeholder is in het gebied, o.a. via de
omvangrijke natuuropgave.
Mevrouw Dekker bevestigd dit.
Hoe gaat Gouda en Capelle a/d IJssel er bij berokken worden
De heer Van dieren geeft aan dat je de omliggende metropool er goed bij moet betrekken.
Mevrouw Dekker geeft aan dat met de metropool gesproeken gaan worden vanuit de kracht van het
gebied en met concrete voorstellen.
Mevrouw Dekker vindt het enorm belangrijk dat jonge mensen betrokken zijn in het traject en
meedenken en dus ook bij de bemensing van het secretariaat. Er worden vertegenwoordigers van
alle deelnemende partijen betrokken. Zij wil ook de natuurorganisaties een plek te geven en vraagt
om een voorstel wie uit deze groep aan de tafel moeten aanschuiven. Zij vraagt om mee te denken
wie vertegenwoordigd worden. Zijn dat raadsleden of bestuurders of allebei. Zij waarschuwt wel dat
een raadslid daar als vertegenwoordiger zit van zijn gemeente(-raad) en niet als fractielid met een
politiek belang.
Begin januari wil zij beginnen en starten met een sessie van een dag.

Wat doe je met de sociale kant van de gebiedsontwikkeling, zoals de verenigingen.
Gekeken moet worden hoe je dit invult.
Mevrouw Bakker geeft aan dat zij de 8 onderwerpen geformuleerd heeft waar je deze groepen in
kan mee nemen en de sociale cohesie. Dat is wel een diepere in casu een later fase. Hier ligt mogelijk
wel een rol voor de raadsleden.

De 8 thema’s
De vraag is wat echt de prioriteit heeft in het gebied. Het is belangrijk dat het in de raden/PS
voorbesproken wordt.
De heer van Dieren herhaalt nogmaals dat het belangrijk is om te waken voor ‘shopping’ in de
thema’s en de integraliteit wordt geborgd.
Mevrouw Dekker geeft aan dat als het gesprek wordt gevoerd is aan de integraliteit niet te
ontsnappen is.

Slotwoord door burgemeester Cazemier
Het landschap van de Krimpenerwaard is door de mens gemaakt en is gegroeid en gevormd. Maar
ook ontwikkelingen die in het gebied juist niet zijn doorgegaan, zoals vervening, ruilverkaveling en
grootstedelijke ontwikkeling. Daardoor is dit een uniek stuk Nederland behouden gebleven. Nu
staan we op een moment om een keuze te maken. We gaan een nieuw tijdperk in en kan alleen als
er duurzame keuzes gemaakt worden. Alleen als we met durf een innovatieve weg kiezen.

Discussie in afwezigheid van mevrouw Dekker en de heer van Rooy
Burgemeester stelt voor om het traject met mevrouw Dekker aan te gaan.
Gevraagd wordt of dit wel het gezelschap is om hier ja tegen te zeggen.
De heer Cazemier vraagt of er tegengeluiden zijn. Mevrouw Dekker vraagt vooral of er een klik is
met de volksvertegenwoordigers.
Belangrijk is dat mevrouw Dekker enthousiast is geworden door haar betrokkenheid in de
Waardcommissie.
De heer Van Dieren geeft aan geen mandaat te hebben hierover iets te besluiten, maar ook zal hij
het niet verhinderen.

Sluiting
Burgemeester Cazemier sluit de bijeenkomst en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

