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1.


22 september 2016
Dhr. van Harten (gemeente Vlaardingen)
Mw. Moors (RWS)
Dhr. Nijhuis (RWS)
Mw. Hage (RWS, verslag)
Dhr. Immerzeel (MRDH)
Dhr. Van Duivenbode (gemeente Vlaardingen)
Dhr. Massom (Provincie Zuid-Holland)
Dhr. Vermeulen (Provincie Zuid-Holland)
Dhr. Broekhuizen (Provincie Zuid-Holland)
Dhr. Bos (Hoogheemraadschap van Delfland)
Dhr. Ammerlaan (Hoogheemraadschap van Delfland)
Dhr. Robijn (Waterschap Hollandse Delta)
Dhr. Zeeman (RWS)
Dhr. Klep (gemeente Rotterdam)

Bijlage(n)

Opening en mededelingen
Er is een brief binnengekomen van dhr. Langeberg waarin hij met vertrouwen het
voorzitterschap overdraagt aan dhr. Vermeulen.
De leden van de BAG besluiten dat het voorzitterschap bij deze is overgedragen.



Dhr. Klep geeft aan dat er door het College van B&W Rotterdam wordt gesproken om
de bestuurlijke verantwoordelijkheid over te dragen aan een andere wethouder. Dit zal
waarschijnlijk Joost Eerdmans zijn.
Dhr. Vermeulen geeft aan dat het voornemen bestaat om een gezamenlijk persbericht
op te stellen met de bestuurlijke afstemmingsgroep Blankenburgverbinding na afloop
van dit overleg.
De agenda wordt vastgesteld.




2.

Verslag BAG 27 januari 2016
-



Tekstueel

Betreft pagina 2 van het verslag. Dhr. Van Harten geeft aan dat hij de beweegredenen
waarom de Brede BAG niet meer noodzakelijk is, graag duidelijker terug ziet in het
verslag. Er wordt in het verslag opgenomen dat de brede BAG niet meer noodzakelijk is
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omdat de betrokken partijen ook via bestaande overlegstructuren op de hoogte kunnen
blijven van de ontwikkelingen van de BBV.
Betreft pagina 1 van het verslag. Er staat ‘burgermeesters’, dit moet ‘burgemeesters’
zijn.
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Het verslag wordt met bovenstaande wijzigingen vastgesteld en kan openbaar gemaakt
worden.


Naar aanleiding van het verslag

Betreft pagina 4 van het verslag. Voortaan wordt er officieel iemand van het
recreatieschap Midden-Delfland uitgenodigd bij het Directeurenoverleg.
3.

Stvz Project BBV
-

Laatste ontwikkelingen

Mw. Moors, projectdirecteur Blankenburgverbinding, licht de ontwikkelingen van het project
toe. Er is veel gebeurd sinds de vorige BAG in januari 2016. Het Tracébesluit is in maart
genomen door de minister en is daarna opengesteld voor beroepen bij de Raad van State. Er
zijn 8 beroepen ingediend. De zitting van de Raad van State moet nog plaatsvinden, de datum
hiervan is nog niet bekend. Dit zal waarschijnlijk begin eind 2016 of begin 2017 zijn.
Ook zijn er bestuurlijke overeenkomsten gesloten met de gemeente Vlaardingen, het
Havenbedrijf Rotterdam/Gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Delfland. Voor
het Waterschap Hollandse Delta op de zuidoever is geen bestuursovereenkomst nodig, dit
wordt in het kader van de vergunningen geregeld. Met de provincie zijn goede afspraken
gemaakt over natuurcompensatie en de rol van de waterharmonica hierin, deze zijn
vastgelegd in een brief aan de provincie.
Vervolgens is op 19 mei jl. de aanbesteding gestart. Het aanbestedingstraject zal resulteren in
een gunning eind volgend jaar (volgens planning oktober 2017). De planning ligt zodoende op
koers en de verwachting is dat de openstelling van de Blankenburgverbinding in 2024 zal zijn.
De precieze planning hangt af van de uiteindelijke voorstellen van de gegadigden.
-

Voorbereiding realisatie

Er vindt op dit moment veel voorbereidende werkzaamheden plaats, voordat de marktpartij
kan starten met de bouw. Deze voorbereidende werkzaamheden bestaan uit:

Archeologisch onderzoek: het onderzoek heeft door de vele regen afgelopen zomer wat
vertraging opgelopen. Vorige week zijn een aantal vondsten in het kader van dit
onderzoek geplaatst in Museum van Vlaardingen. Hier zaten een aantal mooie stukken
tussen, waaronder een bronzen beeldje van een hinde.

Kabels en leidingen: de voorbereidende werkzaamheden voor het verleggen van kabels
en leidingen zijn in gang gezet.

Vastgoed: het project is bezig met vastgoedeigenaren in het gebied om stukken grond
aan te kopen of via een gebruiksovereenkomst te verkrijgen. RWS gaat er vanuit dat we
er met alle partijen minnelijk uitkomen. De voorbereidingen voor de
onteigeningsprocedure zijn ook in gang gezet, indien de minnelijke verwerving niet
mocht slagen. Na een onteigening is er voor de vastgoedeigenaren de mogelijkheid
voor cassatie. Dhr. Klep vraagt of er nog een risico te verwachten is bij een eventuele
cassatie. Mw. Moors antwoordt dat hier zo veel mogelijk rekening mee gehouden is in
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de planning. Het is bovendien niet te verwachten dat veel partijen in cassatie gaan,
mede omdat er een aantal rijkspartijen bij zitten.
4.
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Stvz Kwaliteitsprogramma BBV NO

Dhr. Van Harten licht de ontwikkelingen binnen het Kwaliteitsprogramma BBV Noordoever toe.
Begin 2016 is een start gemaakt met het Coördinerend Overleg Noordoever (CoN),
Vlaardingen neemt hiervoor de coördinerende rol op zich. De bedoeling is om alle projecten
die genoemd worden in het Kwaliteitsprogramma verder uit te werken, voorlopige ontwerpen
en uiteindelijke definitieve ontwerpen te maken. Dhr. van Duivenbode onderschrijft dit.
-

Aanpassing rivieroever tussen Oeverbos en Gors van de Lickebaert

Dhr. Van Harten licht de oplegnotitie “Quick scan i-bureau Rotterdam ‘kostenraming
aanpassing rivieroever tussen Oeverbos en Gors van de Lickebaert’” toe. Er bestond de wens
om bovenop de standaard KRW-maatregel de rivieroever tussen het Oeverbos en Gors van
de Lickebaert nog mooier te maken. Het i-bureau Rotterdam heeft in opdracht van het
Coordinerend overleg Noordoever (CoN) een quick scan met een kostenraming en een advies
opgesteld. Het i-bureau Rotterdam adviseert om gelet op de kosten en risico’s verder geen
nader onderzoek te doen naar de haalbaarheid van deze variant. De kaders van het
Kwaliteitsprogramma bieden geen ruimte voor de financiering en uitvoering hiervan. Dhr. Van
Harten geeft aan dat dit jammer is, maar dat deze aanpassing niet ten kosten zou moeten
gaan van andere onderdelen van het Kwaliteitsprogramma.
De leden van de BAG besluiten conform het voorstel de aanpassing van de rivieroever tussen
het Oeverbos en Gors van de Lickebaert niet uit te voeren. Mede omdat dit ten koste zou gaan
van de andere plannen uit het Kwaliteitsprogramma.
5.

Stvz Kwaliteitsprogramma BBV ZO

Dhr. Klep vertelt over de stand van zaken van het Kwaliteitsprogramma BBV Zuidoever. De
ontwikkelingen binnen het Kwaliteitsprogramma BBV Zuidoever gaan voorspoedig. Een half
jaar geleden speelden er enkele issues, met name rondom Rozenburg, deze zijn inmiddels
keurig opgelost. Rotterdam heeft hierbij ook rekening met de positie en belangen van
Rozenburg.
6.

Financiën kwaliteitsprogramma van de regio
-

Beslisnotitie verdeling risicoreservering op gelden Motie Kuiken

Dhr. Van Harten licht de notitie toe. Hier is sprake van een coproductie met alle partijen en niet
alleen van Vlaardingen. Er is een verschil in het tempo van de ontwikkelingen rondom het
kwaliteitsprogramma voor de Noordoever en de Zuidoever. Dit is ook logisch gezien de aard
van de werkzaamheden. Vandaar dat de behoefte ontstond om de verdeling met elkaar te
bespreken en vast te leggen. Dhr. Van Harten geeft aan dat alle betrokken partijen het eens
waren over de deelbesluiten.
De leden van het BAG stellen de vier deelbesluiten uit de beslisnotitie vast. Deze besluiten
zijn:
1. Vaststellen van geactualiseerde overall raming projecten Kwaliteitsprogramma en
middels dat besluit ook in te stemmen met de daarin opgenomen beheerskosten
Zuidoever en de kosten van de uitwerking Krabbepark – Broekpolder;
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2.
3.
4.

artikel 7 lid 3 als afgedaan beschouwen;
artikel 7 lid 2 uitvoeren per oever;
De risicoreservering te verdelen per oever naar rato van het beslag op de
rijksbijdrage wat neerkomt op een verdeling van 70% voor de Noordoever en 30%
voor de Zuidoever.
-
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Overzicht financiering regio

Dhr. Bos geeft inzake het financieringsoverzicht aan dat het Hoogheemraadschap van
Delfland de beheerkosten van de waterharmonica niet op zich wil nemen.
De leden van de BAG nemen kennis van dit standpunt. Het besluit over de verdeling wordt
doorgeschoven naar het volgende bestuurlijk overleg.
7.

BAG en BBOB

Communicatie vanuit Brede BAG
Dhr. Vermeulen vraagt of het in het kader van het besef dat dit project over veel meer gaat dan
asfalt alleen, een geschikt moment is voor een nieuwsbericht of persbericht. Hierbij dat aan de
ene kant het belangrijk is om transparant te zijn en mensen in te lichten over besluiten die nu
worden genomen. Aan de andere kant is het Tracébesluit nog niet onherroepelijk, dat zorgt
voor een gevoeligheid om nu al de pers op te zoeken
Dhr. Vermeulen geeft aan dat Dhr. Houtzager zich kon vinden in de lijn dat het naast
infrastructuur ook belangrijk is voor de omgeving om aandacht in de communicatie te
besteden aan de voortgang van het Kwaliteitsprogramma. Hiermee laten we zien dat het
verbeteren van de kwaliteit van het gebied hand in hand gaat met het verbeteren van de
bereikbaarheid. Dhr. Houtzager was verhinderd vanwege de verenigde vergadering, hij kon
dus helaas niet aanwezig zijn bij de BAG.
Dhr. Klep onderschrijft het dilemma dat door Dhr. Vermeulen wordt genoemd. Het is goed om
te vieren wat er gevierd kan worden, maar er moet niet op zaken vooruit worden gelopen.
Dhr. Van Duivenbode vult aan dat een persbericht ook weer onnodig onrust kan oproepen.
Dhr. Zeeman reageert dat als er een actie ondernomen wordt richting de pers, het mooi zou
zijn als dit gerelateerd is aan een nieuwswaardemoment en in afstemming gebeurt met alle
betrokken partijen.
De leden van de BAG besluiten om een nieuwsbericht op te stellen die op de verschillende
websites van de betrokken partijen kan worden geplaatst. De tekst wordt onderling afgestemd
voordat deze geplaatst wordt. Er is nu geen actieve communicatie, er wordt een ander
moment gekozen voor grote aandacht voor de media. Er wordt ook afgesproken dat er de
eerstvolgende BAG-vergadering een notitie voor ligt over communicatieafspraken.

-

Agenda brede BAG

Dhr. Immerzeel zal tijdens de brede BAG een korte toelichting geven over het proces van het
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MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam- Den Haag en wat wanneer kan verwachten is
qua producten. Verder zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gehouden van het
MIRT-onderzoek via bestaande reguliere overleggen.
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De agenda van de Brede BAG wordt vastgesteld.
-

Voorstel tot opheffing brede BAG

De brede BAG heeft de afgelopen periode een zeer waardevolle bijdrage geleverd voor het
project BBV. De betrokkenheid van de partijen uit het brede BAG is ook in de uitvoering en het
verdere vervolg van grote meerwaarde. De partijen worden daarom actief op de hoogte
gesteld van ontwikkeling binnen bestaande overlegstructuren. Ook draagt Dhr. Immerzeel er
zorg voor dat er met enige regelmaat aandacht is voor de BBV in de bestuurscommissie. Als
aanvulling op de bestaande overlegstructuren kunnen betrokken partijen waar nodig ook
worden uitgenodigd voor overleg gedurende de uitvoering. Het project zal in de toekomst
overlegmomenten op maat organiseren. Deze overleggen worden toegesneden op de
specifieke situatie die zich op dat moment voordoet. De brede BAG is dan niet meer
structureel, maar partijen worden wel bijgepraat.
Het uiteindelijke besluit zal in de brede BAG worden genomen op basis van de argumenten
die daar worden ingebracht.
8.

Rondvraag

Er wordt gevraagd of het verslag eerder opgestuurd kan worden. Er wordt afgesproken dat de
conceptversie eerder wordt eerder rondgestuurd, maar dat het conceptverslag pas openbaar
wordt op het moment dat deze door de BAG is vastgesteld.
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