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1. Opening en mededelingen
-

Helaas is Dhr. Vermeulen afwezig ivm ziekte, Dhr. Van Harten is bereid gevonden het
overleg voor te zitten.

2. Verslag BAG 22 september 2016
3.

Het verslag van 22 september 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld

BBV en Tracébesluit

Mw. Moors licht de laatste stand van zaken rondom het project toe. Verschillende organisaties de
komende tijd een aantal noodzakelijke kabels en leidingen zullen verleggen. Daar is nu al mee
begonnen om ervoor te zorgen dat de realisatie van het project tijdig kan starten. De
voorbereidingen hiervan lopen al een langere tijd. Het project vraagt daarbij om de medewerking
van de verschillende grondeigenaren. De kabels- en leidingeneigenaren zorgen er in samenwerking
met RWS voor dat hierover zo goed mogelijk wordt gecommuniceerd naar de omgeving. Ook de
voorbereidingen voor het verwerven van vastgoed lopen door.
Er is op dit moment nog geen uitspraak van de Raad van State voor het project BBV. De Raad van
State heeft bij de zitting over de beroepen op het Tracébesluit aangegeven dat er wellicht een
koppeling is tussen het project BBV en de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS). Vanuit
de intensieve veehouderij in Brabant en Limburg zijn er beroepen ingediend op de PAS. In deze
zaak heeft de Raad van State nu prejudiciële vragen aan het Europees Hof gesteld. De procedure
rondom deze vragen kan lang gaan duren. De Raad van State heeft nog geen reactie aan het
project BBV gegeven. Rijkswaterstaat wacht de reactie af en gaat ondertussen door met de
voorbereidingen voor de realisatie van het project. Het uitblijven van de uitspraak heeft nog geen
gevolgen voor de voortgang van het project, maar dit kan wel gebeuren bij een verdere vertraging.
Zodra Rijkswaterstaat een reactie heeft van de Raad van State zal RWS dit communiceren met de
deelnemers van dit overleg.

a.

Evt. vertraging RvS-uitspraak (i.r.t. het Kwaliteitsprogramma)

Dhr. Van Harten geeft aan dat voor de gemeente Vlaardingen er een probleem ontstaat wat betreft
de uitbetaling van de gelden vanuit de regionale bestuursovereenkomst en de bilaterale
bestuursovereenkomst tussen Vlaardingen en RWS. Dhr. Van Duivenbode vult aan dat als er nu
zaken in de wacht worden gezet, dat dan de energie op deze projecten ook verloren gaat, dat is
onwenselijk.
Mw. Moors onderschrijft dit en verzoekt om specifiek aan te geven welke projecten er vertraging op
kunnen lopen en dit zo specifiek mogelijk duidelijk te maken aan respectievelijk de Minister en
RWS.
Er wordt door dhr. Houtzager gevraagd aan wie de brief gericht moet worden. MRDH verstuurt de
brief namens de regio naar de Minister. De gemeente Vlaardingen en RWS gaan gezamenlijk in
overleg over gelden uit de bilaterale bestuursovereenkomst. Deze brief dient gericht te worden aan
de HID van RWS-WNZ.
b. Overeenkomst betaling sanering Oeverbos
Dhr. Massom geeft aan dat in prettige samenwerking tussen RWS en de Provincie dit issue is
opgelost. De overeenkomst wordt op korte termijn ondertekend.
c. Veiligheidsregio
Dhr. Van Duivenbode vertelt dat binnen de Werkgroep Integrale Veiligheid de gemeente Rotterdam
op dit moment tijdelijk de honneurs voor de gemeente Vlaardingen waarneemt. Vlaardingen is nu
op zoek naar een geschikt persoon die in de werkgroep plaats kan nemen en de rol van
veiligheidsfunctionaris in Vlaardingen kan vervullen.
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Mw. Moors geeft aan dat er veel overleg is geweest met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond,
ook bij de totstandkoming van het Ontwerp Tracébesluit (OTB). Nu blijkt achteraf dat er toch nog
een aantal issues speelt. Hoewel het de voorkeur geniet om alle issues voorafgaand aan het OTB te
bespreken en in het OTB vast te leggen, is besloten om het gesprek hierover aan te gaan in de
WIV. Over veel van de issues is nu overeenstemming bereikt, zoals bijvoorbeeld over aanrijroutes
bij calamiteiten. Er ligt nog een aantal open issues, zoals bepaalde specificaties voor het
middentunnelkanaal, die verder zullen worden besproken in de werkgroep. Het valt op dat er
steeds nieuwe issues opduiken als eerdere issues zijn afgehandeld. De regio wordt daarom
verzocht om RWS bij te staan door vooraf na te denken welke issues er mogelijk kunnen gaan
spelen bij een project. Dhr. Van Duivenbode reageert dat deze wil er zeker is. Er valt echter niet uit
te sluiten dat er toch weer nieuwe issues boven komen drijven, bijvoorbeeld bij de aanvraag van de
omgevingsvergunningen voor de BBV.
Dhr. Van Duivenbode vraagt of er een Stuurgroep Veiligheid opgericht kan worden om te
voorkomen dat er op bepaalde issues geen voortgang wordt gemaakt. Mw. Moors geeft aan dat
hier al naar wordt gekeken. Dhr. Van der Meer vult aan dat er in de brief tussen RWS en de
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en gemeenten de wijze van opschalen wordt opgenomen. Dit
verloopt op directeurenniveau of eventueel via een bestuurlijk overleg indien nodig.
4. Stvz Kwaliteitsprogramma BBV
a. Voortgangsnotitie Kwaliteitsprogramma
Dhr. Van Harten licht de notitie kort toe. Nieuw Waterland, zoals de projecten uit het
Kwaliteitsprogramma gezamenlijk zijn gaan heten, is de samenwerking tussen noord- en zuidoever.
Dhr. Van Harten is blij dat deze samenwerking zo goed gaat. Zo is de gebiedscommissie van
Rozenburg onlangs op bezoek geweest in Vlaardingen, dit is een goed voorbeeld van hoe er wordt
samengewerkt. De ambitie is om op deze manier samen te blijven werken in de toekomst. Tot op
heden liggen de plannen en projecten voldoende op schema.
Dhr. Houtzager geeft aan dat het Hoogheemraadschap Delfland (HHD) zich in deze notitie kan
vinden. Hij is blij dat er overeenstemming is met het Recreatieschap over het beheer en onderhoud
van de waterharmonica. Er gaat vanuit HHD geen geld naar beheer en onderhoud van de
waterharmonica. HHD investeert veel in de zoetwaterfabriek. Het gaat goed met de
zoetwaterfabriek, en de Zoetwaterfabriek heeft ook een innovatieprijs gewonnen. Er is technisch
gezien nog wel een aantal uitdagingen om te overwinnen, hier gaat vanuit HHD veel energie in
zitten. Dhr. Houtzager is benieuwd naar wat er besloten is in het bestuurlijk overleg van het
recreatieschap over het beheer en onderhoud waterharmonica. Dhr. Van Harten geeft als
vertegenwoordiger van het Recreatieschap Delfland in de BAG aan dat de notitie over beheer en
onderhoud is vastgesteld in het overleg.
Dhr. Van Harten stipt verder aan dat er in de voortgangsnotitie nog wel enige zorg wordt geuit bij
de zoetwaterfabriek. Dhr. Houtzager antwoordt dat de planning nog niet vanzelfsprekend gehaald
wordt, het project is een pilot en daarom is er besloten een realistisch beeld te geven in de
voortgangsnotitie.
b. Communicatiewerkgroep
Dhr. Van Duivenbode licht de notitie over de communicatie toe. De werkgroep communicatie heeft
deze notitie opgesteld met een aanpak voor de komende periode. Er ontbrak hierbij een begroting
voor 2017. Dit is vanuit het RAO teruggelegd bij de communicatiewerkgroep. In de tweede helft
van 2017 wordt er een begroting opgesteld voor het jaar 2018 samen met een overzicht welke
activiteiten er zullen plaats vinden en wie de financier van welke activiteiten is. Op dit moment
gebeurt dit alleen ad hoc, dat gaat dus veranderen. Sinds april fungeert Dhr. Van Duivenbode als
connectie zijn tussen de communicatiewerkgroep en het RAO. Als de begroting vragen oproept, kan
deze in het RAO, het Directeurenoverleg en eventueel de BAG verder af worden gestemd. Mw.
Moors vult aan dat het zeer gewaardeerd wordt dat Vlaardingen de regie op zich heeft genomen,
dit was ook nodig. Het is fijn dat dit zo wordt opgepakt. Dhr. Van Duivenbode geeft aan dat dit een
voorlopige werkwijze is en er op een later moment wordt geëvalueerd of dit werkbaar is op de

RWS INFORMATIE -

Pagina 3 van 4

lange termijn. Wanneer dit niet werkbaar blijkt, wordt er zo nodig een andere oplossing bedacht.
Er wordt gesproken over de communicatie rondom het Tracébesluit. Mw. Moors licht de
communicatielijn toe. De communicatielijn is dat de uitspraak van de Raad van State wordt
afgewacht. Er was gehoopt dat deze eerder bekend zou zijn, maar dit is helaas niet het geval. In de
tussentijd wordt doorgegaan met reeds gestarte werkzaamheden. Rijkswaterstaat gaat niet in op
de verschillende scenario’s wat betreft de uitspraak van de Raad van State zolang er nog geen
reactie is van de Raad van state over de beroepszaak voor de Blankenburgverbinding.
Afspraak: Er wordt afgesproken dat RWS de communicatielijn doorstuurt naar de leden van het
BAG.
Dhr. Van Duivenbode geeft aan dat hij ook vragen uit de Gemeenteraad verwacht. Dhr. Zeeland
reageert dat deze formele boodschap voor de partners beknopt is, omdat er nog niet veel bekend
is. Wanneer er raadsvragen worden gesteld of andere gevoelige vragen binnenkomen, wordt er
tussen de regiopartij en RWS afgestemd.
Afspraak: Er wordt afgesproken dat er bij complexe vragen over de uitspraak van de Raad van
State wordt afgestemd tussen de regiopartijen en RWS.

c.

Beheer en onderhoud Waterharmonica

Dit agendapunt is onder punt 4a. besproken.
d. Windmolens Oeverbos
Dhr. Van Harten vertelt dat de gemeente Vlaardingen vanuit de Provincie een opgave heeft
gekregen voor het realiseren van een aantal windmolens. Dit heeft voor een stevige discussie
gezorgd binnen de Raad. De Raad van Vlaardingen is in principe zeer positief over windmolens. De
beoogde locaties hiervoor vallen echter in een gebied waar een andere invulling voor was gepland.
Dit betekent dat het gebied, in dit geval het Oeverbos, er in die zin anders uit gaat zien dan dat er
gezamenlijk is bedacht. Dhr. Van Duivenbode vult aan dat er in de zienswijzen naar de Provincie zal
komen te staan om rekening te houden met de plannen uit het Kwaliteitsprogramma. De
windmolens komen op open plekken in het gebied te staan. Mw. Moors vraagt of het een idee kan
zijn om het landschapsplan wat er nu ligt, gezamenlijk aan te passen aan de nieuwe situatie.
Dhr. Houtzager geeft aan dat het HHD ook een zienswijze zal indienen omdat er op dit moment
onvoldoende met de belangen van het HHD rekening wordt gehouden. Dit heeft te maken met de
plekken waar de windmolens waarschijnlijk zullen komen in combinatie met de waterkering in het
gebied. Dhr. Ammerlaan vult aan dat het met name gaat om het voorafgaand meenemen van de
belangen van het HHD en niet pas achteraf. Dhr. Houtzager noemt deze manier van werken nog
‘oud denken’, in het kader van de Omgevingswet zal dit in de toekomst waarschijnlijk anders gaan.
5. Stvz LEM-werkgroep
Er wordt kennis van de notitie over de werkgroep Lokale Economie en Maatschappij (LEMwerkgroep). Dhr. Van Harten vult aan dat er op 10 april 2017 een bijeenkomst geweest van
ondernemers uit de regio. Dit was een zeer geslaagde bijeenkomst, het is goed dat deze werkgroep
bestaat. Er waren tijdens de avond veel positieve geluiden en een enkel kritisch geluid. Er is
gesproken over kansen die de verbinding meebrengt. De LEM-werkgroep is een initiatiefrijke club
die zichzelf heeft opgedeeld in drie projectgroepen: toerisme en recreatie, educatie en
bedrijvigheid. Er zit genoeg leven in de brouwerij op dit moment.
6. Rondvraag
Er is niets voor de rondvraag.
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