Agenda adviescommissie

IODS

d.d. 20 februari 10.30 uur - 12.3ouur.
Locatie: in Zaal De Tuyter (zie bijgevoegde routebeschrijving)
Nachtegaalstraat 8,
2922 VL Krimpen aan den IJssel.

1. Opening, mededelingen
-

resultaat MIT-overleg (extra 140 miljoen)
toelichting brief gedeputeerde Norder 6 december 2002
bijgevoegd:

MIT-brief minister aan Tweede Kamer (dd 3 december 2002), passage
inzake de A4 DS,
brief gedeputeerde Norder aan woordvoerders Verkeer Tweede kamer
(dd 6 december 2002).
Persbericht 6 december 2002

Bijgevoegd is de passage van de MIT-brief van de minister (d.d. 3 december 2002) aan de
Tweede kamer, waarin voorgesteld werd om de tracé/MER-procedure zo snel mogelijk te
doorlopen. Als wenselijke optie werd in de MIT-brief een directe uitwerking van variant(en)
in het Ontwerptracébesluit neergelegd. Omdat dit voor de IODS partijen niet acceptabel was,
is op 6 december een brief aan de woordvoerders verkeer van de fracties van de Tweede
Kamer gestuurd. De MIT behandeling was op maandag 9 december 2002.
-

PPS stand van zaken
Terugmelding bezoek Vlaardingen en Schiedam
IODS en de formatie
Financiering via BIRK regeling en provinciaal BIKL geld.

2. Stand van zaken tracé/MER-studie A4 DS
-

-

Zie bijgevoegde notitie inzake:
procedure
inhoud (welke alternatieven, varianten)
planning
betrokkenheid IODS partijen

Beslispunten:
instemmen met procedure, inhoud en planning
akkoord met ambtelijke inzet ten behoeve van participatie in MER-activiteiten
akkoord met opstellen en verzenden persbericht IODS inhoudende start MERprocedure, alternatieven en varianten, planning.

3. Project (GroenBlauwe)Geledingszone

Zie bijgaande notitie van Hoogheemraadschap
De opgave van het project (Groenblauwe) ‘Geledingszone’
1. het verrichten van een onderzoek om nut en noodzaak van een Geledingszone aan te
tonen;
2. het inrichten van de Geledingszone om Midden-Delfland te beschermen tegen
ongewenste ontwikkelingen, nadat nut en noodzaak is aangetoond.

De uitkomst van voornoemde opgave
1. nut en noodzaak voor de inrichting van een zone is niet aangetoond. De problematiek
die in de zone aan de orde is blijkt na onderzoek niet specifiek voor de Geledingszone,
maar voor geheel Midden Delfland te gelden;
2. omdat de in het project ‘Geledingszone’ gesignaleerde problematiek voor geheel
Midden Delfland geldt, kunnen de resultaten van het onderzoek veel beter
ondergebracht worden in de opgave van alle andere IODS- projecten. Zo kan in het
project Regionaal Park uitvoering gegeven worden aan het tegengaan van ongewenste
ontwikkelingen. Onder andere door het doorvoeren van een strikt planologisch beleid
dat door Rijk, provincie en gemeenten met het door hun beschikbaar
instrumentarium wordt gesteund. Ook voor de wateropgave wordt integratie in het
Regionaal Park voorgesteld.

Conclusie

Omdat opgave 1 is uitgevoerd en de uitkomsten hiervan worden ondergebracht in de
andere IODS- projecten (opgave 2), is er geen opdracht meer voor de projectgroep;
derhalve wordt deze opgeheven.
Bijkomend voordeel van het opheffen van het project is dat het draagvlak in het gebied
weer toeneemt doordat naar de boeren wordt geluisterd. Het project leek averechts te
gaan werken. In plaats van een bescherming tegen ongewenste druk vanuit het Westland
ontstond een andere bedreiging, die van groene en blauwe claims.
Beslispunten
1. In te stemmen met het voorstel de resultaten van het onderzoek naar nut en
noodzaak van het project ‘Geledingszone’ op te nemen in de andere deelprojecten.
2. In te stemmen met de volgende communicatieactiviteiten:
- persbericht IODS (datum afstemmen met persbericht start Trace/m.e.r.procedure – maar niet koppelen)
- brief IODS met samenvatting rapport naar grondeigenaren en agrarisch
ondernemers
- publicatie op het internet

4. Stand van zaken projecten
Notitie bijgevoegd.

5. Concept-communicatieplan

Zie bijgaand plan. Leeswijzer: ter verkrijging van een snel overzicht kan volstaan worden
met het lezen van de samenvatting.
Het plan is in samenwerking met de diverse IODS projecttrekkers en/of hun
communicatieadviseurs en het recreatieschap tot stand gekomen.
Het communicatieplan IODS geeft richting aan de communicatie over het integrale
project tot en met het convenant in 2004.
Daarnaast wordt door het communicatieplatform Midden-Delfland een
communicatieplan ontwikkeld dat naast vooral de recreatie mede richting geeft aan de
communicatie over de uitvoering van het restrictief beschermingsbeleid in MiddenDelfland.
Beide plannen tezamen geven invulling en uitwerking aan het zgn. dertiende IODS
project: “de uitwerking van een communicatiestrategie en voeren van communicatie over
restrictief beschermingsbeleid in Midden-Delfland”.
Beslispunt: vaststellen communicatieplan IODS

6. Uitwerking verdeelsleutel risicoverdeling IODS projecten

In de adviescie. van 12 november 2002 is de notitie voorstel verdeling garantstelling
voorbereidingskosten IODS projecten besproken. De notitie ging uit van een verdeling
onder de IODS-overheidspartijen naar draagkracht. Ter vergadering heeft de
vertegenwoordiger van de Stadsregio Rotterdam het voorstel gedaan om de garantstelling
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voor het risicodeel te verdelen over de 4 grote partijen (Provincie, RWS, en beide
kaderwetgebieden). De verdere uitwerking is in bijgevoegde memo opgenomen.
Beslispunt: instemmen met voorgestelde verdeling garantstelling risicodeel
voorbereidingskosten IODS projecten.
7. Verslag adviescie dd. 12 november 2002.
Beslispunt: vaststellen.
Ter kennisname: memo IODS in het streekplan.
In de adviescie. van 12 november 2002 is de relatie IODS en het concept-streekplan-west
besproken. Bijgevoegd memo geeft aan op welke wijze het IODS in het streekplan-west is
opgenomen.
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