
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 02-09-2019 

AAN Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Technische Vragen Regio Deal Bodemdaling Groene Hart 

Geachte Statenleden, 
 
U heeft  een aantal technische vragen gesteld over de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart. 
Hieronder treft u de antwoorden aan:  
 
SGP: Er worden in deze Regiodeal allerlei toezeggingen gedaan van de kant van de provincie. 
Heeft het college van gedeputeerde staten ook een actieplan opgesteld om aan deze 
toezeggingen tegemoet te komen of gaat dit nog gebeuren?  
 
Antwoord: Voor de Regio Deal is met de regiopartners een projectenlijst opgesteld. Deze projecten 
gaan in uitvoering en de provincie neemt haar verantwoordelijkheid voor de projecten die zij (mede) 
heeft ingediend. GS heeft geen apart actieplan opgesteld. Wel is een uitvoeringsplan opgesteld door 
de regiopartners gezamenlijk. Zij hebben samen een klein team samengesteld dat het 
programmamanagement voert.  
 
ChristenUnie vraag 1: Welke afspraken zijn er gemaakt over de governance in deze Regio 
Deal? 
 
Antwoord: De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden, de provincies Zuid-Holland en 
Utrecht, de hoogheemraadschappen van Rijnland, Stichtse Rijnlanden en Schieland en de 
Krimpenerwaard hebben afgelopen voorjaar samen met het Rijk aan de uitwerking van de Regio Deal 
bodemdaling Groene Hart gewerkt. In de uitwerking van de Regio Deal zijn  afspraken gemaakt over 
doel en ambitie van de Regio Deal, welke strategische en operationele doelen hierbij horen en hoe de 
partijen die willen gaan monitoren en daarop sturen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de 
governance en de middelen. De afspraken zijn vastgelegd in een ‘Bestuursopdracht’ tussen de 
regiopartners.  
 
Het Regionaal bestuurlijk overleg legt de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een uitvoerings- 
en communicatieplan en het organiseren van de benodigde capaciteit en middelen bij de directies van 
de acht samenwerkende partijen neer. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: 

• De tussen Rijk en regio opgestelde ambities, doelen en governance-afspraken zoals 
beschreven in de Regio Deal bodemdaling Groene Hart, evenals de onderliggende 
bestuursovereenkomst vormen het kader voor het uitvoerings- en communicatieplan; 

• Het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid met betrekking tot communicatie, monitoring 
en verantwoording primair bij de projecten ligt, inclusief een goede afstemming hierover met 
provincie Zuid-Holland als kasbeheerder. De projectleiders zijn zich bewust van hun positie 
als project binnen een programma. Dit betekent dat de projectleiders ook de verplichting 
hebben om bij te dragen aan de (communicatie)doelen van het programma als geheel en 
doorwerking van resultaten binnen en buiten de eigen organisatie. Hiermee wordt borging van 
de programmadoelen binnen de organisaties bereikt. 

• Er is een aantal taken dat niet bij individuele projecten kan worden neergelegd, namelijk: 
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o het voorbereiden van de bestuurlijke overleggen (regio en Rijk-regio) op zowel inhoud 
als proces (waarbij de inhoud aangeleverd wordt door de projecten en de samenhang 
en strategie vanuit het programma); 

o het opstellen van de benodigde voortgangsrapportages en het organiseren van de 
benodigde input daarvoor vanuit de projecten; 

o de leereffecten die de projecten overstijgen en de uitstraling naar andere regio’s toe 
van deze effecten en; 

o het in samenspraak met de partners extraheren en formuleren (op proces en inhoud) 
van het algemene handelingsperspectief voor de aanpak van bodemdaling 
 1) waarin de resultaten van de afzonderlijke projecten moeten worden gecombineerd  
 2) waarmee doorwerking plaats kan vinden naar de regionale opgaven rondom 

duurzaam duurzaamheid, omgevingsvisies etc. 
• Het overkoepelende programmamanagement wordt lean and mean ingericht waarbij zoveel 

mogelijk taken intern bij de acht regionale partners en het Rijk wordt belegd (partnerschap). 
• De directies evalueren periodiek de geraamde en daadwerkelijk benodigde inzet en brengen 

eventuele aandachtspunten in bij het Regionale bestuurlijk overleg. Indien nodig kan het 
Regionaal bestuurlijk overleg besluiten knelpunten ten aanzien van capaciteit en/of 
ambitieniveau te agenderen in het Rijk-regio overleg. 

 
ChristenUnie vraag 2: Is er al duidelijkheid over de looptijd van deze Regiodeal? Zijn er 
afspraken gemaakt over de informatievoorziening aan PS?  
 
Antwoord: de looptijd is (zoals bij alle regiodeals) tot en met 2023. Er is een (concept) 
communicatieplan opgesteld waarin is voorzien raden en staten periodiek te informeren. 

ChristenUnie vraag 3: De adviseurs ruimtelijke kwaliteit van Utrecht, Noord- en Zuid-Holland 
publiceerden begin juli een gezamenlijk advies over de aanpak van bodemdaling, opgesteld in 
nauwe samenwerking met allerlei onderzoeksbureaus. Deze bureaus worden niet genoemd bij 
de partners van regiodealproject 14 over het ontwerpend onderzoek dat door de provincie 
Utrecht wordt getrokken. Hoe bouwt de provincie Utrecht verder op deze onderzoeken en op 
het advies van de drie adviseurs? 

Antwoord: Het ontwerpend onderzoek zoals dat afgelopen maanden heeft plaatsgevonden in Groene 
Hart verband en dat heeft geleid tot het advies van de provinciaal adviseurs, is ingediend als 
cofinanciering van regiodealproject 14 en gaat dus feitelijk om hetzelfde. Daar zijn de 
onderzoeksbureaus bij betrokken. Ook bij het voorgestelde tweede deel wordt dezelfde werkwijze 
gevolgd. Dit is dus ook met de onderzoeksbureaus en bouwt geheel voort op het advies van de drie 
adviseurs.  


