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Portefeuillehouder(s) : burgemeester 
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Contactpersoon : S. Haverkamp 

Tel.nr. 

E-mailadres : haverkamp.symke@woerden.nl 

Onderwerp: 

Werkbezoek minister LNV en staatssecretaris lenW aan Groene Hart d.d. 12 februari j l . 

Kennisnemen van: 

Werkbezoek minister LNV Schouten en staatssecretaris lenW Van Veldhoven aan het Groene Hart d.d. 12 
februari op initiatief samenwerkingsverband AGW. 

Inleiding: 

Op 12 februari jongstleden brachten de minister van LNV, Carola Schouten, en de staatssecretaris van 
lenW, Stientje van Veldhoven, een bezoek aan het Groene Hart. Onderdelen van het programma vormden 
een bezoek aan een boerderij in Zuidpias, een bezoek aan de binnenstad van Gouda en een bestuurlijk 
gesprek met o.a. burgemeester Molkenboer. Via voorliggende rib informeert het college u over de 
aanleiding, opzet en opbrengst van dit werkbezoek. 

Kernboodschap: 

Uitnodiging 
Het werkbezoek vond plaats op uitnodiging van burgemeesters Spies, Schoenmaker en Molkenboer, 
alsmede dijkgraaf Van Der Sande (Waterschap Rijnland) en gedeputeerde Bom-Lemstra (Zuid-Holland). Ze 
stuurden in december 2017 een gezamenlijke brief naar de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV), met het aanbod om de Groene Hart regio te laten zien en tevens de mogelijkheid te 
verkennen van een regiodeal rondom de bodemdaling (zie bijlage). Op 30 januari jl. kwam er bericht van 
het ministerie van LNV dat het werkbezoek doorgang kon vinden; daarbij werd uitgegaan van een 
gecombineerd bezoek met een bewindspersoon van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en van 
de datum van 12 februari. 

Opzet werkbezoek 
Eén van de gedachten bij de opzet van het werkbezoek was om de bodemproblematiek op zowel het 
platteland als in de stad te laten zien. In het programma was ruimte voor een bezoek aan een boerderij in 
de gemeente Zuidpias, een gesprek met een vertegenwoordiger van Deltares (kennisinstituut rondom 
bodemdaling), een bezoek aan een woning aan de Turfmarkt in Gouda en ter afronding een bestuurlijk 
gesprek met alle uitnodigende partijen over de mogelijke invulling van een regiodeal over de 
bodemproblematiek. 
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Regiodeal 
Het instrument van een regiodeal vloeit voort uit het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'. In het 
regeerakkoord is eenmalig ë 950 miljoen vrij gemaakt voor de aanpak van regionale knelpunten. Er is al 
een zestal thema's benoemd in het regeerakkoord waar in elk geval middelen voor vrijgemaakt worden, 
maar het Rijk wil ook nog ruimte over houden voor de aanpak van andere regionale opgaven. Binnenkort 
verschijnt er een Kamerbrief met daarin de criteria of uitgangspunten voor regiodeals in algemene zin. 

In de klankbordgroep AGW (Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden) is eind 2017 gesproken over de 
mogelijkheid om een aanbod voor een regiodeal te doen vanuit het Groene Hart rondom de bodemdaling. 
Naar aanleiding daarvan is in een brede regionale brainstormsessie een eerste idee uitgewerkt voor de 
invulling van een dergelijke deal, onder inhoudelijke aansturing door wethouder Niezen (Gouda en 
bestuurlijk trekker van de tafel 'Infrastructuur en Bodemdaling' van AGW. Daarbij wordt in elk geval ervan uit 
gegaan dat zo'n deal moet aansluiten bij landelijke trajecten en agenda's, dat er sprake is van een opgave 
die de grenzen van afzonderlijke organisaties overstijgt, dat de aanpak een samenwerking vergt tussen 
overheden, bedrijfsleven en andere partners en dat er sprake is van een initiatief door de regio ('beweging 
van 'onderop') alsmede van cofinanciering. Inhoudelijk zien de deelnemende gemeenten, de provincie 
Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Rijnland kansen om een 4-tal thema's een plek te geven in 
een regiodeal, namelijk: 
1. Vernieuwd ondernemerschap voor agrarische bedrijven 
2. Bijdrage aan klimaatmaatregelen en reductie C02-uitstoot 
3. Toekomstbestendig bouwen en wonen in veengebied 
4. Kennisontwikkeling en kennis- en bezoekerscentrum inclusief extensometer 
Vanzelfsprekend is nog een verdere uitwerking hiervan nodig in een vervolgfase. 

Financiën: 

Bij de uitwerking van een regiodeal zal duidelijk worden wat de financiële gevolgen zijn. De kosten van het 
werkbezoek zijn ten laste gekomen van de tafel Infrastructuur en Bodemdaling van de samenwerking AGW. 

Vervolg: 

Opbrengst werkbezoek 
Het college van BenW is zeer tevreden over het verloop van het werkbezoek. De bewindspersonen 
toonden zich erg geïnteresseerd in de opgaven die het Groene Hart heeft door de bodemdaling. Zij 
bevestigden beiden dat bodemdaling in toenemende mate op aandacht vanuit de Rijksoverheid kan 
rekenen. Het is tevens een belangrijk item aan de 'klimaattafeľ die op Rijksniveau wordt georganiseerd. 
Concreet is afgesproken dat zodra de Kamerbrief over de regiodeals beschikbaar is, er een nader voorstel 
voor de regiodeal wordt uitgewerkt en ingediend bij het Rijk. Vanzelfsprekend zal het college u informeren 
over de voortgang in dit traject. 

Bijlagen: 

Uitnodigingsbrief d.d. 15 december 2017 aan de minister van LNV 
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De secretaris, 

Z/ 
paGfaéń MB, drs. M.H.J. van Kru n MBA V er 
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RÏinïañd 
Aan: 
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Ter attentie van minister CJ. Schouten 
p/a Bureau speeches en uitnodigingen 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
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 gemeente 

Alphen aan den\ijn VS M 9
0 u d a ' ^ H ™ N D fįj 

afdeling telefoon Gouda 

06-48135682 15 december 2017 

contactpersoon uw kenmerk zaaknummer 

Ayrin van Dal - Peters - 1130556 
onderwerp verzonden 

Uitnodiging werkbezoek Groene Hart; regiodeal bodemdaling 

Geachte minister Schouten, 

Vanzelfsprekend hebben wij het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst' met veel belangstelling 
gelezen. Wij zijn onder meer verheugd over de aandacht in dit akkoord voor regio's en over het feit 
dat het kabinet net als wij het belang van het Groene Hart ziet. Dat vormt voor ons aanleiding om u 
uit te nodigen voor een werkbezoek aan het Groene Hart. Wij laten u graag onze mooie regio zien en 
willen dan tegelijkertijd met u in gesprek over de mogelijkheid om te komen tot een regiodeal met 
het Groene Hart. In het bijzonder denken wij daarbij aan het thema 'bodemdaling', een vraagstuk op 
het werkterrein van meerdere departementen, waaronder dat van het ministerie van LNV, en van 
diverse medeoverheden. Dit vraagstuk heeft bij uitstek een (boven)regionaal karakter en vraagt om 
een integrale en interbestuurlijke aanpak, in het belang van alle inwoners in het Groene Hart maar 
ook breder in de Randstad. 

Bodemdaling 

Het Groene Hart heeft veel te bieden door de centrale ligging tussen de vier grote steden in de 
Randstad. Karakteristiek voor deze regio zijn onder meer de landschappelijke diversiteit, de 
combinatie van natuur en steden en unieke streekproducten, met name kaas. 
Een groot deel van het Groene Hart heeft een veenbodem en is daarom gevoelig voor bodemdaling. 
Dat leidt tot problemen, zowel voor het stedelijk als het landelijk gebied. Denk bij dit laatste onder 
andere aan een hogere oxidatie boven het grondwaterniveau en een hogere C02-uitstoot en aan de 
gevolgen voor een rendabel agrarisch gebruik van landbouwgronden en voor landschappelijke en 
ecologische waarden. De urgentie hiervan moge duidelijk zijn: zonder een adequate aanpak ziet de 
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toekomst van het Groene Hart er heel anders uit. En tegelijkertijd biedt de bodemproblematlek ook 
kansen. 

Intensieve samenwerking 

Diverse partijen hebben de handen eerder al Ineen geslagen om gezamenlijk op te trekken en naar 
innovatieve oplossingen te zoeken, zowel in adaptieve zin - onder andere door te kijken naar 
innovatieve methoden om te bouwen en om de kennisfunctie In de regio te verstevigen - als in 
mitigerende zin om de bodemdaling te vertragen of tegen te gaan. Het Platform Slappe Bodem, 
waarvan het voorzitterschap binnen de Groene Hart-regio is belegd, is een mooi en het meest 
bekende voorbeeld van een succesvol samenwerkingsverband. Er gebeurt dus al veel. Maar dat is 
nog niet genoeg. 

Politieke belangstelling 

In de Tweede Kamer zien wij toenemende belangstelling ontstaan voor bodemdaling, mede ook in 
samenhang met het Klimaat- en Energíeakkoord. Onder andere tijdens het wetgevingsoverleg in 
relatie tot de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Water is aandacht gevraagd voor het 
tegengaan van de afbraak van het Nederlandse veenweídelandschap. Ook voor het Interbestuurlijk 
Programma, dat nu in de maak is tussen Rijk en koepels, is het thema 'omgaan met bodemdaling' 
aangedragen als belangrijk item. Tevens is besloten om de bodemdaling een plek te geven in het 
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en in de Nationale Omgevingsvîsie (NOVI). Tot slot zijn wij 
verheugd dat u in de beantwoording van de Kamervragen naar aanleiding van de 
begrotingsbehandeling van uw eigen departement eveneens bent Ingegaan op het thema bodem en 
met name het belang van regionaal samenhangende veenbodemvisies. 

Kansen via regiodeal 

Wij zien kansen voor een regiodeal samen met een coalitie van partners bij Rijk, provincie, 
gemeenten, waterschappen - ín elk geval het hoogheemraadschap van Rijnland - en andere relevante 
partijen. Wij hebben ook al het initiatief genomen om diverse mogelijke coalitiepartners te 
benaderen over het Idee van een regiodeal en zijn voornemens tevens de aansluiting te zoeken met 
kennisinstituten zoals Deltares of het Veenweide Innovatiecentrum (VIC). Daarmee kunnen we 
nieuwe stappen zetten om de bodemproblematlek aan te pakken en inzetten op een breed palet aan 
mitigerende maatwerkmaatregelen zoals onderwaterdrainage, natte teelten, energielandschappen 
of natuurontwikkeling. Het doel is tweeledig: we realiseren zo reductie van de C02-uitstoot en gaan 
bodemdaling tegen. In gezamenlijk overleg zouden we deze of andere kansen met u willen 
verkennen. 

Datumvoorstel 

Bij een concrete datum voor een werkbezoek denken wij bijvoorbeeld aan 1 februari 2018 (vanaf 
15.15 uur) in Gouda, een moment waarop er bestuurlijk overleg In het Groene Hart plaatsvindt. 
Mocht dit niet schikken In uw agenda, dan Js er uiteraard alle bereidheid aan onze kant om te zoeken 
naar een datum en tijdstip dat u beter uitkomt. 



Wij hopen van harte dat u bereid bent om op onze uitnodiging in te gaan en zien uw reactie met veel 
belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, 

de burgemeester van Alphen aan den Rijn 

Mw. mr. drs. J.W.E. Spies 

de^urgemeesterváíi Gouda 

V 

Dhr. dr.M. Schoenaker 

de burgemeester van Woerden 

Dhr. V.J.H. Molkenboer 

gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland 

Mw. mr. A.W. Bom-Lemstra 

Dhr. drs. RAM. Van DerSande 

In afschrift aan: 

* de colleges van burgemeester S wethouders in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda, 

Woerden, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Zuidpias, 

Waddinxveen, Oudewater, Lopiken Montfoort 

« het college van GS van de provincie Zuid-Holland 

« hoogheemraadschap van Rijnland 
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