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Aan de leden van Provinciale Staten 

 

Toelichting vragensteller 

In navolging op de schriftelijke vragen van 13 januari 2016 inzake de 

Duivenvoordecorridor stelt D66 Zuid-Holland de volgende vragen. 

 

In het PAL-advies over de Duivenvoordecorridor staat dat er geen verwarring hoeft te 

bestaan over wat onder de 15% toegestane bebouwing wordt verstaan. De PAL 

onderbouwt dit met passages van vastgestelde besluitvormingsdocumenten.  

 

1. Klopt het wat het college betreft dat er geen verwarring hoeft te bestaan over de 15% 

toegestane bebouwing en dat de uitleg over wat wel en wat niet bij die 15% hoort, 

eenduidig is? 

 

Antwoord 

In het convenant uit 2008 zijn afspraken gemaakt over de hoeveelheid aan het 

grondoppervlak van woongebouwen (5 ha, overeenkomend met 15% van de 33 ha 

glas). Daarnaast moeten de tuinen een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit. 

Het is een ontwerpkwestie hoe daarmee om te gaan. Het door de twee betrokken 

gemeenten en de provincie ingestelde onafhankelijke kwaliteitsteam ondersteunt de 

gemeenten hierbij. 

 

Passage uit de beantwoording schriftelijke vragen d.d. 16 januari 2016: 

 

Aanbevelingen PAL 

Tijdens de commissievergadering R&L van 25 november j.l. heeft het college tevens 

toegezegd na te vragen welke alternatieve financieringsmodellen voor de glassanering 

in de Duivenvoordecorridor bekend zijn en die modellen, indien realistisch, te 

heroverwegen. In haar aanbevelingen benoemt de PAL dit ook. Ze roept op om meer 

tijd te nemen om tot andere manieren van financiering te komen. De aanbevelingen 

van de PAL luiden: Houd vast aan de kaders en hanteer een lange termijn perspectief; 

Zet in op duurzame verstedelijking; Gun de gemeenten meer tijd om uit de financiële 

problemen te komen; Vergroot het zoekgebied en ondersteun de ontwikkeling van 

alternatieven. 
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a. In hoeverre acht het college de bovengenoemde aanbevelingen uitvoerbaar en 

haalbaar? Is het college van plan om - voor zover mogelijk- gehoor te geven aan 

de aanbevelingen van de PAL? 

b. (indien van toepassing) Hoe, op welke manier is het college van plan gehoor te 

geven aan de aanbevelingen van de PAL? 
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Zoals gedeputeerde Bom in de Statenvergadering van 16 december 2015 heeft 

aangegeven gaat zij in overleg met de gemeenten over de gevolgen van de 

gewijzigde (markt)omstandigheden en over de planontwikkeling. Zij heeft toegezegd 

dit terug te koppelen aan PS. 

 

2. Kan het college al iets meer zeggen over de alternatieve financieringsmodellen en de 

gesprekken die zij met de betrokken gemeentes hierover zou voeren, aangezien de 

toezeggingen van respectievelijk 25 november 2015 en 16 december 2015 dateren? 

Het antwoord op de schriftelijke vraag is namelijk hetzelfde antwoord dat destijds ter 

vergaderingen is geantwoord. D66 Zuid-Holland zou graag willen weten wat er in de 

tussentijd is gebeurd en wat dat heeft opgeleverd. 
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Er is ambtelijk en bestuurlijk gesproken met de gemeenten over de actuele stand van 

zaken van de ontwikkeling van de Duivenvoordecorridor. Gedeputeerde Bom heeft 

onlangs een bezoek gebracht aan de Duivenvoordecorridor en zich ter plaatse door 

de betrokken wethouders en projectleiders laten informeren. Daarbij zijn ook 

alternatieve financieringsmodellen aan de orde geweest. Zoals eerder aangegeven zal 

Gedeputeerde Staten de Provinciale Staten informeren met een brief. Deze brief kunt 

u binnen enkele weken (naar verwachting eind april) verwachten. 
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