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Geachte heer van Dam, 
 
In het convenant “Visie en Vertrouwen” hebben overheden en maatschappelijk organisaties 
afspraken vastgelegd over de uitvoering van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) 
om zo de aanleg van Maasvlakte 2 mogelijk te maken. Het ministerie van Economische Zaken is 
(als opvolger van het toenmalige ministerie van LNV) partij bij dit convenant. In PMR is een 
dubbeldoelstelling opgenomen om naast de economische mainportontwikkeling ook een extra 
impuls te geven aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. De extra impuls vindt 
op  rijksniveau plaats onder uw verantwoordelijkheid; de feitelijke uitvoering vindt plaats onder 
verantwoordelijkheid van de provincie Zuid-Holland. De inhoudelijke opgave is vastgelegd in de 
Planologisch Kernbeslissing PMR en vervolgens geconcretiseerd in de Uitwerkingsovereenkomst 
PMR 750 ha (UWO 750 ha).  
 
Met het convenant “Visie en Vertrouwen” is de Tafel van Borging gecreëerd als adviesorgaan van 
de PMR-partners over de verdere uitwerking van de PMR-doelstellingen. Aan deze Tafel is 
geconstateerd dat de door de provincie Zuid-Holland voorgenomen uitvoering  van UWO 750 ha 
in het deelgebied Buijtenland van Rhoon (600 ha) niet kan rekenen op draagvlak van de overige 
partners aan de Tafel van Borging, zijnde de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, het Zuid-
Hollands Landschap, de Stichting Duinbehoud, de Vereniging Natuurmonumenten, Deltalinqs, 
VNO-NCW, de gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam NV.  Deze leden van de Tafel van 
Borging constateren dat het voornemen op meerdere onderdelen afwijkt van de afspraken 
gemaakt binnen PMR en het convenant “Visie en Vertrouwen”.  Er is geen vertrouwen bij deze 
partners dat de uitwerking van het plan voor een gebiedscoöperatie met zittende agrarische 
ondernemers de afgesproken impuls aan de kwaliteit van de leefomgeving levert. De provincie 
heeft echter in een reactie op onze adviezen aangegeven door te zetten op de ingeslagen weg. Als 
bijlage treft u de brief met nadere toelichting van onze positie, die ik heden namens deze leden 
heb toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.  
 
Vanwege uw PMR-verantwoordelijkheid voor de realisatie van de PKB-delen op het gebied van 
natuur en recreatie vragen wij u om op korte termijn tot een bestuurlijk overleg te komen om de 
nu ontstane situatie met de meest betrokken partijen te bespreken, met name om op bestuurlijk 
niveau in gezamenlijkheid te concluderen of het voorstel van het college van GS voor de 600 ha al 
dan niet kan bogen op voldoende steun van de convenantspartners, en –zo niet- welke 
vervolgstappen gezet kunnen worden om tot tijdige nakoming van afspraken te komen. Wij gaan 
er van uit dat wij als partners in het convenant “Visie en Vertrouwen” in staat zullen zijn een 
oplossing te vinden die recht doet aan de PKB en de onderlinge afspraken.  



Afschrift van deze brief wordt toegezonden aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en het 

college van GS van de provincie Zuid-Holland. 

Met vriendelijke groeten, 

Namens: 

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland  Zuid-Hollands Landschap 

Vereniging Natuurmonumenten  Stichting Duinbehoud 

Deltalinqs      VNO-NCW 

Gemeente Rotterdam     Havenbedrijf Rotterdam NV  

 

 

 

Mw.  S.D. Dekker, 

Voorzitter Tafel van Borging 

 

 
CC:  College van Gedeputeerde Staten PZH  

Minister I&M, mw. drs. M. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus 
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Geachte heer Smit, geachte heer Weber, geacht college van GS, 
 
Op 11 maart 2016 heeft de Tafel van Borging in een schriftelijke reactie op het conceptrapport 
van de kwartiermakers voor de gebiedscorporatie van het Buijtenland van Rhoon een aantal 
zwaarwegende kanttekeningen geplaatst bij hun voorlopige conclusies en aanbevelingen. Deze 
kanttekeningen hadden met name betrekking op de invulling van de natuurwaarden in het plan 
van de kwartiermakers. Deze kanttekeningen waren helaas niet herkenbaar in de uitwerking van 
het definitieve advies terug te vinden. Daarom heb ik op 17 juni 2016 als voorzitter van de Tafel 
van Borging namens de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, het Zuid-Hollands Landschap, de 
Stichting Duinbehoud, de Vereniging Natuurmonumenten, Deltalinqs, VNO-NCW, de gemeente 
Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam NV, een tweede reactie opgesteld op het definitieve advies 
“Kansen pakken in het Buijtenland van Rhoon, samenwerken in een coöperatieve 
gebiedsontwikkeling” van de door de provincie Zuid-Holland aangestelde kwartiermakers. De 
Tafel van Borging constateert dat het advies in haar ogen op meerdere onderdelen afwijkt van de 
afspraken gemaakt binnen het Project Mainportontwikkeling Rotterdam en conform zijn 
vastgelegd in het Convenant Visie en Vertrouwen.  
 
Voor de volledigheid is het goed om nogmaals te benadrukken dat de Tafel van Borging in 2015 
heeft ingestemd met het advies van prof. dr. C.P. Veerman. Op basis van zijn advies heeft de Tafel 
van Borging uw college schriftelijk een aantal aanbevelingen meegegeven over de verifieerbare 
doelen ten aanzien van het natuurtype, de invulling van de recreatieve functies, de aard van de 
toekomstige akkerbouw, de gebruiksvoorwaarden voor de agrarische ondernemers en het niet 
wijzigen van het vigerende aangepaste bestemmingsplan (inclusief procedure bij de Raad van 
State). Wij hebben u bij die gelegenheid geadviseerd om deze aanbevelingen mee te nemen in het 
verdere proces.  
 
Uit de reactie van gedeputeerde Weber op ons advies dat wij inmiddels mochten ontvangen, blijkt 
dat uw college het voornemen heeft om het advies van de kwartiermakers volledig over te 
nemen, omdat dit (vooralsnog voorwaardelijk) op steun van de betrokken agrarische 
ondernemers kan rekenen. U heeft het advies daartoe doorgezonden aan Provinciale Staten, die 
uw voorstel na het zomerreces zal bespreken.  
 
Helaas moeten we nu constateren dat het draagvlak bij de bovengenoemde partijen binnen de 
Tafel van Borging voor uw besluit en voor het advies van de kwartiermakers onvoldoende is. Er is 
geen vertrouwen bij deze partners dat de uitwerking van het advies de afgesproken impuls aan de 
kwaliteit van de leefomgeving levert. Dit betreft een fundamentele kwestie, namelijk de invulling 
van de dubbele doelstelling van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Daarmee stelt uw 



voorstel ook de toekomst van het convenant Visie en Vertrouwen en de Tafel van Borging ter 
discussie. 
 
Uit de zesde Integrale Rapportage Visie en Vertrouwen (oktober 2015) blijkt dat vrijwel alle PMR-
afspraken zijn gerealiseerd met uitzondering van de realisatie van 600 ha natuur- en 
recreatiegebied op Midden-IJsselmonde (infoblad 28). De 150 ha natuur- en recreatiegebied in de 
Noordrand van Rotterdam zijn ondanks weerstand vanuit de agrariërs wel met succes 
gerealiseerd door de geslaagde samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, Vereniging 
Natuurmonumenten en diverse lokale maatschappelijke organisaties.  
 
De ondertekenende leden van de Tafel van Borging  constateren derhalve dat deze fundamentele 
kwestie met betrekking tot de afspraken in het convenant “Visie en Vertrouwen” aanleiding is om 
de overige convenantspartners (I&M, EZ en provincie) te vragen op bestuurlijk niveau bijeen te 
komen om de ontstane situatie te bespreken. Het is volgens ons niet wenselijk dat de door u 
ingezette lijn wordt voortgezet, vanwege de afspraken die we onderling hebben gemaakt omtrent 
deze impuls aan de kwaliteit van de leefomgeving in de regio Rotterdam. Wij houden vast aan de 
doelstellingen uit de UWO 750 ha. De voorgenomen uitwerking van het advies van de 
kwartiermakers is volgens ons in strijd met de kaders van de PKB en doet geen recht aan de 
afspraken tussen alle partijen van het convenant “Visie en Vertrouwen”. Wij betreuren dat de 
eigen koers van uw college in dit dossier voorbij gaat aan de beide adviezen van uw 
convenantspartners van maart en juni 2016.  
  
Vanwege zijn PMR-verantwoordelijkheid voor de realisatie van de PKB-delen op het gebied van 
natuur en recreatie vragen wij de Staatssecretaris van Dam van Economische Zaken om op korte 
termijn tot een bestuurlijk overleg te komen om de nu ontstane situatie met al haar 
consequenties te bespreken. Voor de volledigheid is het goed om nogmaals te benadrukken dat 
wij onverminderd bereid zijn onze krachten aan te wenden om gezamenlijk een uitweg te vinden 
uit de huidige situatie. Wij benadrukken daarbij uitdrukkelijk de urgentie van de opgave om 600 
ha nieuwe natuur en recreatie te creëren. Doelrealisatie in 2021 vergt een geïntensiveerde 
aanpak. Wij werken graag mee aan een uitweg die recht doet aan de afspraken, zoals ook in onze 
reactie op het advies van de kwartiermakers is aangegeven. Daarbij zijn wij bereid meerdere 
oplossingsrichtingen te verkennen, mits de doelstellingen van het convenant als uitgangspunt 
overeind blijven.  

Afschrift van deze brief wordt toegezonden aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de 

Minister van Infrastructuur en Milieu. 

Met vriendelijke groeten,  

Namens: 

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland  Zuid-Hollands Landschap 

Vereniging Natuurmonumenten  Stichting Duinbehoud 

Deltalinqs      VNO-NCW 

Gemeente Rotterdam     Havenbedrijf Rotterdam NV  

 

 

Mw.  S.D. Dekker, Voorzitter Tafel van Borging 

CC:  Ministerie EZ:   Staatssecretaris Dhr. M. van Dam  
Ministerie I&M:  Minister Mw. Drs. M. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus 


