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Aan: de onderhandelaars voor Gedeputeerde Staten 

En de leden van Provinciale Staten  

Provincie Zuid-Holland 

 

 

Den Haag, 25 april 2019 

 

Blauwe Brief 
 

Geachte Statenleden, geachte onderhandelaars, 

 

Meer dan 160 mensen kwamen 5 april in Maassluis bijeen om de kracht en kansen van water te in de 

startblokken te zetten.  Wandelen, (spele)varen, vissen, zwemmen, wonen, zitten, hardlopen of fietsen, eten 

en drinken. Allemaal gebruikswaarden van water die passen bij de identiteit van onze drukke provincie. Water 

structureert meer dan ooit ons bestaan, zeker voor de Zuid-Hollanders. 

 

De blauwe dooradering van het gebied heeft een enorme potentie die nog te vaak over het over het hoofd 

wordt gezien. Een aantrekkelijke woonomgeving zal de inwoners uitnodigen naar buiten te gaan, te bewegen 

en contact te maken met anderen. Een aantrekkelijke woonomgeving zal ook mensen en ondernemers 

uitnodigen om zich hier te vestigen, en bezoekers om er enige tijd te verblijven. Blauwe dooradering draagt bij 

aan waterberging voor natte en droge perioden. Al eeuwen. De basis voor een topcombinatie van welvaart, 

welzijn en een gezond, klimaatbestendig Zuid-Holland. 

 

Waterrecreatie kan de motor zijn van gebiedsontwikkeling. De kansen van het water, de schoonheid en het 

recreatief gebruikerspotentieel verdienen een prominente plaats binnen de provincie. Hieronder staan de 

ambities zoals geformuleerd tijdens de bijeenkomst. Concreet adviseer ik u het volgende op te nemen in uw 

akkoord: 

 

1. Provincie moet specifiek voor de Blauwe Agenda, het bevorderen van waterrecreatie, geld reserveren. 

Een Waterfonds van ca € 40 miljoen om zaken te versnellen voor de komende 4 jaar is nodig. Het gaat 

om procesgeld en investeringsgeld. Gemeenten kunnen een beroep doen op dit fonds om schijnbaar 

complexe projecten sneller te realiseren. 

2. Een omslag in denken en doen. De Blauwe Agenda is een lang lopend proces, met samenhangende, 

individuele projecten. Vier de successen van het laaghangend fruit. Zo blijft het onderwerp op de 

agenda. Hou vol!  

3. De Provincie als gebiedsautoriteit moet de regie nemen op het waterdossier. Water gaat door alle 

portefeuilles heen (cultuurhistorie, milieu, wonen, ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur, 

waterbeheer, economie, etc. ). Daarvoor is 1 enthousiaste bestuurder nodig die co-ordineert en 

doorpakt. 

4. Gebiedsontwikkeling over gemeentegrenzen heen vereist een actieve rol van PZH, dat verwachten de 

Zuid-Hollanders en partners in het ‘waterveld’. Water is complex. Dat vraagt vernieuwend  gedrag van 

ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers: met lef en die samenwerken. Durf daarom 

vertrouwen te geven aan betrokkenen om resultaatgericht te experimenteren.  

5. Maak daarbij gebruik van een buitenboordmotor. Dat is soms nodig bij gebiedsontwikkeling. De 

rekencapaciteit, netwerkvaardigheid, participatietechniek en doorpakken zijn metiers die niet overal 

beschikbaar zijn. Op onze conferentie kwam duidelijk naar voren dat dit aanbod via de provincie aan 

gemeenten hen heel goed kan helpen om stappen te zetten in gemeente-overstijgende projecten.  

VRW kan, gezien haar jarenlange ervaring en netwerk in het gebied, die buitenboordmotor zijn om 

zaken te helpen versnellen. 

6. Werk ontbrekende schakels weg en creëer hiermee nieuwe kansen. 

 

De provincie kan zich in deze ambitie richten op drie speerpunten die hier naadloos op aansluiten: 

1. Gastvrij en beleefbaar water: voor bewoners en bezoekers, langer verblijf en meer bestedingen op en 

langs mooie  routes, rondjes, vaartochten en aantrekkelijke bestemmingen. 
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2. Smart Waternetwerk: Een goed onderhouden, veilig en optimaal bevaarbaar waterrecreatienetwerk 

van hoge kwaliteit, zowel vaarwegen als waterrecreatielocaties. 

3. Groene Waterrecreatie: die bijdraagt aan een netwerk in een duurzamere leefomgeving, met een 

goede balans in ecologie, schoner varen en recreatie. 

 

Nederland investeert al eeuwen in water. De manier om ons land klimaatbestendig te maken en te houden. 

Vooral als mensen er van kunnen genieten en er een boterham mee kunnen verdienen. 

Wij wensen u veel succes met het tot stand komen van een akkoord voor de welvaart en het welzijn van alle 

Zuid-Hollanders! 

 

Hoogachtend, 

 

A.Rodenburg, voorzitter VRW 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

  

 


