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Zeer geacht College,

Ik heb kennis genomen van de discussle in Provinciate Staten van 26 november
j.l. over de streekplanherziening Zuid-Holland-west. In verband met de verdere
bespreking op 14 januari a.s. en besluitvorming op 28 januari a.s. wil ik u - als
codrdinerend minister voor net GOB-project Valkenburg - het volgende laten we-
ten.

Oe dlscussie in de Statencommissie over de breedte van de rijksbufferzone tussen
Wassenaar en Nieuw-Valkenburg heeft mij zeer verrast. Zowel bij uw zienswijze
op het ISV in 2007 als op het ISP in mei 2008 is geen melding gemaakt van be-
zwaren op dit punt Integendeel: de gezamenlijke planvorming met gemeenten en
rijk (vertegenwoordlgd door het GOB) is gebaseerd op een programma van eisen
voor de rijksbuflerzone dat opgesteld is door uw provincie.

Ik vertrouw erop dat u bij uw eerdere opstelling ta.v. de rfjksbufferzone zult blij-
ven. Zonder consequent beleid is samenwerking bij integrate gebfedsontwikkeling
niet goed mogeltjk. Dit geldt temeer op een beleidsterrein waarvoor u in het kader
van de ILG-decentralisatieafspraken een resultaatsverplichting met het rijk bent
aangegaan, i.e. de rijksbufferzone.

Ik ben van mening dat in het ISP Nleuw-Valkenburg het rijksfaufferzonebeleid op
een zorgvuldige manler is uitgewerkt, rekening houdend met het gestelde in de
Nota Ruimte over bebouwlng van het voormalige vliegkamp Valkenburg. De ophef
die in de gemeente Wassenaar hierover Is ontstaan deel ik niet. Het is aan de
provincie om in een dergelijke kwestte regie te voeren. Ik ga ervan uit dat het ook
uw mening is dat het ISP Nteuw-Valkenburg een weldoordacht plan is.
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Indien de provincie afwijkend besluit, constateer ik een niet-consistente opstelling
van de provincie waarbij wordt afgeweken van het eigen programma van eisen en
van gemaakte afspraken met andere partners. Bovendien is er bij een afwijkend
besluit mijns inzlens sprake van verminderde maatschappeHjke meerwaarde van
het integrate plan voor het gehele gebied. Dft kan consequenHes hebben voor de
vereveningsbijdrage voor de fnrichting van de foufferzone uit de grondexploitatie
van het nieuwe woongebied, maar ook in het kader van een rijkssubsidie op basis
van de MIRT-verkenning voor de regio Holland-Rijnland.

Hoogachtend,
de minister van Volkshulsvesting,
Ruimtelijjse-Ornenmq en Milieubeheer,

OntwikkellngsbedrBr
ir. P Kurstjens
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