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Medio 2012 dienden de vijf gemeenten op Voorne-Putten en
het waterschap Hollandse Delta de gezamenlijke
subsidieaanvraag “Kreken Kweken” in bij de Stadsregio
Rotterdam. Verzocht werd om een bijdrage uit de
investeringsreserve stadsregio Rotterdam 2011 om
ecologische zones en recreatieve routes langs kreken op
Voorne-Putten te realiseren.
De aanvraag is gebaseerd op de ontwikkelingsvisie “de kreken
op Voorne Putten” uit 2007 en het Regionaal Groenblauw
Structuurplan (RGSP2) van de stadsregio en de provincie Zuid
Holland. Aan het project ligt een samenwerkingsovereenkomst
uit 2009 ten grondslag.
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Met de bij de stadsregio ingediende aanvraag wordt een
substantieel deel (41%) gedekt van het totale benodigde
budget van € 2.129.653,- voor het project Kreken Kweken. In
de planopzet is daarnaast uitgegaan van een bijdrage van het
Waterschap van € 331.968,- en een bijdrage van de provincie
Zuid Holland van € 1.070.281,Het subsidieverzoek aan de provincie Zuid Holland wordt
begin 2013 ingediend.
Ter onderbouwing van het plan zijn diverse documenten
opgesteld: een projectplan en een “handboek verwerving,
inrichting en beheer”. En, omdat het niet haalbaar is om alle
kreken uit de Ontwikkelingsvisie aan te pakken, is een keuze
gemaakt uit de kreken. Daartoe is het “keuzedocument kreken
kweken op Voorne Putten”opgesteld. Gekozen is voor 2
krekenstelsels, die de noord-zuid verbinding op VP versterken.
Met beschikkingnummer 115790, d.d. 31 oktober 2012 heeft
het dagelijks bestuur van de stadsregio de gevraagde bijdrage
toegekend, met als voorwaarde onder meer dat de provincie
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Zuid Holland vóór 1 juni 2013 haar bijdrage definitief heeft
toegezegd.
Voor de uitvoering van het project zijn twee subsidies
aangevraagd namelijk bij de Provincie Zuid Holland en bij de
stadsregio Rotterdam. Deze subsidies zijn inmiddels
toegekend.
Het jaar 2013 heeft met name in het teken gestaan van
voorbereidingen. Verwacht wordt dat in 2014 een start
gemaakt kan worden met het realiseren van drie kreekdelen
waarvan het eigendom in handen is van het Waterschap
namelijk: Betjesweg (onderdeel van kreekdeel 6), een deel van
Vliegerwetering (onderdeel van kreekdeel 8) en een deel van
Zuidlandse Zoom (onderdeel van kreekdeel 13). Momenteel
wordt gekeken middels de ruilkavelcoördinator welke
gronden nog verworven kunnen worden. In 2014 zal verder
ook sterk ingezet worden op de uitvoering van het
communicatieplan en dan met name het overzetten van de
website Kreken Kweken van de stadsregio naar de website van
Voorne Putten. Verder zal er een brochure worden gemaakt
van het project.
Het project Kreken Kweken wordt in hoog tempo verder
uitgewerkt en ontwikkeld. In goed overleg tussen de
betreffende gemeenten, het waterschap en de grondeigenaren
worden de verschillende deelplannen uitgewerkt. Specifiek
wordt verder uitvoering gegeven aan :
Het project Kreken Kweken wordt in hoog tempo verder
uitgewerkt en ontwikkeld. In goed overleg tussen de
betreffende gemeenten, het waterschap en de grondeigenaren
worden de verschillende deelplannen uitgewerkt. Specifiek
wordt verder uitvoering gegeven aan :
- Het Lint van Nieuwenhoorn (Kreek nr.6): De
omgevingsvergunning is aangevraagd. Tevens zijn de
gesprekken voor een kavelruil bijna afgerond waarmee
aanvullend ca. 260 m oever kan worden verworven.
- Vliegerwetering (kreek nr. 8)/Zuidlandse Zoom (kreek nr.
13): Een grondruil tussen een particulieren eigenaar en
Waterschap Hollandse Delta is bijna rond. Voor realisatie
van beide plannen zal een bestemmingsplanwijziging
moeten worden doorlopen.
- Brielse Zoom Zuid (Kreek nr. 1) en Brielse Zoom Noord
(Kreek nr.3): voor Brielse Zoom zuid wordt
grondverwerving via aankoop en kavelruil voorbereid.
Voor Brielse Zoom Noord zijn de gesprekken gestart met
het recreatieschap.
Om draagvlak te creëren bij agrariërs en grondeigenaren voor
het project is een informatieavond georganiseerd met LTO en
de Vereniging voor Plattelandsvernieuwing Natuurlijk Voorne
Putten (NVP). Ook is er een excursie naar de kreken van de
Hoeksche Waard georganiseerd.
De gemeente Hellevoetsluis treedt op als projectleider /
trekker van het project.
Het kernteam Kreken Kweken, bestaande uit ambtelijke

Overig:

vertegenwoordigingen van de VP gemeenten en het
Waterschap heeft een start met de uitwerking van het project
gemaakt en bereidt de vergadering van de stuurgroep op 17
januari 2013 voor. Gewerkt wordt aan een nadere uitwerking
van de samenwerkingsafspraken, een gedetailleerde
projectplanning en een financiele opzet
De oorspronkelijke stuurgroep vanuit de SRR heeft haar taken
afgesloten. Het geheel is overgenomen op VP-niveau en valt
onder het portefeuillehoudersoverleg RO/Duurzaamheid

