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1. Ambitie stuurgroep Deltapoort  
De heer Spigt, plv. voorzitter Stuurgroep Deltapoort, heet de aanwezigen hartelijk welkom op deze 
informatieavond. Aanvankelijk zou de heer Karakus, voorzitter stuurgroep Deltapoort, deze inleiding houden, 
maar deze bleek op het laatste moment verhinderd te zijn. 
Deze bijeenkomst is belegd om de portefeuillehouders van RO en Groen op tijd te informeren over het 
Programma Deltapoort en de betekenis daarvan voor de gemeenten in het gebied. 
 
Het Programma Deltapoort is ontstaan met een notitie van Riek Bakker, die de urgentie aangaf om dit gebied een 
kwaliteitsimpuls te geven. 
De gemeenten Rotterdam en Dordrecht hebben het initiatief genomen om samen met de beide stadsregio's, de 
provincie en het Havenbedrijf de stuurgroep Deltapoort op te richten. Riek Bakker is daarbij gevraagd om als 
adviseur de (ruimtelijke) opgaven te bestuderen en te formuleren.  
De stuurgroep heeft Deltapoort voorgedragen voor de Eo Wijersprijsvraag, om het belang van een 
samenbindende regionale visie op het gebied te onderstrepen. 
In de Structuurvisie Randstad 2040 wordt Deltapoort één van de belangrijkste herstructureringsopgaven 
genoemd. In deze structuurvisie wordt de ontwikkeling van het Metropolitane Park/ Metropolitane Landschap 
Deltapoort als een belangrijke opgave aangegeven, om de kwaliteit van het gebied te verbeteren.  
De stuurgroep wil de lopende ontwikkelingen in het gebied zoveel mogelijk door laten gaan. 
 
De stuurgroep Deltapoort heeft haar ambities geformuleerd in het Ambitiedocument Deltapoort, dat ter plaatse 
aan de aanwezigen wordt uitgedeeld. 
In dit ambitiedocument staan onder meer plannen voor nieuwe- en reconstructie van bestaande 
bedrijventerreinen en de plannen voor een Metropolitaan Park/Landschap. 
Vóór de zomer wordt het verder uitgewerkte ambitiedocument vastgesteld in de stuurgroep. Na de zomer vindt 
bespreking in de colleges plaats. 
In december wordt vervolgens het ruimtelijk kader voor de Deltapoort vastgesteld. 
 
 
2. Het proces in de Regio's (deel 1) 
Vervolgens neemt de heer Wolf van de Stadsregio Rotterdam het woord. 
Het Drechtstedengebied is lang gezien als een overgangsgebied tussen de Rotterdamse Regio en de 
Drechtsteden, dat eigenlijk van niemand was. Mede daardoor is het gebied nogal verrommeld. 
 
De Stadsregio en de provincie hebben samen het 'Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020' als streekplan 
vastgesteld. Hierin wordt onder meer Ridderster als zoeklocatie voor bedrijvigheid vastgelegd. 
Verder wordt in dit plan, op de grens met de Regio Drechtsteden, een groene corridor, een ecologische 
hoofdstructuur en een infrastructurele ontwikkeling aangegeven. 



 
Over dergelijke grensoverschrijdende zaken is een goed overleg tussen beide regio's nodig. Om die reden is de 
stuurgroep Deltapoort opgericht, waaraan ook de gemeenten Rotterdam en Dordrecht, de provincie en het 
Havenbedrijf deel vanuit maken. 
Vroeger stonden beide regio's 'met de ruggen naar elkaar toe'. Nu wordt er echt goed samengewerkt, wordt er 
tempo gemaakt en wordt een duidelijke kwaliteitsverbetering nagestreefd. 
 
Deltapoort is op meerdere bestuurstafels actief. Zo ontwikkelt ze het Metropolitane Park Deltapoort, is ze een 
partner in de Zuidvleugel en heeft ze actief bijgedragen aan de Structuurvisie Randstad 2040 van het Rijk. 
Gelijktijdig is Deltapoort betrokken bij de discussie over het bedrijventerrein in de Hoeksche Waard. Er waren 
daar plannen voor een havengerelateerd bedrijventerrein van 120 ha en een locaal bedrijventerrein van 60 ha. 
Nu de Hoeksche Waard tot Nationaal Landschap is bestemd, zijn de plannen voor het bedrijventerrein voorlopig 
van de baan. De ontwikkeling van Ridderster en de uitbreiding van de Dordtse Kil, vormen wellicht een korte 
termijnoplossing, want beide terreinen waren al als toekomstige bedrijventerreinen ingeboekt. 
 
Vorig jaar heeft Minister Cramer het gebied bezocht. Mogelijk komen de 25 miljoen Euro die aanvankelijk voor het 
bedrijventerrein in de Hoeksche Waard was bestemd, nu beschikbaar voor Ridderster. 
Misschien komt er ook extra geld van het Rijk beschikbaar voor het Park Deltapoort. 
Ook Rotterdam en randgemeenten participeren in de plannen voor Deltapoort. 
 
De samenwerking op het gebied van de infrastructuur betreft onder meer: de veiligheid en het milieu, de 
spoorzone en Kijfhoek. 
 
Conclusie 
Naar aanleiding van het bovenstaande kunnen we alleen maar concluderen dat we elkaar in Deltapoort-verband 
heel hard nodig hebben; óók richting Rijk en provincie, private partijen, non-gouvernementele organisaties en 
gemeenteraden. Daarom is het erg jammer dat de bijeenkomst met raadsleden vanavond niet doorgaat! 
 
 
3. Het proces in de Regio's (deel 2) 
Hierna vervolgt de heer Doodkorte van de Regio Drechtsteden het verhaal over het proces in de Regio's. 
Gedeeltelijk overlapt zijn verhaal dat van de heer Wolf. 
 
De Drechtsteden vormen helaas niet de sterkste regio van de Randstad. Wel ligt de regio op een kruispunt van 
'groen' en 'blauw'. Ook de infrastructuur vraagt de nodige zorg. 
De randgemeenten kunnen niet zonder de centrumgemeente en vice versa. 
 
Op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling heeft de regio Drechtsteden haar ambities verwoord in de 
rapporten 'Manden Maken' en 'Ruimte Geven', inclusief uitvoeringsstrategie en financiële onderbouwing. 
Je kunt alleen samenwerken als je elkaars belangen kent en die van de hogere overheden.  
 
In Deltapoort-verband zijn de belangrijkste onderwerpen:  

 de infrastructuur en de externe veiligheid 
 de economische ontwikkeling  
 Het Metropolitane Park Deltapoort. 

 
Bij de infrastructuur gaat het onder meer om de A16 als de poort naar de haven. Daarnaast is ook de verbreding 
van de A15 van belang voor de regio. De Robellijn kan bijdragen aan de verbetering van de externe veiligheid. 
  
Over de economische ontwikkeling kan opgemerkt worden dat veel bedrijfsterreinen aan herstructurering toe zijn.  
Daarnaast blijft een mogelijk bedrijventerrein in de Hoeksche Waard een specifieke rol spelen. 
 
Het Metropolitane Park linkt aan de wateropgave. Het park kan mogelijk gekoppeld worden aan de Biesbosch. 
De regio wordt dan zichtbaar groener. 
 
Al met al vormt Deltapoort een inspirerende opgave. De Eo Wijersprijsvraag kan wellicht een bijdragen leveren 
aan de oplossing van deze opgave.  
 
 
 
 
 



 
4. Vragen en opmerkingen n.a.v. de inleidingen 1, 2 en 3. 
Enkele opmerkingen: 

 Sommige (groene)projecten in Deltapoort lopen al; sommige lopen moeilijk. Hoe breng je meer 
samenhang en meerwaarde in deze projecten aan (m.b.v. de Eo Wijersprijsvraag?) De Gemeente 
Albrandswaard staat er voor open om daarin mee te denken. 

 Hoe krijg je bij de ideeënvorming aansluiting op ' ideeën van onderop'? We moeten in de visie niet te ver 
voor de troepen uitlopen en we moeten visie en uitvoering bij elkaar brengen. 

 We moeten begrip hebben voor het feit dat raadsleden vooral locaal denken en hen van voldoende 
informatie voorzien. 

 Er moet meer duidelijkheid komen over de (financiële) middelen voor de uitvoering van de plannen. 
(Antw. : Bij de plannen komt een financiële paragraaf. In het volgende traject zal opnieuw naar geld 
gezocht moeten worden; ook bij het Rijk . 

 
 
5. Achtergrond en inhoud ambitiedocument 
Deze inleiding wordt verzorgd door de heer Edens, sinds 1 januari 2009 programmamanager Deltapoort. 
(Zie ook de bijlage: 'Presentatie Edens 28-02-09'). 
 
Het zojuist uitgereikte Ambitiedocument Deltapoort is een beknopt document geworden. 
De focus ligt op de thema's Groen, Water, Economie en Infrastructuur. 
De verdere uitwerking van het document vindt vóór de zomer 2009 plaats. 
 
De stuurgroep geeft prioriteit aan het thema Groen/Metropolitaan Park/Park Deltapoort. 
Het gaat daarbij om een robuuste groenstructuur, als verbinding tussen bestaande groenstructuren. 
Het park heeft de volgende functies: 

 Verbeteren vestigingsklimaat 
 Voorzien in recreatiebehoefte 
 Rem op verrommeling 
 Een aantrekkelijker, toegankelijker landschap. 

 
De bestuurders van PZH, SRR en Drechtsteden zijn primair verantwoordelijk voor de realisering van het Park 
Deltapoort. Daartoe is een zgn. ' Bestuurlijke Driehoek' gevormd, bestaande uit Mw. Hermans van SRR, Dhr. van 
Engelshoven-Huls van PZH en dhr. Doodkorte van Drechtsteden.  
 
Vóór de zomer 2009 moet een projectplan voor het Park Deltapoort zijn opgesteld. Daarna volgt een consultatie- 
en verdiepingsfase, resulterend in: 

 Een uitvoeringsstrategie (eind 2009) 
 Een uitvoeringsprogramma (start 2010) 
 Een uitvoeringsalliantie met het Rijk. 

 
Bij het opstellen van het projectplan Park Deltapoort gaat het o.a. om het bijeenbrengen van de verzamelde 
ideeën in één presentatie. De plannen van gemeenten zijn daarbij essentieel. 
Vervolgens worden marktpartijen en maatschappelijke partijen bij het proces betrokken. 
Een landschapsarchitect maakt één of meer beeldende schetsen hoe het park zou kunnen worden. 
Het laatste onderdeel van het Projectplan is het benoemen van een aantal projecten voor uitvoering op de korte 
termijn (het 'laaghangend fruit'). 
 
Het is van belang om nog dit jaar richting Rijksoverheid te beschikken over goede, uitvoerbare plannen voor het 
park, omdat er in 2010 mogelijk geld beschikbaar komt uit de ILG-gelden. 
Om het proces succesvol te laten verlopen is verder vooral een goede communicatie over de plannen belangrijk, 
in verband met het draagvlak.  
Uitgangspunt is dat de bestaande ideeën zoveel mogelijk worden meegenomen in het planproces (gemeentelijke, 
regionale en provinciale structuurvisies, etc.). Van deze plannen moet een goede verknoping op een hoger 
schaalniveau komen.  
 
Hoe de uitwerking van de andere thema's (Water, Economie en Infrastructuur) vorm en inhoud zullen krijgen, is 
op dit moment nog niet bekend.  
 
 
 
 



 
6. Proces en uitkomsten van de Eo Wijersprijsvraag  
Mevrouw J. Hermans-Vloedbeld, voorzitter van de streekjury, geeft ons uitleg bij de panelen met de belangrijkste 
inzendingen.  
 
De streekjury vormt een interessante dwarsdoorsnede van de bevolking uit de streek en bestaat uit: 

 Jon Hermans-Vloedbeld, voorzitter, gemeente Ridderkerk 
 Jaap den Ouden, Mercon 
 Peter Bos, regionale brandweer ZHZ 
 Freek van Valk, Van der Valk Ridderkerk 
 Martijn Boelhouwers, Buro Ma-am 
 Jan de Bont, De Bont Solutions BV 
 Carol Hol, Concire 
 Ellen Verkoelen,  Zuid-Hollandse Milieu Federatie 
 Marcel Doodkorte, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
 Arie Dost, gemeente Zwijndrecht 
 Dick Verheijen, gemeente Dordrecht 
 Martin van Engelshoven-Huls, provincie Zuid-Holland.  

 
De vakjury wordt gevormd door: 

 Dirk Sijmons (voorzitter) - directeur H+N+S Landschapsarchitecten en hoogleraar TU Delft 
 Albert van Hattum - associé Boer en Croon 
 Kees Lever - directeur Regionale Zaken, Ministerie van LNV 
 Henk Ovink - directeur Nationale Ruimtelijke Ordening, Ministerie van VROM 
 Renske Peters, directeur Water , Ministerie Ven W 
 Paul Rüpp, gedeputeerde Noord-Brabant 
 Geert Teisman -hoogleraar bestuurskunde EUR en bestuurslid Habiforum 
 Ada Hildekamp - zelfstandig adviseur, oud-bestuurder Noord-Holland. 

 
In het verlengde van de visies van Rotterdam en de Drechtsteden zijn ruimtelijke plannen en projecten 
gedefinieerd, waarover bestuurlijke overeenstemming bestaat. De uitvoering stagneert echter, onder andere 
doordat sommige problemen, zoals de externe veiligheid, nog niet zijn opgelost. De bestuurders in de regio 
stellen zich steeds vaker de vraag hoe bestaande en nieuwe projecten met meer kwaliteit en samenhang kunnen 
worden gepresenteerd. Dat was mede de aanleiding voor deelname aan de Eo Wijersprijsvraag. 
 
De ideeënprijsvraag Deltapoort bestaat uit drie ontwerpopdrachten op drie schaalniveaus: 
Op het hoogste niveau wordt de grootstedelijke agglomeratie van Rotterdam met de Drechtsteden bekeken, 
desgewenst in een ruimere context.  
Het tweede schaalniveau zoomt in op de Deltapoort, het gebied waar Rotterdam en de Drechtsteden tegen elkaar 
aanschuren als tektonische schollen. 
Op het laagste schaalniveau worden de ambities van een deel van de Deltapoort uitvergroot, te weten het land 
van Waal, Devel en Oude Maas (IJsselmonde). 
Deze drie niveaus zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, waarbij het de opgave van de inzenders is om de 
ruimtelijke dynamiek in overeenstemming te brengen met bestaande en nieuwe gebiedskwaliteiten. 
Bovendien is de deelnemers gevraagd hun inzending in een essay te verwoorden en op een A3-pagina samen te 
vatten.   
 
Voor Deltapoort zijn 14 ontwerpen ingediend. Daarvan heeft de streekjury er drie ex aequo als de beste 
aangewezen. Het gaat om 'Deltastad 2040', 'Blauw Bloed' en 'Deltadynamiek'  

 Bij 'Deltastad 2040' dienen de Olympische Spelen als een geweldige triggher. Dat kan een 
hefboomfunctie hebben. Verder is het een mooi uitgewerkt concept, met name op het 2e niveau. 

 'Blauw Bloed' is een mooi verbeeld plan met een veelzijdige aanpak. De aanleg van een doorbraakvrije 
'CO2-dijk' met windmolens vrijwaart de Randstad van waterproblematiek en verenigt een aantal 
infrastructurele functies. Dit ontwerp geeft veel nieuwe mogelijkheden, maar levert waarschijnlijk 
spanning op voor de Hoeksche Waard, omdat deze min of meer bij Rotterdam wordt getrokken. 
Al met al levert het ontwerp een grootse, systeemdoorbrekende aanpak op. Een minpunt is dat de A4-
zuid niet in het plan is opgenomen.  

 'Deltadynamie'k is vooral op het derde niveau (omgeving Devel) erg interessant Het idee van een 
estuarium op die plek is tamelijk revolutionair. 

De streekjury vindt een combinatie van de sterke punten uit deze drie ontwerpen een aantrekkelijk idee. 
 



 
De vakjury heeft 'Kerend Tij' de eerste prijs toegekend en een gedeelde tweede prijs aan 'Blauw Bloed' en aan 
'Overhoekse Waard'. 

 'Kerend Tij' doet veel aan de wateragenda. Het laagste niveau is echter niet goed uitgewerkt en de 
verbindende schakel tussen Rotterdam en Dordrecht ontbreekt. 

 Zowel 'Blauw Bloed' als 'Overhoekse Waard' zijn interessant plannen, maar doordat de A4-zuid 
ontbreekt, geven deze ontwerpen geen antwoord op de infrastructurele problemen in de Deltapoort.. 

 
De streekjury gaat nog in gesprek met de vakjury, over de vraag hoe één en ander met elkaar verbonden kan 
worden. Verder blijft de streekjury met elkaar optrekken, omdat de samenwerking met elkaar erg goed bevallen 
is. Misschien leidt dit wel tot nieuwe allianties op andere gebieden.  
 
De heer Spigt sluit de informatiebijeenkomst om 19.30 uur en dankt alle aanwezigen voor hun inbreng. 
     
 


