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Inleiding 
De landschappelijke kwaliteit is een belangrijke vestigingsfactor in de Zuidelijke 
Randstad en daarmee ook voor de regio Holland Rijnland. Waterrecreatie vormt 
hierin een significant onderdeel. Een van de kansen om het vestigingsklimaat te 
versterken, is het koppelen van de rivier de Rotte aan de Rijn en de Vliet. Met een 
nieuwe vaarverbinding tussen de Rotte, de Oude Rijn en de Vliet wordt de 
ontbrekende schakel in het recreatief vaarnetwerk van onze regio ingevuld.   
 
Op 25 mei 2016 vond een bestuursconferentie plaats met de bestuurders van 
Provincie Zuid-Holland, de betrokken gemeenten in het gebied van de Rotte, Rijn en 
Vliet, de waterschappen en andere belanghebbende partijen. Tijdens deze 
conferentie is verkend of er bestuurlijk draagvlak is voor een nieuwe waterverbinding 
tussen de Rotte, de Oude Rijn en de Vliet. De uitkomst van deze bijeenkomst was 
positief. De aanwezige bestuurders gaven aan zich hard te willen maken voor een 
(financiële) bijdrage aan de vervolgstap: de opdracht voor een haalbaarheidsstudie.    
 
In het najaar van 2016 formuleerden de verschillende deelnemende partners, 
gezamenlijk de opdracht voor het opstellen van een visie met een haalbaarheids- 
onderzoek. In maart 2017 vond een aanbesteding plaats. De aftrap voor het 
opstellen van een visie en haalbaarheidsonderzoek vond in twee stappen plaats, op 
3 april ambtelijk en op 5 april bestuurlijk.  
 
Opdracht  
Hieronder is beknopt opgenomen de inhoud van de opdracht zoals die is verwoord 
bij de aanbesteding.  
 
Doelstelling 
Het doel van het onderzoek is om de kansen voor het doortrekken van de Rotte naar 
de Oude Rijn en de Vliet te onderzoeken in het perspectief van ruimtelijke en 
economische ontwikkelingen.  
 
Hoofdvraag 
Welke ruimtelijke en economische kansen biedt het doortrekken van de Rotte naar 
de Oude Rijn en de Vliet? 
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Onderzoeksvragen 
 Is het doortrekken van de Rotte naar de Rijn en de Vliet technisch haalbaar? 
 Welke (technische) varianten zijn er om de Rotte met de Rijn en de Vliet te 

verbinden? 
 Welke ruimtelijke kansen doen zich voor als de Rotte met de Rijn en de Vliet 

wordt verbonden? Denk hierbij aan locaties voor gebiedsontwikkeling, 
nieuwe (langzaam) verkeerverbindingen, uitgebreider vaarwegennetwerk et 
cetera. 

 Welke landschappelijke kansen doen zich voor als de Rotte met de Rijn en 
de Vliet wordt verbonden? Denk aan meer biodiversiteit, zoetwaterwinning, 
zoutwater tegengaan, aantrekkelijk landschap. 

 Welke economische kansen doen zich voor als de Rotte met de Rijn en de 
Vliet wordt verbonden?  (sterkere recreatieve economie, kansen voor 
recreatieve sector, grote investeerders).  

 
Uitgangspunten 

 Het gaat om een ontwikkelingen over een termijn van 20-30 jaar. 
 
Resultaten 

 Een visie met haarbaarheidsstudie die antwoord geeft op de vraag of het 
economisch en technisch haalbaar is om de Rotte aan de Oude Rijn en de 
Vliet te verbinden, op welke termijn dat kan en onder welke voorwaarden; 

 Advies over de vervolgstappen na het afronden van de haalbaarheidsstudie.  
 
Uitvoering 
De gemeenten Zoetermeer en Alphen aan den Rijn zijn gezamenlijk trekkers van 
deze opdracht. Gemeente Zoetermeer, met  wethouder Robin Paalvast, is de 
bestuurlijk opdrachtgever. Gemeente Alphen aan den Rijn is de ambtelijk 
opdrachtgever. Naast een ambtelijke werkgroep is er een bestuurlijke werkgroep die 
beide nauw betrokken zijn bij het proces waaraan Holland Rijnland ook aan 
deelneemt.  Om te zorgen voor een goede communicatie over het proces is een 
aparte communicatiegroep ingericht.  
 
Proces 
Het proces zal bestaan uit de organisatie van drie ateliers, te weten op 16 mei, 4 juli 
en 7 september. Gedurende deze dagen wordt door een groep van 25 tot 30 
stakeholders gewerkt aan de uitwerking van de vragen uit de opdracht. Aansluitend, 
aan het eind van de dag, is er de mogelijkheid voor belangstellenden om kennis te 
nemen van de resultaten van de dag en daar aanvulling op te geven. Er zal breed 
worden gecommuniceerd en uitgenodigd voor de bijeenkomsten aan het eind van de 
dag.  
 
Financiële consequenties 
De kosten voor de visie en de haalbaarheidsstudie worden gedragen door een 
bijdrage van de betrokken partijen. Dit zijn: gemeenten Alphen aan den Rijn, 
Lansingerland, Zoetermeer en Zuidplas, provincie Zuid Holland, regio Holland 
Rijnland, metropoolregio Rotterdam Den Haag, Hoogheemraadschap van Rijnland, 
Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, Staatsbosbeheer en 
Recreatieschap Rottemeren. 
 
Extra ondersteuning komt van Zoetermeer (bestuurssecretariaat), Provincie Zuid 
Holland en Holland Rijnland (communicatieadviseur), ondersteuning bij projectstart-
up (Hoogheemraadschap van Rijnland en provincie Zuid-Holland) en gemeente 
Alphen aan den Rijn (opdrachtgever voor het bureau dat dit proces ondersteunt).  
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de economische gevolgen in kaart gebracht. Het visie- en haalbaarheidsonderzoek 
zal op deze aspecten dieper ingaan.  
 
Inwoners in het gebied spelen een actieve rol 
De opdracht voor het opstellen van een visie en het haalbaarheidsonderzoek is 
gegund aan APPM management consultants (APPM). Al voor de zomer zullen zij in 
samenspraak met alle partijen in het gebied een aantal werkateliers organiseren, 
waarbij ook de inwoners van het gebied een actieve rol spelen.  
 
Proces en planning 
Het eerste atelier is te verwachten medio mei 2017; het tweede eind juni 2017. Na 
de zomer worden mogelijke scenario’s verder uitgewerkt, onderzocht en verfijnd. De 
eindrapportage zal naar verwachting in het najaar worden afgerond.  
 
Betrokken partijen 
Bij de officiële opdrachtverstrekking aan APPM zijn bestuurders betrokken van de 
gemeenten Alphen aan den Rijn, Lansingerland, Zoetermeer en Zuidplas, de 
Hoogheemraadschappen Rijnland en Schieland en Krimpenerwaard, Regio Holland 
Rijnland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Provincie Zuid Holland, 
recreatieschap Rottemeren en Staatsbosbeheer betrokken. Wethouder Robin 
Paalvast (Duurzaamheid en groen, gemeente Zoetermeer) zal de centrale 
bestuurder en aanspreekpunt zijn in het traject van de visie en het 
haalbaarheidsonderzoek naar de Rotte-Rijn-Vlietverbinding.    
 
 
 


