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11 juli 2022 
Onderwerp: Rietputten 
 
Nagekomen bijdrage van de Provincie Zuid-Holland met antwoorden op vragen van Dick 
Brand over De Rietputten  
 
Mede ingegeven door de reactie van Vogelbescherming Nederland van 2 juni jl. zijn mijn 
vragen aan het bestuur van de provincie Zuid-Holland:  

1. Wat is de bemoeienis en de verantwoordelijkheid van de provincie Zuid-Holland 

voor het terrein van De Rietputten nadat het tracé van de Blankenburgtunnel er 

van was losgekoppeld? 

De gronden van de Rietputten zijn eigendom van staatsbosbeer en in erfpacht 

gegeven aan de Stichting Erfpachtrechten Groengebieden Midden Delfland en 

worden beheerd door het Corporatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland 

(CBG). Na oplevering van het project (waterharmonica) blijft het gebied in beheer 

bij Staatsbosbeheer, die het beheert namens de CBG. Hiervoor ontvangen zij 

beheersubsidie via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). 

 

De provincie ziet er op toe dat het gebied van de Rietputten planologisch 

beschermd wordt/blijft als natuur. Na realisatie zal de provincie zorgen voor een 

aanpassing van de NNN-begrenzing (Natuurnetwerk Nederland) op de kaart bij 

de provinciale omgevingsverordening. 

 

2. Met de vervolgvraag over het gronddepot: Wat wordt de bestemming van het 

gronddepot ten oosten van het Volksbos nadat het Blankenburgtunnel project is 

voltooid? 

Er is bij Provincie Zuid-Holland niets bekend over een andere toekomstige 

bestemming, na het tijdelijke gebruik als gronddepot. De huidige bestemming van 

het terrein kunt u inzien op: www.ruimtelijkeplannen.nl   

 

3. Met de vervolgvraag over de aangelegde werkwegen: Door het terrein van De 

Rietputten lopen twee voor het tunnelproject aangelegde werkwegen voor 

grondtransport tussen het project en het gronddepot gelegen ten oosten van het 

Volksbos. Naast de bebording van Vereniging Natuurmonumenten die daar niet 

meer terecht aanwezig is en een bord dat herinnert aan de publieksactie 

(Stichting Groeiend Verzet in de Lickebaert) die in 1992 tot het Volksbos leidde is 

er nog een derde bord aanwezig. Dit is van aannemerscombinatie Baak. Op dit 

bord wordt gesteld dat de aangelegde werkwegen na afloop van het project weer 

worden opgeruimd. Vraag aan de provincie Zuid-Holland: Is het de provincie 

Zuid-Holland die daar op toeziet? En indien dat niet het geval is: Wie ziet daar 

dan wel op toe? 

In antwoord op uw eerste deelvraag, het is niet provincie Zuid-Holland die toeziet 

op het verwijderen van de wegen. Dan de 2 werkwegen: 

https://waterweg-noord.knnv.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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De werkweg door de Rietputten is onder verantwoordelijkheid van het 

Hoogheemraadschap van Delfland aangelegd en zal na afronding van het project 

worden overgedragen in beheer aan Staatsbosbeheer. Zij zullen ook toezien op 

oplevering van het gebied passend bij de functie als onderdeel van de 

Waterharmonica en het NNN. Mogelijk worden (delen van) de werkwegen na 

afloop gebruikt als onderhoudspaden die voor beheer en onderhoud noodzakelijk 

zijn. 

De werkweg langs de Rietputten, buiten NNN, naar het gronddepot is aangelegd 

onder verantwoordelijkheid van BAAK. Het terrein is eigendom van 

Staatsbosbeheer en zij zullen toezien op het verwijderen van de weg, verder is 

voor de weg vergunning verleend door het Hoogheemraadschap en/of gemeente 

Vlaardingen, zij is/zijn verantwoordelijk voor het toezicht.  

 

4. Tot slot is mijn vraag hoe de Provincie Zuid-Holland haar verantwoordelijkheid 

voor de zorg voor plant en dier in De Rietputten en directe omgeving tijdens het 

gehele traject van de genoemde projecten invult. En kan hier ook de reactie van 

Vogelbescherming Nederland van 2 juni jl. in meegenomen worden? 

De provincie heeft een betrokkenheid bij het toetsen van de benodigde 

compensatie van het NNN, daar waar deze afneemt door de aanleg van de 

Blankenburgverbinding. De benodigde  NNN-compensatie is opgenomen in het 

Tracé-besluit voor aanleg van de BBV. Ons kader hierbij is het NNN-beleid zoals 

opgenomen in de Omgevingsverordening en de beleidsregel Compensatie 

Natuur, Recreatie en Landschap Zuid-Holland 2013. Voor de Rietputten geldt dat 

deze wordt gecompenseerd in samenhang met het project waterharmonica van 

het Hoogheemraadschap van Delfland.  

 

Naast het provinciale NNN-beleid moeten de werkzaamheden in en rondom de 

Rietputten ook voldoen aan de Wet Natuurbescherming. Het gaat dan m.n. om 

soortenbescherming en bescherming houtopstanden. De uitvoering van de Wet 

natuurbescherming heeft de provincie neergelegd bij de omgevingsdienst 

Haaglanden (ODH) voor vergunningverlening/ontheffing en de omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid (OZHZ) voor handhaving. De uitvoerder/opdrachtgever van 

een project is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een vergunning/ontheffing, 

bij de ODH, in het kader van de Wet natuurbescherming. De OZHZ houdt toezicht 

op de correcte naleving van de wetgeving inzake soorten en houtopstanden. Als 

er niet volgens deze regels of met onvoldoende aandacht voor de aanwezige 

natuur gewerkt wordt, is de OZHZ bevoegd om in te grijpen. Zij doet dit veelal 

steekproefsgewijs. 


