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Eindtermijn

Onderwerp:
Gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee

Publiekssamenvatting:
De provincie heeft besloten om de samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee in
een gezamenlijk gebiedsprogramma voort te zetten gedurende nog eens vier jaar (2017 –
2020). De provincie en de gemeente werken al sinds 2012 samen met als doel de sociale en
economische vitaliteit van het eiland te ontwikkelen en te versterken. De sleutelopgaven om
dit te bereiken zijn:
 verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en versterken van recreatie en toerisme
 stimuleren van innovatie in visserij, landbouw, recreatie en zorg,
 realiseren van duurzame energie en fungeren als proeftuin voor innovaties
 verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid.
In diverse netwerken werken provincie en gemeente samen met andere overheden,
ondernemers en maatschappelijke organisaties in de uitvoering van concrete projecten die
bijdragen aan de sociale en economische vitaliteit van Goeree-Overflakkee.
Advies:
1. Vast te stellen het Programmaplan Gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee voor de
periode 2017 – 2020.
2. Vast te stellen de financiering van het benodigde procesgeld in de periode 2017 - 2020
van € 100.000 per jaar vanuit reserve Programma Goeree-Overflakkee en de looptijd van
deze reservering te verlengen van 2018 tot 2021.
3. Vast te stellen de GS-brief waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over het
Gebiedsprogramma en het Programmaplan Goeree-Overflakkee.
4. De publiekssamenvatting vast te stellen waarin een korte toelichting wordt gegeven op het
gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee.
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Besluit GS:
vastgesteld met een tekstueel mandaat voor de portefeuillehouder om een passage over het
Haringvliet toe te voegen
Bijlage:
Gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee
Brief aan PS

1 Toelichting voor het College
Zie GS-brief aan PS.

Financieel en fiscaal kader:
Totaalbedrag excl. BTW
Programma
Financiële risico’s

: € 400.000
(voor de periode 2017 t/m 2020)
: Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend
: Er zijn geen financiële risico’s.

Voor de uitvoering van het gebiedsprogramma stelt zowel de provincie als de gemeente ieder
€ 100.000 procesgeld per jaar beschikbaar voor de komende 4 jaar (2017-2020). Dit onder
voorbehoud van het continueren van het programma na de gemeentelijke verkiezingen (maart
2018) en de provinciale verkiezingen (maart 2019). Bij de provincie wordt het jaarlijks procesgeld
gedekt vanuit de Reserve Goeree-Overflakkee.
Inzet van menskracht vindt plaats vanuit de diverse beleidsafdelingen van de provincie en de
gemeente. Inzet van menskracht wordt niet verrekend tussen provincie en gemeente.
De investeringen en/of cofinanciering van concrete projecten op Goeree-Overflakkee komen bij
de provincie uit de reguliere uitvoeringsprogramma’s, subsidies en de investeringsimpuls.
Juridisch kader:
Met dit programmaplan zetten de gemeente en provincie hun samenwerking voort.

2 Proces
Zie GS-brief aan PS. Het programmaplan is gezamenlijk met de gemeente Goeree-Overflakkee
opgesteld en zal ook door het college van Burgemeester en Wethouders worden vastgesteld.

3 Communicatiestrategie
Communicatie-inzet
De communicatie vanuit provincie en gemeente vindt vooral plaats binnen de netwerken en de
projecten van het gebiedsprogramma. Partijen trekken hierin gezamenlijk op.

2/3

PZH-2017-579649714 dd. 21-02-2017

3/3

PZH-2017-579649714 dd. 21-02-2017

