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Hierbij sturen wij u ter informatie het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard ‘Hoeksche Waard 

werkt: dé voedingsbodem voor de Randstad’.

Met het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard intensiveren de regio en de provincie de 

samenwerking. De samenwerking past in de lijn van motie 609, waarin u Gedeputeerde Staten 

oproept om het regionaal beleid en de regionale samenwerking te intensiveren. 

Het doel van het gebiedsprogramma is een positieve bijdrage leveren aan de economische 

ontwikkeling en vitaliteit van de regio, de omgevingskwaliteit en het welzijn van de inwoners 

van de Hoeksche Waard. De opgaven die opgenomen zijn in het gebiedsprogramma dragen 

hier aan bij. Samen met ondernemers en het maatschappelijk middenveld gaan provincie en 

regio aan de slag met opgaven aan de hand van vijf thema’s:

• Duurzame landbouw

• Energie

• Bereikbaarheid

• Natuur en recreatie 

• Demografische ontwikkelingen

De thema’s zijn gezamenlijk met de regio bepaald. Vanuit de regio zijn naast de vijf gemeenten 

en het samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard ook de ondermersvereniging Hoeksche Waard 

en LTO-Noord afdeling Hoeksche Waard betrokken in het proces en bij de keuze voor de 

opgaven. Deze partijen hebben zitting in de stuurgroep voor het gebiedsprogramma.

De Hoeksche Waard en de provincie werken op veel gebieden al samen aan opgaven waar de 

regio voor staat. Het Gebiedsprogramma heeft niet als doel om tot een nieuwe gebiedsvisie te 

komen, maar juist vanuit de verschillende visies te komen tot gezamenlijke samenhangende 
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opgaven, zodat de opgaven en kansen met een versnelling en verbreding tot uitvoering gebracht 

kunnen worden. 

Het programma speelt in op de Hoeksche Waard als anticipeerregio: een gebied waar in de 

toekomst naar verwachting sprake zal zijn van een bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing. 

Het programma draagt bij aan de regionale economische ontwikkeling van de Hoeksche Waard 

en aan de realisatie van opgaven voor een vitale leefomgeving, duurzame landbouw, natuur, 

recreatie en economie, duurzame energie en bereikbaarheid. De ambitie van partijen is om de 

kansen die er zijn voor het gebied om de vitaliteit een impuls te geven optimaal te benutten.

De toegevoegde waarde van het gezamenlijke gebiedsprogramma is de integrale opzet en de 

inzet op het proces bij complexe processen/projecten waarbij diverse partners en 

organisatieonderdelen van de provincie en de regio betrokken zijn. De komende vier jaar (2017 –

2020) zetten de regio en de provincie ieder afzonderlijk € 400.000,= in om deze processen aan te 

jagen. Bij de provincie wordt het procesgeld (2017-2020) gefinancierd vanuit programma 3

aantrekkelijk en concurrerend.

De investeringen en/of cofinanciering van concrete projecten komen bij de provincie uit de 

reguliere uitvoeringsprogramma’s en subsidies. In het gebiedsprogramma staan nog 

verschillende ongedekte posten. Dekking voor concrete projecten is opgenomen in het voorstel 

inzet investeringsimpulsen Gebiedsgericht Werken Regionaal Investeringsprogramma waarover u 

op 28 juni besluit. 

Het programmaplan is ook door de colleges van de vijf gemeenten, de ondernemersvereniging 

Hoeksche Waard en LTO Noord afdeling Hoeksche Waard vastgesteld. U zult gedurende het 

programma nader geïnformeerd worden over de voortgang van het programma en de evaluaties.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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