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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-585501314 (DOS-2016-

0012797)

Contact

S.B. van der Meulen

070 – 441 61 00

Sb.vander.meulen@pzh.nl

J.M.C. Kerklaan

070 - 441 68 74

Jmc.kerklaan@pzh.nl

Onderwerp:

Gebiedsprogramma Hoeksche Waard 2017 - 2020

Publiekssamenvatting:

Hoeksche Waard en Provincie versterken samenwerking

Gedeputeerde Staten hebben besloten om het gebiedsprogramma Hoeksche Waard 

‘Hoeksche Waard werkt: dé voedingsbodem voor de Randstad’ vast te stellen.

Het programma levert een positieve bijdrage aan de economische ontwikkeling en vitaliteit 

van de regio, de leefomgeving en het welzijn van de inwoners van de Hoeksche Waard. 

Samen met ondernemers en het maatschappelijk middenveld gaan provincie en regio aan 

de slag met opgaven aan de hand van 5 thema’s; Duurzame landbouw, Energie, 

Bereikbaarheid, Natuur en recreatie en Demografische ontwikkelingen.

Samen worden opgaven en kansen tot uitvoering gebracht .

Advies:

1. Vast te stellen het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard voor de periode 2017 – 2020;

2. In te stemmen met de financiering van het benodigde procesgeld in de periode 2017 -

2020 van € 100.000 per jaar vanuit programma 3: aantrekkelijk en concurrerend;

3. Vast te stellen de GS-brief waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over het 

Gebiedsprogramma Hoeksche Waard;

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de vaststelling Gebiedsprogramma 

Hoeksche Waard 2017 – 2020.

Besluit GS:
Vastgesteld met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om de passages over de 
dekking van de projecten nader te specificeren. Voor enkele projecten zal een voorstel voor de 
financiering worden opgenomen in de Begroting, en voor sommige projecten wordt de 
financiering gefaseerd.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: J.M.C. Kerklaan / S.B. van der Meulen Akkoord

Ambtelijk opdrachtgevers:

M.L.E.F. Hoogendoorn - Bruins Slot

J.A.J. Delmeire digitaal

Programmadirecteur A.M. Kleij

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: 

J.F. Weber

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A 20 juni 2017
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Bijlagen:

- Gebiedsprogramma Hoeksche Waard 2017 – 2020

- GS-brief aan PS

- Werkdocument formats Gebiedsprogramma Hoeksche Waard (peildatum 18 april 2017)

1

Toelichting voor het College

Zie GS-brief aan PS

Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag excl. BTW : € 400.000 (voor de periode 2017 t/m 2020)

Programma : PROG3 - Aantrekkelijk en Concurrerend

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Voor de uitvoering van het gebiedsprogramma stelt zowel de provincie als de regio 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  

procesgeld gedekt vanuit het budget voor gebiedsgericht werken in programma 3.

Ook wordt er door de provincie vanuit afdeling APP 2,5 fte ingezet t.b.v. het programmateam 

Gebiedsprogramma Hoeksche Waard om processen te versnellen. Daarnaast wordt 

personele inzet vanuit de diverse beleidsafdelingen van de provincie en de gemeenten 

geïntensiveerd. Inzet van menskracht wordt niet verrekend tussen provincie en regio. 

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

reguliere uitvoeringsprogramma’s en subsidies.

Juridisch kader:

Met dit programmaplan bekrachtigen de gemeente en provincie hun samenwerking.

2 Proces

Zie GS-brief aan PS. Het programmaplan is gezamenlijk met de regio Hoeksche Waard 

opgesteld en is ook door de colleges van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard, de 

ondernemersvereniging Hoeksche Waard en LTO-Noord afdeling Hoeksche Waard 

vastgesteld. Op 18 april 2017 is het gebiedsprogramma Hoeksche Waard in Gedeputeerde 

Staten gebracht. Op dat moment is het stuk aangehouden omdat er door de regio op het 

laatste moment een extra opgave werd toegevoegd. Na bestuurlijk overleg (gedeputeerden 

Weber en Van der Sande met de portefeuillehouders Hoeksche Waard) is nu besloten deze 

opgave op te nemen en het gebiedsprogramma opnieuw ter vaststelling te agenderen voor 

Gedeputeerde Staten.
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3 Communicatiestrategie

Voor de zomer wordt een feestelijk moment voor de ondertekening van de samenwerking 

gepland. Een gezamenlijk persbericht wordt met de regio opgesteld en op de dag van de 

ondertekening verstuurd. Een netwerkbijeenkomst wordt in oktober 2017 gepland voor de partijen 

die bij het gebiedsprogramma betrokken zijn.
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