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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-599573483 (DOS-2016-

0012797)

Contact

S.B. van der Meulen

070 - 441 6100

Sb.vander.meulen@pzh.nl

Onderwerp:

Manifest Landschapstafel Natuur en Recreatie Haringvliet “Haringvliet in een Stroomversnelling”

Publiekssamenvatting:

Op 30 juni 2017 ondertekent de provincie Zuid-Holland het Manifest Landschapstafel Natuur en 

Recreatie Haringvliet: Haringvliet in een stroomversnelling. Provincie Zuid-Holland ondertekent 

het Manifest samen met de partners in de regio: de betrokken gemeenten, partijen van het 

Droomfonds, Recron, IVN, Hoekschewaards Landschap en Natuur- en recreatieschap 

Zuidwestelijke Delta. Via de ondertekening onderstrepen we de gezamenlijke ambities van het 

programma ‘Haringvliet in een Stroomversnelling’. Het stimuleren van de biodiversiteit in het 

gebied en het beter bereikbaar en beleefbaar maken van het Haringvliet staan hierbij centraal. 

Het programma draagt daarmee bij aan de provinciale doelstellingen zoals die zijn vastgesteld in 

de Beleidsvisie Groen en het Uitvoeringsprogramma Groen 2016.

Advies:

1. Het Manifest Landschapstafel Natuur en Recreatie Haringvliet: “Haringvliet in een 

Stroomversnelling” aan te gaan met de partijen: Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 

(namens de gemeenten Binnenmaas, Oud-Beijerland, Cromstrijen, Korendijk en Strijen), de 

gemeenten Goeree-Overflakkee, Nissewaard en Hellevoetsluis, de partners van het Droomfonds 

(Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, 

Stichting Ark en Sportvisserij Nederland), Recron, IVN, Hoekschewaards Landschap en Natuur-

en recreatieschap Zuidwestelijke Delta;

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting omtrent het aangaan van het Manifest 

Landschapstafel Natuur en Recreatie Haringvliet.

Aangezien de Commissaris van de Koning bevoegd is, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, 

op grond van artikel 176 van de Provinciewet de juridische binding aan te gaan, is het advies om   

de heer J.F. Weber, gedeputeerde energie, natuur en recreatie, landbouw en het

Gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee te machtigen om het Manifest Landschapstafel Natuur 

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: S.B. van der Meulen Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Damen, JH digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 20 juni 2017

PZH-2017-599573483 dd. 20-06-2017



2/3

en Recreatie Haringvliet: “ Haringvliet in een stroomversnelling” namens de Provincie Zuid-

Holland te ondertekenen.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen:
- Manifest Landschapstafel Natuur en Recreatie Haringvliet: “Haringvliet in een     
Stroomversnelling”
- machtiging_CdK_Smit ondertekening Manifest Haringvliet in een stroomversnelling

1 Toelichting voor het College

De provincie Zuid-Holland werkt in de Landschapstafel Natuur en Recreatie Haringvliet samen 

met partners aan de ambities van het programma “Haringvliet in een Stroomversnelling”. Op

6 januari 2017 heeft provincie Zuid-Holland een subsidiebeschikking afgegeven voor dit 

programma aan de Landschapstafel Natuur en Recreatie Haringvliet. Hiermee verleent de 

provincie als deelnemende partij in de Landschapstafel subsidie aan regionale partijen voor 

de uitvoering van gebiedsgerichte meerjarige programma’s. Gemeente Goeree-Overflakkee 

heeft als penvoerder de subsidieaanvraag ingediend. 

De uitvoerende partijen aan de Landschapstafel tekenen in juni een samenwerkings-

overeenkomst (SOK). Hierin worden juridisch en financieel de formele afspraken tussen 

penvoerder (Goeree-Overflakkee) en uitvoerende partijen van de Landschapstafel vastgelegd. De 

provincie is net als een aantal andere partners geen uitvoerende partij en tekent daarom de SOK 

niet. Deze partners delen echter wel de ambitie van het programma. Het voorstel van de

Landschapstafel is om daarom ook een Manifest te tekenen met alle partijen die een bijdrage 

(willen) leveren aan de samenwerking rond het Haringvliet. 

Doel van de samenwerking is om van het Haringvliet een trekpleister te maken voor mens, dier en 

plant op een wijze die natuur en regio versterkt. Partners streven naar een samenwerking met 

brede maatschappelijke betrokkenheid vanuit de overtuiging dat deze zal leiden tot meerwaarde, 

synergie en het activeren van energie en creativiteit. Provincie Zuid-Holland is in dit kader dus 

partner en één van de partijen die het Manifest ondertekent. Met het Manifest worden doelen (op 

hoofdlijnen) en de samenwerking bevestigd. Er worden geen juridische en financiële afspraken 

vastgelegd. Op deze wijze ondersteunt de provincie ook als partner de ontwikkelingen rond het 

Haringvliet. Tevens wordt aangegeven dat andere partijen zich kunnen aansluiten. Dit laatste is 

ook een wens van PS.

Financieel en fiscaal kader:

De Commissaris van de Koning is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op 

grond van artikel 176 van de Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond 

van de door de CdK afgegeven machtiging wordt  de heer J.F. Weber, gedeputeerde energie, 
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natuur en recreatie, landbouw en het Gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee gemachtigd om 

het Manifest Landschapstafel Natuur en Recreatie Haringvliet: “ Haringvliet in een 

stroomversnelling” namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

Juridisch kader:

De Commissaris van de Koning is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op 

grond van artikel 176 van de Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond 

van de door de CdKafgegeven machtiging wordt gedeputeerde J.F. Weber gemachtigd om het 

Manifest Landschapstafel Natuur en Recreatie Haringvliet: “ Haringvliet in een stroomversnelling” 

namens de Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

2 Proces

De volgende partijen tekenen het Manifest: de provincie Zuid-Holland, het 

Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (namens de gemeenten Binnenmaas, Oud-Beijerland, 

Cromstrijen, Korendijk en Strijen), de gemeenten Goeree-Overflakkee, Nissewaard en 

Hellevoetsluis, de partners van het Droomfonds (Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, 

Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, Stichting Ark en Sportvisserij Nederland), 

Recron, IVN, Hoekschewaards Landschap en Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta.

3 Communicatiestrategie

Op 30 juni 2017 tekenen de partners van de Landschapstafel  het Manifest. Een persbericht wordt 

in samenwerking met de partners opgesteld. Contactpersoon is de communicatie-adviseur van 

het thema Landschap. 
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