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S.B. van der Meulen

070 - 441 6100

Sb.vander.meulen@pzh.nl

J.M.C. Kerklaan

070 - 4416874

Onderwerp

Voortgangsrapportage Gebiedsprogramma Hoeksche Waard

Publiekssamenvatting

Gedeputeerde Staten hebben op 20 juni 2017 het Gebiedsprogramma Hoeksche 

Waard werkt: dé voedingsbodem voor de Randstad, vastgesteld. 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 zijn provincie en regio aan de slag gegaan met opgaven aan de 

hand van vijf thema's: Duurzame Landbouw, Energie, Bereikbaarheid, Natuur en Recreatie en 

Demografische Ontwikkelingen. Samen worden opgaven en kansen tot uitvoering gebracht. De 

voortgang van het Gebiedsprogramma is aan Provinciale Staten gestuurd. 

Advies

1. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten, waarin Provinciale Staten over de 

voortgang van het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard worden geïnformeerd.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de voortgang van het 

Gebiedsprogramma Hoeksche Waard.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen

GS brief GS aan Provinciale Staten inzake de Voortgang Gebiedsprogramma Hoeksche Waard

Paraaf voor agendering

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

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Hoogendoorn - Bruins Slot, MLEF digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Weber, JF / J. Baljeu

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 21 november 2017 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

In de commissievergadering van 6 september 2017 heeft Gedeputeerde Vermeulen de 

commissie Bestuur en Middelen een update in december 2017 toegezegd van de voortgang van 

het gebiedsprogramma Hoeksche Waard. In de GS brief aan Provinciale Staten wordt kort de 

stand van zaken weergegeven van de voortgang van de opgaven uit het gebiedsprogramma. De 

Stuurgroep Gebiedsprogramma Hoeksche Waard heeft de uitgebreide versie van de 

voortgangsrapportage op 27 oktober 2017 vastgesteld. De voortgangsrapportage is geplaatst op 

de website van het Gebiedsprogramma.

Financieel en fiscaal kader

Voor de uitvoering van het gebiedsprogramma hebben zowel de provincie als de regio ieder 

€ 100.000 procesgeld per jaar beschikbaar gesteld voor de looptijd van het 

gebiedsprogramma 2017 – 2020. Zie besluit van GS van 20 juni 2017. 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.

Juridisch kader

De voortgangsrapportage betreft een feitelijk verslag van de ontwikkelingen en stand van zaken, 

derhalve zijn er geen juridische consequenties. 

2 Proces

PS worden geïnformeerd door middel van een GS-brief 

3 Communicatiestrategie

De GS brief aan PS wordt geplaatst op de website https://www.zuid-

holland.nl/onderwerpen/lokaal-bestuur/hoeksche-waard-0/
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