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Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Met deze brief spreken wij onze steun uit voor het initiatief van de gemeente Goeree-Overflakkee

om een Regiodeal in te dienen bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Desgewenst kunt u deze brief als bijlage bij uw in te dienen regiodeal voegen.

 

Het eiland heeft de afgelopen jaren te maken met verschillende uitdagingen. Denk aan een

bevolkingsgroei die stabiliseert, sterke vergrijzing en ontgroening. Verschuiving van inwoners van

de kleine naar de grote kernen leidt tot afnemende draagkracht en druk op voorzieningen – en

daarmee tevens druk op de sociaal-maatschappelijke structuren. Ook de economische activiteit

en dynamiek staan onder druk.

 

Om deze trend te keren zet de gemeente in op (kwalitatieve) groei om zo de sociaal –

economische vitaliteit te behouden. Goeree-Overflakkee streeft naar het toekomstbeeld van een

sterk energieneutraal eiland waar gezonde voedsel(productie) en duurzame energiewinning

bepalend zijn voor de economische groei in de regio.

 

De provincie Zuid-Holland ondersteunt deze ambitie en zijn van mening dat gemeente, provincie

en het Rijk door samenwerking, integrale ontwikkelkracht en met gerichte investeringen het

verschil kunnen maken. In dit licht ondersteunt de provincie Zuid-Holland het initiatief van de

gemeente Goeree-Overflakkee. 

 

Regiodeal

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft in de Eilandvisie de thema’s “Eilanditeit”,

maatschappelijke balans, kwaliteit, duurzaamheid, innovatie en verbindingen vastgesteld. Vanuit

deze thema’s is het de ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn als gevolg van

energiebesparing en duurzame energieopwekking uit zon, zee en wind. Goeree-Overflakkee
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streeft ernaar niet alleen zelfvoorzienend te zijn, maar ook energieleverancier te worden, wanneer

de komende jaren de hoeveelheid opgewekte elektriciteit verder wordt vergroot. 

Gezamenlijk met de FOGO (Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee),

vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-

Overflakkee wordt de economische strategie “Smart Water” uitgevoerd. Deze strategie heeft tot

doel de economische ontwikkeling te versnellen door toepassing van innovatieve (water)

technologieën (in de leef-, voedsel- en energiesectoren) op Goeree-Overflakkee. Het stimuleren

van de waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee past bij de thema’s van de Eilandvisie en sluit

naadloos aan bij de gezamenlijke economische strategie “Smart Water”. Vanuit Smart Water

wordt ook de verbinding gelegd naar de lokale ondernemers en onderwijsinstellingen om op deze

manier de (lokale) economische ontwikkelingen te versnellen. Het programma verbindt,

ondersteunt en activeert daar waar kansen liggen, waardoor het significant bijdraagt aan het

realiseren van 1 .600 banen op Goeree-Overflakkee voor 2025. 

 

De provincie werkt in dit perspectief graag samen met de gemeente en het Rijk en betuigt

middels deze brief haar steun aan het initiatief van de gemeente Goeree Overflakkee.

Samenwerking op integrale ontwikkelkracht en investeringskracht, verbinden van lokale en

bovenregionale netwerken of programma’s en verzilveren van kansen en projecten die bijdragen

aan de sociale en economische vitaliteit. 

 

Ondersteuning sluit aan op de verschillende onderwerpen waarop de provincie Zuid-Holland al

nauw samenwerkt met de gemeente. Denk hierbij aan het gebiedsprogramma Goeree-

Overflakkee, Smart Water, Landschapstafel Haringvliet, Groene Cirkel Akkerbouw, Proeftuin van

energietransitie: Energy Island. Met daarbij horende onderwerpen: windopgave, pilot

zonnevelden, getijdencentrale, energy highway (N59) en het waterstofconvenant/programma

H2GO. De ontwikkeling van vergroeningsroutes voor waterstof is van wezenlijk belang voor onze

economie en voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. Een duidelijk profiel en

positionering van het waterstofcluster Zuidwest in de nationale routekaart is een gewenst

resultaat.

 

Na onze steun en betrokkenheid te hebben uitgesproken middels deze brief, zien wij graag de

door u ingediende regiodeal Goeree-Overflakkee tegemoet. 

 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

 


