
Aan de Regiegroep Voorne-Putten


t.a.v. de voorzitter,                       

Postbus 13

3220 AA HELLEVOETSLUIS


Onderwerp

Verkenning Voorne-Putten mei 2019

Geachte heer           ,


Gedeputeerde Staten

        

                

                  

                      

               

                  

                    

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602

2509 LP  Den Haag

T 070 - 441 66 11

www.zuid-holland.nl

Datum

Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk

PZH-2019-689231922

DOS-2017-0005919

Uw kenmerk

Bijlagen

1

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.

In uw brief van 14 februari 2019 berichtte u ons dat door de gezamenlijke gemeenten op Voorne-

Putten veel werk is verzet om inhoud te geven aan de samenwerking op Voorne-Putten. U wijst

daarbij op uw Overdrachtsdocument 2018 over de intergemeentelijke samenwerking op Voorne-

Putten (april 2018) en de samenwerking op belangrijke, gemeentegrensoverschrijdende projecten

die in de nieuwe bestuursperiode door de gemeenten is opgepakt. Als regiegroep voert u een

discussie over de invulling van de samenwerking in de toekomst op het eiland.

In de u bekende Rapportage 2018 Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland (december 2018)

benadrukten wij het belangrijk en noodzakelijk te vinden dat de vier gemeenten op Voorne-Putten

een gezamenlijke bestuurlijke agenda maken van zaken die het eiland raken. Van belang is ook

dat de gemeenten als eenheid optreden bij eilandbrede opgaven wanneer deze aan de orde

komen bij de MRDH, de provincie of andere organisaties. In onze rapportage las u dat een

ambtelijke verkenning naar een gebiedsontwikkeling voor Voorne en Voorne-Putten in volle gang

is. Bijgaand treft u de recent afgeronde Verkenning Voorne-Putten aan. Wij hebben voor dit

gebied het initiatief genomen om middels een interne deskstudie en een ambtelijke verkenning in

beeld te brengen wat de belangrijkste opgaven en kritische succesfactoren zijn voor Voorne-

Putten waaraan het eiland zou moeten werken om zich optimaal voor te bereiden op de

toekomst. In deze verkenning gaan wij ook in op de samenwerking van de provincie met de

gemeenten op verschillende schaalniveaus.

U geeft aan met ons de opgaven voor het eiland nader te willen formuleren en overleg te wensen

over de wijze waarop dat kan worden vormgegeven. Wij vinden dat een prima initiatiefen willen

graag in overleg met uw Regiegroep en/of de vier colleges van burgemeester en wethouders.


In de bijgevoegde Verkenning treft u een voorzet voor een mogelijke samenwerkingsagenda aan

die wij graag betrekken bij het beoogde bestuurlijk overleg.

PZH-2019-689231922 dd. 14-05-2019



Ons kenmerk

PZH-2019-689231922

2/2

Wij zullen zo spoedig mogelijk een afspraak voor een bestuurlijk overleglaten inplannen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,


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

Bijlagen:

- Verkenning Voorne-Putten mei 2019 inclusief een verbeelding gebiedsopgaven Voorne-Putten

en de brief van de Regiegroep Voorne-Putten aan Gedeputeerde Staten van 14 februari 2019

Afschrift aan:

- Gemeenteraad en burgemeester en wethouders van Brielle

- Gemeenteraad en burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis

- Gemeenteraad en burgemeester en wethouders van Nissewaard

- Gemeenteraad en burgemeester en wethouders van Westvoorne
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