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Onderwerp
Verkenning Voorne-Putten mei 2019
Advies
1 . Vast te stellen de Verkenning Voorne-Putten mei 2019.
2. Vast te stellen de brief aan de Regiegroep Voorne-Putten over de Verkenning Voorne-Putten
mei 2019 en te bepalen dat een afschrift zal worden verzonden aan de colleges van
Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard
en Westvoorne waarin een bestuurlijk overleg met de Regiegroep en de vier colleges wordt
aangekondigd.
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Verkenning Voorne-Putten mei 2019.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies
Bijlagen
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-

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

-

en de brief van de Regiegroep Voorne-Putten aan GS van 14 februari 2019
GS-brief aan de Regiegroep Voorne-Putten in afschrift aan de colleges van Burgemeester en
Wethouders en de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne

1

Toelichting voor het College

In de Rapportage 2018 Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland (vastgesteld in de GSvergadering van 1 1 december 2018 en vervolgens aangeboden aan Provinciale Staten (PS) en
besproken in de Statencommissie Bestuur en Middelen op 23 januari 2019) hebben
Gedeputeerde Staten (GS) geconstateerd dat het eiland Voorne-Putten (met de gemeenten
Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne) binnen de Metropoolregio Rotterdam Den
Haag (MRDH) een eigenstandige streek is met forse opgaven en daaraan gekoppeld stevige
ambities. Die ambities, zoals een evenwichtige bevolkingssamenstelling als basis voor een
aantrekkelijk woonklimaat, een duidelijk en herkenbaar landschap als een belangrijke
structuurdrager in het leggen van verbindingen, een keuzepalet aan voorzieningen, werken
dichtbij huis, bereikbaarheid van(uit) de regio en recreatie en toerisme, moeten de vier
gemeenten wel waar zien te maken.
In die rapportage hebben GS benadrukt het belangrijk en noodzakelijk te vinden dat de vier
gemeenten op Voorne-Putten een gezamenlijke bestuurlijke agenda maken van zaken die het
eiland raken. Het is van belang dat de 4 gemeenten gezamenlijk als eenheid optreden bij eiland
brede opgaven wanneer deze aan de orde komen bij de MRDH, de provincie Zuid-Holland of
andere organisaties.
GS willen het regionaal beleid intensiveren in samenspraak met de gemeenten, de
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Om die reden heeft de provincie Zuid-Holland
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 de bijgevoegde verkenning wordt een probleemanalyse van Voorne-Putten geschetst, worden
de resultaten van de verkenning weergegeven en wordt de weg naar een samenwerkingsagenda
geschetst.
Op 14 februari 2014 heeft de Bestuurlijke Regiegroep Voorne-Putten namens de samenwerkende
4 gemeenten op Voorne-Putten richting GS de wens uitgesproken om met de provincie ZuidHolland de opgaven voor het eiland te formuleren. De Regiegroep wil met de provincie overleg
voeren over de wijze waarop dat vorm gegeven kan worden.
Om die reden wordt voorgesteld de huidige beleidsinzet van de provincie op Voorne-Putten te
continueren en met de gemeenten op het eiland te bespreken op welke terreinen intensivering
van de samenwerking gewenst is. Afgaande op de ontvangen signalen vanuit het gebied, de door
de gemeenten gestelde hulpvragen en in aansluiting op de Verkenning vragen de volgende
thema’s op Voorne-Putten om een gezamenlijke aanpak:
· De verwevenheid van verblijfstoerisme en huisvestingsmarkten;
·
·
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De vitaliteit van de kleine kernen;
De profilering van het eiland.

Als de gemeenten bereid zijn gezamenlijk prioriteiten te stellen op deze thema’s dan kan de
provincie van meerwaarde zijn met de inzet van kennis, menskracht, procesmiddelen en het
netwerk. Over de uitwerking en de aanpak van deze thema’s zal nader overleg moeten
plaatsvinden.
GS wordt voorgesteld de Verkenning Voorne-Putten vast te stellen en aan te bieden aan de
Regiegroep Voorne-Putten en de 4 gemeenten op Voorne-Putten, waarbij GS uiteraard bereid
zijn om daarover bestuurlijk overleg te voeren met de gemeenten.
In de brief aan de Regiegroep en gemeenten verwijzen GS ook naar de paragraaf in de
Verkenning waarin wordt ingegaan op de samenwerking van de provincie met de gemeenten op
verschillende schaalniveaus, mede naar aanleiding van het stopzetten van het proces op weg
naar een gezamenlijke werkorganisatie van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.
Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW: n.v.t.
Programma: Programma 4, Bestuur en Samenleving
Financiële risico’s: Er zijn geen financiële risico’s.
Juridisch kader
Het besluit heeft geen juridische gevolgen.

2 Voorafgaande besluitvorming
De Rapportage 2018 Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland is op 1 1 december 2018 door
GS vastgesteld en aangeboden aan PS. De Rapportage is vervolgens besproken in de
Statencommissie Bestuur en Middelen van 23 januari 2019. In die Rapportage is aangegeven dat
een ambtelijke verkenning naar een gebiedsontwikkeling voor Voorne-Putten in volle gang is.
Deze verkenning is inmiddels afgerond en ligt nu ter besluitvorming voor aan GS.

3 Proces
Zie de toelichting onder 1 .

4 Participatie
De provinciale rol in dit proces tot nu toe is de presterende overheid (het 2e kwadrant uit het
Participatiekompas). De provincie heeft het initiatief genomen voor een interne deskstudie en een
ambtelijke verkenning om de belangrijkste opgaven en kritische succesfactoren voor VoornePutten in beeld te brengen. Er zijn op ambtelijk niveau gesprekken gevoerd met de 4
gemeentesecretarissen op Voorne-Putten waarbij een toelichting is gegeven over het proces rond
de verkenning. Voorts zijn er ambtelijk gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers vanuit het
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maatschappelijk middenveld. De 4 gemeentesecretarissen en de coördinator van de Regiegroep
Voorne-Putten hebben vervolgens een impressie van de gesprekken met het maatschappelijk
middenveld en een ambtelijk concept van de Verkenning Voorne-Putten ontvangen.
De Regiegroep Voorne-Putten vraagt aan GS om gezamenlijk de opgaven voor het eiland nader
te formuleren en wil graag overleg voeren met GS over de wijze waarop dat vormgegeven kan
worden. Met de vaststelling door GS van de Verkenning Voorne-Putten en het aanbod aan de vier
gemeenten om te gaan werken aan een samenwerkingsagenda komt de provinciale rol in het 3e
kwadrant uit het Participatiekompas in beeld te weten netwerken, samenwerken en co-creatie met
de gemeenten op Voorne-Putten.

5 Communicatiestrategie
De Verkenning Voorne-Putten wordt gedeeld met de 4 gemeenten op Voorne-Putten en
vervolgens samen met de gemeenten verder uitgewerkt. In deze fase van het proces op weg naar
een samenwerkingsagenda is er geen aanleiding tot actieve communicatie. Zo wordt er geen
persbericht uitgebracht.
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