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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-698910291 DOS-2016-
0012797

Onderwerp

Samenwerkingsovereenkomst Waterpoort 2020 tot en met 2023

 

Advies

1 . Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst 'Gebiedsgericht samenwerken in Waterpoort

2020 - 2023', inhoudende een voortzetting van de samenwerking binnen Waterpoort met als

doel de versterking van de sociaal-economische slagkracht van het gebied. De Samenwerkings-

werkingsovereenkomst wordt medeondertekend door de partijen de provincies Noord-Brabant,

Zeeland en Zuid-Holland, de gemeenten Goeree-Overflakkee, Moerdijk, Halderberge,

Steenbergen, Bergen op Zoom en Tholen, Waterschap Brabantse Delta, Rijkswaterstaat regio

West Nederland-Zuid, Stichting het Noordbrabants Landschap, Vereniging Natuurmonumenten,

Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO),

Avans Hogeschool, HZ University of Applied Sciences, Breda University of Applied Sciences,

HAS Hogeschool, Rabobanken Oosterschelde, Zuidwest-Brabant, Het Haringvliet en West-

Brabant, Suiker Unie, Evides Waterbedrijf, Brabant Water, Instituut voor Natuureducatie en

Milieu (IVN), Havenbedrijf Moerdijk, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Hiswa Vereniging,

Watersportverbond, Programma DuurzaamDoor, Streekorganisatie Brabantse Wal,

Samenwerkende havens en watersportverenigingen en de Alliantie Zuiderwaterlinie.

2. De Samenwerkingsovereenkomst conform de mandaatregeling AAA40 te laten ondertekenen

door de programmadirecteur Gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee, mr. A.M. Kleij MPA.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit van Gedeputeerde Staten tot het

aangaan van de samenwerkingsovereenkomst ‘Gebiedsgericht samenwerken in Waterpoort

2020 – 2023’.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- Samenwerkingsovereenkomst ‘Gebiedsgericht samenwerken in Waterpoort 2020-2023’

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 1 oktober 2019 -
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1 Toelichting voor het College

De gebiedssamenwerking Waterpoort is in 2011 vanuit de provincie Noord-Brabant ontstaan als

strategische gebiedsontwikkeling en is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een

(provincie)grensoverschrijdende samenwerking tussen publieke partijen, private

ondernemingen, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers. Het doel van

Waterpoort is het stimuleren van de regionale economie van het gebied rond het Volkerak-

Zoommeer. Op 6 maart 2012 hebben Gedeputeerde Staten besloten om deel te nemen aan de

samenwerking. Op 27 juni 2013 is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aangegaan

tussen de provincies, gemeenten en diverse maatschappelijke organisaties. De

samenwerkingsovereenkomst is hernieuwd op 30 juni 2016 en loopt eind 2019 af. In het

Bestuurlijk Overleg Waterpoort van 13 juni 2019 is de opzet van de

samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2020 tot en met 2023 besproken en afgesproken

om deze tijdens de Netwerkbijeenkomst op 10 oktober 2019 te ondertekenen. 

 

Deelname aan Waterpoort ligt in lijn met het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta om de

kansen voor regionale economische ontwikkeling op waterbekkenniveau, in dit geval het

Volkerak-Zoommeer, met betrokken partijen uit te werken. Waterpoort zelf vormt één van de

zes gebiedsnetwerken binnen NLDelta Biesbosch Haringvliet. De deelname van de provincie

Zuid-Holland aan Waterpoort is opgenomen binnen het gebiedsprogramma Goeree-

Overflakkee. Waar het een meerwaarde vormt voor de ontwikkeling van de oostzijde van het

eiland. Daarnaast biedt de samenwerking een platform om ambities met een bovenregionaal

karakter waaronder IBP Vitaal Platteland, NLDelta, Dutch Delta Cruise Port en de Corridor

Rotterdam-Antwerpen te vertalen naar lokaal initiatief.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 40.000,--

Programma   : 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Doel    : 3-3 Beter benut (bebouwd) gebied

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s.

 

De kosten betreffen de proceskosten ten behoeve van de governance en

programmaorganisatie van Waterpoort. De financiering van de proceskosten door de

verschillende partijen van 2020 tot en met 2023 ziet er als volgt uit:

 

 Bijdragen partijen aan proceskosten Waterpoort Werkt

 Organisatie  2020  2021  2022 2023

 Provincie Noord-Brabant  € 100.000  € 100.000  € 100.000  € 100.000

 Provincie Zuid-Holland  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000

 Provincie Zeeland  € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000

 De zes gemeenten uit de   € 60.000  € 60.000  € 60.000  € 60.000
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Bestuurlijke Initiatiefgroep

 Rijkswaterstaat, regio West

Nederland-Zuid
 € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000

 Waterschap Brabantse

Delta
 € 10.000  € 10.000  € 10.000  € 10.000

 Totaal  € 200.000  € 200.000  € 200.000  € 200.000

 

De bijdrage vanuit de provincie Zuid-Holland van in totaal € 40.000 wordt gedekt vanuit de

procesmiddelen van het gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee. De bijdragen worden

overgemaakt naar de provincie Noord-Brabant, die hiervoor een afzonderlijk fonds instelt. De

daadwerkelijke verrekening vindt plaats na ondertekening van de

Samenwerkingsovereenkomst. 

 

Juridisch kader

De samenwerkingsovereenkomst Gebiedsgericht samenwerken in Waterpoort 2020 – 2023

wordt in ambtelijk mandaat aangegaan. Mandaat AAA40 betreft het ambtelijk mandaat om

samenwerkingsovereenkomsten met een financieel belang van maximaal € 50.000,-- aan te

gaan waarbij minimaal één andere overheid betrokken is. Bij deze overeenkomst zijn meerdere

overheidspartijen betrokken. Vanwege het bestuurlijk commitment is de overeenkomst ter

vaststelling aan GS voorgelegd. De programmadirecteur mr. M.P.A. Kleij, MPA ondertekent

conform voornoemde mandaatregeling de samenwerkingsovereenkomst. 

 

De provincie kan niet worden gedwongen tot het leveren van een hogere bijdrage dan

hierboven vermeld. Voorts bestaat de mogelijkheid voor de provincie – evenals andere partijen

– om de samenwerkingsovereenkomst tussentijds eenzijdig op te zeggen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De huidige samenwerkingsovereenkomst (aangegaan door GS op 27 juni 2013 en hernieuwd

op 30 juni 2016) loopt eind 2019 af. In het Bestuurlijk Overleg Waterpoort van 13 juni 2019 is de

opzet van de samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2020 tot en met 2023 besproken

en afgesproken om deze tijdens de Netwerkbijeenkomst op 10 oktober 2019 te ondertekenen. 

 

3 Proces

 

Ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst ‘Gebiedsgericht samenwerken in

Waterpoort 2020 tot en met 2023’ op 10 oktober 2019.

 

4 Participatie

 

 

In de afgelopen acht jaren is een uitgebreid netwerk gevormd in de driehoek Overheid –

Ondernemingen – Burgers. Waar mogelijk is de inbreng van Onderwijs aan de samenwerking
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 toegevoegd.

Binnen de doelen Water en Waternetwerk, Deltanatuur en Landschap, Militair en Religieus

Erfgoed, Landbouw en Streekproducten, Klimaat en Energie en Leefbaarheid heeft dit geleid tot

concrete initiatieven. De komende vier jaar wordt ingespeeld op de vertaling van

maatschappelijke opgaven van klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie en

biodiversiteit naar het gebied.

 

In de samenwerking gaat het bij deze opgaven om het creëren van constructieve verhoudingen

tussen inwoners, marktpartijen en overheid waarmee medeverantwoordelijkheid en mede-

eigenaarschap ontstaat, bij voorkeur gebiedsgericht. Ingezet wordt op het ontwikkelen en delen

van principes voor netwerkend werken en het samenbrengen van gebiedsopgaven met

initiatieven vanuit de regio. Waterpoort blijft daarin een voorbeeld van innovatief en

gebiedsgericht samenwerken. 
 

De organisatie van Waterpoort blijft licht en flexibel. Partijen bepalen samen de koers en

stemmen af in een Bestuurlijke Initiatiefgroep en een Bestuurlijk Overleg. Initiatieven worden

verkend binnen de Ambtelijke Ondersteuningsgroep in combinatie met het Lerend Netwerk. Het

meer inhoudelijk gedreven gebiedsgericht werken vindt plaats in steeds wisselende

samenstelling, toegesneden op de specifieke situatie. De wijze van samenwerken binnen

Waterpoort is nader beschreven in de bijlage ‘Gebiedsgericht Werken in Waterpoort’, te openen

via link https://indd.adobe.com/view/ac9be821 -dc3b-4d2e-882b-cfdda8abf8ad

 

5 Communicatiestrategie

 

Communicatie in het kader van Waterpoort vindt in overleg met de partners plaats. De provincie

Noord-Brabant heeft hierin het initiatief. Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst

zal vanuit de provincie Zuid-Holland een persbericht worden uitgedaan.

https://indd.adobe.com/view/ac9be821-dc3b-4d2e-882b-cfdda8abf8ad
https://indd.adobe.com/view/ac9be821-dc3b-4d2e-882b-cfdda8abf8ad

