
1 /4

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-749139616 DOS-2017-
0003540

Onderwerp

Samenwerkingsovereenkomst Kust Zuid-Hollandse eilanden

 
Advies

1 . Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst Kust Zuid-Hollandse eilanden met gemeente

Westvoorne, waterschap Hollandse Delta, gemeente Goeree-Overflakkee, ministerie van

Infrastructuur en Waterstaat, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands landschap, Havenbedrijf

Rotterdam, gemeente Hellevoetsluis, gemeente Brielle, gemeente Nissewaard en het

recreatieschap Voorne-Putten.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting betreffende het aangaan van de

Samenwerkingsovereenkomst Kust Zuid-Hollandse eilanden.

 

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is

de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan

mevrouw J.N. Baljeu gedeputeerde water van de Provincie Zuid-Holland, om namens de

Provincie Zuid-Holland de “Samenwerkingsovereenkomst Kust Zuid-Hollandse eilanden” met

gemeente Westvoorne, waterschap Hollandse Delta, gemeente Goeree-Overflakkee, ministerie

van Infrastructuur en Waterstaat, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands landschap, Havenbedrijf

Rotterdam, gemeente Hellevoetsluis, gemeente Brielle, gemeente Nissewaard en het

recreatieschap Voorne-Putten te ondertekenen.

 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
 

1 . SOK Kust ZHE_16072020 definitief
2. Machtiging CdK

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 1 september 2020 1 september 2020
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1 Toelichting voor het College

 

De kust in het gebied tussen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee is langzaam aan het

verzanden. Dit proces is waarschijnlijk al in gang gezet door de aanleg van de deltawerken en is

versneld door de aanleg van de Maasvlakte. Als de trend zich doorzet, dreigt er een waddenkust

te ontstaan, hetgeen gevolgen heeft voor waterveiligheid, natuur (zowel op het land als in de

Voordelta) en economie, recreatie en toerisme. Op initiatief van de gemeente Westvoorne is

daarom een coalitie gevormd met een 12-tal betrokken partijen, waaronder provincie Zuid-Holland

(PZH). 

 

Deze coalitie bestaat verder uit: gemeente Westvoorne, waterschap Hollandse Delta, gemeente

Goeree-Overflakkee, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Natuurmonumenten, Zuid-

Hollands landschap, Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Hellevoetsluis, gemeente Brielle,

gemeente Nissewaard en het recreatieschap Voorne-Putten. Deze coalitie wordt aangestuurd

wordt door een stuurgroep waarin gedeputeerde Baljeu namens de PZH zitting heeft. Gemeente

Westvoorne, gemeente Goeree-Overflakkee, ministerie van Infrastructuur en Milieu en

waterschap Hollandse Delta zitten ook in de stuurgroep.

 

De komende tijd wordt een onderzoeksfase gestart om de problematiek van de kustverzanding te

verkennen, en ook een beter beeld te krijgen van de gevolgen. Daarna worden op basis van het

onderzoek gezamenlijk conclusies getrokken. Er spelen meerdere belangen en het is niet op

voorhand duidelijk welk effect de verzanding op deze belangen heeft. Uiteindelijk is dus een

integrale afweging op bestuurlijk niveau nodig.

 

Voor deze onderzoeksfase is een samenwerkingsovereenkomst (SOK) opgesteld met daarin o.a.

afspraken over de doelstelling van het onderzoek, de organisatie van de coalitie en de financiële

bijdragen van partijen. 

 

Voor het gezamenlijk definiëren van de onderzoeksfasen, het vertalen daarvan in opdrachten

voor onderzoek en de aansturing van het onderzoeksbureau, wordt een procesmanager

aangesteld. Deze wordt door de provincie Zuid-Holland geleverd vanuit de eigen formatie als in-

kind bijdrage aan het project. De totale kosten van het onderzoek (inclusief de kosten van de

procesmanager) bedragen 338.500 euro exclusief BTW. Hiervan betaalt de provincie in totaal

162.506 euro, 74.000 euro als financiële bijdrage en 88.506 euro als in-kind bijdrage in de vorm

van de loonkosten van de procesmanager. Het onderzoek wordt door de gemeente Westvoorne

namens alle partijen uitbesteed aan een adviesbureau. 

 

In de SOK gaat de provincie de volgende afspraken aan:

- Er wordt ten behoeve van de begeleiding van de onderzoeksfase door de provincie een

procesmanager ter beschikking gesteld, die 1341 uur aan het onderzoek mag besteden.

Daarmee hangt een bedrag van maximaal 88.506 euro aan loonkosten samen.

- De provincie betaalt in oktober 2020 37.000 euro en in januari 2021 eveneens 37.000

euro ten behoeve van het onderzoek. Deze bedragen zijn opgenomen in de huidige

begroting onder deelproduct kustbeleid (nummer 003805).
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Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 74.000,00

Programma   : Programma 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

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

 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische risico’s. De SOK beschrijft alleen de doelstelling van het onderzoek, de

organisatie van de coalitie en de financiële bijdragen van partijen.

 

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is

de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan

Jeannette Baljeu, gedeputeerde water van de Provincie Zuid-Holland, om de

Samenwerkingsovereenkomst Kust Zuid-Hollandse eilanden met 12 partners namens de

Provincie Zuid-Holland te ondertekenen.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Het project is onderdeel van de Strategische Agenda Kust die de provincie samen met

gebiedspartners heeft opgesteld. Deze is op 19 november 2019 door Gedeputeerde Staten

vastgesteld.

 

3 Proces

In het onderzoek wordt de autonome ontwikkeling (de trend) van de aanzanding van de kust in

beeld gebracht, en de effecten daarvan op waterveiligheid (rekening houdend met mogelijk

toekomstige zeespiegelstijging), ecologie, economie (recreatie, toerisme, visserij, visserij

gerelateerde sector) en leefbaarheid (wonen, beleving). Op basis van het onderzoek wordt

vervolgens gezamenlijk de conclusie getrokken of het mogelijk/wenselijk is deze autonome

ontwikkeling te beïnvloeden, en zo ja hoe.

 

Het gebied is ook onderdeel van het Nationaal Park NL Delta (in oprichting), waar de provincie en

gebiedspartners in breder verband werken aan het beleefbaar maken van natuur, landschap en

erfgoed. Voor het gebied willen provincie en gebiedspartners de status van Nationaal Park

aanvragen bij de minister van LNV.

 

4 Participatie

 

In het kader van de onderzoeksfase wordt vanuit het project op initiatief van de gemeente

Westvoorne een participatie en communicatieplan opgesteld. Hierbij zijn alle 12 partners bij

betrokken. 
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5 Communicatiestrategie

Over de SOK en de ondertekening daarvan, wordt op initiatief van de gemeente Westvoorne een

persbericht opgesteld. Hierbij wordt de woordvoerder van Jeannette Baljeu betrokken. 

 


