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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-756340286 DOS-2018-

0004402

Onderwerp

Intentieverklaring uitvoeringsprogramma gebiedsdossier Haringvliet

Advies

1. Aan te gaan de intentieverklaring uitvoeringsprogramma gebiedsdossier Haringvliet met

Rijkswaterstaat, gemeente Goeree-Overflakkee, gemeente Hoeksche Waard,

Waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de intentieverklaring uitvoeringsprogramma

gebiedsdossier Haringvliet.

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door Gedeputeerde

Staten, bevoegd is de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem om een machtiging

af te geven aan gedeputeerde mevrouw J.N. Baljeu om de intentieverklaring

uitvoeringsprogramma gebiedsdossier Haringvliet met Rijkswaterstaat, gemeente Goeree-

Overflakkee, gemeente Hoeksche Waard, Waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf

namens de provincie te ondertekenen.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

Machtigingsformulier CdK Intentieverklaring Haringvliet 

Intentieverklaring Haringvliet 

Bijlage bij intentieverklaring: Uitvoeringsprogramma oppervlaktewaterwinning Haringvliet

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 17 november 2020 31 december 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Het uitvoeringsprogramma gebiedsdossier Haringvliet is gerelateerd aan de het

uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers van de Provincie Zuid-Holland met als verschil dat

Rijkswaterstaat hierin de regie voert als beheerder van het oppervlaktewater van de grote

rivieren. Rijkswaterstaat vraagt de provincie Zuid-Holland een intentieverklaring te tekenen voor

het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers Haringvliet, omdat de provincie Zuid-Holland mede 

verantwoordelijk is voor de maatregel om de locatie van innamepunt Haringvliet en bijbehorende

beschermingszone op te nemen in relevante beleidsplannen en digitale informatiesystemen.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW : Inbreng van uren

Programma  : Programma 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

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

Juridisch kader

De juridische consequenties van ondertekening beperken zich tot een intentie tot samenwerken

m.b.t. de in het uitvoeringsprogramma benoemde maatregelen.

 

De CdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176

Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond van de door de CdK afgegeven

machtiging wordt gedeputeerde mevrouw J.N. Baljeu gemachtigd om de intentieverklaring

uitvoeringsprogramma gebiedsdossier Haringvliet met Rijkswaterstaat, gemeente Goeree-

Overflakkee, gemeente Hoeksche Waard, Waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf

namens de provincie te ondertekenen.

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Het uitvoeringsprogramma gebiedsdossier Haringvliet is afgestemd met Rijkswaterstaat,

gemeente Hoeksche waard en Goeree-Overflakkee, Waterschap Hollandse Delta en Evides

Waterbedrijf.

 

3 Proces

 

Na instemming en ondertekening door provincie Zuid-Holland en overige partijen wordt de

voorgang van de acties uit het uitvoeringsprogramma bewaakt onder regie van Rijkswaterstaat.

 

4 Participatie

 

Het uitvoeringsprogramma gebiedsdossier Haringvliet is afgestemd met Rijkswaterstaat,

gemeente Hoeksche waard en Goeree-Overflakkee, Waterschap Hollandse Delta en Evides

Waterbedrijf.
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5 Communicatiestrategie

 

Met de afdeling communicatie is afgesproken een geschikt moment te vinden om het algemene

belang van drinkwater en de rol van de provincie hierin in kaart te brengen. De intentieverklaring

kan hierbij de aanleiding vormen om communicatie rond drinkwaterbelangen in te zetten.

Wanneer Rijkswaterstaat er voor kiest een persbericht uit te brengen wordt deze ook opgepakt

door communicatie bij provincie Zuid-Holland.

 


