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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-765691295 DOS-2020-

0010313

Onderwerp

Verkenning naar een strategische agenda voor de Zuid-Hollandse eilanden en een vervolg van

de gebiedsprogramma’s voor Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard, plus verkenning

gebiedsprogramma Voorne-Putten.

Advies

1. Vast te stellen, de bij dit voorstel gevoegde “Bestuurlijke opdracht Verkenning Strategische

agenda Zuid-Hollandse Eilanden”.

2. Opdracht te verlenen voor het uitvoeren  van een verkenning naar een vervolg van de

gebiedsprogramma’s Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee wordt uitgevoerd, plus een

verkenning naar een nog op te stellen gebiedsprogramma Voorne-Putten.

3. Vast te stellen, de publiekssamenvatting: Verkenning naar een strategische agenda voor de

Zuid-Hollandse eilanden.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in afstemming met dhr. Potjer in

de Bestuurlijke opdracht:
- Het onderdeel over ‘sterke dorpen’ te verwijderen;

- Als element toe te voegen dat het gesprek gevoerd moet blijven worden over hoe dit past
binnen/samenhangt met de bestaande gremia en verkenningen in dit gebied. Het stapelen van

overleggen/dubbelingen moet voorkomen worden. 

GS spreken naar aanleiding van dit onderwerp af dat dhr. Vermeulen de afdeling Bestuur zal

vragen om op bestuurlijk niveau in kaart te brengen wat er aan gremia/overleggen/bestuurlijke
opdrachten in de verschillende gebieden is, en wie (welke gedeputeerde(n)) wat doet/waarmee

bezig is. GS willen een goed beeld hebben van wie in welk gebied waarop beweegt in verband
met onderlinge afstemming..

Bijlagen

- Bestuurlijke Opdracht Verkenning Strategische agenda ZW Delta

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 16 februari 2021 26 februari 2021
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1 Toelichting voor het College

 

In juni 2020 hebben GS in een brief aan de gemeenten van Voorne-Putten, Hoeksche Waard en

Goeree-Overflakkee aangegeven een verkenning te willen uitvoeren naar een strategische

agenda voor deze drie Zuid-Hollandse eilanden. In de strategische agenda gaat het om opgaven

die om een bovenregionale aanpak vragen. De drie eilanden zijn in 2020 een samenwerking

gestart met het Rijk. Dit heeft geleid tot een Regiodeal. 

Tijdens een bestuurlijk overleg over de Regiodeal in juni 2020, waarbij ook een deel van het

college van Gedeputeerde Staten aanwezig was, heeft de Commissaris van de Koning

aangegeven een verkenning naar een strategische agenda te willen starten, aanvullend op de

Regiodeal. De Regiodeal heeft betrekking op de volgende thema’s: duurzaamheid, agrifood,

landschap & toerisme en onderwijs & arbeidsmarkt.

De provincie heeft afgelopen vier jaar samengewerkt aan een gebiedsprogramma met Hoeksche

Waard en Goeree-Overflakkee. Bij de start van deze samenwerking zaten beide gemeenten in

een fusieproces. Uit een evaluatie kwam naar voren dat de gebiedsprogramma’s een positieve

invloed gehad hebben op de samenwerking tussen provincie en gemeenten. Ook de

samenwerking binnen de gemeente is nadat de fusie een feit was, verbeterd. Een ander positief

effect is dat projecten sneller tot uitvoering gebracht zijn. In de stuurgroep van zowel het

gebiedsprogramma Hoeksche Waard als Goeree-Overflakkee is aangegeven dat een vervolg op

de gebiedsprogramma’s gewenst is.

Voor Voorne-Putten is nog geen gebiedsprogramma opgesteld. Ook hier speelt een fusie tussen

de gemeenten Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle. Een gebiedsprogramma kan de gemeenten,

net als op Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard helpen bij de start van de nieuwe gemeente.

In het Coalitieakkoord van de provincie staan de ambities beschreven die ons college voor de

komende vier jaar beoogt. De provincie kan deze ambities niet alleen waarmaken. Daarvoor is de

samenwerking met de gemeenten in de provincie essentieel. De provinciale ambities zijn het

uitgangspunt. Door samen te werken aan strategische opgaven kunnen de ambities van de

provincie gerealiseerd worden.

Het doel is om na dit besluit een verkenning te starten naar de behoeften en kansen voor een

strategische agenda. Er wordt verkend welke thema’s uit het coalitieakkoord zich lenen voor deze

samenwerking met de eilanden. De resultaten van de verkenning worden aan u voorgelegd, zodat

u een besluit kunt nemen over de uitwerking van de agenda.
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Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW : € 0,00

Programma  : n.v.t.

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

Juridisch kader

Er zitten geen juridische consequenties aan dit besluit. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In een brief van juni 2020 is door Gedeputeerde Staten aangegeven dat de provincie naar

aanleiding van de evaluatie van de gebiedsagenda’s Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee

een kans ziet voor verdergaande strategische samenwerking tussen provincie en gemeenten op

de Zuid-Hollandse eilanden. Dit is in een bestuurlijk overleg in juni 2020 bevestigd door de

Commissaris van de Koning, de heer Smit. Gedeputeerden Vermeulen en Bom-Lemstra waren

hierbij namens het college aanwezig. 

Tijdens de stuurgroep Hoeksche Waard van 10.10.2020 waaraan gedeputeerden Bom-Lemstra

en Vermeulen deelnamen, is de ambitie uitgesproken om een vervolg te geven aan het

gebiedsprogramma Hoeksche Waard.

Tijdens de stuurgroep Goeree-Overflakkee van 9.12.2020 waaraan gedeputeerde Potjer

deelnam, is dezelfde ambitie uitgesproken. 

 

3 Proces

 

Nadat de provinciale ambities en de daarmee gepaard gaande opgaven in beeld gebracht zijn,

volgen gesprekken met de drie eilanden. In eerste instantie ambtelijk en vervolgens bestuurlijk.

Geïnventariseerd wordt welke thema’s en opgaven een bovenregionale aanpak vragen. De drie

Zuid-Hollandse eilanden hebben gezamenlijk een Regioboard samengesteld waaraan

maatschappelijke organisaties, ondernemers en onderwijsinstellingen deelnemen. Ook zij worden

betrokken bij deze verkenning. Daarnaast wordt het Rijk betrokken bij deze verkenning. Het Rijk

heeft contact gezocht met de provincie en aangegeven dat zij vanuit het Rijk willen meedoen. 

Parallel wordt voor ieder eiland afzonderlijk geïnventariseerd welke lokale/regionale opgaven een

plaats krijgen in een gebiedsprogramma. Voor Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee gaat het

daarbij om opgaven uit het bestaande gebiedsprogramma waarvan een vervolg wenselijk is. Voor

Voorne-Putten gaat het om het opzetten en dus inventariseren van opgaven voor een

gebiedsprogramma.

De resultaten van de verkenning worden in april 2021 aan u voorgelegd, waarna u vervolgens

bepaalt of de strategische agenda en gebiedsprogramma’s verder uitgewerkt en uitgevoerd

worden. Wat betreft het overleg met de drie eilanden wordt aangesloten bij het bestuurlijk overleg

van de Regiodeal.

Provinciale Staten worden per brief geïnformeerd worden over dit besluit.

 

4 Participatie en rolneming
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Wij doen de verkenning samen met het waterschap, ondernemers, onderwijsinstellingen en

het maatschappelijk middenveld. De strategische agenda is immers een gezamenlijk

product, waar we samen met betrokken partners verantwoordelijkheid op nemen. De

provincie nodigt deze partijen uit voor een overleg waarin het doel en de context van de

verkenning naar een strategische agenda uiteen gezet wordt. De partijen wordt gevraagd

mee te denken en mee te doen met de verkenning. Zij worden nadrukkelijk gevraagd te

participeren in de uitvoering.

 

5 Communicatiestrategie

 

 Voor het uitvoeren van de verkenning wordt geen communicatiestrategie opgesteld.


