GS brief aan Provinciale
Staten

Contact:

mw K.P. Raap
070 - 441 8109
Kp.raap@pzh.nl
Postadres Provinciehuis

Aan Provinciale Staten

Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl
Datum

Zie verzenddatum linksonder
Ons kenmerk

PZH-2017-579649714
DOS-2016-0012797
Bijlagen
Onderwerp

1

Programmaplan Gebiedsprogramma GoereeOverflakkee.
Geachte Statenleden,
Hierbij sturen wij u ter informatie het programmaplan van het nieuwe Gebiedsprogramma
Goeree-Overflakkee.
Het Gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee is een vervolg op het Integraal Ruimtelijk
Programma (IRP) Goeree-Overflakkee dat in 2012 is gestart en in 2016 afliep. Eind 2016 hebben
wij u de evaluatie van vier jaar IRP Goeree-Overflakkee toegestuurd.
De gemeente en de provincie willen de samenwerking graag voortzetten. Dit vervolg past in de
lijn van motie 609, waarin u Gedeputeerde Staten oproept om het regionaal beleid en de
regionale samenwerking te intensiveren.
Geconcludeerd is dat juist het brede perspectief van het IRP en de inzet op proces veel
meerwaarde biedt bij complexe processen waarbij diverse partners en organisatieonderdelen van
de provincie en de gemeente betrokken zijn. En die opgaven zijn er nog steeds op GoereeOverflakkee.
Het doel van het gebiedsprogramma blijft hetzelfde als het doel van het IRP: het ontwikkelen en
versterken van de sociale en economische vitaliteit van Goeree-Overflakkee. De sleutelopgaven
die bijdragen aan dit doel zijn ook niet veranderd en sluiten goed aan bij de opgaven van de
provincie:
- Verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en versterken van recreatie en
toerisme;
- Stimuleren van innovatie in visserij, landbouw, recreatie en zorg;
- Realiseren van duurzame energie en fungeren als proeftuin voor innovaties;
- Verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid.
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Dat dit de sleutelopgaven voor het eiland zijn komt ook terug in de Foto anticipeerregio GoereeOverflakkee (2014), de Eilandvisie (2015) en de Economische Transformatiemonitor GoereeOverflakee (2016).
De provincie en de gemeente weten elkaar inmiddels goed te vinden. Er zijn tal van netwerken
opgericht om gezamenlijk met overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties
beoogde doelen te bereiken. Voorbeelden van netwerken zijn de landschapstafels Haringvliet en
Landbouw, de erfgoedtafel Goeree-Overflakkee, Smart Water, Waterpoort, Energy Island en de
Duurzaamheidsalliantie.
Nieuw is de triple helix samenwerking tussen de Federatie Ondernemers Goeree-Overflakkee
(FOGO), onderwijs en overheden om de economische visie van de FOGO Smart Water uit te
werken. Onlangs is ook onder leiding van de provincie gestart met het onderzoek naar de N59:
de energy highway.
De toegevoegde waarde van het gezamenlijke gebiedsprogramma van provincie en gemeente is
het brede perspectief van het gebiedsprogramma en de inzet op het proces bij complexe
processen/projecten waarbij diverse partners en organisatieonderdelen van de provincie en de
gemeente betrokken zijn. De komende vier jaar (2017 – 2020) zetten de gemeente en de
provincie ieder afzonderlijk € 400.000,= in om deze processen aan te jagen. Bij de provincie
wordt het procesgeld (2017-2020) gefinancieerd vanuit de Reserve Goeree-Overflakkee.
De investeringen en/of cofinanciering van concrete projecten komen bij de provincie uit de
reguliere uitvoeringsprogramma’s, subsidies en de investeringsimpuls.
Het programmaplan is gezamenlijk met de gemeente Goeree-Overflakkee opgesteld en zal ook
door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente worden vastgesteld. Net als
in de periode van het IRP zal u worden geïnformeerd over de voortgang van het programma en
de evaluaties.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
plv. voorzitter,

drs. J.H. de Baas
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drs. R.A.M. van der Sande
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