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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van de businesscase voor de aanvraag voor een bijdrage van
€ 300.000 bij de Regiodeal Zuid-Hollandse Delta;
Gezien de financiële bijdrage die de gemeente Nissewaard zelf inbrengt met de
uitvoering van nieuwe kwaliteitsimpulsen te starten op hun grondgebied.
Kennis te nemen van het feit, dat de beoogde maatregelen op termijn zullen
leiden tot een stijging van de beheerlasten. Hierover zal nader worden
geadviseerd.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In 2019 is het project Investeringsimpuls en GO Steigers en Oevers Voorne-Putten bij de
Regiodeal Zuid-Hollandse Delta aangemeld als project. De Regiodeal is in het leven
geroepen om invulling te geven aan de wens/noodzaak de regionale economie op een
innovatieve en gebalanceerde manier aan te jagen. Dit regionaal stimuleringsprogramma is
in het leven geroepen om verduurzaming en ecologie in de regio verder te ontwikkelen en
inwoners en bedrijven een aantrekkelijke leefomgeving te blijven bieden.
Op basis van o.a. de bevindingen uit het onlangs opgeleverde rapport ‘Blik op innovatie,
recreatie en rust, Verkenning Ontwikkelrichting natuur- en recreatiegebieden Voorne-Putten’
is ten behoeve van de Regiodeal een projectvoorstel uitgewerkt voor een extra
kwaliteitsimpuls. In de bijlage treft u de concept aanvraag aan.
Deze businesscase gaat over het versterken van de recreatieve voorzieningen op Voorne
Putten. Het doel is om de gemiddelde verblijfsduur van toeristen te verlengen en de
gemiddelde omzet in de toeristische sector te verhogen. Dit doen we door te voorzien in een
kwaliteitsimpuls van onze recreatiegebieden; het verbeteren van de zichtbaarheid en
vindbaarheid van de gebieden en ook sport en bewegen van een impuls te voorzien op onze
recreatieterreinen.
Hier draagt het Recreatieschap Voorne Putten € 700.000,-- bij, de gemeente Nissewaard
€ 200.000,-- en vragen wij een bijdrage vanuit de Regiodeal van € 300.000.
De aanvraag sluit aan op de programmalijn ‘Landschap en Toerisme’. Deze programmalijn
beoogt het faciliteren van openbare voorzieningen in de recreatiegebieden (sluit aan bij
businesscase Herstructureren van campings en recreatieterreinen) en het ontwikkelen van
toeristische initiatieven. Dit geeft de regio een economische impuls.
Het voorstel sluit aan op bovengenoemde verkenning van de ontwikkelkansen in de natuur
en recreatiegebieden op Voorne-Putten voor de korte termijn (2021 – 2022), zijnde:

1. Inzet op de ontwikkeling van de locatie Oud-Hoenderhoek. Hiervoor is inmiddels een
placemakingstraject doorlopen, met als doel om meer reuring te creëren op deze locatie.
Voor de langere termijn is ingezet op een aanbestedingstraject om tot een definitieve
invulling te komen. Een goede en duurzame invulling draagt bij aan de bekendheid van
het gebied en zorgt voor meer bestedingen en een langduriger verblijf.
2. De kwaliteitsimpuls die door het Recreatieschap op korte termijn wordt uitgevoerd is het
verbeteren en uitbreiden van de aanlegvoorzieningen in het Brielse Meer en in de
Bernisse. Dit project is vanwege efficiency samengevoegd met de opgave voor groot
onderhoud aan steigers en aanlegvoorzieningen (oevers). Op hoofdlijnen omvat het
project enerzijds uitbreiding van het aantal steigers en aanlegvoorzieningen op diverse
kansrijke locaties (hotspots) in het gebied. Anderzijds vindt gelijktijdig groot onderhoud
plaats aan bestaande voorzieningen waardoor de faciliteiten in het gebied duurzaam
worden hersteld. Omdat het project zowel de uitbereiding van de faciliteiten omvat als
groot onderhoud aan bestaande voorzieningen is ervoor gekozen om voor de
aanlegvoorzieningen vanuit een basisontwerp te werken, zodat de uitstraling van de
voorzieningen eenduidig en eigentijds wordt.
3. Naast het verbeteren en uitbreiden van de aanlegvoorzieningen in het Brielse Meer en de
Bernisse zal ook al ingezet worden op ontwikkeling van uniforme bewegwijzering (o.a.
welkomstborden en nadere bebording) en verbetering van de entrees van de gebieden.
Dit draagt bij aan een betere vindbaarheid en beleefbaarheid van de gebieden. Een en
ander zal worden ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met lokale stakeholders en
de Marketing Organisatie OPVP. Deze maatregelen zullen niet alleen in de genoemde
gebieden plaatsvinden, maar in de verschillende schapsgebieden. Uiteraard is een en
ander afhankelijk van beschikbare middelen, waarbij gezien de financiële inbreng van de
gemeente Nissewaard de maatregelen als eerste op hun grondgebied worden
gerealiseerd.
4. Daarnaast zal ingezet worden op het thema ‘Beweegvriendelijke omgeving’. Er zal een
onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden voor het creëren van sport- en
beweegroutes in de recreatiegebieden. Een en ander zal vertaald worden in een
uitvoeringsagenda. Dit in samenwerking met diverse stakeholders, zoals het sport- en
verenigingsleven. Hierbij wordt gekeken naar koppelkansen met reeds bestaande
initiatieven. Dit onderzoek zal in het gehele schapsgebied plaatsvinden, waarbij ook
gekeken wordt naar de regionale context, met name in de Zuid-Hollandse Delta. Er zal
tevens een begin worden gemaakt met de uitvoering waarbij, gezien de bijdrage van de
gemeente Nissewaard in deze deal, aangevangen wordt met het uitvoeren van
maatregelen op hun grondgebied. Voor maatregelen op het grondgebied van de
toekomstige gemeente Voorne aan Zee dient de gemeente zelf aanvullende financiering
in te brengen.
Concreet omvat de aanvraag het placemakingstraject Oud Hoenderhoek, de uitbreiding van
de aanlegvoorzieningen in de Bernisse met twee nieuwe steigers, het ontwerpen en
realiseren van nieuwe bewegwijzering en entreegebieden en het doen van een onderzoek
naar de mogelijkheden voor het creëren van sport- en beweegroutes in de recreatiegebieden
en het realiseren hiervan.
Deze kwaliteitsimpuls leidt tot stijging van de toekomstige beheerlasten. Deze zijn nog niet
inzichtelijk omdat er nog geen concrete ontwerpen zijn uitgewerkt, maar rekening moet
worden gehouden met een stijging van enkele duizenden euro’s per jaar.
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3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
D18-43996 AB 13-8-2018 – Steigers Voorne-Putten
D19-35599 AB 12-12-2019 – Investeringsimpuls + GO Steigers en Oevers
D21-11381 DB 07-04-2021 - Concept rapport Verkenning Ontwikkelrichting natuur- en
recreatiegebieden Voorne-Putten

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
De aanvraag omvat een bijdrage van € 300.000 bij de Regiodeal Zuid-Hollandse Delta voor
een kwaliteitsimpuls. De gemeente Nissewaard voorziet in de cofinanciering met een bedrag
van € 200.000 en het recreatieschap draagt met het project Investeringsimpuls Steigers en
Oevers bij met een bedrag van € 700.000. Totaal € 1.200.000.
Op hoofdlijnen is de begroting is als volgt opgebouwd:
Object

Maatregel

Locatie

Aard van de
voorziening

Kostenraming

stand van zaken

2022-2024
VPR-013 Kw alit eit simpuls
VPR-048 Kw alit eit simpuls
VPR-055 Kw alit eit simpuls
VPR-084 Kw alit eit simpuls
VPR-090 Kw alit eit simpuls
VPR-222 Kw alit eit simpuls
VPR HOL 024
Kw alit eit simpuls

Zoom West (WSV Rozenburg)
Krimsloot
Vogelkreek
Roodhuishaven
Zw anenkreek
Havent je Abbenbroek (alt ernat ieve locat ie + t railerhelling)
Haven eiland Middenplaat

aanlegvoorziening
aanlegvoorziening
aanlegvoorziening
aanlegvoorziening
aanlegvoorziening
aanlegvoorziening
aanlegvoorziening

€
€
€
€
€
€
€

46.772
137.818
133.603
40.383
156.245
25.469
215.688

Definit ief
Definit ief
Definit ief
Definit ief
Definit ief
Definit ief
Definit ief

Kw alit eit simpuls
Kw alit eit simpuls
Kw alit eit simpuls
Kw alit eit simpuls
Kw alit eit simpuls

subt ot aal
Oud Hoenderhoek
Rest aurant De Beren
Uit w erken ont w erp bew egw ijzering en ent rees
Realisat ie bew egw ijzering en ent reegebieden
Onderzoek en realisat ie mogelijkheden Sport en bew egen

aanlegst eiger
aanlegst eiger
bew egw ijzering
bew egw ijzering
Sport en bew egen

€
€
€
€
€
€

755.978
65.000
65.000
52.000
97.500
130.000

Init iat ieffase
Init iat ieffase
Init iat ieffase
Init iat ieffase
Init iat ieffase

€

409.500

subt ot aal
Onderzoek

Placemaking Oud Hoenderhoek
afronding

Placemaking

€
€

34.500 Reeds gerealiseerd
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Subotaal 2022-2023

€

1.200.000

Totale projectkosten

€

1.200.000

€
€
€
€

700.000
300.000
200.000
1.200.000

dekking
Recreat ieschap
Regio deal
Gemeent e Nissew aard
Totaal dekking projectkosten

Ont w erp
Ont w erp
Ont w erp
Ont w erp
Ont w erp
Ont w erp
Ont w erp

Effecten op het beheer
Wij maken u erop attent, dat deze aanvraag voor een extra kwaliteitsimpuls voorziet in de
uitbreiding van het areaal aan recreatieve voorzieningen en bewegwijzering. Dit betekent,
dat de beheerlast na realisatie naar schatting enkele duizenden euro’s zal stijgen. Wij zullen
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u te zijner tijd, na honorering van de aanvraag door de Regiodeal, nader informeren over de
financiële consequenties voor het beheer.

6. COMMUNICATIE
Vanuit de Regiodeal en het Recreatieschap zal volgens de gebruikelijke kanalen worden
gecommuniceerd.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door de ambtelijke werkgroep van de bestuurssecretaris.

8. VERDERE PROCEDURE
Omtrent de voortgang wordt het AB verder geïnformeerd en zal tevens nader advies volgen.

Hoogachtend,

dhr. J.L. Bal
Bestuursecretaris
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