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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
In te stemmen met bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Op 17 juli 2020 hebbe de gemeenten Westvoorne, Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis, Hoekse Waard
en Goeree-Overflakkee een regioakkoord gesloten. Op basis daarvan is een overeenkomst opgesteld
waar ook het Recreatieschap Voorne Putten onderdeel vanuit maakt. Voorafgaand aan dit akkoord is
de “Regio Deal Zuid-Hollandse Delta” gesloten tussen de colleges van de betrokken gemeenten en 7
ministeries van het Rijk. De provincie Zuid-Holland ondersteunt de Regio Deal en is graag betrokken
bij de uitwerking van de doelstellingen.
Deze overeenkomst dient nog door het bestuur van het recreatieschap ondertekend te worden.
Vandaar dit voorstel
Het beoogd maatschappelijk resultaat van het sluiten van deze overeenkomst is te komen tot een
verdere uitwerking van deal door afspraken te maken over het uitvoeren van projecten die de
economische structuur van de regio versterken en het woon- en leefklimaat verbeteren (brede
welvaart). Dit doen we langs vijf programmalijnen die evenwichtig inzetten op innovatie en
ondernemerschap, arbeidsmarkt en organisatie van het programma. Tevens grijpen de
programmalijnen op elkaar in waardoor nieuwe regionale kansen ontstaan. Het is tevens de eerste
mogelijkheid om als Zuid-Hollandse Delta met een effectieve aanpak geld, kennis en andere
middelen te bundelen én extra te genereren en in te zetten ten behoeve van de brede welvaart van
onze regio en inwoners. Daarnaast draagt een hechtere samenwerking (triple helix) bij aan een
effectievere belangenbehartiging naar andere (overheids)partners. Massa en profiel zijn nodig om
beter en meer in beeld te komen bij Rijk, provincie, MRDH en andere partners. Een effectievere
samenwerking en stevige positionering van het Deltagebied zijn belangrijk voor de aantrekkelijkheid
en economische en sociale vitaliteit van de Zuid-Hollandse Delta.
Het recreatieschap voert de pijler Landschap en Toerisme uit door middel van de secretaris van
Schap (NB: deze taak is niet onder gebracht bij de interimsecretaris maar gebleven bij de reguliere
secretaris) ondersteunt door de beleidsadviseur uit Hellevoetsluis.
5 van de 7 partijen hebben deze overeenkomst al ondertekend.

Het recreatieschap heeft in voorbereiding een businesscase om aanspraak te maken op middelen uit
de regiodeal en deze zal in een volgende bestuursvergadering worden aangeboden.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
17 juni 2020 akkoord over afspraken met het rijk: “De regiodeal”
17 juli 2020 is een regioakkoord gesloten tussen de zes gemeenten (Westvoorne,
Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis, Hoekse Waard en Goeree-Overflakkee)
2 maart 2022 besluit Dagelijks Bestuur.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
De overeenkomst is juridisch beoordeeld waarbij geconstateerd is dat er veel ruimte zit in de
afgesloten overeenkomst wat betreft de rol van het recreatieschap Voorne Putten en dus
interpretaties volop mogelijk zijn. Dit leidt tot risico’s indien er onverhoopt een juridische
procedure ontstaat. Derhalve wordt vanuit juridisch oogpunt negatief geadviseerd. Een
update van de overeenkomst is aangekondigd, waarbij het recreatieschap aan de voorkant
betrokken wordt. Hierdoor kunnen wij van begin af aan onze punten inbrengen.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Ondertekening van deze overeenkomst is noodzakelijk gezien het gegeven dat er een
businesscase ingediend gaat worden en ook om kosten rechtmatig te kunnen verantwoorden
een ondertekening van deze overeenkomst noodzakelijk is.

6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing.

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Dit voorstel is door de secretaris van het recreatieschap opgesteld op basis van
opmerkingen van de jurist van Staatsbosbeheer en integrale bespreking met de trekkers van
de pijler landschap en toerisme.

8. VERDERE PROCEDURE
Opstellen herziene samenwerkingsovereenkomst.

Hoogachtend,
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