
Notulen werkgroep Infrastructuur FOGO

Datum: Woensdag 18 mei 2016

Tijd: 19.00 uur – 20.00 uur

Plaats: Aurio ICT, Deltageul 9 Stellendam

Aanwezigen 

Jan Los Aurio ICT JL

Richard den Haan ARA Advies RdH

Teun van Dam Vissersvereniging Zuid-West TvD

Peter Kranse Printrwx PK

Rien Villerius gemeente Goeree-Overflakkee RV

Jurjen Verhage Secretariaat FOGO JV 

Met kennisgeving afwezig

Frans Huurman Provincie Zuid-Holland FH

1. Opening en mededelingen

JV geeft aan maximaal tot 20.00 / 20.15 uur de tijd te hebben voor deze vergadering.

Afmelding van FH (provincie Zuid-Holland).

RWS heeft nog geen gehoor gegeven op de uitnodiging om aan te sluiten op de werkgroep. Er zijn door RV en JV 

verschillende pogingen ondernomen. RdH stelt voor het een stap hoger in de organisatie te zoeken. RV geeft aan dat de

werkrelatie hierdoor mogelijk verstoort kan worden,

2. Vaststellen agenda

Agendapunt Tilsedijk ingebracht door JL, opgenomen na agendapunt 6.

3. Goedkeuring notulen vorige vergadering

Notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Actielijst is doorlopen en wordt besproken in de vergadering.

4. Terugkoppeling Ondernemersfondsbijeenkomsten

JV geeft aan dat er op 6 en 20 april jl. op initiatief van de FOGO twee Kennisavonden zijn georganiseerd. Er zijn enkele 

tientallen ondernemers bereikt. We spreken over bestuursleden van ondernemerscollectieven, branche-organisaties, 

winkeliers, ondernemers op bedrijventerreinen en uit verschillende sectoren. Kortom, een mooie afspiegeling van 

ondernemend Goeree-Overflakkee. 

Er waren voor- en tegenstanders van het ondernemersfonds. Er werd op beide avonden een constructieve bijdrage 

geleverd door aanwezigen. Er is extra aandacht voor bestaande BIZ-gebieden of BIZ-en in voorbereiding, omdat het niet

de bedoeling is dat het fonds concurreert met deze BIZ-en.



Op basis van de resultaten van deze bijeenkomsten is door de werkgroep ondernemersfonds besloten het 

ondernemersfonds verder uit te werken. Concreet betekent dit dat er de komende maanden een basisontwerp wordt 

gemaakt, waarmee de keuzes voor de vorm van het fonds worden vormgegeven. 

De FOGO streeft naar een implementatie per 1 januari 2017. Of het fonds er uiteindelijk komt, wordt bepaald door middel

van een raadsbesluit en is afhankelijk van het draagvlak bij de ondernemers. Deze wordt gemeten op basis van:

– commitment besturen ondernemerscollectieven;

– commitment grote ondernemers en brancheorganisaties (o.a. LTO, KHN);

– ad hoc input vanuit het bedrjfsleven.

Het draagvlak valt of staat met de ambities die hier aan verbonden zijn. Daarom hebben de aanwezigen op de 

Kennisavonden hun ideeen kunnen geven. Deze zijn uitgewerkt en staan op de site van de FOGO (archief).

5. Economische visie en strategie: Smart Water

De ambities van de FOGO zijn verwoord in de economische visie en startegie Smart Water. Het is de stip aan de horizon

voor het jaar 2050: waar willen we met z'n allen naar toe?

Visie > strategie > programma/ activiteiten

Smart water is door de FOGO ingebracht als één van de ontwikkelingsscenario's in de Transformatiemonitor. Met deze 

monitor is berekend hoeveel de economie profiteert qua welvaartsontwikkeling, creatie van (hoogwaardige) 

werkgelegenheid etc. Transformatiemonitor is in samenwerking met Provincie Zuid-Holland, gemeente Goeree-

Overflakkee, de Rabobank Het Haringvliet opgesteld.

Op 2 juni vindt er op initiatief van de FOGO een stakeholdersbijeenkomst plaats in het regiokantoor van de Rabobank. 

Het doel van deze bijeenkomst is het informeren over de stand van zaken en met elkaar invulling geven aan de Smart 

Water visie en strategie. 

Een goede (digitale) infrastructuur op Goeree-Overflakkee is voorwaardescheppend voor economische ontwikkeling.

6. Stand van zaken N59

RV: begin februari 2016 is er een gezamenlijke brief verstuurd naar de Minister. Afgelopen week is er een reactie 

gekomen, waaruit weinig opgemaakt kan worden. Reactie vanuit de provincie op deze brief is een ambtelijk proces en 

nog niet gereed. 

De input van de gemeente (RV) is vrijwel volledig meegenomen door de provincie, behalve van 'de noodzakelijke 

verdubbeling van de capaciteit van de N59'. Subtiel, maar cruciaal verschil.

Bezoek Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu gepland: uitnodigen bestuurslid VEERO, bestuurlid FOGO, 

college- en raadsleden (buur)gemeente 23 juni a.s. Actie JV voorleggen DB.

TvD: (voor)financiering wordt nog steeds uitgewerkt. RV: dit wordt ook meegenomen in het gesprek met de 

Kamercommissie.



RV: waterkwaliteit Grevelingenmeer aandachtspunt. Getijdencentrale is één van de maatregelen om hierin een 

verbetering te brengen. Aan de regio wordt gevraagd hiervoor een bijdrage te leveren. Dit verzoek wordt gekoppeld aan 

de aanpak van de N59 door de gemeente.

7. Aanpak Tilsedijk

Ingebracht door JL. Congestieproblematiek bij Middelharnis. RV geeft aan bij het waterschap aangegeven te hebben om 

te wachten met de aanpak Tilsedijk, maar hier heeft het waterschap geen gehoor aan gegeven. De aanpak is te 

verklaren door de inrichtingseisen (obstakelvrije-zone). De werkgroep houdt de situatie in de gaten en kan eventueel op 

termijn hierop anticiperen.

RdH: de obstakels (drempels etc.) maken de weg onveiliger. JV vult aan dat het rijgedrag ook een component is die 

invloed heeft op de veiligheid van de weg.

JL:  rijsnelheid bij stoplichten is niet consequent. RV geeft aan dat het afhankelijk is van de rijsnelweg waar je vandaan 

komt. De rol van de werkgroep is in dezen niet groot.

RdH: hoe is er in de aanpak van de verkeersader Goeree-Overflakkee N215 rekening gehouden met doorstroming 

tijdens werkzaamheden? RV licht dit toe. Verkeer ondervindt er geen belemmering van.

RV: voorrangsituatie Tilsedijk wordt nader onderzocht. Er zijn hierover vragen gesteld.

8. Stand van zaken glasvezel en straalverbinding

JL: glasvezel ligt er al op verschillende plekken op Goeree-Overflakkee. De aanlegkosten zijn erg hoog. Alternatief is 

straalverbinding. Op initiatief van JV is JL in contact gekomen met OV Tonisseweg. Offerte ingediend, dus dit loopt.

JV: er is door de gemeente een onderzoek uitgevoerd wanneer de 'blinde vlekken' in de digitale bereikbaarheid op 

Goeree-Overflakkee in kaart zijn gebracht.

Vuurtoren is geschikt punt voor buitengebieden van Ouddorp. Al twee jaar lopen inspanningen om hier een antenne te 

plaatsen. Recent is er een ontwikkeling in dit traject. Nu is de momumentenstatus de belemmering. 

Monumentencommissie is aan zet.

JL: Er zijn vijftien zichtpunten nodig om het eiland te beslaan. RdH stelt voor dat deze in kaart worden gebracht.

JV: glasvezel Oostplaat wordt doorgetrokken naar Randweg en Middelharnis centrum. 

9. Aanpak haven Stellendam (terugkoppeling werkgroep Bedrijventerreinen)

JV: er is een impasse in de discussie tussen RWS en de gemeente over het beheer en onderhoud van de haven 

Stellendam. TvD: de Vissersvereneniging Zuid-West wordt hierin betrokken.

10. Nieuwe werkgroepleden

JV: verzoek in eigen netwerk nieuwe werkgroepleden te werven. Gelet op de relevantie van de werkgroep en om aan de 

uitvoering meer handjes en voetjes te geven.



TvD: jachthavens vertegenwoordiging. RdH: wellicht via HISWA?

11. Rondvraag

RdH: inhalen vrachtwagens A29 als aandachtspunt. JV: rol RWS van belang.

RV: zo snel mogelijk reactie op Vaste Kamercommissie vanuit DB > bespreken DB-vergadering 9 juni a.s.

Vervolgafspraken: 

– 14 september 2016 (locatie Richard)

– 14 december 2016 (locatie Jan Los)

12. Sluiting

De verhadering wordt om 20.30 uur gesloten.

13. Actielijst

Verantwoordelijke Taak Deadline

JV/ RV Betrokkenheid RWS Voor volgende vergadering

Allen Stakeholdersbijeenkomst Smart Water 02-06-16

JL Inventariseren 15 punten 
straalverbinding

Voor volgende vergadering

JV Verzoek DB Kamercommissie 19-05-16

Allen Nieuwe werkgroepleden Voor volgende vergadering

JV Notulen uitwerken en verspreiden 19-05-16

Allen Werrkgroepvergaderingen 14 september 2016 (19.00 uur)
14 december 2016 (19.00 uur)


