
Datum: 2 juni 2016
Tijd: 8.00 – 13.30 uur
Locatie: Regiokantoor Rabobank Het Haringvliet, 

Rottenburgseweg 25, 3241 XD Middelharnis

Op de Kennisochtend Smart Water is het startschot gegeven voor de uitvoering van de Smart Water visie. Ondernemers,
ondernemerscollectieven, de gemeente Goeree-Overflakkee (zowel bestuur als organisatie), provincie Zuid-Holland 
(idem.), Rabobank Het Haringvliet en onderwijsinstellingen waren hierbij aanwezig. In totaal waren er bijna zeventig 
aanwezigen.

Jan Verhage van Rabobank Het Haringvliet was gastheer.

Doelen Kennisochtend
• Informeren over de ontstaansgeschiedenis en huidige stand van zaken Smart Water;
• Wat is Smart Water?;

• Commitment partijen;
• Voorbeeldprojecten.

Programma
8.00 uur Inloop en ontvangst met ontbijt;
8.30 uur Welkom, door gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Economie en Innovatie);
8.45 uur Samenwerken aan een sterke regionale economie, door wethouder Frans Tollenaar;
9.00 uur De rol van de Transformatiemonitor, door Kees Slob (Public Result);
9.15 uur Presentatie economische strategie Smart Water, door Mike Dreisch (FOGO);
9.40 uur Smart Water in het Onderwijs, door Pieter Brandwijk (Prins Maurits);
9.50 uur Uitleg break-out sessies, indelen groepen, door Mike Dreisch;
10.00 uur Pauze;
10.30 uur Drie break-out sessies;
11.30 uur Presentaties break-out groepen;
12.15 uur Wrap-up: paneldiscussie;
12.30 uur Afsluiting met netwerklunch.

De gedupteerde Bom-Lemstra ziet Goeree-Overflakkee als een voorbeeld-gemeente hoe overheden, onderwijs en 
ondernemers met elkaar goed en effectief samenwerken.

Break-out-sessies
De aanwezigen zijn op basis van hun achtergrond/ expertise verdeeld in thematische werkgroepen, namelijk:

1. Werken en Water;
2. Wonen en Water;
3. Recreëren en Water;
4. Voedsel (landbouw) en Water;
5. Voedsel (nat) en Water;
6. Energie en Water.

De werkgroepen hebben gezamenlijk nagedacht over vragen die zij aan het panel willen stellen. Ook zijn er door elke 
werkgroep voorbeeldprojecten bedacht die passen binnen de Smart Water visie. Deze zijn na afloop in vorm van een 
korte pitch door de werkgroepen gepresenteerd. Hierbij zijn zowel bestaande/ geplande projecten genoemd, als nieuw te
ontwikkelen. Hiermee zijn de eerste stappen gemaakt in het concreet maken van de visie. 

De paneldiscussie werd gevoerd voor Steef Visser (namens de FOGO), wethouders Tollenaar en Van der Vlugt 
(namens de gemeente Goeree-Overflakkee) en Karin Raap (namens de provincie Zuid-Holland).
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Conclusies

De aanwezigen hebben zich gecommiteerd aan de Smart Water visie en strategie. Aanwezigen geloven in Smart Water 
en willen weten hoe de visie en de strategie verder worden geïmplementeerd. Er was veel vraag aan centrale sturing in 
de uitvoering door middel van een uitvoeringsorganisatie en financiële middelen om deze organisatie te ondersteunen.

De FOGO en veel individuele ondernemers op Goeree-Overflakee hebben veel tijd en energie in Smart Water 
geïnvesteerd. De verwachting is dat de overheden Smart Water gaan implementeren in het beleid en ondersteunen door 
de inzet van (financiële) middelen en mensen. 

De vervolgstappen zijn dat de FOGO, de provincie, de gemeente en de Rabobank bij elkaar komen om aan de hand van 
de visie en startegie tot een programma te komen.

Presentaties van de Kennisochtend Smart Water zijn te downloaden via: 
http://www.fo-go.nl/smart-water/
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