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Geachte raad,

Naar aanleiding van de raadsvergadering van 20 april 2017 hebben wij toegezegd u te informeren 

over de voortgang van het programma “Smart Water”. Door middel van deze raadsbrief willen wij u 

daarover informeren. 

Zoals u weet is Smart Water een samenwerking tussen de drie O's (Ondernemers / Onderwijs / 

Overheden) en de uitwerking wordt zorgvuldig met deze partijen opgepakt en uitgewerkt. Dit heeft 

meer tijd nodig dan eerst gedacht maar naar verwachting zal in Q1 2018 het programma “Smart” 

zijn geformuleerd. 

Vanwege de eerder gedane toezegging geven wij u hierbij update over de stand van zaken tot nu 

toe. 

De basis voor hetgeen nu is uitgevoerd en nog gaat worden uitgevoerd ligt in de Economische 

Transformatie Monitor (kortweg ETM), een en ander zoals aangegeven in de aan de raad 

uitgereikte folder. 

De ETM geeft aan dat er naast de maximale economische groei zoals berekend door het CPB (+ 

13%) mogelijkheden liggen voor verdere groei. Om deze potentie maximaal te kunnen benutten is 

er vanuit de ondernemers de strategie Smart Water opgezet. 

Dit met het brede doel om de economische ontwikkelingen te versnellen door toepassing van 

innovatieve (water)technologieën en de leef-, voedsel-, en energiesectoren op Goeree – 

Overflakkee.   

Het benutten van de groeikansen heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt. Volgens de ETM zou het 

gaan om een toename van bijna 1.600 fte in 2025. Het Smart Water programma zal hier een 

significante bijdrage aan leveren op basis van de volgende bouwstenen: 
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In de raadsvergadering hebben wij aan u de sporen gepresenteerd waarlangs het programma 

verder wordt uitgewerkt. Dit zijn:

- Inventarisatie van de opgave => uitmondend in een programmaplan

- Bestaande projecten => welke zijn kansrijk voor Smart Water en welke niet?  

- Nieuwe projecten => ontstaan op het eiland en van buitenaf

Inventariseren van de opgave

Voor de inventarisatie van de opgave worden nu een aantal zaken uitgezocht met als doel de 

speerpunten te bepalen en ook de organisatiestructuur en richting voor de komende tijd te 

bepalen. Feitelijk de kaders waarbinnen het programma zich gaat bewegen.   

Zo wordt er door de drie O’s gewerkt aan de stakeholdersanalyse met bijbehorend 

communicatieplan en wordt een zogenaamd DIN (Doel Inspanningen Netwerk) opgesteld.  

Ook wordt de visie aangescherpt en wordt er een zogenaamd “blauwdruk” opgesteld. 

Dit aanscherpen van de visie en het opzetten van de blauwdruk zal door middel van 

bijeenkomsten met stakeholders worden gedeeld om zo een breed gedragen plan te krijgen 

waardoor we als ondernemers, onderwijs en overheden de ambities waar kunnen maken.  

Bestaande projecten, programma’s en initiatieven

De bestaande programma’s en projecten zijn geïnventariseerd en beoordeeld op meerwaarde 

voor het programma Smart Water. Daarnaast is met de projectleiders en programmamanagers 

gekeken waar er aansluiting kan zijn bij het programma Smart Water en waar een eventuele 

hulpvraag ligt. Het is gebleken dat de “koplopers” in innovatie de weg naar subsidies en andere 

ondersteuning goed weten te vinden. De groep daar achter lijkt daar meer moeite mee te hebben.  
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Daarom wordt dit de komende tijd verder uitgewerkt. Er zal een bredere inventarisatie plaats 

vinden bij ondernemers over welke bijdrage zij kunnen leveren aan Smart Water en welke 

hulpvragen er leven. Daarbij wordt concreter aangeven wat vanuit het programma Smart Water 

kan worden aangeboden, zoals inzicht in subsidies en cofinanciering, in contact brengen met 

netwerken als InnovationQuarter, topsectoren, onderwijs etc. Ondernemers zullen worden 

geïnspireerd met bestaande voorbeelden en mogelijkheden.

Daarnaast is er binnen de werkgroep de samenwerking gezocht met het HBO. Hiervoor is lector 

Business & Innovation Arjen van Klink van de Hogeschool Rotterdam benaderd. Na een aantal 

gesprekken bleek er wederzijds enthousiasme om vanuit de drie onderzoekslijnen van het 

kenniscentrum een bijdrage voor langere tijd te kunnen leveren aan Smart Water. Deze lijnen zijn:

- Circulaire Economie

- Start – up Economie

- Digitale Economie

Voor bovenstaande zogenaamde proeftuinen gaan bedrijven geworven worden die verder 

geholpen worden in de Smart Water strategie. Naast bovenstaande proeftuinen gaan studenten 

bedrijfskunde geworven worden die als afstudeerders de werkgroep Smart Water gaan 

ondersteunen.  

In het voortgezet onderwijs is er ook volop aandacht voor Smart Water en zijn er al diverse 

bijeenkomsten geweest waarbij kinderen kennis hebben gemaakt met deze strategie. 

Uit de inventarisatie blijkt ook dat de strategie verbinding heeft met de recreatievisie en 

programma’s als Energy Island en Paulina.nu. Deze verbindingen worden de komende tijd ook 

verder uitgewerkt en concreet ingevuld zoals bij het waterstofconvenant waar Smart Water de 

verbinding legt naar de lokale overheden en onderwijsinstellingen. 

Nieuwe projecten, programma’s en initiatieven

Om het realiseren van cross-overs verder een impuls te geven is de samenwerking gezocht met 

InnovationQuarter, de regionaal-economische ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland 

(www.innovationquarter.nl). InnovationQuarter jaagt innovatieprojecten aan op de economische 

speerpunten van Zuid-Holland en is de initiator van Dare2Cross. 

Op 10 mei heeft een eerste bijeenkomst plaats gevonden met de koplopers van het eiland, die 

actief zijn in de 9 aandachtsvelden van Smart Water. Deze zijn daarna verder geïnterviewd om de 

innovatievragen te verdiepen. 

Dat leverde de volgende groslijst op als het gaat om sectoren die elkaar mogelijk kunnen  

versterken:  

- Voedsel en zorg

- Voedsel en recreatie 

- Voedsel en farmacie

- Combinaties in de Waterstofeconomie 

- Circulaire economie (we kunnen ons als eiland onderscheiden), 

- Zorg en recreatie 

- Zorg en technologie 

http://www.innovationquarter.nl/
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- Big Data  

- Onderwatertechnologie 

Komende periode gaan we met de initiatiefnemers van deze onderwerpen en andere betrokkenen  

de opgaven verder verkennen en uitwerken. 

Daarnaast is er een overleg geweest met het InnovationQuarter over de mogelijkheden om open 

innovatie te stimuleren. Het MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland is daarbij een 

goede mogelijkheid. Informatie hierover is aan de ondernemers verstrekt alsmede de namen en 

gegevens van de “business developers” van IQ waarmee contact kan worden opgenomen. Ook dit 

zal de komende tijd verder worden uitgewerkt. 

Een van de aanbevelingen uit de Economische Transformatie Monitor is het opstarten van 

acquisitie. Daar is procentueel gezien de grootste winst te behalen. Voor het acquisitieplan is een 

eerste aanzet gemaakt met als doelstelling begin 2018 te kunnen starten met het acquireren. Dit 

wordt nu verder uitgewerkt tot een volwaardige acquisitiestrategie. 

In april zal er worden gestart met een project op een basisschool in Ouddorp waarbij kinderen 

kennis maken met Robotica en programmameren.

Klankbordgroep

Naast de stuur- en werkgroep zal eind december de zogenaamde klankbordgroep voor de eerste 

keer samen komen. Deze klankbordgroep bestaat uit een brede groep van ondernemers, mensen 

uit het onderwijs en overheid die gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven over diverse 

onderwerpen die binnen het Smart Water programma spelen. Inbreng van hun kennis, expertise 

en hun netwerk draagt bij aan het behalen van de doelstellingen. 

Cofinanciering

De gemeenteraad heeft ingestemd met een jaarlijkse bijdrage van € 100.000,- met ingang van 

2018 waarbij de vraag van cofinanciering is geteld. De Fogo draagt in de eerste fase € 97.500,- bij 

en ook vanuit de provincie Zuid – Holland is de cofinanciering nu concreet geworden.    

De provinciale staten hebben op 28 juni ingestemd met de Investeringsimpuls gebiedsgericht 

werken. Voor Goeree-Overflakkee gaat het hierbij om een impuls voor het versterken van de 

“Poorten aan het Haringvliet” (€ 115.000,-), duurzame en innovatieve landbouw (€ 500.000,-), 

Energy Island (€ 1.800.000,-) en Smart Water € 300.000,-) over de jaren 2017 / 2018 / 2019.  

De gemeente wordt “penvoerder” van deze provinciale cofinanciering, vergelijkbaar met het 

Integraal Ruimtelijk Programma. Bekeken wordt nog of deze regeling op termijn structureel 

gemaakt kan worden. 

Kijkend naar de eerder aangegeven sporen en de verdeling van budget en uren is door de 

stuurgroep Smart Water een verdeling vastgesteld waarbij het opstellen van het programmaplan 

en het oppakken van concrete zaken en benutten van kansen tegelijk op lopen.   

Deze stappen zullen door de Fogo, onderwijs, gemeente en provincie worden gefinancierd door 

zowel geld als “manuren” ter beschikking te stellen.  
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Naar verwachting zal er in Q1 2018 een programmaplan zijn waarin ook de verdeling van 

financiële middelen en manuren in relatie tot de doelstellingen na Q1 2018 wordt aangegeven. 

Zoals al aangegeven zullen in het plan de hierboven aangegeven sporen verder zijn uitgewerkt. 

Het opstellen van het plan en concrete acties (zoals de deelname vanuit Smart Water aan het 

waterstofconvenant) lopen parallel. 

Wij zullen u over het vervolg van het proces blijven informeren en verwachten u hiermee 

voldoende te hebben ingelicht. 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,
secretaris, burgemeester,
W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman

In verband met automatische aanmaak is deze brief niet ondertekend.


