
De provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee bundelen de 
krachten om het eiland Goeree-Overflakkee een extra impuls te geven. Zij werken 
samen binnen het Integraal Ruimtelijk Programma Goeree-Overflakkee. Het doel: 
versterken van de regionale economie. Via deze nieuwsbrief houden de provincie en 
de gemeente u op de hoogte van al het nieuws rond het programma.

Er zijn kansen genoeg om Goeree-Overflakkee sterker 
op de kaart te zetten. Volgens Jaap Wolf, onafhankelijk 
voorzitter van de stuurgroep van het Integraal Ruimtelijk 
Programma, is het wel zaak om de buitenwereld te laten zien 
wat er allemaal op het eiland gebeurt. “We kunnen ons meer 
profileren.” 

Oud-politicus Jaap Wolf heeft een lange geschiedenis 
met Goeree-Overflakkee. Hij woonde er tien jaar lang, was waarnemend burgemeester 
van de toenmalige gemeente Oostflakkee en bleef ook als gedeputeerde van de provincie 
Zuid-Holland nauw bij het eiland betrokken. Nu is hij terug als onafhankelijk voorzitter 
van de stuurgroep van het programma, waarin de gemeente en de provincie samen zijn 
vertegenwoordigd.

U kent het eiland van heel dichtbij. Wat voor gebied hebben we het over?
“Goeree-Overflakkee is een prachtig eiland waar ik met veel plezier heb gewoond. Het heeft 
zijn eigen tradities. Het geloof is er nog altijd heel belangrijk. Het eiland komt wat behoudend 
en introvert over, maar dat geeft Goeree-Overflakkee ook weer zijn unieke charme.”

Is Goeree-Overflakkee te veel met zichzelf bezig?
“Zo zou je het kunnen zeggen. Eén van de belangrijkste voorwaarden om de ambities voor het 
eiland te verwezenlijken, is te laten zien dat we trots zijn op Goeree-Overflakkee. Er zijn zo 
veel fantastische voorbeelden. Denk aan de geplande getijdencentrale in de Brouwersdam, dat 
is een staaltje innovatie van internationale allure. Of denk aan de prachtige ruimte die we op 
het eiland hebben. En dat vlak bij Rotterdam. Ik vind dat je best een beetje mag opscheppen 
over Goeree-Overflakkee.”

Ondernemers spelen een belangrijke rol bij het vinden van nieuwe economische 
dragers voor het eiland. Hoe zorgt u ervoor dat zij enthousiast raken van de 
plannen? 
“Je kunt ondernemers het beste binden door successen te behalen. Dat betekent in de eerste 
plaats aanpakken, durven. De tijd van navelstaren en visies ontwikkelen ligt achter ons. We 
weten wat we willen met het eiland. Het is tijd om de handen uit de mouwen te steken en 
resultaten te laten zien.”

‘Je mag best een beetje 
opscheppen over het eiland’
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Gaan voor Goeree-Overflakkee 



“Voor de overheid betekent het dat we waar mogelijk de weg vrij maken voor veelbelovende 
initiatieven. Dat klinkt vanzelfsprekender dan het lijkt. Hoe goedbedoeld ook, het is een typische 
overheidsreflex om zich op te stellen als tegenmacht. Het is belangrijk dat ondernemers op Goeree-
Overflakkee niet aanlopen tegen onnodig lange procedures of ingewikkelde vergunningaanvragen. 
We gaan dus nadrukkelijk meedenken en het enthousiasme stimuleren.” 

Een koninklijk uitje op het strand
Koning Willem-Alexander en koningin Máxima begonnen hun bezoek aan de provincie 
Zuid-Holland vorige week op de Brouwersdam in Ouddorp. Meer dan honderd mensen, 
waaronder basisschoolleerlingen van elke school op Goeree-Overflakkee, zorgden bij de 
bekende strandclub Natural High voor een enthousiaste ontvangst. Later die middag reden 
koning en koningin in rijtuigen van de voormalige Rotterdamse Tram Maatschappij over de 
dam heen, vergezeld door mensen die die dag jarig waren. De tram passeerde onder meer 
de plek waar over enkele jaren de getijdencentrale moet komen. In Den Haag sloten koning 
Willem-Alexander en koningin Maxima hun bezoek aan de provincie af.

Hoe gaat u de ondernemers helpen om kansrijke projecten op te zetten, 
bijvoorbeeld in de recreatie?

Meer informatie
www.gaanvoorgoereeoverflakkee.nl
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Ondernemers zijn de ruggengraat voor de plannen met Goeree-Overflakkee. De gemeente 
Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland willen hen nog beter helpen hun ideeën 
voor het eiland te realiseren. 

Een stevige basis: bedrijfscontactfunctionarissen
Op tal van terreinen is de gemeente er voor om te zorgen dat een onderneming goed en snel 
wordt geholpen, bijvoorbeeld bij het vinden van een geschikte bedrijfslocatie of het afgeven 
van een vergunning. Voor deze en andere praktische vragen is de bedrijfscontactfunctionaris 
van de gemeente Goeree-Overflakkee uw aanspreekpunt.

Voor vernieuwende ideeën: innovatiemanagers
Als ondernemers nieuwe wegen willen inslaan, bijvoorbeeld bij combinaties van natuur, 
recreatie en duurzaamheid, dan helpen de innovatiemanagers van gemeente en provincie 
u verder. Denk aan het leggen van contacten en het gebruik van netwerken. Met het 
Innovatieplatform, een samenwerkingsverband van ondernemers op het eiland, werken de 
innovatiemanagers inmiddels aan de eerste nieuwe plannen.  

Contact bedrijfscontactfunctionarissen
Bent u op zoek naar praktische informatie of advies? Neem dan contact op met de 
bedrijfscontactfunctionarissen van de gemeente:
•   Cindy Hakkenbrak: 14 0187, c.hakkenbrak@goeree-overflakkee.nl
•   Heleen Vlietland: 14 0187, h.vlietland@goeree-overflakkee.nl

Contact innovatiemanagers
Heeft u een innovatief idee voor Goeree-Overflakkee? Neem dan contact op met onze 
innovatiemanagers:
•   Ineke den Heijer (provincie Zuid-Holland): 06-15874177, i.den.heijer@pzh.nl
•   Adriaan Bijl (gemeente Goeree-Overflakkee): 06-20467030, a.bijl@goeree-overflakkee.nl

‘Mooi idee voor het eiland? 
De overheid werkt mee !’


