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Zowel binnen het SVP als lokaal zijn op Voorne-Putten
diverse gebiedsvisies ontwikkeld of in ontwikkeling
aangaande toerisme en recreatie. Daarnaast is de
ontwikkeling rond de regietafel en de landschapstafels in
volle gang. Ook wordt er gewerkt aan de oprichting van
een regionale marketingorganisatie. Samenhang op het
gebied van Toeristisch en Recreatieve visies is (nog) niet
aanwezig. Het opstellen van een dergelijke visie is
wenselijk vanuit de gedachte dat Voorne-Putten zich
integraal en de toekomstige ontwikkelingen met elkaar in
onderlinge samenhang kan presenteren. Voor het in de
toekomst in aanmerking komen van eventuele subsidies
is een dergelijke visie van belang. Daarnaast vraagt de
Provincie Zuid Holland meer en meer de onderlinge
verbanden inzichtelijk te maken bij nieuwe
ontwikkelingen wanneer zij als toetsende instantie
optreedt in het kader van de ruimtelijke ordening. Ook de
Metropoolregio verstrekt alleen bijdragen aan projecten
met een regionale focus.
In de visie wordt een gezamenlijk beeld geschetst van de
kwaliteiten, potenties van en perspectieven voor het
gebied. Aangegeven zal worden welke gebieden op
Voorne-Putten in onderlinge samenhang hun kwaliteiten
dienen te behouden, welke versterkt kunnen worden en
waar ontwikkelingen mogelijk zijn. Op basis van de
bestaande situatie zal de visie met name toekomstgericht
zijn. Nu zijn reeds op deelgebieden visies ontwikkeld,
evenwel ontbreekt de samenhang tussen de gebieden op
Voorne-Putten. Juist deze samenhang kan van belangrijke

meerwaarde zijn voor de ontwikkeling van toerisme en
recreatie op het eiland.
De ontwikkeling van de visie bestaat globaal uit drie
fasen. In de 1e fase wordt begonnen met het verzamelen
van de reeds bestaande informatie en fase 2 is de
visievorming. Het opstellen van de visie wordt ambtelijk
opgepakt, onder begeleiding van ZKA.
Fase 1:
Gestart zal worden met een inventarisatie van alle reeds
bestaande beleidsdocumenten en gebiedsplannen die van
invloed kunnen zijn op de recreatieve visie. Hierbij
worden nadrukkelijk ook documenten van andere
stakeholders betrokken zoals TOP Voorne,
Natuurmonumenten en Recron.
Fase 2:
Fase 2 is de visieontwikkeling en kan gedurende fase 1
opgestart worden. In samenspraak met alle stakeholders
wordt een conceptversie ontwikkeld. Hierbij zullen
mogelijke keuzes nader worden geëxpliciteerd. Op basis
van de nadere keuze zal de concept-visie worden
uitgewerkt naar een definitieve visie. Het PFO heeft de
wens uitgesproken om de conceptvisie eind 2015 op te
leveren.
Fase 3:
In de laatste fase, begin 2016, wordt de visie uitgewerkt
in een investeringsagenda. In deze agenda worden de
projecten benoemd, inclusief projecteigenaar en
conceptbegroting, die nodig zijn om de benoemde visie te
realiseren.
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April 2015: Startnotitie is vastgesteld door PFO R&T.
Mei 2015: Besluitvorming Regiegroep Voorne-Putten.
€25.000,- beschikbaar gesteld voor het traject.
Eind juni 2015: ZKA wordt door het PFO R&T gekozen
als begeleidend bureau.
Augustus-september 2015: uitvoering en afronding
fase 1.
September-oktober 2015: externe participatie.
Informatieavonden zijn georganiseerd voor
ondernemers (meer dan 70 aanwezig) en bewoners.
Daarnaast is de Landschapstafel betrokken en worden
belangrijke stakeholders zoals het Havenbedrijf en
RECRON apart geïnterviewd.
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Na de externe gesprekken zal een eerste conceptvisie
opgesteld worden door ZKA in overleg met de werkgroep
en het PFO. Dit concept zal teruggekoppeld worden aan
alle betrokken partijen. Eind 2015 moet dit verwerkt
worden tot een definitief concept.
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