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Geacht college, 

Sinds 2012 neemt uw provincie deel aan de gebiedssamenwerking Waterpoort, het gebied rondom 

het Volkerak-Zoommeer. Deze samenwerking is succesvol gebleken: door meerdere geledingen in dit 

gebied met elkaar te verbinden, zijn aansprekende resultaten geboekt die ‘winst’ opleveren voor het 

gebied als geheel. Enkele voorbeelden: de streekproductenveiling in St Annaland, de erfgoed-forten 

van de Stelling van Willemstad, een recreatieve pontverbinding op het Volkerak, de toeristische 

bekendheid van het eiland Tholen en de samenwerking tussen de vele jachthavens rond het 

Volkerak-Zoommeer. Door deze resultaten heeft Waterpoort zich ontwikkeld van een 

doorgangsgebied naar een aantrekkelijk verblijfsgebied. De economische spin-off daarvan is evident. 

De aantrekkelijkheid van dit gebied is intussen ook bij meerdere riviercruisemaatschappijen bekend 

geworden. Momenteel wordt gewerkt aan een aanmeerlocatie in Willemstad, waar vandaan 

excursies naar het gehele achterland, waaronder Zeeland, vanaf 2020 zullen starten.  

Centraal in onze aanpak is de relatie overheid – ondernemer – burgers en onderwijs. Hierdoor 

stemmen we af op de behoefte en de maatvoering van het gebied en maken we gebruik van de 

gebiedseigen kennis en ervaring. Uniek in Waterpoort is de zogenaamde Waterpoort Academy, 

waaraan deelnemers uit genoemde vier partijen deelnemen. Iedere deelnemer heeft een eigen casus 

en wordt opgeleid om het maximale resultaat uit deze casus te halen.  

Vanuit Waterpoort wordt ook meegewerkt aan gebied overstijgende initiatieven, zoals NL Delta, 

Dutch Delta Cruise Port en Geopark Schelde Delta. Onze ervaringen en uitgebreide netwerk stellen 

wij gaarne ter beschikking. 

In de afgelopen jaren hebben 27 partijen deze samenwerking gesteund. Hiertoe behoren behalve de 

provinciale (3) en gemeentelijke (6) overheden ook een waterschap, 4 Rabobanken, 

natuurbeheersorganisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap), 

onderwijsinstellingen (HZ University, Avans, BUas), Evides, Brabant Water, Suiker Unie, IVN en ZLTO. 



 

 

 

 

 

 

 

 

De in 2016 door deze partijen gesloten samenwerkingsovereenkomst (SOK) loopt eind 2019 af. Alle 

partijen hebben de intentie uitgesproken te willen doorgaan met deze samenwerking. Hiertoe wordt 

een nieuwe SOK voorbereid, die op 10 oktober 2019 door de deelnemende partijen wordt 

ondertekend. De looptijd van deze SOK is wederom vier jaar. 

Met dit schrijven verzoek ik uw provincie om partner te blijven van de gebiedssamenwerking 

Waterpoort. Ik realiseer mij ten zeerste dat na de verkiezingen van 20 maart jl. uw college hierover 

geen beslissing zal nemen. Daarom stel ik het zeer op prijs indien uw college mijn verzoek doorgeleid 

naar de onderhandelaars van de partijen die een nieuw bestuursakkoord voorbereiden. 

Een afschrift van dit schrijven stuur ik ook naar de Algemeen directeur, de heer A. Smit. 

Uiteraard ben ik zeer bereid om een nadere toelichting op dit verzoek te geven. 

-  

 

 

 
 

Voorzitter van de bestuurlijke Initiatiefgroep Waterpoort 

 

 




