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Uw kenmerk

Bijlagen

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

Met deze brief informeren wij u over de afspraken wij maakten tijdens het Bestuurlijke Kernteam 

van 14 februari 2018. 

Met de Groeiagenda heeft u een heldere ambitie neergelegd voor de regio Drechtsteden. Het is 

een visie met een doorkijk naar 2030, waarmee een beweging in gang is gezet die meer dan 

voorheen is gericht op concrete uitvoering en tastbaar resultaat. Met de Groeiagenda als 

fundament krijgen opgaven concreter vorm en kunnen gebiedsontwikkelingen tot uitvoering 

komen. Dit is zichtbaar, bijvoorbeeld in de campusontwikkeling van het Leerpark, waar de 

Maakfabriek een belangrijk onderdeel van is, en in de Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht. 

U gaat nadrukkelijk voor uitvoeringskracht mét partners op basis van een gezamenlijk 

programma: samen plannen maken en uitvoeren, ieder vanuit eigen kracht en competentie. 

De inzet voor komend jaar

Het komend jaar zullen de provincie Zuid-Holland en de Drechtsteden samen de ambities uit het 

bestuursakkoord en de Groeiagenda Drechtsteden verder uitwerken. Vanuit de gedachte dat we 

samenwerken vanuit het Bestuursakkoord aan de Groeiagenda is het ook logisch om samen het 

proces van inhoudelijke uitwerking en realisatie van de Groeiagenda te dragen. Wij kunnen 

gevraagde procesondersteuning, expertise en inzet leveren door bestaande programma’s en 

projecten nog nadrukkkelijker te verbinden aan de ambities van de Groeiagenda. Uitwerking van 

de ambities uit het bestuursakkoord en de Groeiagenda zal wat ons betreft eind 2018 op 

hoofdlijnen duidelijk moeten maken welke investeringsopgave de realisatie van ambities vergt en 

welke inspanningen daarvoor van partijen gevraagd worden. 

Tegelijkertijd worden ambities op onderdelen al gerealiseerd, de Maakfabriek en Spoorzone 

Dordrecht-Zwijndrecht vragen op de korte termijn reeds investeringen van zowel de Drechtsteden 
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als de provincie Zuid-Holland. Ook het project “Transformatie Oevers” vraagt op korte termijn om 

extra inzet en expertise.  

De Maakfabriek

De Maakfabriek aanloop- en ontwikkelkosten met zich mee, onder andere als gevolg van een  

gereduceerd huurtarief voor startups. Daarvoor heeft u een bijdrage van € 3 miljoen gevraagd 

aan de provincie.

De ontwikkeling van de Maakfabriek draagt vooral bij aan de versterking van het 

innovatieklimaat in de maritieme maakindustrie, een belangrijke sector in de topsector water.   

Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de ambities uit het Hoofdlijnenakkoord.

Daarom hebben Gedeputeerde Staten de intentie ten behoeve van de ontwikkeling van de 

Maakfabriek middelen te reserveren. De door u verzochte bijdrage zal inclusief dekkingsvoorstel  

ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd tijdens de behandeling van de 

Voorjaarsnota. Afgesproken is dat Drechtsteden danwel de gemeente Dordrecht tevens minimaal 

hetzelfde investeert zodat er sprake is van maximaal 50% cofinanciering vanuit de provincie.

De Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht

Met de Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht wordt een substantieel deel van de voor Drechtsteden 

geldende verstedelijkingsopgave gerealiseerd. Samen stellen we momenteel een 

gebiedsstrategie op, langs verschillende scenario’s. Concreet met als doel de planvorming te 

versnellen, de externe veiligheidsinvloed te beperken en een gecoördineerd optreden.

Dit moet eind 2018 resulteren in een voorstel richting het Rijk met daarbij een gebiedsprogramma 

voor de Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht met concrete acties voor de korte, middellange en 

lange termijn en een investeringsprogramma voor de korte en middellange termijn.

U heeft ons een bijdrage van € 500.000,- gevraagd. Het betreft hier versnellingsgeld met als 

doel om eind 2018 investeringsbeslissingen te kunnen nemen. 

Gedeputeerde Staten hebben de intentie ten behoeve van deze versnelling middelen te 

reserveren. De door u verzochte bijdrage zal inclusief dekkingsvoorstel  ter besluitvorming aan 

Provinciale Staten worden voorgelegd tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota.

Transformatie Oevers

Dynamiek aan de Drechtsteden-oevers is groot, zowel in de woon- als werkfuncties. Het project 

Transformatie Oevers is bedoeld om de dynamiek optimaal te benutten en tegelijkertijd te 

voorkomen dat deze tot ongerichte ontwikkelingen leidt. 

Drechtsteden zou daarom graag samen met de provincie nog voor het einde van dit jaar een 

ruimtelijke verkenning (inclusief gebiedsprogrammering) voor de oevers opstellen. Doelstelling is 

de dynamiek faciliteren én deze goed richten in het kader van duurzame verstedelijking, slim 

ruimtegebruik en ter versterking van de maakindustrie in de regio.   

In het kernteam van 14 februari hebben we afgesproken om ook in het kader van Transformatie 

Oevers de samenwerking te intensiveren. Specifiek aandachtspunt daarbij is de inzet van 

expertise om mee te kijken met de business cases voor locatieontwikkelingen Nedstaal en 

Dolderman en deze te beoordelen in het licht van eventuele provinciale ondersteuning tezijnertijd.

Samengevat, verdere uitwerking van de Groeiagenda wordt door ons gezien als een gezamenlijk 

proces. Gedeputeerde Staten hebben de intentie om  voor zowel de Maakfabriek als de 
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Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht middelen te reserveren, dit onder voorbehoud van 

besluitvorming in Provinciale Staten. 

Afspraken over verdere financiële bijdragen van de provincie aan regionale ambities zoals 

verwoord in uw aanbod getiteld “Onderbouwing bod aan de provincie Zuid-Holland” zijn thans niet 

aan de orde. Daarvoor is  meer helderheid in de onderbouwing van de financiële ramingen 

noodzakelijk en ook scherpte in de keuzes die u als regio maakt. Zo bespraken wij dit ook in het 

Bestuurlijk Kernteam van 14 februari 2018 . We blijven hierover graag in gesprek.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief 

hebben opgenomen.
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