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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 spreken wij onze steun en betrokkenheid uit voor de door de Drechtsteden in te

dienen Regiodeal bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De door u

voorbereide regiodeal vormt een logische stap in de uitwerking van de regionale Groeiagenda,

een proces waarop provincie en regio al geruime tijd nauw samenwerken. Met de regionale

Groeiagenda zetten de Drechtsteden in op sociaal economische groei door een betere

bereikbaarheid, de bouw van nieuwe woningen en een “smart industry” met goede voorzieningen

voor innovatieve starters en groeiers. 

 

Het is zaak dat de Groeiagenda op korte termijn tot uitvoering wordt gebracht via de

gebiedsontwikkeling Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht, de Maritieme campusontwikkeling

Leerpark en het programma Transformatie oevers. Wij zijn van mening dat zowel provincie als

het Rijk met gerichte investeringen het verschil kunnen maken en de Drechtsteden net even dat

laatste zetje kunnen geven teneinde tijdig uitvoering te geven aan de Groeiagenda, het

sociaaleconomisch tij te keren en haar agglomeratievoordeel te benutten.

 

Als provincie steunen we daarom ook van harte de door Drechtsteden in te dienen regiodeal.   

 

Regiodeal

Voor de ontwikkeling van de oeverlocaties voor wonen, werken en recreëren geldt (net als voor

Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht) dat het ingewikkelde herstructureringsopgaven betreft. De

oeverlocaties kennen ieder een eigen uitdaging, business-case en rolneming van gemeenten,

provincie en marktpartijen. Door de regiodeal financieel te ondersteunen geeft het Rijk net die

extra impuls die nodig is om deze binnenstedelijke locaties te herontwikkelen. Hierbij kan het

gaan om investeringen ten behoeve van bereikbaarheidsmaatregelen, (geconcentreerde)

woningbouw langs het water en ontwikkelkosten in verband met bedrijfsverplaatsingen of
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uitbreidingen langs de oevers. Sociaal economische versterking en verbetering van de ruimtelijke

kwaliteit zijn daarbij belangrijke principes.

 

Na onze steun en betrokkenheid te hebben uitgesproken middels deze brief, zien wij graag de

door u ingediende regiodeal Drechtsteden tegemoet. 

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

   

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit


