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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 Gorinchem in te dienen

Regiodeal bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.Desgewenst kunt u deze

brief als bijlage bij uw in te dienen regiodeal voegen.

  

Toelichting

De regionale positie van Gorinchem was onderwerp van de motie Van der Molen c.s. bij het

kamerdebat in april over de gemeentelijke herindeling van de Vijfheerenlanden. Als gemeente

pakt u nu de uitdaging op om te investeren in deze positie, samen met uw buurgemeenten en ook

in een groter regionaal verband. Wij juichen dat toe.

 

Regionale positie en regiodeal

Gorinchem ligt als middelgrote gemeente op een plek waar (straks) vier provincies samenkomen.

Het verzorgingsgebied strekt zich uit over meerdere provincies. Dat brengt de nodige complexiteit

met zich mee en maakt Gorinchem tot een bijzondere gemeente in Zuid-Holland. De regiofunctie

van Gorinchem is onder andere te zien in de aantrekkingskracht en het verzorgingsgebied van de

onderwijsinstellingen binnen uw gemeente. Die trekken nu al studenten aan vanuit een gebied

dat zich uitstrekt tot in Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Het regionale bedrijfsleven heeft

meer dan genoeg werk voor de afstudeerders, kan deze goed begeleiden tijdens de

beroepspraktijkvorming en is gebaat bij een kwaliteitsslag van de technische opleidingen. 

 

De ligging van Gorinchem bij een knooppunt van rijkswegen, van waterwegen en aan de

MerwedeLingelijn geeft volop kansen voor een goede bereikbaarheid. Deze ligging kan echter

nog beter worden benut. Gerichte investeringen daarin, gekoppeld aan de voorzieningen die

Gorinchem biedt, kunnen de bereikbaarheid in alle richtingen verbeteren. Ze dragen bij aan de

versterking van de leefbaarheid en aan de concurrentiepositie van de regio ten opzichte van de

omliggende grotere steden.

http://www.zuid-holland.nl
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De investeringen in een kwaliteitsslag van het Gildevakcollege en in een nieuw openbaar

vervoertransferium die u voorstelt in de Regiodeal zijn o.i. een goede eerste stap in het

versterken van de regiofunctie van Gorinchem. Wij verwachten dat burgers en bedrijven in een

veel grotere regio zullen profiteren van deze ontwikkelingen. Als provincie onderschrijven wij

daarom de door Gorinchem in te dienen regiodeal waarmee gevraagd wordt om extra financiële

steun vanuit de Rijksoverheid. Met deze steun geeft het Rijk net die extra impuls die nodig is om

een eerste stap te zetten in het versterken van de positie van Gorinchem en de omliggende regio. 

 

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

door u ingediende regiodeal Gorinchem tegemoet

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

   

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


