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Onderwerp
Steunbrief regiodeal Drechtsteden aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Advies
1 . Vast te stellen de brief aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
waarmee Gedeputeerde Staten steun en betrokkenheid uitspreken voor de door de
Drechtsteden ingediende aanvraag Regiodeal Drechtsteden bij het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de brief aan de Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit waarmee Gedeputeerde Staten steun en betrokkenheid
uitspreken voor de door de Drechtsteden ingediende aanvraag Regiodeal Drechtsteden
bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
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GS-brief aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over Steunbetuiging
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Toelichting voor het College

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. Als provincie onderschrijven wij de door Drechtsteden in te dienen
regiodeal waarmee gevraagd wordt om extra financiële steun, ook vanuit de Rijksoverheid. Met
deze steun 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 uitbreidingen langs de oevers. Oeverlocaties maken onderdeel uit van
de GroeiAgenda Drechtsteden. De GroeiAgenda is een nadere uitwerking van het eerder met de
provincie afgesloten bestuursakkoord Maritieme Topregio Drechtsteden. Als provincie steunen wij
de GroeiAgenda en werken we samen met de regio om deze tot uitvoering te brengen.
Financieel en fiscaal kader
Met de vaststelling van deze brief onderstrepen Gedeputeerde Staten de urgentie en het belang
van de regiodeal Drechtsteden bij het Ministerie. Met de vaststelling van de brief worden geen
financiële verplichtingen aangegaan.
Juridisch kader
Met de vaststelling van deze brief onderstrepen Gedeputeerde Staten de urgentie en het belang
van de regiodeal Drechtsteden bij het Ministerie. Vaststelling van de brief heeft geen juridische
consequenties.
2. Proces

In het regeerakkoord van het Kabinet Rutte III is de regio-enveloppe benoemd. Door Minister
Schouten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is aangegeven dat
partijen voor 1 september 2018 een aanvraag voor middelen uit de regio-enveloppe kunnen
indienen. Na 1 september 2018 zal het Rijk de regiodeal aanvragen beoordelen. Aangezien er
maar € 200 miljoen in deze tranche beschikbaar is voor geheel Nederland zullen vele ingediende
regiodeals nog gaan afvallen. Verwacht wordt dat eind oktober / begin november 2018 duidelijk is
welke aanvragen gehonoreerd worden en in aanmerking komen voor een regiodeal. Het hele
proces wil het Rijk in het voorjaar 2019 afronden. Ambtelijk en bestuurlijk zal de provincie
betrokken blijven bij de eventuele verdere uitwerking van deze of andere regiodeals binnen ZuidHolland.
3. Communicatie strategie

Aanvrager van de regiodeal Drechtsteden zijn de Drechtsteden zelf. Gedeputeerde Staten zijn
inhoudelijk betrokken via lopende projecten en programma's. Communicatie inzake de regiodeal
wordt gevoerd vanuit de Drechtsteden. Gedeputeerde Staten voeren geen actieve communicatie
over deze steunbrief, bekendmaking van het besluit en verzenden van de brief is voldoende.
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