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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.

 

De regio Drechtsteden heeft op 31 augustus 2018 een aanvraag voor een regiodeal

Drechtsteden bij u ingediend. Met deze brief spreken wij nogmaals onze steun en betrokkenheid

uit voor deze regiodeal. 

 

Zoals verwoord in de Groeiagenda 2030 richten de Drechtsteden zich op het, in deze economie,

verbeteren van de sociaal economische situatie. Ook de regiodeal is uitdrukkelijk bedoeld om de

sociale problematiek in de Drechtsteden aan te pakken. 

 

Om dit te bereiken wordt ingezet op een verbeterde bereikbaarheid, de bouw van nieuwe

woningen in aanvullende woonmilieus en investeringen in de maritieme maakindustrie. 

Drechtsteden is met zijn maakindustrie, de ontwikkeling van de binnenvaart  en als onderdeel van de

het Haven Industrieel Complex belangrijk voor de Nederlandse economie. Het versterken van het

maritieme cluster binnen de Drechtsteden is in die zin van belang voor hele sector (“Rotterdam

Maritime Capital of Europe”). Wij ondersteunen deze inzet van harte.

 

Met de Regiodeal Drechtsteden wordt het Rijk gevraagd een bijdrage te leveren aan de

ontwikkeling van de rivieroevers. Ontwikkeling van de rivieroevers fungeert als vliegwiel door

zowel de realisatie van goede toekomstbestendige werkmilieus voor de maakindustrie als de

realisatie van nieuwe woonmilieus. 

 

Met deze brief benadrukken wij vanuit de provincie Zuid-Holland het belang van deze regiodeal

en de urgentie om het huidige economisch tij te benutten. Drechtsteden is een regio die sterk

gevoelig is gebleken voor economische cycli. De regio moet in deze economie kansen zien te

pakken of zal in een volgende periode van neergang op een beslissende achterstand komen ten

opzichte van andere regio's. 

http://www.zuid-holland.nl
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De regio, de provincie en het bedrijfsleven staan klaar om de kansen die er liggen te pakken.

Steun van de Rijksoverheid is hierbij onontbeerlijk, u kunt met gerichte investeringen de

Drechtsteden net even dat laatste zetje geven om zo deze kansen te verzilveren.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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


