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Onderwerp

Samenwerking Groeiagenda Drechtsteden 2030

Advies
1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee Gedeputeerde Staten hen 

informeren over bereikte resultaten en hoe zij voornemens zijn de komende tijd met de 
Drechtsteden verder samen te werken aan de realisatie van de Groeiagenda 2030.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de bereikte resultaten en hoe 
Gedeputeerde Staten voornemens zijn de komende tijd met de Drechtsteden verder 
samen te werken aan de realisatie van de Groeiagenda 2030.

Besluit GS
Conform advies vastgesteld

Bijlagen
GS-brief aan PS – Samenwerking Groeiagenda Drechtsteden 2030
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1 Toelichting voor het College

Met deze informerende brief aan Provinciale Staten informeren Gedeputeerde Staten hen over de 

stand van zaken op de belangrijkste projecten en programma’s die lopen in de Drechtsteden en in 

welke mate en op welke wijze de Groeiagenda uitgewerkt wordt in een investeringsagenda.

Het verder uitwerken van de Groeiagenda in één investeringsagenda voor het totaal bleek niet 

goed aan te sluiten bij de verschillende planstadia van projecten en gebiedsontwikkelingen in de 

Drechtsteden. Realisatie zit op het lokale niveau, lokaal wordt aan de meest reële business cases 

gerekend en wordt duidelijker dan in de beleidsfase waar en hoe een extra steuntje in de rug van 

de provincie nodig is. 

Door investeringsopgaven in het juiste planstadium (meer naar realisatie toe) te bepalen, is 

besteding van provinciale bijdragen conform planning bovendien waarschijnlijker. Dit heeft als 

gevolg dat de provincie in het kader van de Groeiagenda samenwerkt in wisselende coalities. Er 

wordt met de regio beleidsmatig samengewerkt en tegelijkertijd wordt met één of meerdere 

gemeenten samengewerkt op projecten en gebiedsontwikkelingen. Besluiten tot investering 

(voorstellen daartoe) motiveert de provincie vanuit het omgevingsbeleid en de bijdrage aan de 

realisatie van eigen ambities en opgaven.   

Financieel en fiscaal kader

Ten gevolge van dit besluit zijn er geen financiële consequenties.

De in de brief opgenomen activiteiten zijn op dit moment financieel voorzien en worden 

grotendeels gedekt vanuit de bestaande middelen binnen reguliere programma’s en doelen. Voor 

twee onderwerpen is in 2018 bij de Voorjaarsnota additionele middelen ter beschikking gesteld: 

voor de Maakfabriek en Spoorzone respectievelijk € 3 en € 0,5 mln.

Toekomstige besluiten tot investering (voorstellen daartoe) motiveert de provincie vanuit de 

bijdrage aan eigen ambities en opgaven. Als provincie kunnen we daardoor in de meeste situaties 

snel genoeg reageren, gevraagde middelen zijn beschikbaar zijn via reserveringen in bestaande 

programma’s en projecten.

Juridisch kader

Ten gevolge van dit besluit zijn er geen juridische consequenties.

Het in 2016 met de Drechtsteden afgesloten Bestuursakkoord Maritieme Topregio Drechtsteden

ligt ten grondslag aan de samenwerking met de Drechtsteden

2 Proces

Op 11 april 2018 is in de Statencommissie Bestuur en Middelen gesproken over de door de 

Drechtsteden opgestelde Groeiagenda 2030, als uitwerking van het in 2016 met de Drechtsteden 

afgesloten Bestuursakkoord Maritieme Topregio Drechtsteden. In de Groeiagenda zijn de 

ambities voor Wonen, Werken en Bereikbaarheid verder uitgewerkt. Ook zijn een aantal spotlight

projecten geduid, te weten  Leerpark, Spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht, Westelijk Dordtse 

Oevers en Transformatie Oevers. Deze uitwerking is in lijn met het bestuursakkoord en past 

binnen de ambities van uw College om de regio op sociaal en economisch gebied te versterken.    
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Op basis van deze Groeiagenda heeft de regio begin 2018 tevens een eerste aanzet tot een 

investeringsagenda geformuleerd, deze investeringsagenda was echter nog niet zodanig 

uitgewerkt dat de provincie Zuid-Holland op basis hiervan een besluit kon nemen over de totale   

investeringsvraag in het kader van de Groeiagenda.

Vooruitlopend op een nog verder uit te werken investeringsagenda zijn de korte termijn 

investeringen ten behoeve van de realisatie van de spotlight projecten Maakfabriek en Spoorzone

Dordrecht-Zwijndrecht in de Voorjaarsnota 2018 middelen gereserveerd. Het gaat om 3 mln euro 

voor de Maakfabriek en € 0,5 mln voor Spoorzone.

De Maakfabriek en Spoorzone Dordrecht- Zwijndrecht dragen in belangrijke mate bij aan de 

ambities zoals opgenomen in het tussen Drechtsteden en de Provincie afgesproken 

bestuursakkoord.  

Het verder uitwerken van de Groeiagenda in één investeringsagenda voor het totaal bleek niet 

goed aan te sluiten bij de verschillende planstadia van projecten en gebiedsontwikkelingen in de 

Drechtsteden. Wat wel goed past is samenwerking op de Groeiagenda waarbij de provincie 

samenwerkt in wisselende coalities en niet alleen met de regio als partner maar ook met een of 

meerdere gemeenten, als het op het niveau van een project of een gebiedsontwikkeling is.    

Met de regio Drechtsteden werken we met name intensief samen op beleidsvorming, in 

programmadiscussies en als het gaat om de lobby. Voorbeelden en zeer van belang in deze zijn 

het gezamenlijke gesprek met de Rijksoverheid, Prorail en NS over de OV bereikbaarheid van de 

Drechtsteden en het goederenvervoer in relatie tot verstedelijkingsmogelijkheden.    

3 Communicatiestrategie

Ten gevolge van dit besluit vindt er geen aanvullende communicatie plaats, anders dan het 

publiceren van het GS-besluit en de onderliggende stukken op de provinciale website in het kader 

van de actieve openbaarheid.
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