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Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Bestuursakkoord Drechtsteden
Geachte Statenleden,
Op 15 maart 2016 hebben we u schriftelijk geïnformeerd over het bestuursakkoord Drechtsteden.
In mei 2016 hebben gedeputeerden Bom-Lemstra en Vermeulen namens Gedeputeerde Staten
en wethouders Tanis en Korteland namens het Drechtstedenbestuur het bestuursakkoord
ondertekend, waarmee zij de intentie hebben uitgesproken de krachten te bundelen en samen te
werken aan de Maritieme Topregio Drechtsteden.
In het bestuursakkoord zijn elf thema's benoemd waarover bestuurders van de provincie ZuidHolland en de regio Drechtsteden afspraken gemaakt hebben. leder thema bevat een aantal
opgaven die gezamenlijk worden uitgevoerd. In de bijlage bij deze brief informeren wij u over de
stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het bestuursakkoord.
Als Staten heeft u bij de bespreking van het bestuursakkoord aangegeven, dat u het wenselijk
vindt dat specifieke besluitvorming op deelonderwerpen nog steeds regulier plaatsvindt. Het
college aan Staten en Drechtstedenbestuur aan Drechtraad hebben derhalve op dossiers
specifieke voortgang gerapporteerd waar nodig en voorstellen voorgelegd indien gewenst. Met
deze voortgangsrapportage vindt derhalve wederom geen besluitvorming plaats, maar het is een
integrale stand van zaken op de verschillende onderwerpen.
U heeft bij bespreking tevens aangegeven concrete acties te willen zien en daarbij bij voorkeur
focus op uitvoering. Het college en het Drechtstedenbestuur hebben gezamenlijk uitgesproken
dat zij dit onderschrijven en hebben derhalve een tweetal besluiten genomen om voortgang van
het bestuursakkoord te waarborgen:
1. Het aanbrengen van focus op uitvoering van zes prioriteiten;
2. Het gezamenlijk onderzoeken van een regiofonds/regiobudget ter ondersteuning van de
uitvoering.
Hieronder gaan we nader op deze twee voorstellen in.

PZH-2017-582241475 dd. 07-03-2017

Ons kenmerk

PZH-2017-582241475

Zes prioriteiten
In het kader van het bestuursakkoord zijn zes prioriteiten benoemd waaraan met voorrang voor
de Drechtsteden gewerkt gaat worden. Dit betreft:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vergroten innovatiekracht
Energietransitie
Wonen in de Drechtsteden
Bereikbaarheid over de weg
Ontwikkeling Spoorzone Dordrecht
Stimuleren van de economie

De inzet op bovengenoemde zes prioriteiten betekent uiteraard niet dat de andere opgaven geen
aandacht krijgen. Ook aan de uitvoering van de andere opgaven uit het bestuursakkoord wordt
gezamenlijk gewerkt. In de bijgevoegde gezamenlijke voorgangsrapportage is hierover meer
informatie opgenomen. Benadrukt moet worden dat de voortgangsrapportage een gezamenlijke
rapportage van de provincie en Drechtsteden betreft die in een volgend bestuurlijk overleg tussen
college en Drechtstedenbestuur zal worden besproken. De aandachtspunten van uw Staten
zullen door het college bij deze bespreking worden betrokken.
Regiofonds /regiobudget
De Drechtsteden zijn één van de proeftuinen van het traject Maak Verschil (rapport Studiegroep
Openbaar Bestuur over relatie Openbaar Bestuur en toekomstige economische opgaven).
Centrale lijn in dit rapport is opgavengericht werken door overheid en het (toenemend) belang
van de regio. Uit de proeftuin Drechtsteden komen tien aanbevelingen. Vijf zijn aanbevelingen
voor het kabinet en vijf zijn aanbevelingen voor de Drechtsteden zelf.
Deze vijf zijn:
1. Energie op inhoud in plaats van energie op structuur;
2. Samen met onze partners: loslaten en vertrouwen, benut kracht van bedrijfsleven en
organisaties;
3. Maak samen het ‘verhaal van de Drechtsteden' een stevig profiel als ankerpunt voor de
inhoud;
4. Kom tot een concrete propositie aan rijk en provincie die bijdraagt aan de economische
kracht van Nederland;
5. De juiste schaal bij de juiste opgave en vervolgens de juiste middeleninzet.
Vanuit deze aanbevelingen is bij provincie en Drechtsteden de wens om de samenwerking naar
een hoger plan te tillen en zijn er gesprekken gevoerd tussen provincie en Drechtsteden over een
regiofonds/regiobudget. Dit regiofonds kan tevens een bijdrage leveren aan de verwezenlijking
van de gezamenlijke opgaven die zijn benoemd in het bestuursakkoord. Wij willen daarom samen
met de Drechtsteden onderzoeken hoe en onder welke condities een regiofonds/regiobudget het
juiste middel kan zijn voor een nog betere samenwerking in de Drechtsteden. Het doel daarbij is
het als regio sneller kunnen inspelen op initiatieven en het vergroten van de mogelijkheden om
extra financiering aan te trekken en daarmee extra projecten te financieren door ontkokering en
ontschotting van financiële middelen.
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Basisgedachte is het flexibel handelen te vergroten. Vulling van dit fonds/budget moet minimaal
van alle gemeenten in de Drechtsteden en provincie komen. Daarnaast is het de inzet om ook het
Rijk en private partijen het regiofonds/regiobudget te laten voeden. Als provincie en Drechtsteden
gezamenlijk deze stap zetten is er een goede basis om met het Rijk en andere partners in
gesprek te gaan.
Graag bespreken wij op 22 maart in de Statencommissie hoe u aankijkt tegen een onderzoek
naar een dergelijk fonds. Wanneer wij gezamenlijk kunnen concluderen dat een
regiofonds/regiobudget een meerwaarde heeft, zullen wij ondermeer de volgende aspecten
uitwerken:
- welke opgaven willen provincie en Drechtsteden realiseren op basis van het
bestuursakkoord;
- welke doelstellingen krijgt een dergelijk regiofonds;
- welke randvoorwaarden stelt de provincie;
- hoe is de relatie met lopende afspraken met Drechtsteden (bv. ROM-D) of projecten en
programma's in de omgeving (bv. lQ en investeringsprogramma lnvesteren in
Vernieuwen);
- hoe zorgen provincie en Drechtsteden gezamenlijk dat het Rijk en andere (private)
partijen meedoen;
- hoe wordt het regiofonds/regiobudget gevoed en met welk provinciaal bedrag (en op
basis van welke overwegingen).
Graag bespreekt het college uw aandachtspunten ten aanzien van de voortgang van het
bestuursakkoord en het onderzoek naar het regiofonds/regiobudget.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. J.H. de Baas
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drs. J. Smit
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