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Waar willen we met u over hebben? 

1. Een inleiding over:
• Context, doelen en resultaten van de Groeiagenda / 

Smart Deal Drechtsteden
• De Groeiagenda in/en Papendrecht

2. Gelegenheid tot het stellen van verdiepende vragen 
3. Input van uw raad voor de actualisatie

Programma
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De groeiagenda, 
Dat zijn wij
Groeiagenda in/en Papendrecht

Een integrale aanpak, mede met het oog op de (toekomstige) leefbaarheid. 



Ambitie Groeiagenda 
25.000 woningen

Papendrecht 
bouwt 660 woningen tot 2030

 Eigentijdse woongebieden bij OV en 
water.
 Regionale woningbouwprogrammering, 

meer hoger segment en voldoende 
sociaal
 Gezamenlijke Lobby

 Toevoegen 660 woningen, waarvan 200 
voor ambitie Groeiagenda
 Met afronding Land van Matena geen 

uitleglocaties meer
 Binnenstedelijk bouwen: inbreiding en 

herstructurering (o.a. Kraaihoek fase 1)
 voor alle aandachtsgroepen passende 

huisvesting willen creëren (zie bv agenda 
huisvesting kwetsbare groepen). 
 Divers en gebalanceerd woningaanbod, 

met aandacht voor betaalbaarheid (koop 
en middenhuur).

Bouwen en Wonen



Werken en economie
Ambitie Groeiagenda
30.000 banen
 

Papendrecht heeft vitale bedrijven 
(terreinen) en een levendig centrum

 Vitale arbeidsmarkt verbinden met 
bedrijfsleven.
 Goed vestigingsklimaat creëren.
 Innovatiekracht vergroten en 

versterken.
 Inzetten ontwikkelpartners als Deal, 

ROM-D en EDB
 

 Versterking aansluiting onderwijs en 
arbeidsmarkt en innovatie (v/h 
programma Onderwijs-Arbeidsmarkt)
 Collectieve aanpak van ruimtelijke 

kwaliteit van de winkelgebieden en 
werklocaties (o.a. op BIZ Centrumgebied). 
 
 Uitbreiden van de samenwerking met 

GKN Fokker
 Campusontwikkeling Boskalis



Mobiliteit en 
Bereikbaarheid

Betere bereikbaarheid over water, 
weg en spoor. 

Papendrecht zet in op het verbeteren 
van de bereikbaarheid, verkeers-
veiligheid en leefbaarheid 

 Slimme en duurzame 
mobiliteitsoplossingen.
 Betere treinverbindingen en dedicated 

goederenlijn.
 Betere verbindingen over de weg (o.a. 

MIRT A15)
 Beter OV (MLL, DMG en Waterbus).
 Meer fietsgebruik.

 

 Upgrade ponton Waterbus.
 Verbreding van de A15 tussen 

Papendrecht en Sliedrecht 
 Aanpak van het knooppunt met de 

aansluiting N3/A15/N214
 Maatregelen uit de Fietsstructuur 

Papendrecht om fietsgebruik te stimuleren 
(o.a. innovatieve fietsenstalling bij 
busstation BK-weg)

 



Energie
Ambitie Groeiagenda 12.000 – 
25.000 woningen op warmtenet. 

Papendrecht is energieneutraal in 2050 
en heeft 3.500 woningen op warmtenet.
 

 Stoppen met gebruik van aardgas.
 Sterk inzetten op energiebesparing.
 Stoppen met gebruik van benzine, 

diesel e.d.
 Duurzaam opwekken van elektriciteit.
 Realiseren van de hoogst haalbare 

maatschappelijke opbrengst.

 3.500 woningen aansluiten op het 
warmtenet (basisscenario). 
 Verduurzamen bestaande woningen
 Zonnepanelen op (bedrijfs)daken.
 Duurzame afvalinzameling, inzetten op 

hergebruik grondstoffen. 
 Groene, klimaatadaptieve buitenruimte op 

basis Strategie Klimaatadaptatie



Beeldvormende Raad 12-1-23


	Actualiseren Groeiagenda 2030
	Waar willen we met u over hebben?
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9

