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Inhoud
Inleiding
De Groeiagenda 2030 is de strategische visie voor de ruimtelijke economische ontwikkeling van de 
Drechtsteden in de periode 2018-2030. Met het meervoudig lokaal beleggen van de uitvoering zijn de 
lokale gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering en dienen de raden jaarlijks het kaderstellende 
uitvoeringsprogramma vast te stellen. In het Uitvoeringsprogramma 2022 staat op hoofdlijnen welke 
kernopgaven dit jaar worden opgepakt om de ambities van de visie te realiseren. 

In 2022 gaan we door op de ingeslagen weg. Het innovatieve klimaat wordt verder versterkt, de 
energie-en warmtetransitie wordt uitgewerkt, de woningbouw wordt geïntensiveerd en de 
bereikbaarheid verbeterd. De (onderdelen van de) Groeiagenda wordt verder onder de aandacht 
gebracht van andere overheden en het lobbytraject wordt verder vervolgd.  

Beoogd effect
Het realiseren van de ambities en kernopgaven van de Groeiagenda zorgt voor een verbetering van 
het economische -en maatschappelijke klimaat van de regio. 

Argumenten
1.1 Met het Uitvoeringsprogramma 2022 wordt verder invulling gegeven aan de uitvoering van de 
Groeiagenda 2018-2030.

Het Uitvoeringsprogramma 2022 bevat de (thematische) kernopgaven van de Groeiagenda. De 
kernopgaven (bereikbaarheid, wonen, economie, energie en externe betrekkingen) worden in 
samenhang beschreven en de opgaven worden ook in samenhang opgepakt. Hiermee is de 
Groeiagenda integraler geworden.

1.2 Papendrecht profiteert van de Groeiagenda en levert een actieve bijdrage.

Papendrecht is te klein om zelfstandig middelen en betrokkenheid te realiseren op een aantal thema's. 
De opgaven binnen bereikbaarheid, mobiliteit, economie, werk en energie zijn te groot om met inzet 
van externe betrekkingen andere actoren (zoals andere overheden) te binden. Daarom is het ook 
goed dat Papendrecht in de regionale samenwerking een bijdrage kan leveren aan deze thema's. 
Vooral de samenwerking en focus kan zorgen voor een goed resultaat. Natuurlijk draagt Papendrecht 
bij aan de beoogde resultaten. Dat doen we naar vermogen; we zetten ons in om het 
woningbouwprogramma te intensiveren, we bereiden de energie-en warmtetransitie voor en faciliteren 
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ons lokale bedrijfsleven in het behouden van werkgelegenheid  en de vergroting van de economische 
slagkracht. 

Kanttekeningen
1.1 Integraliteit wordt sterker aangezet.

De samenhang tussen de kernopgaven wordt steeds meer onderkend; in het Uitvoeringsprogramma 
wordt die samenhang meer in beeld gebracht. Dat leidt ook tot dilemma's die nog nader bepaald en 
verkend moeten worden. 

2.1 Ambities Groeiagenda versterken de lokale ambities.

Regionaal samenwerken leidt ook tot een beter lokaal resultaat; gelijke ambities, inzet van  capaciteit 
en deskundigheid zorgen voor het kunnen realiseren van de gewenste resultaten. Vooral een tekort 
aan capaciteit lijkt de komende periode een punt van aandacht of zorg op te leveren. Daar wordt de 
komende periode bij stilgestaan;niet alleen regionaal, zeker ook lokaal. 

Financiën
Geen. 

Uitvoering
Het Uitvoeringsprogramma 2022 wordt de komende periode uitgewerkt, lopende projecten worden 
vervolgd en nieuwe projecten worden opgestart. 

Communicatie & participatie
Communicatie over de samenwerking binnen de Drechtsteden verloopt via het thema externe 
betrekkingen. Het zorgt voor een consequente en herkenbare berichtgeving dat ook zijn waarde heeft 
voor diverse lobbytrajecten. 

Duurzaamheid & ecologie
--

ICT
---

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen
1. Bijlage 1 - 21252 Uitvoeringsprogramma GA 2022 def.pdf
2. Bijlage 2 - 21255 Factsheet Groeiagenda 2030 Drechtsteden v3.pdf
3. Bijlage 3 - Drechtsteden - Position paper Groeiagenda Drechtsteden -  Werken en Economie 

def.pdf
4. Bijlage 4 - Drechtsteden - Position paper Groeiagenda Drechtsteden - Bereikbaarheid en Mobiliteit 

def.pdf
5. Bijlage 5 - Drechtsteden - Position paper Groeiagenda Drechtsteden - Bouwen en Wonen def.pdf
6. Bijlage 6 - Drechtsteden - Position paper Groeiagenda Drechtsteden - Energietransitie def.pdf
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: 

De raad van de gemeente Papendrecht,

besluit:

1. In te stemmen met de Uitvoeringsagenda 2022 Groeiagenda 
2. Kennis te nemen van de thematische factsheets

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ,


