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Onderwerp:  
Groeiagenda

Doelstelling:
Sociaaleconomische versterking van de regio Drechtsteden in 2030.

Inhoud:

Papendrecht participeert in de regionale Groeiagenda. Per thema (Bouwen en Wonen, 
Energietransitie, Werken en Mobiliteit) zijn opgaves beschreven. Per thema zijn 
bestuurlijke werkgroepen gevormd, ondersteund door ambtelijke adviesgroepen. 
Bij het thema Bouwen en Wonen is vooral aandacht voor een versnelling van de 
woningbouwopgave. Bij Energietransitie is de benodigde uitvoeringscapaciteit van de 
Warmtevisie en Energiestrategie van belang. Bij Werken is vooral de focus op behoud 
en groei van werkgelegenheid met als zwaartepunt het maritieme-en luchtvaartcluster. 
Bij Mobiliteit is de aandacht vooral gericht op het veranderen naar meer duurzame 
vervoersmiddelen (OV en fiets) en een verbetering van de bereikbaarheid. 
Gemeente Dordrecht voert de regie op de Groeiagenda op basis van een 
serviceovereenkomst met elke gemeente. De jaarlijkse bijdrage is structureel in de 
begroting opgenomen.
Jaarlijks wordt een Uitvoeringsprogramma ter vaststelling aangeboden evenals een 
Monitor van de voortgang van de thema's. 
Regio Drechtsteden heeft ook een regiodeal ontvangen. Het verkregen budget wordt 
ingezet op geprogrammeerde projecten in de Drechtsteden. Papendrecht heeft geen 
activiteit in de regiodeal. Dit komt omdat Papendrecht, afgezien van de 
energietransitie, geen grote projecten heeft die passen in het concept van de regiodeal 
(denk aan rivieroeverprojecten of projecten rondom OV-knooppunten). 

Team voor behandeling dossier:
De ambtelijk advisering vindt plaats door:
Lars van der Kaa: Mobiliteit 
Anita Groffen: Energietransitie
Jan Peter Hoste: Werken
Mariska Nemeth en Wilco van Oosten: Bouwen en Wonen

Coördinatie Groeiagenda: Wilco van Oosten

Bestuurlijk opdrachtgever: Pieter Paans
Ambtelijk opdrachtgever: Teamleider GROV
Ambtelijk opdrachtnemer: Wilco van Oosten

Planning / actietermijn:
3e kwartaal van elk jaar: vaststelling uitvoeringsprogramma volgend jaar
1e kwartaal van elk jaar: vaststelling monitor groeiagenda

Randvoorwaarden:
Samenwerking vindt plaats volgens het principe van meervoudig lokaal. Vanuit het 
lokale belang/lokale projecten wordt samenwerking binnen Drechtsteden gezocht. Voor 



Wonen is de focus op het zo snel mogelijk bouwen van woningen en bij 
Energietransitie dienen vanuit de rijksoverheid middelen beschikbaar gesteld worden 
om de uitvoering goed te kunnen organiseren. Deze aspecten vereisen een inbedding 
in de gemeentelijke organisatie. 

Regio relatie:
Groeiagenda wordt lokaal uitgevoerd op basis van een serviceovereenkomst met 
Dordrecht. 

Betrokken teams:
GROV: inhoudelijke advisering portefeuillehouder/deelname adviesgroepen en 
coördinatie Groeiagenda
MO: deelname adviesgroepen/advisering portefeuillehouder Wonen

Relevante financiële informatie:
De bijdrage aan de Groeiagenda is structureel opgenomen in de gemeentebegroting. 
Eerst als bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling daarna als bijdrage aan de 
serviceovereenkomst met Dordrecht.

Risico's of mogelijke risico's:
Papendrecht levert naar vermogen een bijdrage aan de Groeiagenda. Er zijn, afgezien 
van de uitvoering van de Energietransitie, geen grote projecten die spelen binnen 
Papendrecht. De risico's zijn beperkt danwel niet aanwezig. 


