
 

MEMO 
 

Voor : Gemeenteraad, fractie VVD t.a.v. de heer Bijderwieden 
 

Van : Wethouder Spek  

 
Datum : 15 maart 2021 

 
Betreft : Technische vragen – Uitvoeringsprogramma Groeiagenda 

 
 

Beantwoording technische vragen inzake het Uitvoeringsprogramma Groeiagenda. 

 

1. Ik verzoek hierbij om in iBabs alle kaarten die bij het onderwerp Groeiagenda van 16 maart 

de bijlagen staan, te vervangen met kaarten in een hoge resolutie. De huidige bijlagen zijn 

zelfs met bril niet goed te lezen. 

 

Antwoord  

De kaarten hebben wij vanuit de regio op deze wijze aangeleverd gekregen. Er is gevraagd of wij 

deze ook in betere kwaliteit kunnen ontvangen. Zo ja, dan vervangen wij de huidige kaarten.   

 

2. Is er een duidelijk onderscheid te maken in de legenda van wat reeds besloten is, wat bij de 

groeiagenda hoort, in de omgevingsvisie komt te staan en wat de wens is op basis van de 

visievorming geschreven staat in de kadernota 2030?  

 

Antwoord  

Het is lastig om dit onderscheid in een legenda te vervatten. De kaarten zijn vooral bedoeld om 

inzicht te geven in de plannen en (toekomstige) ontwikkelingen die lokaal en regionaal op de rol 

staan en welk ruimtebeslag dit mogelijk vraagt. Dit draagt bij aan integraal inzicht van de diverse 

opgaven.  

 

Daarnaast interpreteren wij uw vraag ook als een verzoek om de samenhang van de uitvoering 

van de Groeiagenda inzichtelijk te maken. Daarvoor hebben wij onder aan de beantwoording van 

deze technische vragen een schema toegevoegd. Zoals u daarin kunt zien zijn er bij meervoudig 

lokale samenwerking twee 'varianten' van uitvoering van de Groeiagenda. Initiatieven die we 

gezamenlijk boven-lokaal oppakken en initiatieven die lokaal worden uitgevoerd. Boven-lokaal is 

hetgeen wat in het Uitvoeringsprogramma 2021 staat als wat we samen doen. Voorbeelden zijn 

de uitvoering van de gebiedsagenda mobiliteit Drechtsteden en RES en zaken rondom 

afstemming, lobby en communicatie. De gemeenten geven aanvullend een concrete bijdrage aan 

de Groeiagenda via lokale projecten en initiatieven. Die komen voort uit de eigen kaders zoals 

opgenomen in een Kadernota en Begroting (of evt. aanvullende beleidskaders). Voorbeelden zijn 

lokale woningbouw, (her)ontwikkeling bedrijvenlocaties en het warmtenet.  

 

Sliedrecht op de kaarten 

Voor Sliedrecht zijn daarbij de ontwikkelingen die opgenomen zijn in de kaarten gebaseerd op de 

lokale kaders uit de Kadernota en Begroting 2021. In die kaderstellende documenten wordt 

immers de bijdrage (plannen en financiën) vastgelegd die lokaal aan de meervoudig lokale 

werkwijze wordt gedaan. De relevante ontwikkelingen uit die documenten zijn per thema vanuit 

Sliedrecht ook opgenomen in de lokale Opgavebladen (bijlage 2 van het raadsvoorstel).  

Dit is op de kaarten aangevuld met enkele bovenlokale ontwikkelingen. O.a. de verbreding A15, 

doortrekken van waterverbindingen en plannen afkomstig uit de RES.   

 

De Omgevingsvisie wordt momenteel nog uitgewerkt. Daarin zullen de meeste ontwikkelingen die 

op deze kaarten staan een plek gaan krijgen. Waar nodig volgt een verfijning of verdere werking. 
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3. Indien ja, kunnen deze dan duidelijk genoemd worden in de legenda en een opbouw van 

kaarten, waarbij besluitvorming heeft plaatsgevonden en de ontwikkeling vanuit de 

groeiagenda, omgevingsvisie en de kadernota uiteenzet? 

 

Antwoord  

Zie antwoord op vraag 2.  

 

4. Heel goed dat dingen hier samenkomen in verschillende kaarten. Wat ik zo heb gezien is dat 

er gekeken wordt vanuit woningbouw. Hierdoor worden verschillende gebieden van Sliedrecht 

aangemerkt, voor zover ik het kon lezen, als herprofilering. Hoe is dit kenmerk tot stand 

gekomen en wat is precies de bedoeling?  

  

Antwoord  

In de kaarten wordt vanuit de vier pijlers van de Groeiagenda gekeken. Bouwen en wonen is daar 

onderdeel van. Op grond van de Kadernota is de woningbouw een grote opgave in Sliedrecht. Dit 

komt dan ook prominent naar voren in de kaarten. Op de kaarten is de term 'transformatie voor 

wonen' gehanteerd. Hiermee wordt bedoeld dat in deze gebieden plannen zijn voor woningbouw, 

maar dat deze nog in een onderzoeksfase zitten. In Sliedrecht gaat het daarbij om, conform de 

Kadernota/Begroting, om delen van Sliedrecht-Oost en het gebied te noorden van het spoor. De 

precieze omlijnen daarvan zoals op de kaarten is weergegeven zijn indicatief voor het zoekgebied. 

Concrete woningbouwprojecten zijn op de kaart aangegeven met 'rode vlakken'.  

 

Bijlage. Schema werkwijze groeiagenda.  

 

 


