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Beantwoording technische vragen inzake de Groeiagenda. 
 
1. Met dit krediet is er in totaal 1,8 miljoen euro Sliedrechts geld geïnvesteerd in de update 

monitoring staan enkele resultaten voor Sliedrecht. Wat wij missen is uw duiding van deze 
gegevens. Was dit zonder deze investering niet gelukt dit te realiseren ? En welke extra’s 
heeft deze investering onze inwoners nu gebracht ? 

 
Antwoord. 
Tijdens de beeldvormende vergadering over de Groeiagenda op 14 september is dit punt door uw 
raad ingebracht. Met name de wens om meer duiding en verbinding te zien tussen de opgaven, 
inzet en resultaten. Wij onderschrijven dit en richting de eerstvolgende monitor (voorjaar 2022) 
willen wij dit graag doorontwikkelen. Dit is ook kenbaar gemaakt bij het team dat aan de monitor 
werkt.  
 
Wij zijn van mening dat de meervoudig lokale samenwerking rondom de Groeiagenda een 
belangrijke bijdrage levert bij de realisatie van zinvolle projecten voor Sliedrecht. Enkele concrete 
voorbeelden zijn: 
 
• Gezamenlijke en integrale afstemming, strategie bepaling en lobby (ook met triple helix) 

o Korte termijn maatregelen A15 
o Verbreding A15 richting Gorinchem 
o Behoud Waterbus voor Sliedrecht 
o Onderzoek naar versterken Merwede Lingelijn 
o Regiodeal en daarbij horende middelen en projecten  
o Structureel overleg met provincie over woningbouwopgave 
o Sliedrechtse ambities onderdeel van Drechtstedelijke lobby naar informateur 

 
• Inzet regionale expertise  

o Subsidieaanvragen voor Sliedrecht zoals voor infrastructurele werkzaamheden t.b.v. 
verkeersveiligheid, 'last mile' en verduurzaming Nijverwaard 

o Kennisuitwisseling rondom knelpunten woningbouw (Stikstof, PFAS, etc.) 
o Innovatieprogramma's met bedrijfsleven (o.a. zorg, deltatechnologie en 

maakindustrie) 
 

• Regionale projecten/activiteiten.  
o Onderzoek sluipverkeer in de regio 
o MKB katalysator fonds, ook beschikbaar voor Sliedrechtse bedrijven. 
o Regionale Energieloket.  
o Faciliteren tot stand koming en straks uitvoering RES, RAS en Transitievisie Warmte.  
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2. Bent u van mening dat de visie 2030 zoals die is vastgesteld alleen maar kan worden 

gerealiseerd met de Groeiagenda 2030. 
 
Antwoord. 
Wij zijn van mening dat de Koers 2030 voor Sliedrecht alleen gerealiseerd kan worden als we de 
krachten bundelen met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en onze 
buurgemeenten. Samenwerken is noodzakelijk. Daarbij constateren we dat de ambities uit de 
Groeiagenda 2030 in lijn zijn met de lokale ambities van Sliedrecht. Deze versterken elkaar. De 
regio draagt bij aan de doelen van Sliedrecht en Sliedrecht draagt bij aan de doelen van de regio. 
Het geldt dus ook andersom. De Groeiagenda kan niet gerealiseerd worden zonder bijdrage 
vanuit Sliedrecht.  
 
Belangrijk is natuurlijk wel om er scherp op te zijn dat lokale en regionale belangen elkaar blijven 
versterken en het gesprek hierover met u als raad en met de andere gemeenten te blijven 
voeren. De omstandigheden en opgaven kunnen veranderen en dat vraagt aanpassingsvermogen 
en flexibiliteit in de samenwerking. Wij denken dat het meervoudig lokaal samenwerken juist hier 
goed op aansluit.  
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