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Opgavebladen Groeiagenda

Voorgesteld besluit
1. De opgavebladen van de Groeiagenda vast te stellen voor de lokale en bovenlokale uitvoering van 
de Groeiagenda. 

Inhoud
Inleiding
Omwille van de continuïteit op de lopende inzet op de Groeiagenda én om een gezamenlijke 
verkenning op het inhoudelijk perspectief voor 2020 te kunnen doen, is voor elke opgavelijn van de 
Groeiagenda een Opgaveblad uitgewerkt. Het is aan de afzonderlijke lokale raden deze bovenlokale 
inzet vast te stellen. Met dit voorstel worden de Opgavebladen aan u aangeboden en wordt u verzocht 
deze vast te stellen. Daarnaast geven wij aan welke acties en inzet vanuit Hardinxveld-
Giessendam bijdragen om de Groeiagenda te realiseren.

Alle gemeenteraden in de Drechtsteden hebben uitgesproken dat het verbeteren van de 
achterblijvende sociaaleconomische status een urgente en volledig gezamenlijke opgave is en dat de 
Groeiagenda 2030 daarvoor het passende ambitiedocument is en blijft. Om de uitvoering van deze 
breed gedragen Groeiagenda voortvarend door te zetten, is een nieuwe verdeling van bestuurlijke 
taken en bevoegdheden afgesproken en worden nieuwe organisatieafspraken gemaakt, op basis van 
het advies van de commissie Deetman. 

Beoogd effect
Wat de gemeenten met de nieuwe werkwijze bevorderen is dat de focus, nog meer dan nu, ligt op de 
uitvoering. En die uitvoering gebeurt vooral lokaal. Gemeenten stemmen daarover af, zoeken naar de 
goede samenwerking. Vanuit de bovenlokale inzet wordt de lokale uitvoering, de verbinding met 
andere overheden en de inzet op bovenlokale uitvoeringsprojecten van partners ondersteund. De 
bovenlokale inzet op de Groeiagenda-ambities moet zo goed mogelijk passen bij en versterking geven 
aan de lokale inzet op deze ambities. 

Argumenten
1.1 De lokale gemeenteraden bevestigen de ingezette koers van de Groeiagenda
In de regionale Opgavebladen is de reeds ingeslagen koers voor de uitvoering op hoofdlijnen 
uitgewerkt. Het betreft daarom ook geen nieuwe informatie, maar een bundeling van waar we al mee 
bezig zijn. Conform het advies van de Commissie Deetman en de besluitvorming die daarover is 
genomen ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering nu bij de lokale gemeenten. Vanuit die 
denklijn is op te maken dat het nodig is de Opgavebladen, ondanks dat het geen specifieke nieuwe 
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besluiten omvat, aan de lokale raden ter besluitvorming dienen te worden voorgelegd ter bestendiging 
van de wijze van uitvoering. 

1.2 Met de nieuwe werkwijze ligt de focus, nog meer dan nu, op de uitvoering van de Groeiagenda
Die uitvoering gebeurt vooral lokaal. Gemeenten stemmen daarover af en zoeken naar de goede 
samenwerking. Vanuit de bovenlokale inzet worden de lokale uitvoering, de verbinding met andere 
overheden en de inzet op bovenlokale uitvoeringsprojecten van partners ondersteund. De bovenlokale 
inzet op de Groeiagenda-ambities moet zo goed mogelijk passen bij en versterking geven aan de 
lokale inzet op deze ambities.  

In de opgavebladen wordt de inzet op hoofdlijnen beschreven. Dit doet niet altijd recht aan alle grote 
en kleinere inspanningen die door opgaveteams en gemeenten zelf worden geleverd om concreet 
resultaat te bereiken, maar geeft voor nu hopelijk voldoende inzicht in wat we met elkaar doen en nog 
te doen hebben. Daarmee moet ook gezegd worden dat de aanpak binnen de opgaven continu 
meebeweegt met dat wat nodig is en daarmee een momentopname is. De opgaveteams werken 
koersvast maar wel met een aanpak die adaptief is, meebeweegt met kansen, ontwikkelingen en 
afgestemd is op wat ook onze partners nodig hebben en verwachten.   

1.3 Het is van belang helder te hebben hoe we vanuit Hardinxveld-Giessendam uitvoering geven aan 
de uitvoering van de groeiagenda
In de opgavebladen is globaal de regionale inzet uitgewerkt, maar ook wat er van de lokale 
gemeenten verwacht wordt. Om deze lokale inzet vanuit Hardinxveld-Giessendam scherper te maken 
is in dit raadsvoorstel informatie opgenomen over lokale bijdrage aan de Groeiagenda. We 
beschrijven hoe we invulling geven aan onze eigen ambities en die van de regio en hoe die elkaar 
kunnen versterken.    

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Financiële informatie
De financiering van de bovenlokale inzet voor de Groeiagenda is met het besluit van alle 
gemeenteraden voor de komende jaren gegarandeerd op het nu beschikbare budget. Daarmee 
kunnen de opgavelijnen gecontinueerd worden en de aangegane verplichtingen doorgezet worden. 
Voor de bovenlokale inzet zijn geen aanvullende bijdragen nodig. Bij nieuwe ontwikkelingen op een 
opgavelijn, zal binnen het totaalbudget bekeken worden hoe dit op te vangen, vanuit het principe dat 
er flexibiliteit moet zijn tussen de deelbudgetten van de opgavelijnen. 

Dit bedrag is uiteraard niet toereikend om daadwerkelijk uitvoeringsprojecten mee te financieren en 
lokale inzet te financieren.  Deze kosten maken onderdeel van de lokale uitvoeringsagenda's en 
begrotingen. Uiteraard zal vanuit de gezamenlijkheid ingezet worden op het verkrijgen van 
beschikbare externe financieringsmiddelen, subsidies e.d. om de lokale en bovenlokale uitvoering te 
ondersteunen. Ook vanuit financieel perspectief streven we er naar om de bovenlokale inzet zo goed 
mogelijk aan te laten sluiten en ondersteunend te laten zijn op de lokale inzet. 

Communicatie
De gebundelde opgavebladen zijn voor de zomer opiniërend besproken in de PFO's/bestuurlijke 
werkgroepen. Na de tweede bespreking en bekrachtiging in de bestuurlijke werkgroepen begin 
september, is de bundel aangeboden aan de zeven colleges en raden. De vier opgavelijnen worden in 
zelfstandige teams, onder bestuurlijke en ambtelijke aansturing, uitgevoerd maar staan uiteraard niet 
los van elkaar. De Groeiagenda is een integrale agenda en zeven Drechtstedengemeenten, zorgen er 
met elkaar voor dat die integraliteit niet uit het oog wordt verloren. Dit wordt georganiseerd onder meer 
in de bestuurlijke overleggen (voorheen PFO's), in conferenties en in te ontwikkelen monitors.

Onze lokale inzet
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Voor elk opgaveblad is aangegeven wat gemeenten zelf moeten doen om de Groeiagenda uit te voeren. Ook 
Hardinxveld-Giessendam draagt daaraan bij. Over het geheel genomen kan worden geconstateerd dat de 
verschillende onderdelen van de Groeiagenda zijn geborgd in onze bestaande visies, plannen en projecten. 
Daarmee zijn  nu geen aparte besluiten nodig om de Groeiagenda ook in onze gemeente uit te voeren. We 
gaan onverminderd door op de weg die we al hebben ingezet. 

Dit doen we door het uitvoeren van ruimtelijke projecten, zoals het 't Oog, De Blauwe Zoom en de IJzergieterij 
en ook door het uitvoeren de lokale Energie Agenda en onze lokale Woonvisie.  

Om een kort inhoudelijk overzicht te geven van de Hardinxveldse bijdrage aan de Groeiagenda, is hieronder 
onze bijdrage per spoor weergegeven. De informatie over de lokale inzet is niet nieuw. Het biedt vooral inzicht 
in wat we willen en wat we doen en hoe dat wordt gerealiseerd in samenhang met de regionale aanpak. Op die 
manier hebben we scherp waar we aan werken, kunnen we gebruik maken van de regio en is het mogelijk om 
bij te sturen als dat nodig is. 

Omgevingsvisie
Een concreet voorbeeld van nieuw beleid is het opstellen van de omgevingsvisie voor Hardinxveld-Giessendam 
in 2020. Hierin krijgen de thema's wonen, economie, bereikbaarheid en energie vanzelfsprekend een 
nadrukkelijke rol, ook in samenhang met elkaar en in relatie tot de uitvoering van de Groeiagenda. Het is dan 
ook goed voorstelbaar dat uit het traject van de omgevingsvisie weer nieuwe initiatieven en acties voortkomen 
die een plek kunnen krijgen in de lokale opgavebladen. 

Opgaveblad Bereikbaarheid en Mobiliteit
Hier gaat het vooral om de bereikbaarheid van en goede doorstroming op het hoofdwegennetwerk in de 
Drechtsteden. Hardinxveld-Giessendam draagt als volgt bij aan de doelstellingen:

 

 We participeren in de MIRT-verkenning A15

 We zetten er regionaal op in om de route van de waterbus uit te breiden naar Hardinxveld-
Giessendam

 We bieden alternatieve vorme van vervoer voor de korte reisafstand zoals: deelname aan 
project snelfietsroute F15, Veerdienst Riveer, aansluiting op de waterbus (zie boven), een 
betere ontsluiting haltes Merwede-Lingelijn in relatie tot ontwikkelingen langs OV-as, 
wegnemen barrièrewerking Merwede-Lingelijn voor nieuwe ontwikkelingen in 't Oog, aanleg 
en verbinding (recreatieve) wandel- en fietsroutes.

 

Opgaveblad Economie en Werken 
Regionaal hebben we de ambitie om 30.000 nieuwe banen te realiseren, passend binnen het profiel van ons 
bedrijfsleven. Hardinxveld-Giessendam draagt als volgt bij aan de doelstellingen:

 

 We geven uitvoering aan de gemeentelijke Economische visie.

 We maken hierbij gebruik van de ruimtelijk-economische instrumenten.

 We faciliteren BIZ centrum HaGi om bij te dragen aan een aantrekkelijk centrumgebied.

 We faciliteren BIZ Biz Nieuweweg om bij te dragen aan de totstandkoming van een 
aantrekkelijk bedrijventerrein.
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Opgaveblad Bouwen en Wonen
Regionaal hebben wij ons de ambitie gesteld om in de periode tot 2030 met 25.000 woningen te groeien. 
Daarbij ligt de nadruk op het (organisch) bouwen voor hogere inkomens in het luxere segment. Hardinxveld-
Giessendam draagt hier als volgt aan bij: 

 

 We geven uitvoering aan onze lokale paragraaf Wonen

 Lokaal willen we minimaal bouwen voor onze autonome behoefte. Inzetten op doorstroming, 
bouwen voor starters zijn daarbij speerpunten.

 We werken nauw samen met onze woningcorporatie om tot prestatieafspraken te komen/uit te 
voeren. 

 

Opgaveblad Energietransitie

 

In de regio hebben we met elkaar de ambitie om ons, samen met onze partners, in te spannen voor een 
energieneutraal Drechtsteden in 2050. Hardinxveld-Giessendam draagt hier als volgt aan bij:

 

 Wij voeren onze lokale Energie-agenda uit als integraal onderdeel van het totale 
raadsprogramma (waaonder duurzaamheid en Omgevingswet) en actualiseren deze op basis 
van het Klimaatakkoord.  

 Samen met de regio werken we naar een 49 % CO₂ reductie in 2030, met behulp van de 
(verplichte) Regionale Energie Strategie, en verder naar een energieneutrale gebouwde 
omgeving in 2035 en een energieneutraal Drechtsteden in 2050;

 Wij leveren een bijdrage aan het opstellen van de Regionale Energie Strategie, Transitievisie 
Warmte. We implementeren de regionale strategie, borgen dit in de organisatie en werken 
acties op lokaal niveau uit.

 

Vervolg
Personele en organisatorische consequenties bovenlokaal
Tegelijk met het overdragen van de bestuurlijke bevoegdheden, wordt gewerkt aan een nieuwe plek 
voor de uitvoeringsorganisatie Groeiagenda. De daarvoor nu binnen Bureau Drechtsteden 
beschikbare middelen zullen vanaf 2020 geen onderdeel meer uitmaken van de begroting GRD maar 
op een passende wijze binnen het netwerk (in een in te richten staf bij Dordrecht) worden 
ondergebracht. Bestaande p-budgetten en het Groeiagenda-budget zijn afdoende om uitvoering op 
het huidige niveau te continueren. Aanvullende bijdragen voor bovenlokale inzet zijn op dit moment 
niet nodig. 

Juridische consequenties
Parallel aan de ontvlechting van middelen en mensen wordt ook de tekst van de Gemeenschappelijke 
Regeling aangepast op de nieuwe taken en afspraken. Dit voorstel wordt later aan de colleges en 
gemeenteraden voorgelegd. 
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Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Opgavebladen versie 160909.pdf 
2. 2019-09 brief verzoek vaststellen opgavebladen Groeiagenda 


