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Bezoekadres: 
Spuiboulevard 298 
3311GR Dordrecht  

 

IBAN: NL88 BNGH 0285127748 
BIC: BNGHNL2G 
 

 
Aan de (plv.) leden van de Drechtraad 
Aan de gemeenteraden 
 
  

Telefoon: 078-770 3230 

 

E-mail: am.dubbelman@drechtsteden.nl 
 

Bijlage(n): - 

Behandeld door: A.M. Dubbelman Datum: 5 november 2020 

Onderwerp: overheveling ruimtelijk economische taken Ons kenmerk: BDR/20/2523342 

 Uw kenmerk: - 

 

 
Geachte dames en heren,  
 
Met het vaststellen van de eindnotitie over toekomst regionale samenwerking Drechtsteden-gemeenten 
van de commissie Deetman door de zeven Drechtstedengemeenten, is besloten dat de 
beleidsontwikkeling en uitvoering op het gebied van de ruimtelijke economie (weer) meervoudig lokaal 
belegd worden. Daarbij is ook het besluit genomen dat Dordrecht een coördinerende 
en regisserende rol hierin vervult. Dit heeft geresulteerd in de Uitwerkingsovereenkomst samenwerking 
op het gebied van ruimtelijke economie.  
 
Per 1 januari 2020 zijn de werkzaamheden van de Groeiagenda ondergebracht bij de gemeente 
Dordrecht. Dat betekent dat de GRD deze taken niet meer uitvoert, maar heeft overgedragen aan de 
gemeente Dordrecht.  
 
Naast de werkzaamheden rondom de Groeiagenda zijn er nog drie uitvoeringstaken vanuit dit ruimtelijk 
economisch domein belegd bij de GRD. Dit zijn het Regionaal Platform Verkeersveiligheid, het 
exploiteren van een walstroomvoorziening en het collecteren van de Drechtstedenbijdrage aan de 
Waterbusexploitatie. In lijn met de bovenstaande beweging betekent het dat ook deze taken worden 
ondergebracht bij de gemeente Dordrecht. Vanaf 1 januari 2021 zullen deze drie taken gefaseerd 
overgaan. 
 
Hieronder wordt in het kort uitgelegd wat de taak inhoudt en wanneer deze naar de gemeente Dordrecht 
gaat. 
 
Regionaal Platform Verkeerveiligheid (RPV) 
De GRD ontvangt van de Provincie Zuid Holland voor het RPV subsidie vanuit de Subsidieregeling 
mobiliteit Zuid-Holland 2017. Dit is bestemd voor activiteiten voor het verbeteren van gedrag met 
betrekking tot de verkeersveiligheid in de regio Drechtsteden. De huidige subsidieregeling loopt tot en 
met 31 december 2021. Deze periode wordt afgehandeld door de GRD. Vanaf 1 januari 2022 gaat de 
taak over naar de gemeente Dordrecht. 
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Exploitatie walstroomvoorziening 
Vanaf medio 2011 is een walstroomvoorziening in de Drechtsteden operationeel. Het levert stroom aan 
schepen in de binnenvaart en cruiseschepen. De walstroomkasten zijn door de GRD aangelegd met 
subsidie uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) en Europese subsidie (EFRO). Deze 
taak wordt per 1 januari 2021 overgedragen aan de gemeente Dordrecht.  
 
Waterbus Drechtsteden 
De Provincie Zuid Holland en de Drechtsteden hebben een vervoersovereenkomst gesloten waarin het 
Personenvervoer over Water (de Waterbus) in de Drechtsteden en richting Rotterdam is geregeld. In de  
begroting van de GRD is de financiële bijdrage van deze overeenkomst opgenomen. Vanaf 1 januari 
2021 wordt deze bijdrage gecollecteerd door de gemeente Dordrecht. 
 
Verdere procedure en uitvoering 

Als gevolg van de verschuiving van de taken wordt de begroting van de GRD per 1 januari 2021 en 2022 
verlaagd. De aanpassing van de begroting gaat via de Primaire begroting 2022 en de 1e Burap 2021. De 
Dordtse begroting zal met dezelfde bedragen worden opgehoogd. Doordat de afgelopen jaren deze taken 
reeds door medewerkers van de zeven Drechtsteden gemeenten zijn uitgevoerd, is de kennis geborgd 
als de taken ondergebracht worden bij de gemeente Dordrecht. 
 
Hoogachtend, 
het Drechtstedenbestuur, 

 

 

        

 

 
 
drs. C.H.W.M. Post Mcm    mr. A.W. Kolff 
secretaris      voorzitter 

 


