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Geacht college,
Op 14 januari 2014 heeft de Drechtraad de Ruimtelijke Strategie Drechtsteden vastgesteld.
De Ruimtelijke Strategie Drechtsteden geeft voor de komende jaren richting aan de ruimtelijke
ontwikkeling van de Drechtsteden en vervangt de regionale structuurvisie "Ruimte Geven" uit 2008. De
Ruimtelijke Strategie Drechtsteden speelt in op de problemen en opgaven van nu en kijkt vooruit met een
visie die inspeelt op de trends en ontwikkelingen die op de regio afkomen.
We geven geen richting door een blauwdruk voor de toekomst neer te leggen met een daaraan gekoppeld
(projecten)programma en een planning. In plaats daarvan geven we richting door aan te geven waarop we
ontwikkelingen beoordelen, waarop we als regio zelf actief willen inzetten en hoe we dat denken te doen.
De ruimtelijke strategie beperkt zich zoveel mogelijk tot datgene wat behoort tot het regionale domein en
is gericht op het regionale belang en datgene waar de regio een meerwaarde kan hebben.
In de ruimtelijke ordening van Nederland zijn grote veranderingen zichtbaar. In plaats van een paar grote
spelers (gemeenten, corporaties, projectontwikkelaars) zien we nu een veelheid aan kleine initiatieven van
nieuwe relatief kleinere partijen. Gemeenten en corporaties hebben steeds minder geld om te investeren
en de markt voor projectontwikkelaars is sterk gekrompen. Het zijn kleine investeerders en kleine
initiatiefnemers die een belangrijke rol spelen in het verbeteren van onze omgeving. Deze initiatiefnemers
vragen en verdienen ruimte. De rol van de overheid verschuift naar het bij elkaar brengen van partijen, het
stimuleren en faciliteren. Het opstellen van de Ruimtelijke Strategie Drechtsteden is een van de stappen
die wij als overheid zullen zetten in het vormgeven van onze nieuwe rol.
Uit een bijeenkomst met externe partijen over dit thema (d.d. 16-10-2013) kwam naar voren dat de
overheid bij uitstek de volgende bijdrage kan leveren:
- Het bieden van een label, een koepel waaronder allerlei initiatieven en ontwikkelingen kunnen
plaatsvinden, die daardoor ook een zekere prioriteit verkrijgen.
Het leveren van een platform voor het aan elkaar verbinden van informatie en initiatieven.
Het bieden van continuïteit.
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Hier hebben we met deze visie op ingespeeld. Omdat het bovenstaande een ander soort document
oplevert dan de structuurvisies waaraan we gewend zijn, spreken we niet meer over regionale
structuurvisie maar over de Ruimtelijke Strategie Drechtsteden.
De Ruimtelijke Strategie Drechtsteden kunt u downloaden via onderstaande link:
httb://www.drechtsteden.nilde-drechtsteden/reoionale-thema-s/fvsiek/ruimte
Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie toe en spreken de verwachting uit dat wij in de komende jaren
veelvuldig met elkaar in gesprek zullen zijn over de wijze waarop wij met elkaar en, vooral ook samen met
andere partijen, de regionale ruimtelijke kwaliteiten van de Drechtsteden optimaal tot bloei kunnen laten
komen.

Hoogachtend,
het Drechtstedenbestuur,

drs.(M.J.A. van Bijnern MB
secretaris
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Pagina 2 van 2

