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Betreft

Zienswijze startnotitie regionale samenwerkingsagenda regio G&V

Geachte heer / mevrouw,

In de vergadering van de gemeenteraad d.d. 20 december jl. is de startnotitie regionale 
samenwerkingsagenda besproken en heeft de raad hier kennis van genomen. De gemeenteraad onderschrijft 
de onderwerpen die het Algemeen Bestuur voorstelt als leidraad voor de Regionale Samenwerkingsagenda 
2023-2026.

Met betrekking tot het voorgestelde proces, planning en procedureafspraken willen wij de regio verzoeken 
een evaluatie op hoofdlijnen op te stellen en ter beschikking te stellen aan de raden over de bereikte doelen 
van de vier speerpunten zoals in de RSA 2019-2022 zijn vastgesteld. Van de RSA 2019-2022 is geen evaluatie 
op hoofdlijnen gepresenteerd en is onduidelijk wat er van de voorgenomen doelstellingen is gerealiseerd. De 
nieuw op te stellen RSA is (gedeeltelijk) te beschouwen als een voorzetting van de vier speerpunten uit de 
RSA uit 2019. Een evaluatie van de RSA 2019-2023 moet de meerwaarde van regionale samenwerking op 
destijds geformuleerde speerpunten aantonen.

Er zijn onderwerpen die om extra ambitie vragen binnen het samenhangende geheel aan thema's, en 
waarover wij graag in gesprek willen gaan met andere gemeenteraden binnen de regio.

Ten eerste willen wij gezamenlijk de slagkracht, kennis en expertise bundelen voor de beperking van 
geluidsoverlast en C02 en fijnstof uitstoot van de snelwegen A27 en Al.

Ten tweede willen wij goed samenwerken en samen sterk staan om de duurzame keuzes over de invulling en 
de kwaliteit van het landschap (en natuur) te bevorderen. Landschap is op te vatten als het buitengebied 
inclusief het agrarisch gebied. De diverse opgaven in het fysieke en sociale domein hangen voor een 
belangrijk deel samen met landschap: wonen, energie, mobiliteit, recreatie, gezondheid, versterken natuur, 
tegengaan stikstofdepositie etc.
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Graag ontvangen wij uw reactie op onze zienswijze en de nieuwe regionale samenwerkingsagenda regio 
G&V. Wij verwachten dat u deze twee punten daarin op zult nemen.

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders

P.H. van Dijk 
gemeentesecretaris

íe Zwart-Bloch
ester
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