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Versterking economische samenwerking Groene Hart Werkt!
Sinds de ondertekening van het Convenant Alphen-Gouda/Midden-Holland-Woerden in 2014 werken
gemeenten samen in drie bestuurlijke tafels. Een van deze tafels is gericht op de ontwikkeling van
de economie van het Groene Hart en opereert onder de noemer Groene Hart Werkt! Concrete
projecten die van de grond zijn gekomen zijn die projecten waar gemeenten lokaal ook veel
middelen en capaciteit voor hadden vrijgemaakt zoals: Kom Binnen bij Bedrijven, Centrum voor
Innovatief Vakmanschap – Smart Technology, Groene Hart Circulair en Topsurf. De bestaande
samenwerking kan ondergebracht worden in de subsidieregeling “Regionale Netwerken
Topsectoren” van de provincie Zuid-Holland. De subsidie is bedoeld voor versterking van het
netwerk en de samenwerking, niet voor ondersteuning van individuele of lokale projecten. Het
college heeft besloten in te stemmen met het doen van de subsidieaanvraag bij de provincie ZuidHolland.
Collegereactie onderzoek provincie Zuid-Holland Sluiseiland
De provincie Zuid-Holland heeft een onderzoek laten verrichten naar de mogelijkheden voor een
containeroverslagterminal op Sluiseiland. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van Gouda
Onderneemt! namens Goudse bedrijven, mede ondertekend door Van Uden en de Goudse
ondernemingen Stubbe en Gouda Refractories. Inmiddels is door het onderzoeksbureau een rapport
opgeleverd en heeft de provincie haar vervolgvoorstel geformuleerd.
Het college van Gouda heeft bij het onderzoek aandacht gevraagd voor de vele belangen die met
een dergelijk initiatief gepaard gaan naast het economische belang dat zij onderkent: het gaat
daarbij onder meer om de belangen van bestaande en toekomstige omwonenden, de
verkeerscongestie, het milieu, veiligheid, alternatieve locaties etc. Het is mede om deze redenen dat
de provincie in haar vervolgvoorstel ook alternatieve locaties wil betrekken.
De uitgebreide collegereactie is na te lezen in het raadsmemo op www.gouda.nl/ris (zie
weekzending).
Onderzoek naar Ecopark op huidige locatie afvalbrengstation
Het huidige Goudse afvalbrengstation is gedateerd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.
Het college heeft nu besloten om te onderzoeken of op de locatie Goudkade/ voormalig
Cyclusterrein een Ecopark kan komen. Een “grondstoffenstation” nieuwe stijl waar recycling en
hergebruik centraal staan. Komend jaar wordt onderzoek gedaan naar de inpassing, inrichting en
kosten. De planning is dat de uitkomsten hiervan medio 2017 beschikbaar zijn en dat besluitvorming
over het Ecopark in het derde kwartaal kan gebeuren.
Afspraken met taxivervoer
Betere kwaliteit van het taxivervoer bij aan de verkeersveiligheid, de openbare orde en het
tegengaan van agressie. Met name in de weekenden zorgt het aanbod van taxivervoer in de Goudse
binnenstad en rond het centraal station voor onveilige situaties, onder meer door incidenten tussen
chauffeurs. Met het neerleggen van een aantal (gedrags)regels voor taxichauffeurs die op de
openbare weg ritten aanbieden, wordt beoogd deze situatie te verbeteren en wordt een
professionele en kwalitatief goede dienstverlening binnen de taxibranche bevorderd. De regeling is
ontwikkeld op verzoek van en in samenwerking met een vertegenwoordiging van de taxibranche in
Gouda.

