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Beste leden van het Drechtstedenbestuur,
In juli 2018 heeft de Economic Development Board (EDB) het rapport Drechtstedelijk Waterrijk overhandigd
aan het Drechtstedenbestuur. De EDB schetst zo de mogelijke contouren van economische ontwikkeling tot
2030.
Voor u ligt de Development Guide. Hiermee pogen we met korte overzichten het economische verhaal van
de regio neer te zetten. Richtinggevend is een integrale aanpak wonen-werken-beleven-innoveren. Dit is wat
ons betreft de rode draad door de sociaal-economische agenda van de regio Drechtsteden. De Groeiagenda
heeft hiervoor een heldere basis gelegd, welke verder geoperationaliseerd moet worden. Hiertoe doen wij
een eerste aanzet.
De Economic Development Board adviseert het Drechtstedenbestuur gevraagd en ongevraagd. Dit product
is nadrukkelijk bedoeld om nader vorm te geven aan de lobby, economie, wonen en gebiedsontwikkeling.
We zien deze Development Guide als momentopname van een gebied in transitie. Dit kan de overkoepelende Triple Helix initiatieven inzichtelijker maken. Gezamenlijk willen wij de ontwikkeling voortzetten. Deze
inhoud kan niet tot stand komen met een enkele partij. Overal is zowel bedrijfsleven, onderwijs als overheid
verweven. Wij stellen voor concrete afspraken te maken met het EDB programmabureau over de definitieve
samenstelling.
Voor een effectieve verdere operationalisering van de Groeiagenda is het noodzakelijk de kerndossiers eenduidig te benoemen. Vanuit de Triple Helix en bij de verschillende fiches van deze Development Guide. De
functionaliteit van deze fiches is reeds bewezen bij het woondossier en de Regio Deal. Om dit goed te kunnen uitwerken is het cruciaal dat de triple helix partners deze Development Guide kleur geven.

Met vriendelijke groet,

Sjoerd Vollebregt
Voorzitter Economic Development Board

De Development Guide is een levend product. Opmerkingen en aanpassingen kunt u sturen naar projectmanager Marit van
Heugten via heugten@edbdrechtcities.nl. Nieuwe versies zijn te allen tijde op te vragen en worden maandelijks gepubliceerd op www.economicdevelopmentboard.nl/downloads.

Groeiagenda 2030

•
•
•
•

De Drechtsteden groeien door naar een gebied met meer dan
300.000 inwoners
Dit maakt de regio het vijfde stedelijke gebied van Nederland
Met 30.000 nieuwe banen
En 25.000 nieuw te bouwen woningen

Rol EDB

Aanjagen

Goed leven in de Drechtsteden
Bijna 300.000 inwoners die met veel plezier wonen, werken en verblijven in een maritieme topregio.
Het vijfde stedelijke gebied en een van de industriële kernen van Nederland. Waar de Merwede overgaat in
de Noord en de Oude Maas. Regio Drechtsteden staat voor vakmanschap, innovatiedrang, nuchterheid,
trots, pionierschap en water.
De economie van de Drechtsteden groeit, maar blijft achter bij andere regio’s in Nederland.
Er kan en moet meer geprofiteerd worden van het economisch herstel. Er zijn volop kansen om het tij te
keren. De onbenutte potentie van de regio moet nu worden benut, het momentum is er. Dit vereist samenwerking, lef en trots. Regio’s worden gezien als de drijfkracht achter de economie. De Groeiagenda maakt
duidelijk wat de regio Drechtsteden kan bijdragen aan de BV Nederland.
Voor krachtige economische groei in de Drechtsteden zet de regio in op bereikbaarheid, wonen en werken.
Hiervoor zoekt zij regelmatig contact met de landelijke politiek. Samen met bedrijfsleven, gemeenten, onderwijs, zorg en maatschappelijke organisaties wordt de regio op de kaart gezet onder het motto: ‘Goed
leven in de Drechtsteden’. Het gebied wordt gepromoot als Smart Industry Region en onderdeel van de
Rotterdam Maritime Capital of Europe.
De Economic Development Board (EDB) stemt haar agenda af op de Groeiagenda 2030 en ondersteunt de
lobby richting het rijk. De reis naar 2030 is begonnen. Drecht Cities moet een toonaangevende regio worden, die aansluit bij de nieuwe industriële transitie. Met thema’s als Smart Industry, 3D printing, Digital
Twinning, flexibele maakindustrie en mensgerichte technologie. Bedenken en doen met een pragmatische
aanpak is waar de Drechtsteden voor staan.

"De groeiagenda geeft een mooie stip op de horizon. Nu is
het zaak om concrete keuzes te maken en de eerste stappen
te bepalen,"
Adri Bom-Lemstra
gedeputeerde provincie Zuid-Holland

Economic
Development
Board

Triple Helix
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De kracht van bedrijfsleven, overheid en onderwijs bundelen
Een sterke regio Drechtsteden creëren
Met werkgelegenheid en innovatie centraal
Op basis van een strategische ontwikkelagenda

Rol EDB

Managen

Wonen, werken, beleven en innoveren
Begin 2017 gaat de Economic Development Board (EDB) aan de slag. Er wordt in korte tijd een team vanuit
het bedrijfsleven geformeerd, aangevuld met overheid en maatschappelijke organisaties. De zogenaamde
Triple Helix. Belangrijker is de visie die wordt geformuleerd. De board gaat in gesprek met meer dan 100 ondernemers en maakt een concrete aanpak. Wonen, Werken, Beleven en Innoveren staan hierin centraal. De
focus ligt op het bundelen en opschalen van bestaande initiatieven.
De EDB bouwt aan:
•
Kennisinfrastructuur, doorlopende leerlijnen, leven lang leren, technisch HBO
•
Digitale infrastructuur, glasvezelnetwerk
•
Ondernemersklimaat, innovatiestimulering, creëren van beleving, vestigingsklimaat
•
Netwerken ten behoeve van binnenvaart, smart industry, delta technologie, zorgtechnologie, maritieme industrie
•
Campusontwikkeling
•
Nieuwe vervoerssystemen over water
Een sterke triple helix is belangrijk, omdat de regio staat voor een enorme uitdaging gegeven de technologische ontwikkelingen die op ons afkomen. De meer dan noodzakelijke transformatie van oude naar nieuwe
industrie moet worden gerealiseerd. Overheid, onderwijs en bedrijven kunnen dit niet alleen. In de Economic
Development Board komen strategische samenwerkingen tot stand en worden innovatieprojecten aangejaagd.
Dit creëert niet alleen business en economische meerwaarde, maar het brengt ook verschillende kennisnetwerken dichter bij elkaar. Hierdoor ontstaat een gebied waarin mensen elkaar weten te vinden en samen
werk maken van een sterkere regio.

‘Nu is het moment gekomen om echt het verschil te maken voor de Drechtsteden. De Economic Development Board kan mensen bij elkaar brengen,
aanjagen, inspireren en partijen uitdagen tot het doen van investeringen.’
Wouter Kolff
Voorzitter Drechtsteden

Wonen
•
•
•
•

Rol EDB

Diversiteit in woongebieden
Binnenstedelijk Dordrecht met een nationaal park in de achtertuin
Goede bereikbaarheid
Hoogwaardige banen

Stimuleren

In de Drechtsteden vind je water en groen in een stadsomgeving
Natuur en water staan centraal in de Drechtsteden. Hier is het nog mogelijk om te kiezen voor ruimte. In een
stadsomgeving, op steenworpafstand van Rotterdam. Steeds meer jonge gezinnen kiezen daarom voor een
huis in deze regio. Betaalbaar, met uitstekende voorzieningen. Goed onderwijs, veilig, bereikbaar. Dat zijn de
kernwaarden.
De regio wordt steeds populairder. Dordrecht klimt van plek 30 tien jaar geleden, naar plek 14 op de ranglijst
van aantrekkelijke woongemeenten in 2019. De monumentale binnenstad en diverse investeringen hebben
hieraan bijgedragen.
De EDB helpt het profiel van goed wonen verder te versterken. Hoger opgeleiden vinden steeds beter hun
weg naar de regio. Maar dat gaat niet vanzelf. Het woonaanbod moet verder worden versterkt voor deze
doelgroep. Dat gaat gepaard met een aantrekkelijk cultuuraanbod, nog betere scholen en banen. Bedrijfsleven en overheid zetten hier samen de schouders onder. Regio Drechtsteden doet er alles aan de provincie en
nationale overheid te laten bewegen en helpen met de bevolkingsopbouw.
De regio ziet het creëren van goede huizen als haar grootste uitdaging. Het doel? Hoger opgeleiden boeien
en binden. Samen met investeerders en ontwikkelaars. Er worden structureel 1.000 woningen per kalenderjaar toegevoegd aan het woningbestand van de Drechtsteden. Zo draagt de regio bij aan het kabinetsbeleid
om per jaar 75.000 nieuwe woningen te bouwen.

‘We moeten een inhaalslag maken om het doel van 1 miljoen huizen voor 2030 te halen. Gemeenten hebben de sleutel in handen.’

‘15.000 woningen in de komende 10 jaar. 5.000 meer dan de ge-

Kasja Ollengren
Minister van Binnenlandse Zaken

Trudy Baggerman
Drechtstedenbestuur, portefeuille Wonen

programmeerde 'natuurlijke groei' van 9.800 woningen. Nieuwe
bewoners verdienen een comfortabele woning, in een gezonde
leefomgeving.’

Beleven
•
•
•

Rol EDB

Met 300.000 inwoners het vijfde stedelijke gebied van Nederland
Een regio met wereldberoemde iconen
Nederlandse historie over het water komt hier samen

Aanjagen

Drechtstedelijk Waterrijk in het hart van de Maritieme Delta
Dordrecht, de oudste stad van Holland, met meer dan 1.000 indrukwekkende, monumentale woningen, gebouwen en kerken. De 19 wereldberoemde windmolens van Kinderdijk liggen vlakbij. Evenals Nationaal Park
de Biesbosch, een uniek zoetwatergebied met bijzondere flora en fauna. In dit gebied komen de Nederlandse
verhalen over het water samen. Met wereldberoemde iconen.
Om te komen tot onderscheidend vermogen ten opzichte van andere stedelijke gebieden is een keuze noodzakelijk. Een keuze voor een eigen DNA. Een regio waar mensen graag verblijven en trots uitstralen. De Economic Development Board stelt hierbij het thema ‘Beleven’ centraal.
De rivieren hebben de regio in het verleden economische ontwikkeling en welvaart gebracht, mede dankzij
de unieke (maritieme) maakindustrie die zich er heeft gevestigd. De uitdaging is de bevolking meer te motiveren gebruik te maken van de ligging aan het water. Zo liggen er nog volop kansen voor de ontwikkeling van
personenvervoer langs en over het water.
De oevers van de Noord, Oude Maas en Beneden Merwede moeten het visitekaartje van aantrekkelijk wonen, werken en recreëren in de Drechtsteden zijn. Er moeten meer plekken ontwikkeld worden waar je het
water kunt beleven en aanraken, letterlijk. Het Drierivierenpunt waarin de drie rivieren samen komen is
uniek in de wereld. De EDB zet zich in om bestaande - met toevoeging van vier nieuwe - iconen te ontwikkelen in het bruisend hart van dit gebied.

De Drechtsteden hebben een missie. Samen met bedrijfsleven, onderwijs
en overheid werken we toe naar 2030. Dit is de deadline waarop de regio
een prachtige leefomgeving en een uitstekend opleidings- en innovatieklimaat heeft.
Sjoerd Vollebregt
Voorzitter Economic Development Board

Werken
•
•
•
•

Rol EDB

De industriële motor van Rotterdam
Het grootste Europese binnenvaartcluster
Wereldspelers in de maakindustrie, zoals Fokker, Damen, Boskalis en IHC
Een scala aan high tech MKB

Verbinden

Hoogwaardige banen in een high tech regio
De Drechtsteden hebben een uitstekend vestigingsklimaat. De regio ligt strategisch in de corridors van
Rotterdam. Zowel over water, spoor als over de weg is zij goed bereikbaar. Een supersnel glasvezelnetwerk
zorgt bovendien voor snelle communicatie. Hier gedijt een high tech industry, waar ondernemende bedrijven
topproducten maken. Door een integrale aanpak ontstaan nieuwe arbeidsplaatsen. Zowel aan de boven- als
aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Maar we willen verder gaan. Nieuwe, hoogwaardige bedrijvigheid en innovatieve ondernemers moeten nog
beter hun weg vinden. Dit moet leiden tot maar liefst 30.000 extra arbeidsplaatsen. In de specialistische logistiek, ICT, financiële en zakelijke dienstverlening en zorg en welzijn. En uiteraard in de maritieme maakindustrie. Groen, digitaal en innovatief. Dat is het motto.
De EDB stimuleert dit proces. Economische hotspots transformeren naar een modern ecosysteem, waar innovatiemilieus samenkomen. Met crossovers tussen sectoren, onderwijs en zorg. Hier vernieuwt de maakindustrie zich, samen met de logistiek, leisure en retail.
Voor de komende vier jaar zetten we in op 4.000 nieuwe banen alleen al in Dordrecht. Die banen willen we
terugvinden op onze (toekomstige) werklocaties en in de binnenstad. Dordrecht moet tot de top-5 MKBvriendelijke, grote gemeenten van Nederland gaan behoren. Door sterke dienstverlening aan ondernemers,
snellere vergunningverlening en krachtenbundeling met partners.

Unieke bedrijven met hoogwaardige producten en oplossingen, niet zelden
toonaangevend op internationaal niveau. Overal ter wereld wordt Nederland
steevast geassocieerd met het maritiem cluster, baggeraars en waterbouwers.
Bedrijven met hun roots in onze maritieme delta.
Maarten Burggraaf
Drechtstedenbestuur, portefeuille Economie

Innoveren
•
•
•

Rol EDB

Inzetten op transformatie van oude naar nieuwe industrie
Met focus op maritieme technologie, smart industry, zorgtechnologie en binnenvaart
Vanuit onderwijs (research) en het bedrijfsleven (development)

Aanjagen

Volop ruimte voor duurzame innovatie
In de Drechtsteden bevindt zich de wereldtop van technologische scheepsbouw, vliegtuigbouw, binnenvaart,
superjachten en offshore constructies en duurzame deltatechnologie. Dat moet zo blijven. Onze regio moet
voorop blijven staan in innovatie. Daar is een urgente reden voor, te weten de grote technologische veranderingen die op ons afkomen. Razendsnelle ontwikkelingen van de industriële ICT vragen om forse aanpassing
van producten en diensten. Dat vraagt veel van medewerkers, die op hun beurt steeds hogere eisen stellen
aan hun regio. Het is belangrijk hierin te blijven investeren.
Kenmerkend voor succesvolle bruisende (economische) centra in Nederland en daarbuiten is een sterke verwevenheid van Wonen-Werken-Beleven-Innoveren, met een uitstekende infrastructuur en zuigkracht van de
steden. Toegepaste kennis en hoogwaardig vakmanschap staan daarbij centraal. Een uitstekend klimaat voor
opleidingen en innovatie.
De EDB stimuleert dit proces. Economische hotspots transformeren naar een modern ecosysteem, waar innovatiemilieus samenkomen. Met crossovers tussen sectoren, onderwijs en zorg. Hier vernieuwt de maakindustrie zich, samen met de logistiek, leisure en retail. Ons doel is om de ‘smart industry’ te faciliteren en alle
hoogwaardige dienstverlening daaromheen. Dynamische bedrijvigheid langs de oevers ontwikkelen in harmonie met de natuur.

De Drechtsteden is een belangrijke locatie voor GKN Fokker.
Het is belangrijk dat de regio aansluiting houdt bij nieuwe
technologische ontwikkelingen en een aantrekkelijk woongebied blijft voor onze medewerkers.

Innovatie is “key” voor Oceanco. Een omgeving waarin opleiding,
wonen en werken kan plaatsvinden is noodzakelijk om werknemers
aan te trekken en te behouden. Wij ondersteunen de initiatieven in
de Drechtsteden/EDB om hieraan invulling te geven van harte.

Hans Büthker
CEO GKN Aerospace (moederbedrijf Fokker)

Marcel Onkenhout
CEO Oceanco

Infrastructuur

•
•
•

Randwegen zijn bepalend voor ontsluiting van de regio
Vervoer over weg, spoor en water verbindt hotspots
De economische schade door vertraging reduceren

Rol EDB

Meerdere wegen leiden naar de Drechtsteden

Stimuleren

De regio kan zich alleen ontwikkelen indien de verbindingen voor woon-/werkverkeer en goederenvervoer
goed functioneren. Dat is ook goed voor de BV Nederland. Het bedrijfsleven maakt op de A15/A16 momenteel veel verliesuren. De bereikbaarheid per weg, over het spoor en over het water moet beter. Hier heeft de
regio ook recht op. Hotspots worden met elkaar en openbaar vervoer verbonden. Het autogebruik wordt
teruggedrongen ten faveure van het openbaar vervoer over weg en water.
Het ruimtelijk-economisch versterken van het stationsgebied Dordrecht CS heeft prioriteit en draagt op essentiële wijze bij aan de aantrekkingskracht van de Drechtsteden. Hier horen het omleiden van de goederentreinen, het ontwikkelen van de stations en de lightrailverbinding met Rotterdam bij. De nieuwe woon- en
werklocaties die de komende jaren worden ontwikkeld vereisen een goede koppeling aan een hoogwaardig
ov-systeem. Dit is essentieel voor de toekomstige bereikbaarheid van de Drechtsteden.
Uiteraard wordt de congestie op de snelwegen aangepakt. De knelpunten op de Drechtring (A15, A16 en N3)
worden door onder meer verbreding en betere benutting (ontvlechten lokaal en doorgaand verkeer) van de
wegcapaciteit opgelost.
Doel: het verminderen van de barrièrewerking van de Drechtring door innovatieve bereikbaarheidsmaatregelen. Deze fieldlabs worden ook ingezet om logistieke aantrekkelijkheid te vergroten door het toepassen van
innovaties in vervoer over de weg, het spoor en het water.

We halen alles uit de kast voor een betere doorstroming van het verkeer en
het aanpakken van de files. Samen met de regio gaan we de komende jaren
nog veel meer doen om de Drechtsteden bereikbaar te houden.
Cora van Nieuwenhuizen
Minister Infrastructuur en Waterstaat

Personenvervoer
over water

•
•
•
•

Van oudsher bedrijvigheid op oeverlocaties
Het water als de verbindende schakel
Watertaxisysteem voor fijnmazig personenvervoer over water
Waterbus hoogst gewaarde OV van Nederland

Rol EDB

Coördineren

Leven in de Hollandse Delta
Het water verbindt de Drechtsteden. De drie rivieren bieden ruimte voor beroepsvaart, personenvervoer en
pleziervaart. Werken, wonen en beleven. De binnenvaart en complexe logistiek zijn de grootste gebruikers
van de rivieren met 150.000 scheepsbewegingen per jaar, maar met de komst van de Waterbus is personenvervoer ook steeds belangrijker geworden. De volle potentie van het water wordt echter nog lang niet benut.
De regio wil een flexibel systeem inrichten, waarbij ook op de korte afstanden veel meer gebruik wordt gemaakt van het water.

Dit systeem zorgt voor ontlasting van de huidige infrastructuur op de dijken, vermindering van de parkeerdruk en het vermijden van files. De Waterbus heeft zich reeds bewezen. Intensiever gebruik maken van het
water ligt voor de hand. In de zoektocht naar efficiëntere bereikbaarheid leggen we de nadruk op innovatief
en iconisch personenvervoer.

De Drechtsteden start in 2019 een pilot voor technische en financiële haalbaarheid. Vandaag werken we aan
het sterker benutten van het reeds aanwezige watertaxinetwerk. Voor morgen bouwen we een consortium
van regionale partijen om het gehele netwerk over water te versterken. Voor overmorgen investeren we in
een twee jaar durende pilot met twee boten op draagvleugeltechniek. Welke bedrijven willen gebruik maken
van nieuw aanbod van (kleine) watertaxi’s? Is er voldoende vraag om een commerciële exploitatie op te
zetten?

Heeft uw bedrijf behoefte aan OV over water? Bent u bereid te investeren?

Meedoen? Neem contact op met de
Economic Development Board.

Mogelijke routes

Energie

•
•
•
•

Stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen
Sterk inzetten op energiebeparing
Duurzaam opwekken van energie
Samenwerking tussen bedrijven stimuleren

Rol EDB

Stimuleren

Drechtsteden energieneutraal voor 2050
Regio Drechtsteden wil koploper zijn in de energietransitie. Gedreven door onder andere het Klimaatakkoord
van Parijs stelt de Drechtsteden zich tot doel om voor het jaar 2050 energieneutraal te zijn. Daarmee gaan
we naar een CO2 neutrale energievoorziening. Dit begint met een gezamenlijke strategie in de Triple Helix.

Energieneutraal betekent op jaarbasis per saldo een totaal energiegebruik van nul of lager, onder standaard
klimaatcondities. Dit betreft in het gebied Drechtsteden alle gebouw- en gebruikersgebonden energiegebruik
minus de opbrengst uit (lokale) duurzame bronnen, zoals hernieuwbare warmte, aardwarmte, water, zon en
wind. Energiegebruik voor verkeer en vervoer wordt berekend op basis van het aantal kilometers weg, water
en spoor en de intensiteit van het gebruik daarvan.

Ruim dertig vertegenwoordigers hebben hun handtekening gezet onder de Samenwerkingsovereenkomst
Drechtsteden Energieneutraal 2050. Te weten woningstichtingen, gemeenten, provincie, netbeheer, warmtebedrijf, onderwijs, bedrijfsleven en inwoners. Voor de gebouwde omgeving richten we ons op energieneutraal in 2035. Geld nu uitgegeven aan energie, wordt geïnvesteerd in de regio. Daarmee de arbeidsmarkt,
bereikbaarheid en leefbaarheid versterkend.

Mijn doel voor de Drechtsteden? In 2021 worden wijken al onderhanden
genomen en bewoners weten wanneer ze kunnen beginnen. De Drechtsteden behoren tot de koplopers van Nederland.
Diederik Samsom
Voorzitter Programmaraad Energietransitie Drechtsteden

Drechtstedelijk Waterrijk

•
•
•

Ontwikkeling van een uniek leefklimaat
Beleven aan het water
Dynamiek aan de oevers van de Noord, Oude Maas en Merwede

Rol EDB

Initiëren

Levendigheid en beleven in de Drechtsteden
De studie ‘Drechtstedelijk Waterrijk’ laat zien dat de Drechtsteden zich de laatste 40 jaar heeft ontwikkeld tot
het vijfde stedelijke gebied van Nederland. Zeven stadskernen zijn duidelijk naar elkaar toe gegroeid. De oevers van de Noord, Oude Maas en Beneden Merwede ontwikkelen zich tot het visitekaartje van aantrekkelijk
wonen, werken en recreëren in de Drechtsteden.
De Drechtsteden is een gebied met unieke infrastructurele uitdagingen door de drie rivieren die dwars door
het gebied lopen. Het water is het verbindende element. Deze kracht wordt nog onvoldoende benut. Er missen locaties waar je het water kunt beleven en letterlijk kunt aanraken. Vanuit de ruim 100 ondernemersgesprekken is het belang om naast economie ook het leef- en vestigingsklimaat door te ontwikkelen duidelijk
naar voren gebracht. Hiervoor zeven aanbevelingen:








Maak verbinding met het landschap
Ontwikkel de campus
Focus op het water
Bevorder ontwikkelingen bij stations
Verbind cultuur, landschap en water
Verbeter centrum en centra
Stimuleer hoogwaardig wonen

Dynamische bedrijvigheid langs de oevers ontwikkelen in harmonie met de natuur. Hiermee worden medewerkers gebonden aan regionale bedrijven en aan de regio. De bouw van 25.000 extra woningen, hoogwaardig en rijk aan voorzieningen, faciliteert toekomstige en huidige Drechtstedenbewoners. Investeren op prikkelende locaties in de regio, zodat jongeren het uitdagend vinden in de Drechtsteden te komen wonen.
De Economic Development Board ziet kansen op het gebied van wonen en werken, als verschillende locaties
langs de oevers ontwikkeld worden tot moderne hotspots. Hier gaan beleven, wonen en werken hand in
hand. De potentie van een uniek leefklimaat wordt nu onvoldoende benut.
De Drechtsteden kennen infrastructurele uitdagingen door de drie rivieren
die dwars door het gebied lopen. De kracht van het water als verbindend
element wordt nog onvoldoende benut. Ons advies: focus op de transformatie van oeverlocaties.
Han Dijk
Directeur Posad

Ontwikkeling van
Een stedelijke
regio
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Ontdek Je Stad

•
•
•

Dordrecht Evenementenstad van het jaar 2019
Big Rivers, Dordt in Stoom, Kerstmarkt, Wantijpop, sport
Oudste stad van Nederland

Rol EDB

Verbinden

Beleef Dordrecht
In 2019 is Dordrecht opnieuw uitgeroepen tot Evenementenstad van het jaar. De kroon op het werk van velen. Deze prijs krijgt zij niet voor niets, evenementen horen echt bij de stad. Er is ruimte voor experimenten
en nieuwe initiatieven. De stad valt steeds meer op. De Engelse krant The Times noemt Dordrecht een
‘verborgen juweel’ en tipt de stad als alternatief voor wie is uitgekeken op Parijs en Barcelona.
Op dit moment wonen ruim 50.000 jonge mensen (20 – 35 jaar) in de Drechtsteden. De generatie die de regio toekomst geeft. Juist deze groep trekt langzaam weg naar andere steden, omdat daar simpelweg meer
prikkels te halen zijn. Dat mogen we niet laten gebeuren. Er zijn reeds veel initiatieven en evenementen.
Toch blijkt dat een groep young professionals hier niet of nauwelijks aan deelneemt. Hoe komt dit? Waar
komt deze groep op af? Of wat schrikt hen juist af?

Een aantrekkelijke stad voor en door jonge mensen zorgt op den duur dat meer jongeren hier willen wonen.
Het aanbod van onderwijs en werk speelt hierin ook een belangrijke rol. De Economic Development Board wil
jonge mensen verbinden die in dezelfde fase zitten: aan de start van hun carrière. Jonge mensen woonachtig
in de Drechtsteden en werkend, in of buiten de regio. Het gaat om die mensen bereiken die echt iets van hun
stad en regio willen maken en nu nog bepaalde prikkels missen.

De stad gaat steeds meer leven en dit wordt gezien. Toch gaat dit vooral
voor jonge mensen niet snel genoeg. We moeten blijven bouwen aan een
aantrekkelijke infrastructuur, sfeer en aanbod van horeca en cultuur.
Jasper Damsteegt
Directeur Kunstmin

Iconen

•
•
•

Het water verbindt en bepaald
Nieuwe iconen markeren de toekomst
Authentieke iconen behouden hun kracht

Rol EDB

Het water als verbindende schakel

Managen

In 2021 is het 600 jaar geleden dat de St. Elisabethsvloed het landschap en eilandenrijk van de regio heeft
gevormd. Een moment waarna de Drechtsteden van een nood een deugd heeft gemaakt. Het bedrijfsleven is
in deze regio wereldwijd koploper op het gebied van water- en deltatechnologie. Het water verbindt en heeft
iconische potentie.
De regio moet meer gebruik maken van de grootste troef: het water. Het moet de verbindende schakel in de
gebiedsontwikkeling vormen. Daar wordt vaart in gebracht door vier iconen te ontwikkelen. Een cirkel om
drie bruggen en in het midden een fontein op het unieke drierivierenpunt vormt het bruisend hart van de
Drechtsteden. De uitgelezen locatie voor ideale ontsluiting en unieke beleving.
De ontwerpen liggen klaar. Met een motel aan de brug over de Noord, het verlichten van de Zwijndrechtse
brug en lasers voor het uitlichten van de Papendrechtse brug. De fontein op het drierivierenpunt verbindt de
drie oevers van Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht. In 2019 start de EDB, samen met het bedrijfsleven,
het haalbaarheidsonderzoek. In 2018 werd door de zeven burgemeesters van de Drechtsteden het startsein
gegeven voor dit project.
De vier genoemde iconen vormen het bruisend hart van de Drechtsteden. Als toevoeging aan de meer dan 25
iconen die de regio al rijk is. Denk aan Dordrecht, de oudste stad van Holland, met meer dan 1.000 indrukwekkende, monumentale woningen, gebouwen en kerken. De 19 wereldberoemde windmolens van Kinderdijk. Nationaal Park de Biesbosch. Villa Augustus, Energiehuis, DordtYard en Dordts Museum, allen authentieke iconen.

Als geboren Dordtenaar zie ik dat de Drechtsteden nog te bescheiden is. Dat
tij willen we keren door het bruisend hart meer hart en ziel te geven. Het
ontwikkelen van de iconen geeft een impuls aan de beleving en ontsluiting
van het gebied.
Jeroen Everaert
Directeur Mothership

25 iconen campagne

1. Drierivierenpunt

2. Alblasserdamse brug

3. Papendrechtse brug

4. Zwijndrechtse brug

5. Nationaal park
de Biesbosch

6. Kinderdijk

10. Schouwburg

9. Stadhuis Dordrecht

8. Oude kerk

7. Oude binnenstad Dordrecht

11. Onderwijsmuseum

12. Baggermuseum

13. Dordrechts museum

14. Dordtyart

15. Bachfestival

16. Baggerfestival

20. Stadswerven

19. Villa Augustus

18. Energiehuis

17. Duurzaamheidsfabriek

21. Nedstaalterrein

22. Geluidswallen
Sliedrecht en Dordrecht

23. Voorstraat, langste
winkelstraat van Nederland

24. Sophiapolder

25. Experience Center
Bolidt

Digitale infrastructuur

•
•
•

Industriële motor van Rotterdam met toegepaste innovatie
Uniek publiek-privaat glasvezelnetwerk
Excellencte zorgtechnologie, smart industry en deltatechnologie

Rol EDB

Drechtsteden Digital Mainport

Initiëren

De economische aanjager van ‘BV Nederland’ is historisch gevormd door de zeehavens, luchthavens en nu de
digitale havens. Nederland heeft daarin een voortrekkersrol. De regio Drechtsteden is uniek in Nederland
door haar 100 procent open glasvezelnetwerk. Dit netwerk is eigendom van bedrijven, woningcorporaties en
publieke partijen. Dit beidt extra kansen. Die reiken veel verder dan snel internet en beschikbaarheid van
glasvezel. Denk aan sensortechnologie, smart city en ketenpartners.
Uit een Quickscan van de Economic Development Board en Werkgevers Drechtsteden blijkt dat er meer innovaties uit het bestaande netwerk te halen zijn. De digitale glasvezelinfrastructuur kan worden ingezet voor
eigen gebruik, het leveren van diensten, het afnemen van diensten of voor een combinatie van alle drie. Dat
biedt nieuwe mogelijkheden voor onderlinge (digitale) dienstverlening.
Leren, experimenteren, denken en doen moeten dicht bij elkaar plaatsvinden in de nieuwe digitale omgeving
die wordt gecreëerd. De campus, waar de Duurzaamheidsfabriek, de Maakfabriek en DrechtValley hun basis
hebben, wordt de bakermat van innovaties. Het onderwijs met (technische) mbo en- hbo-opleidingen ontmoet hier bedrijven en het ziekenhuis. De digitale mainport is hier randvoorwaardelijk.

Nederland Digitaal gaat onze economie en maatschappij sterker maken.
Het bedrijfsleven heeft dankzij onze kennis en infrastructuur een goede uitgangspositie om kansen te verzilveren.
Mona Keijzer
Staatssecretaris Economische Zaken

Smart Industry Region

•
•
•

Drechtsteden hoogwaardig technologiegebied
Wetenschappelijke inzichten omzetten in tastbare producten
Internationaal goed aangeschreven, slimme toeleveringsketen

Rol EDB

Aanjagen

Innovatie, digitale transformatie, energietransitie en cross-overs
Met het water als verbindende factor zijn de Drechtsteden van oudsher een belangrijke regio voor de maritieme maakindustrie (scheeps- en jachtbouw, offshore en baggeraars). Er zijn circa 820 maritieme bedrijven
gevestigd, waaronder tal van internationaal toonaangevende bedrijven. Er is sprake van een hecht cluster
met veel onderlinge relaties, zowel op het gebied van toeleveranciers als innovatie, co-creatie en opleidingsfaciliteiten voor personeel. Een sterk economisch gebied door ruimte voor experimenteren, innoveren en
cross-overs.

Bedrijven in de Drechtsteden zetten wetenschappelijke, technologische inzichten om in tastbare producten.
Die producten vinden hun weg op de wereldmarkten en zorgen op hun beurt weer voor hoogwaardige werkgelegenheid. Niet alleen bij de grote spelers. In de regio bevinden zich ook honderden kleinere en middelgrote ondernemingen. Groot en klein vormen samen een slimme toeleveringsketen, die internationaal goed
staat aangeschreven. Succesvol, maar tegelijkertijd onzichtbaar. Het is de ambitie om onze bijzondere toegevoegde waarde beter op het netvlies te krijgen bij overheid, bedrijfsleven en jongeren.

Deal Drecht Cities kiest voor een innovatie aanpak. Daar zijn nu al goede voorbeelden van. Denk aan het
Leerpark Dordrecht, de investeringen langs de oevers van de Noord en tal van grote bedrijfsinnovaties rondom Fokker Technologies, Boskalis en Royal IHC. Of aan de ontwikkeling van Drechtsteden Digitaal en de ontwikkeling van alternatief brandstofgebruik. Deze en andere succesvolle projecten moeten beter worden gecommuniceerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ‘business owners’, die hun verhaal vertellen.

Drecht Cities Young Professionals

•
•
•

Unieke cross-overs
Binden en boeien van talent aan bedrijven en de regio
Economic Development Board daagt talent uit

Rol EDB

Rol EDB

Rol EDB

Initiëren

Verbinden

Managen

The Future Generation
Intensieve samenwerking tussen onze topbedrijven biedt kansen voor de Drechtsteden. Bijvoorbeeld om
talent aan te trekken en te behouden. Mensen binden door openheid tussen bedrijven onderling. Met een
unieke aanpak zetten deze bedrijven gezamenlijk hun young professionals in. Zo wordt het innovatief vermogen vergroot.
In het Young Professional programma komen teams van jonge mensen binnen acht dagen met concrete oplossingen voor echte challenges. De teams gaan aan de slag in wisselende samenstellingen met diverse achtergronden. Het resultaat? Unieke crossovers en innovatieve oplossingen.
Hoe gaat een challenge in zijn werk? Een business owner (senior management) binnen één van de bedrijven
meldt zich bij de Economic Development Board met een actuele uitdaging. Deze wordt uitgewerkt in een
flyer waar young professionals op kunnen inschrijven. Een team wordt gevormd van gemiddeld acht young
professionals met diverse achtergronden en van verschillende bedrijven. Afhankelijk van het thema koppelt
de EDB ook MKB-bedrijven, startups, overheid en onderwijs aan het team. Om een directe link te maken met
de top van de bedrijven wordt een (senior) projectcoach ingezet. De young professionals besteden vier
sprints van twee dagen met acht werkdagen in totaal, aan een oplossing. Het projectmanagement ligt bij de
EDB. De aanpak is in 2017 ontwikkeld in samenwerking met Fokker, Damen, Boskalis en Heerema.

Jong talent aantrekken en behouden is essentieel voor de toekomst van ons bedrijf. Wij steunen de Drechtsteden voor 200%
in het positioneren van dit waterrijke gebied.
René Berkvens
CEO Damen Shipyards Group

Royal IHC is afhankelijk van (young) professionals die hier wonen
en werken. Internationaal worden we steeds sterker, dat kunnen
we alleen doorzetten met onze basis hier in de Drechtsteden.
Dave Vander Heyde
CEO Royal IHC

Challenges

Sleutelprojecten

Young Professional
Challenges

Young Professional
Events

Young Boards

Uitgelichte projecten

#3 Blockchain

#4 Stretching
the Future

#2 Incubation
Center

#5 Clean Rib

#1 Aquaculture
2030

#6 One Maritime
Valley

2019
#7 Area078
#8 Lightrail
#9 HR challenge
2020
#10 Dredging
#11 ASZ
#12 Iv-Groep

Uw challenge hier?
Neem contact op met de projectleider
via heugten@edbdrechtcities.nl.

Kennisinfrastructuur
& Human Capital

•
•
•

Het meest innovatieve MBO van Europa
Toegepaste kennis en hoogwaardig vakmanschap
Met doorlopende leerlijnen en een leven lang leren

Rol EDB

Een innovatieve regio vereist innovatieve mensen

Verbinden

Bedrijfsleven, overheid en onderwijs werken aan een economisch sterke regio Drechtsteden. Op vele fronten
wordt voortgang geboekt in de stedelijke ontwikkeling. Toegepaste kennis en hoogwaardig vakmanschap
dragen daar significant aan bij. Een uitstekend klimaat voor opleidingen en innovatie floreert.
Waar vroeger ambachtelijke opleidingen nog volstonden, verschuift dit sterk naar hoogwaardig vakmanschap. Met name in technische beroepen op MBO4 en HBO niveau. Veel werkgevers in de regio hebben
moeite met het vervullen van vacatures, met name op hbo-niveau. Het tekort aan hoger opgeleiden neemt
de komende jaren alleen maar toe. Van de 30.000 banen die worden gecreëerd tot 2030 zal een groot deel
op HBO-niveau zijn. De Drechtsteden bouwt daarom aan een infrastructuur waarin kennis optimaal ontwikkeld kan worden.
De ambitie is in vijf jaar tijd een vraaggericht aanbod aan hbo-opleidingen te realiseren, plus een toename
van het aantal hoger onderwijs-studenten in de regio met 25%. De regio kiest voor een innovatieve aanpak
waarbij bedrijven actief worden betrokken bij het ontwikkelen van het curriculum.
De onderscheidende innovatie- en kennisinfrastructuur biedt kansen om de arbeidsmobiliteit in de Drechtsteden te vergroten. Hiermee neemt het arbeidspotentieel in de groeisectoren toe. Het doel: voldoen aan de
groeiende vraag naar werknemers door te focussen op een leven lang leren en het aantrekken van een AD
Center op HBO leerlijnen. De Drechtsteden sluiten aan bij de Human Capital agenda van de provincie ZuidHolland.

Een gezond bedrijfsklimaat steunt op investeringen in zowel infrastructuur, huisvesting en het opleidingsniveau van potentiële
werknemers. De Drechtsteden kan bedrijven zoals Van Leeuwen
helpen bij het binden en boeien van gekwalificeerd personeel.
Peter Rietberg
Voorzitter Raad van Bestuur Van Leeuwen Buizen Groep

De regio Drechtsteden staat bekend om haar unieke samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Die samenwerking levert een belangrijke bijdrage aan de innovatie- en
concurrentiekracht van de regio.
Peter Vrancken
Voorzitter Raad van Bestuur Da Vinci College

Campusontwikkeling

•
•
•

Het meest innovatieve MBO van Europa
Albert Schweitzer Ziekenhuis grootste werkgever in de Drechtsteden
Sportboulevar; het centrum van topsport

Rol EDB

Stimuleren

Campus bouwt voort op succesvol Da Vinci college
Een onderscheidende kennisinfrastructuur past bij een maritieme topregio als de Drechtsteden waar innovatie reeds diep verankerd is. Specialistische bedrijven passen van oudsher kennis en innovatief vakmanschap
toe. De Campus is het knooppunt voor het ontwikkelen van deze kennis. Het onderwijs van de 21 e eeuw kenmerkt zich door innovatie, creativiteit, duurzaamheid, technologie en omgevingsbewustzijn. Het Leerpark
staat alom bekend als het grensdoorbrekend kennis- en opleidingscentrum van en voor de regio.

Het is van belang voor de regio dat talent wordt aangetrokken en behouden. Deze noodzaak en ambitie
wordt met name duidelijk op de Campus. Met hoogwaardig Mbo-Onderwijs en bijzondere testfaciliteiten
zoals de Duurzaamheidsfabriek en de Maakfabriek. Ook zorg en zorgtechnologie nemen hierin een steeds
nadrukkelijkere plaats in. Een succesvolle coöperatie zorgt voor hernieuwde verwevenheid van kennisinstituten, smart industry en zorgtechnologie.

De Economic Development Board focust op het fysiek en inhoudelijk verbinden van het Leerpark, het Gezondheidspark en de Sportboulevard. Naast het onderling verbinden van de parken, wordt de verbinding
gelegd met het regionale bedrijfsleven. De omgeving is aantrekkelijk voor studenten en voor start-ups. Dit
geeft een boost aan de regionale arbeidsmarkt en de innovatieve kenniseconomie. De Duurzaamheidsfabriek
is als Fieldlab het icoon van deze ontwikkelingen en als open innovatiecentrum belangrijk in het netwerk van
innovatiecentra van regionale leading firms.

We starten in 2019 met de bouw van een maakfabriek waar jonge
bedrijven zich in een bruisende omgeving kunnen ontwikkelen. Verder bouwen we een hbo-gebouw en werken we samen met de
zorginnovatie en -opleidingen van het ASZ.
Peter Heijkoop
Wethouder Onderwijs

Duurzaamheidsfabriek

•
•
•

Ontwikkeling van (vak)mensen in duurzame technologie
Met focus op een leven lang leren
Fieldlab Smart Industry
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Stimuleren

Innovatieve ontmoetingsplek
Hét toonbeeld van een geslaagde krachtenbundeling tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid; dat is de
Duurzaamheidsfabriek. In de inspirerende leer- en werkomgeving ontstaan op vele fronten interessante kruisbestuivingen. Cruciaal voor de regionale arbeidsmarkt. De Duurzaamheidsfabriek is sinds juli 2016 Fieldlab
Smart Industry.

De Duurzaamheidsfabriek verenigt innovatiekracht, verbindt onderwijs en bedrijfsleven en bevordert de instroom van technisch talent. De Duurzaamheidsfabriek investeert in innovatieve productietechnologie gericht
op de maakindustrie en regionale economie. Inrichting en uitrusting van de fabriek is tezamen met het bedrijfsleven opgezet. Deze samenwerking maakt het mogelijk producten en nieuwe productieprocessen te ontwikkelen en te testen. Er wordt marktgericht onderwijs geboden. Focus ligt op maritieme technologie en duurzame energietransitie. Focusgebieden welke naadloos aansluiten bij de regio Drechtsteden.

De Duurzaamheidsfabriek is een icoon voor de regio die meer bekendheid verdient. De Economic Development Board zet zich hier voor in. Inspiratie, innovatie, duurzaamheid en vakmanschap dragen bij aan de ontwikkeling van een sterke, hightech, CO2 neutrale economische regio

Het is belangrijk onderwijs en praktijk op elkaar aan te laten sluiten. De Duurzaamheidsfabriek is daarnaast de uitgelezen plek voor
bijscholing van ons personeel. Ik laat medewerkers vanuit de hele
wereld overkomen om hier te oefenen. Echt een geweldige kans!
André Boer
Directeur Krohne

Delta Technology

•
•
•

Drechtsteden specialist in Delta Technologie door historie
Van een nood een deugd gemaakt
Het Nederlandse baggercluster gevestigd in de Drechtsteden
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Living in the Delta

De rivieren en haar historie hebben de Drechtsteden gevormd tot de Maritieme Topregio die zij is. Bedrijven
uit het Drechtstedelijk Waterrijk zijn wereldwijd koplopers op het gebied van maritieme maakindustrie, binnenvaart en deltatechnologie. Dat is geen toeval. Drechtstedenbewoners hebben van een nood een deugd
gemaakt en leven van en met het water.

Boskalis, Van Oord, Damen, IHC, Van den Herik - de Drechtsteden kent een sterk baggercluster. Om het Nederlandse cluster te versterken ten opzichte van de rest van de wereld geeft de Economic Development
Board deze bedrijven de ruimte kennis te delen en samen te innoveren. Samen werken aan het schip van de
toekomst met onderwijs en overheid. We willen hier experimenteren. In harmonie met de natuur.

EcoShape is reeds succesvol met Building with Nature. Ook Netics heeft stappen voorwaarts gezet in het realiseren van de Baggerfabriek Drechtsteden, waar baggerspecie wordt omgezet in bouwmateriaal met behulp
van slimme technologie. De ambitie blijft om het excellente netwerk in de Drechtsteden op het gebied van
Delta Technologie nog beter te benutten. Door bij elkaar te brengen en innovatieprojecten te starten. Zo
ontstaat een overkoepelende innovatieagenda.

Ons doel is de eerste Baggerfabriek in de Drechtsteden te bouwen.
Deze fabriek zal dienst doen als kenniscentrum en showcase. De
Baggerfabriek zal nieuwe werkgelegenheid opleveren en het imago
versterken van de Drechtsteden als dé maritieme topregio met dé
baggeraars en waterbouwers van de wereld.
Eldert Besseling
Directeur Netics

Binnenvaart

•
•
•

150.000 scheepsbewegingen per jaar op het drierivierenpunt
Hiermee het grootste binnenvaartknooppunt van Europa
De Drechtsteden, en vooral Zwijndrecht, thuishaven van de
binnenvaart
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Initiëren

Thuishaven van de binnenvaart
De geschiedenis van de Drechtsteden is nauw verbonden met de binnenvaart. In 1629 liet Dordrecht een
groot schilderij vervaardigen door Adam Willaerts dat in feite een lofdicht is op de binnenvaart. Tot de komst
van de spoorwegen, tweede helft 19e eeuw, was het schip de enige wijze van reizen. Zwijndrecht is met zo’n
800 binnenvaartondernemers de grootste binnenvaartgemeente van Nederland. De thuishaven van de binnenvaart.
Een mooie historie. Nu maken we de binnenvaart klaar voor de toekomst. De afstand tussen ondernemers
onderling en zeker naar innovatieprogramma’s en kennisinstellingen is nog te groot. De sector moet doorpakken op het bundelen van kennis, innovatie en marktmodellen. Het vakmanschap van de binnenvaartondernemer bepaalt het imago en de kwaliteit die de sector kenmerkt.
In het Binnenvaart Centre of Excellence wordt de hoogwaardige vakkennis van ondernemers in de sector
gebundeld. Concrete vraagstukken die bij ondernemers leven worden in teams pragmatisch opgelost. Voor
en door ondernemers. Er is een nauwe band met relevante kennisinstellingen, innovatiecentra en brancheorganisaties. Het Centre of Excellence verbindt ondernemers onderling en verkleint de afstand naar kennisinstellingen, overheden en bedrijven. Projecten worden gestart op vijf thema’s:
•
•
•
•
•

Duurzaam ontwerp
Voortvarend ondernemen
Big data in de stuurhut
Nieuwe energie
Slim sleutelen aan competenties

Op 7 mei 2018 is de locatie van het Binnenvaart Centre of Excellence officieel geopend op het Zwijndrecht
Innovation Park. Projecten, workshops en innovatie-activiteiten vinden hier plaats, primair voor alle ondernemers in de binnenvaart. De multifunctionele ruimte ademt binnenvaart en innovatie. Een levend geheel voor
en door de ondernemers. Hier kunnen projectteams aan de slag en worden bijeenkomsten georganiseerd.

Wij willen als ondernemers op informele wijze kennis uitwisselen
over zaken die ons in de dagelijkse praktijk bezighouden. Dat dit in
onze eigen binnenvaartregio plaatsvindt is een belangrijke plus,
want hier gebeurt het.
Ben Maelissa
Directeur Danser Group

