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Smart Delta Drechtsteden in Transformatie
Smart Delta Drechtsteden is het slimste maritiem-industriële cluster van Europa. Onze visie is dat robuuste maak- en servicebedrijven het verschil maken door hun 
wereldwijde reputatie. Toegepaste kennis en hoogwaardig vakmanschap staan hier centraal. We wonen en werken in een prachtige leefomgeving met een uitstekend 
opleidings- en innovatieklimaat. We ontwikkelen de maatschappelijke welvaart door bedrijven aan ons te binden die een bredere bijdrage willen leveren aan het gebied. 
We hebben daarbij aandacht voor cohesie en diversiteit. Dit vormt een sterke dynamische regio waar we trots op zijn.

Als Economic Development Board (EDB) mobiliseren we de partijen in de triple helix. Daarmee positioneren we de Drechtsteden als industriële motor van Rotterdam. 
Met 300.000 inwoners staan we bekend als de vijfde stad van Nederland. Door het initiëren en aanjagen van programma’s en projecten hebben we impact op innovatie, 
werkgelegenheid en het vestigingsklimaat. Via de inhoud van projecten worden ook de banden met het MKB steeds hechter. Daarbij is behoefte aan het organiseren van 
regionaal accountmanagement om het lokale bedrijfsleven te mobiliseren. 

Alles wat we doen is gericht op een integrale aanpak op de thema’s Wonen, Werken, Beleven en Innoveren. Januari 2022 bestaat de EDB vijf jaar. 
De visie en missie is nooit veranderd. Met resultaat. Deal, ROM-D, Havenbedrijf en EDB werken in elkaars verlengde. In 2021 lanceerden we als regio 
het beeldmerk ‘Smart Delta Drechtsteden’. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden weten elkaar te vinden. Dat zien we ook terug in het onderwijs, 
waar samen met bedrijven nieuwe opleidingen worden ontwikkeld. De eerste paal van de Dordrecht Academy is geslagen. De eerste studenten van 
Career Boost zijn actief bij onze bedrijven met stages en projecten. Ook de overheid neemt regie op grote ontwikkelingen die voor inwoners en 
bedrijven belangrijk zijn. Denk aan de Omgevingsvisie, Woonvisie, Spoorzone, Lightrail en de Regionale Energie Strategie.

We gaan als EDB en triple helix naar het volgende niveau van maturiteit. Daarom introduceren we in dit Jaarprogramma drie nieuwe focusgebieden: 
1) Ruimtelijke Ankerprojecten, 2) Verbindende Gebiedsstrategie en 3) Competenties voor de Toekomst. Het doel? Hiermee convergeren we 
verschillende werkstromen, programma’s en projecten naar één gezamenlijk doel: we stimuleren Team Excellentie in Krachtige Ecosystemen. 
Hiermee agenderen we grotere thema’s voor de toekomst. In 2022 publiceren we de Economische Agenda 2040. Hierin staat hoe we in blokken 
van vijf jaar te werk gaan. 2022 is ook het jaar dat we de Actie Agenda Beleven en de Verbindende Gebiedsstrategie publiceren.

Grote ambities, maar daarmee zijn we de alledaagse problemen nog niet de baas. Denk aan files, tekort aan woningen, stikstof-
problematiek, tekort aan kades en een groot tekort aan mensen in de techniek, zorg en onderwijs. We gaan niet alles oplossen,
maar door mensen te verbinden en krachten te bundelen zetten we elke dag een stapje in de goede richting. Zo dragen we bij 
aan de grotere puzzel: Drechtsteden in Transformatie.

Sjoerd Vollebregt
Voorzitter EDB
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Transformatie in Beeld
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Bron: Verbindende Gebiedsstrategie – Mecanoo & West8

De visie op de Drechtsteden 
krijgt steeds meer vorm
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Het Drierivierenpunt is 
het hart van de regio
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Locatie: Spoorzone, Maasterras / Artist Impression © Mecanoo

Van de rug naar het water 
naar…

… de oever als 
ontmoetingsplaats
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Dordrecht heeft alles in 
zich om op kleine schaal 
een wereldstad te zijn

Artist Impression © West8 / locatie: De Staart Dordrecht 8



9Foto: Dwaalspoor Dordrecht / bron: Mothership en Kunstcollectief Blauwe Uur

In de regio is veel te 
beleven én voegen 
we elementen toe



Toegankelijke oevers 
verbinden stad en rivier
Waterbuspleinen als aantrekkelijke hubs

Artist impression © RoosRos / locatie: Waterbusplein Hendrik-Ido-Ambacht 10



Huizen voor specifieke 
doelgroepen
Studenten zijn meer dan welkom!

Artist Impression © Heijmans / locatie: Smart Campus Leerpark Dordrecht 11



Foto: aanleg Warmtenet Dordrecht / bron: HVC

We maken werk van de 
energietransitie
We gaan over op duurzame energie!
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De EDB staat met haar partners voor een integrale aanpak 
op de thema’s Wonen, Werken, Beleven en Innoveren. 

Focusgebieden
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Ruimtelijke
Ankerprojecten

1

› Verstedelijkingsalliantie Zuidelijke Randstad* 

› Woon- en Omgevingsvisies*

› Lightrail, Spoorzone en Waterbuspleinen*

› Regionale Energie Strategie (RES)*

› Fieldlab Waterstof*

› Campusontwikkeling & MBO*

› Triple helix tafel Bouwen en Wonen*

› Economische Agenda 2040

› Smart Delta Drechtsteden ‘Iconen Verlicht’

We stimuleren Team Excellentie in Krachtige 
Ecosystemen 
Met drie focusgebieden:

*op deze programma’s zijn partners in de lead

› Dordrecht Academy & Career Boost*

› Innovatie Roadmaps (5)

› Young Professionals 

› Energiek Dordt (FC Dordrecht)*

› Roadmap Superyacht Delta 

› Economic Board 

Zuid-Holland: Human Capital 

& Technologische Industrie*

Competenties
voor de Toekomst
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› Smart Delta Drechtsteden Agenda 2040

› Verbindende Gebiedsstrategie: 

Inspiratie Agenda richting 2040

› Beleven Actie Agenda 

› Personenvervoer over Water: 

Watertaxi, Waterbus, Rivier Cruise

› Uitvoeringscoalitie Waterdriehoek*

› Business District en schuifruimte*

Verbindende
Gebiedsstrategie

2
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Regionale programma’s Regionale programma’s Regionale programma’s

Joost Weeda
Secretaris EDB



Met actieve bijdrage van Team EDB. 

Programma’s

15



Programma’s EDB 2022

Economische 
Agenda 2040

Verbindende 
Gebiedsstrategie

Beleven Actie 
Agenda

Iconisch 
Communiceren

Waterbus en 
Watertaxi

Riviercruise 
markt

Onderwijs: MBO en 
Dordrecht Academy

Drecht Cities Young 
Professionals

Innovatie 
Roadmaps

Energie en 
Vitaliteit
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<beeld: economische 
activiteit>

Een economisch sterke en dynamische regio
Economische Agenda 2040

In 2022:
› Publiceren we een breed gedragen Economische Agenda die 

voortbouwt op de Groeiagenda 2030.
› Dit is een gezamenlijk product vanuit de Triple Helix met 

concrete doelen en strategieën.
› Met extra focus op het mobiliseren van MKB.
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‘Door een economisch slimme en krachtige regio te 
zijn willen we de sociaaleconomische positie van 
onze inwoners verbeteren. Met de Economische 
Agenda 2040 formuleren we daarvoor een concrete 
strategie en haalbare doelen. Samen met het klein-
midden- en groot bedrijf willen we zo slim samen 
vooruit.’

Andre Flach
Smart Delta Drechtsteden



<beeld: gebied van boven>

Kijk over grenzen en onmogelijkheden
Verbindende Gebiedsstrategie

In 2022:
› Publiceren we de Verbindende Gebiedsstrategie. 
› Krijgt de unieke samenwerking tussen West8 en Mecanoo

vervolg.
› Wordt concrete aanzet gegeven voor lokale actie.
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Artist Impression © West8

‘De regio wil groeien. Tot 2030 worden 25.000 woningen 
gebouwd, 30.000 banen gecreëerd en het inwoneraantal 
groeit naar meer dan 300.000. De Verbindende 
Gebiedsstrategie biedt inspiratie om dit in goede banen te 
leiden. Aanlandingspunten van de Waterbus kunnen een 
symbolisch startpunt vormen. Dit zijn strategische locaties 
langs de oevers, waar kwaliteit wordt toegevoegd. Cruciale 
vraag hierbij is: hoe kunnen deze plekken met divers 
programma elkaar versterken zonder met elkaar te 
concurreren?’

Jaap Paans
Smart Delta Drechtsteden



Een uitstekend woonklimaat kan niet 
zonder Beleven
Beleven Actie Agenda

In 2022:
› Publiceren we de Actie Agenda Beleven. Deze 

is tot stand gekomen in samenwerking tussen 
EDB, Kunstmin, gemeente Dordrecht, Dordrecht 
Marketing, HBO Drechtsteden. 

› Deze wordt omarmd door organisaties die 
werken aan Beleven, zoals het Dordts 
Cultuurteam, Waterdriehoek en 
FC Dordrecht.

› Beleven wordt als volwaardig thema 
meegenomen in de Economische Agenda. 
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‘Het effect van beleven wordt nog altijd onderschat. 
Met de Actie Agenda Beleven zorgen we voor 
samenhang en inspiratie. De grotere ambities 
worden vertaald naar concrete doelen en acties. 
Daarmee enthousiasmeren we tal van partners om 
de uitvoeringskracht te vergroten.’

Jasper Damsteegt
Kunstmin en Energiehuis



In november verlichten we bruggen en het 
Drierivierenpunt
Iconisch communiceren

In 2022:
› Staat er een aanpak die aansluit op de branding agenda van 

Smart Delta Drechtsteden.
› Gaan we iconisch communiceren rondom één week in 

november waar de verlichting aan gaat.
› Het bedrijfsleven sluit aan met verlichte gebouwen en 

business events.
› Start van een nieuwe traditie.

‘Dit jaar laat Smart Delta Drechtsteden zien dat we 
lef hebben. Het wordt een spektakel voor inwoners 
én bezoekers van de regio. Uiteindelijke doel is dat 
we gezamenlijk onze trots uitstralen.’

Jeroen Everaert
Mothership
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Bereikbaar over water door Innovatief 
Personenvervoer
Waterbus en Watertaxi

In 2022:
› Varen er negen nieuwe waterbussen in de regio.
› Start de pilot met de eerste twee watertaxi’s. 
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‘In 2022 gaan de trossen los! We maken de regio 
nog beter bereikbaar over water. Gloednieuwe 
Waterbussen scheren over het water en watertaxi’s 
ondersteunen waar het nog flexibeler moet voor 
bewoners en bedrijven. We krijgen er een icoon bij 
op het water.’ 

Gerbrand Schutten
Aqualiner



Aansluiting tussen toeristisch vervoer en 
bestemming
Riviercruise markt

In 2022:
› Start een pilot om de aansluiting tussen riviercruises en 

bestemming te verbeteren, via Waterbus, watertaxi en last 
mile vervoer.
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‘Wij zien voor onze regio veel kansen in de groeiende 
riviercruisemarkt en voor de bereikbaarheid over water. 
Om bestemmingen, zoals Kinderdijk en Dordrecht, en 
onze ligplaatsen optimaal bereikbaar te maken en 
onderling beter met elkaar te verbinden, kijken we naar 
ketenmobiliteit. Hier liggen mooie kansen voor de 
Waterbus en voor innovatief personenvervoer over 
water.’

Maarten Burggraaf
Smart Delta Drechtsteden



Doorlopende leerlijn wordt zichtbaar
Onderwijs: MBO en 
Dordrecht Academy

In 2022:
› Ontwikkelen bedrijven en onderwijs samen de competenties 

voor de toekomst.
› Starten vijf nieuwe tweejarige hbo-opleidingen bij Dordrecht 

Academy. 
› Komen honderden bachelorstudenten naar de regio om 

samen met bedrijven aan innovaties te werken. 
› Wordt de steun van bedrijven aan Hoger Onderwijs 

Drechtsteden geformaliseerd.
› Maken we onderwijs dat leren en werken 

combineert voor mbo-doorstromers én voor 
werkenden.

› Werken Career Boost en Young Professionals 
samen aan het binden van de talent aan de 
regio. 
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‘Vernieuwend onderwijs werkt alleen als bedrijven, 
onderwijs en overheid écht samenwerken. We 
hebben rond de belangrijkste sectoren in de regio 
innovatietafels opgezet. We gaan de inhoud van 
onderwijs en de uitvoering ervan samen met 
bedrijven en maatschappelijke instellingen doen.’ 

Erwin van Braam
Hoger Onderwijs Drechtsteden



Young Professionals op eigen benen
Drecht Cities Young Professionals

In 2022:
› Wordt het programma volledig gefinancierd door partners.
› Werkt het YP bestuur aan verdere verzelfstandiging 

(rechtsvorm).
› Blijft het een programma vol challenges, events en 

ambassadeurs.
› Met het jaarlijkse CEO diner en twee events Drecht Cities 

Experience en YP Gathering.
› Vindt uitbreiding plaats van het challenge-

programma in Zuid-Holland met een Human 
Capital Deelakkoord, in samenwerking
met Holland Instrumentation en 
Economic Board Zuid-Holland. 

CEO diner 2021
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‘Dit programma is meer dan een netwerk van jonge 
mensen. We stimuleren innovaties en zetten in op 
de verbinding van jong talent en seniors. Het doel 
van aantrekken en binden van talent voor de regio 
en haar bedrijven staat nog steeds als een paal 
boven water’. 

Sander Steenbrink
Boskalis



Toegepaste innovatie in vijf roadmaps
Innovatie Roadmaps

In 2022:
› Krijgen vijf Roadmaps definitief vorm door een vijftal 

business developers. Op deze Roadmaps worden ambities 
vertaald naar de uitvoering van programma’s en projecten. 

› Duurzaam Varen, Zero Emission Dredging, Zorg Innovatie, 
Digital Mainport en Smart Manufacturing.

› Worden de bedrijvenclusters verder versterkt door 
grootbedrijf te verbinden met MKB. 

› Ontstaan fysieke locaties voor samenwerking 
zoals het Zorg Innovatiecentrum en het 5G Lab. 

› Door gezamenlijke communicatie en marketing, 
presenteren business developers zich als 
één team.

› Komt meer inzicht in de kracht van de 
diverse ecosystemen. 
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Duurzaam Varen

Zorg Innovatie

‘De Innovatie Roadmaps en business developers
richten zich op het toepassen van technologieën 
die innovaties bij bedrijven losmaken. Ook worden 
brede consortia opgebouwd. Bedrijven en 
onderwijsinstellingen vormen de drijvende kracht 
om clusters te versterken en de innovatiekracht van 
de regio te vergroten.’

Eefje Dekkers
InnovationQuarter

Smart Manufacturing

Delta Technology

Digital Mainport



‘In 2022 openen we het 5G IoT Fieldlab in de Duurzaamheidsfabriek op de 
Smart Campus. Studenten, gemeenten en bedrijven kunnen experimenteren met 5G, 
sensoren en de data. Samen werken we aan slimme oplossingen met 
maatschappelijke en economische impact en zetten we onze regio op de kaart.’

Max Remerie
Business Developer Digital Mainport
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‘In 2022 opent het Zorg Innovatie Centrum. Dit is dé 
verbindingsplek voor toegepaste zorginnovatie. Inwoners, 

studenten en professionals komen samen rondom de 
uitvoering van projecten. Regionale en landelijke partners 

uit de topsector geven samen invulling aan de regionale 
actieagenda voor het Health Fieldlab. Dit geeft een 

beweging die Gezonde Regio Drechtsteden op de kaart 
zet als één van de uitvoeringsplekken voor de landelijke 

missies: Gezondheid en Zorg.’

‘De regionale maakindustrie heeft te maken met grote 
uitdagingen op het gebied van supply chain, verduurzaming 

en concurrentiepositie. In 2022 gaan we bedrijven verder 
helpen bij het toepassen van bewezen technologische 

innovatie. Klein beginnen, effectief samenwerken en 
direct verbonden aan MBO en HBO onderwijs.’

‘In 2022 komen de eerste binnenvaartschepen op waterstof in 
de vaart. Deze worden nu gebouwd door werven in de regio. 

Om de klimaatdoelen te halen moeten we naast 
nieuwbouwen ook ombouwen. Deze enorme operatie gaat in 

hechte samenwerking met toeleveranciers, met name in de 
regio Drechtsteden-Gorinchem en Werkendam. Hier hebben 

we alle kennis in huis om dit voor elkaar te krijgen. 
In 2022 realiseren we het Inland Shipping Refit Center, 

waar we deze kennis actief bij elkaar brengen.’

‘Zero Emission Dredging Hub orkestreert de transitie naar 
emissieloos baggeren en legt de verbinding tussen het sterke 

regionale ecosysteem met nationale en internationale 
netwerken. In 2022 presenteren we een gezamenlijke visie met 
de Rijksoverheid, worden disruptieve concepten onderzocht en 

technische oplossingen op gebied van Groene Methanol en 
Waterstof in praktijk gebracht. Hiermee wordt de positie van 

de regio verder versterkt en toekomstbestendig gemaakt.’

Jan Terlingen

Arjen de Jong

Liesbeth Leurs

Hedi Visscher



Werkwijze
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Het gezamenlijke merk Smart Delta Drechtsteden straalt de kracht en 
ambitie van het gebied uit. Het versterkt de interactie tussen overheid en 
regionale bedrijven en het vergroot de aantrekkingskracht van specifieke 
bedrijfsclusters. Dat helpt ook bij het aantrekken van nieuwe bedrijven. 

De prioriteiten van Deal liggen bij het creëren van zichtbaarheid van een 
succesvolle, hoogtechnologische regio en bij het stimuleren van een  

uitstekend investeringsklimaat voor iedereen die het verschil
maakt. Daarom moeten we blijven investeren in regionaal
accountmanagement. Zo slaan we een sterke brug tussen 
EDB en Deal. 
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2022: het jaar van de Smart Delta Drechtsteden

Martin Bloem
Directeur Deal



Dagelijkse aansturing

Projectmanager
Jesse Koppelaar

Digital Mainport
Max Remerie

Delta Technology
Arjen de Jong

Duurzaam Varen
Hedi Visscher

Zorg Innovatie
Liesbeth Leurs

Smart Manufacturing
Jan Terlingen

Voorzitter
Sjoerd Vollebregt

Secretaris
Joost Weeda

Projectmanager
Marit van Heugten

Business Developers

Kwartiermaker
Peter Wemmers

Team EDB
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De Economic Development Board
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