
Economic
Development
Board
Drechtstedendinsdag
7 april 2020

1



Beste raadsleden,

Begin dit jaar heeft u voor de komende vier jaar budget beschikbaar gesteld voor de Economic Development Board, 
waarvoor dank. 

In de eerste drie jaar is het Triple Helix netwerk gegroeid en heeft het bedrijfsleven een sterke bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van het gebied. In de ontwikkeling zijn we begonnen met initiatieven op microniveau om lading onder de vlag 
te brengen. Inmiddels verschuift dit steeds meer naar het meso- en macroniveau waarbij we gaan naar een gedeelde visie.

Vanuit de evaluatie werd ons meegegeven het Triple Helix netwerk meer inzichtelijk te maken en successen te laten zien. 

Zoals u van ons gewend bent presenteren we eens per jaar de resultaten. Door de huidige omstandigheden kan dit niet 
fysiek, maar met dit document voorzien wij u toch van de nodige informatie. Geen volledig overzicht, we zullen de 
belangrijkste zaken uitlichten. 

Uiteraard zijn wij bereikbaar voor eventuele vragen en opmerkingen.  

Met vriendelijke groet,

Sjoerd Vollebregt
Voorzitter Economic Development Board
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Regio Deal

WINST: 22,5 MILJOEN VOOR 
OEVERONTWIKKELING, HUMAN 
CAPITAL EN INNOVATIE

EDB STERK BETROKKEN BIJ VORMGEVING INHOUD, 
STEUN BEDRIJFSLEVEN EN COMMUNICATIE 
(QUOTES + VIDEO)

DEAL MAKING TOT ZOMER 2020. EDB ACTIEVE 
ROL IN BUSINESS CASES.  

De EDB constateert dat ons gebied 
achter blijft bij de rest van Nederland. 
Een verdere groei is uitsluitend mogelijk 
door doelgericht te investeren in een 
(rand)stedelijke en moderne economie. 
De Regio Deal helpt om meerdere 
stappen tegelijk te zetten. Zo blijft de 
Drechtsteden de industriële motor van 
Rotterdam.

In de Drechtsteden bevindt zich de 
wereldtop van technologische 
scheepsbouw, vliegtuigbouw, 
superjachten en offshore constructies, 
duurzame deltatechnologie en 
binnenvaart. Dat moet zo blijven. Grote 
technologische veranderingen komen op 
ons af. Razendsnelle ontwikkelingen van 
de industriële ICT vragen om forse 
aanpassing van producten en diensten. 
Dat vraagt veel van onze medewerkers, 
die steeds hoger opgeleid zijn, maar ook 
steeds hogere eisen stellen aan de regio. 
Wij zien kansen op het gebied van 
wonen en werken als we verschillende 
plekken langs de oevers kunnen 
ontwikkelen tot moderne hotspots. Hier 
gaan beleven, wonen en werken hand in 
hand. Het toekomstbestendig maken van 
de infrastructuur, terreinen en kades is 
hiervoor nodig. Gecombineerd met 
excellente opleidingen voor toekomstige 
en huidige medewerkers.

Nu de 3e tranche is omgezet in winst, zet 
de EDB zich in voor een optimale uitrol. 
Denk aan het ontwikkelen van roadmaps
voor de lange termijn op Smart Industry, 
Schoon Varen, Delta Technology,Zorg
Innovatie en Digital Mainport. Ook 
moeten we nu doorpakken om 
Innovatief Personenvervoer over Water 
en de Dordrecht Academy voor elkaar te 
krijgen. 

https://www.youtube.com/watch%3Fv=uAUbKnsJ8Go
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Om de economische groei van de 
Drechtsteden verder te 
bestendigen is actie nodig. 
Bedrijven innoveren en de 
complexiteit neemt toe. Daarom 
zoeken zij  meer hoger opgeleiden. 
Die zijn in oze regio echter 
moeili jk te vinden en te behouden. 
Daarom is radicaal anders 
georganiseerd hoger onderwijs nu 
nodig. 

Op basis van vele gesprekken (met 
individuele bedrijven en aan 
innovatietafels) krijgt dat de 
invulling van Dordrecht Academy. 
Dordrecht Academy biedt:
- Tweejarige Associate

degreeopleidingen voor 
jongeren én werkenden. 

- Projecten, stages en minoren 
die jonge mensen aan het eind 
van hun bachelorstudie
intensief laten kennismaken met 
bedrijven in onze regio (Career 
Boost). 

Een lectoraat zorgt voor 
onderwijsinhoud die aansluit op de 
behoefte van bedrijven en dat 
anticipeert op maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen. De 
vier hogescholen en gemeente 
Dordrecht investeren fors. 
Randvoorwaardelijk is dat het 
bedrijfsleven ook financieel 
bijdraagt. Huidige toezeggingen 
tellen al op tot 1 miljoen euro. 
Hieruit bli jkt dat het bedrijfsleven 
zich sterk wil involveren. 

In september 2020 zijn de eerste 
activiteiten zichtbaar met Career 
Boost (praktijkopdrachten en 
stages). In september 2021 starten 
vervolgens de eerste Ad-
opleidingen. 

Dordrecht 
Academy

INTENTIEOVEREENKOMST GETEKEND 
DOOR HOGESCHOOL ROTTERDAM, CHE, 
AVANS, INHOLLAND, ROC DA VINCI, 
GEMEENTE DORDRECHT EN EDB. 

> 25 BEDRIJVEN LEVEREN FINANCIËLE EN 
IN-KIND STEUN. TOEZEGGINGEN LOPEN 
OP TOT 1 MILJOEN OVER 5 JAAR. 

BEDRIJVEN BETROKKEN BIJ LECTORAAT, 
PRAKTIJKOPDRACHTEN, STAGES, MINOREN EN LEVEREN 
GASTDOCENTEN.  
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Innovatief
Personenvervoer 
Over Water

TEST FLIGHT SEABUBBLES – MEI 2018

HAALBAARHEIDSSTUDIE – MEI 2019

START INNOVATIETAFEL – OKT 2019

Conclusie: behoefte aan maatwerk, voorzichtige investeringsbereidheid, 
diverse routes reeds succesvol, pilots mogelijk. 

Met ruim 30 partijen, o.a. Waterbus, Edorado, Barone en Seabubbles. 

TECHNISCHE QUICKSCAN – JAN 2019
Conclusie: kleinschalige testomgeving nodig met 
aanschaf van een aantal voertuigen. 

Het water is geen barrière, maar het 
water verbindt de Drechtsteden. De drie 
rivieren bieden ruimte voor 
beroepsvaart, personenvervoer en 
pleziervaart. De binnenvaart en 
complexe logistiek zijn de grootste 
gebruikers 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. 
Daarom richten we een flexibel systeem 
in, ook voor de korte afstanden.

Een watertaxisysteem, aanvullend op de 
Waterbus, maakt kleine gemeenten en 
afgelegen bedrijventerreinen beter 
bereikbaar, het biedt een oplossing voor 
file problemen en stimuleert werkgevers 
te investeren in duurzame mobiliteit. 
Ook geeft het een push aan onze 
economie en toegepaste innovatie. Denk 
aan de bouw van nieuwe schepen en het 
ontwerpen van docking stations. We 
bundelen kennis, activiteiten vinden vaak 
plaats op de Campus, waardoor 
studenten kunnen meewerken en leren. 

Bedrijven dragen bij door het leveren van 
kennis, financiële middelen en actieve 
promotie. In samenwerking met 
Werkgevers Drechtsteden ende regio 
Drechtsteden overheid heeft de EDB 
initiatief genomen om de Innovatietafel 
Personenvervoer over Water te starten. 
Doel is het in beeld brengen van de 
collectieve vraag en aanbod. We werken
doelgericht en effectief samen, ook over 
de grenzen van concurrentie. Ruim 30 
partijen zetten zich in. Op dit moment 
wordt de business case uitgewerkt, in het 
kader van de Regio Deal. 

EERSTE WATERTAXI TE WATER GELATEN – MAART 2020

UITWERKING BUSINESS CASE IN DE REGIO DEAL – APRIL 2020

Samenwerkingsovereenkomst in ontwikkeling. Start met diverse pilots.

Regio Deal pijler: Dynamische Oevers. 
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Wonen en 
infrastructuur

START PUBLIEK-PRIVATE 
SAMENWERKING MET IMPACT OP 
DE WONINGBOUW

ADVIES EDB: INTEGRALE AANPAK 
WONINGBOUWONTWIKKELING, BETREK 
BEDRIJFSLEVEN AL IN GEDACHTEVORMINGSFASE 
EN MAAK KOPPELING MET INFRA-PROJECTEN 
VOOR MAXIMALE IMPACT. 

OPGAVE: BOUW 25.000 WONINGEN TOT 2030

Kenmerkend voor succesvolle 
bruisende (economische) centra in 
Nederland en buitenland is een 
sterke verwevenheid van Wonen-
Werken-Beleven-Innoveren,met
een uitstekende infrastructuur. Dit 
geeft een bepaalde zuigkracht 
richting de steden. De potentie 
van een uniek woonklimaat in de 
Drechtsteden wordt nu nog 
onvoldoende benut. 

Er is overkoepelende visie en regie 
nodig, en vooral ook lokale 
executie met oog voor diversiteit 
in het aanbod. Heldere korte 
doelgerichte l i jnen in de 
samenwerking. Zowel met het 
bedrijfsleven als tussen 
gemeenten onderling. De 
woonvisie leent zich hier 
uitstekend voor. De regionale 
aantrekkingskracht enerzijds, en 
lokale diversiteit anderzijds, 
vragen om deze integrale aanpak. 
Wonen en infrastructuur moeten 
daarin nog meer hand in hand 
gaan. Naast visie is ook 
praktijkkennis, realiserend 
vermogen en doelmatige lobby 
nodig. De overheid heeft het stuur 
in handen. Waar ondernemers de 
woningen bouwen, maken 
overheden de weg vrij .  

Vroegtijdig samenwerken met 
vastgoedontwikkelaars verhoogt 
de kwaliteit en versnelt de 
realisatie. De eerste vruchtbare 
stappen zijn hiervoor in de regio 
reeds genomen. We moeten 
nadenken over een leading
coalition van burgemeesters en 
wethouders, aangevuld met 
interne en externe uitvoerders om 
deze majeure opgave voor elkaar 
te krijgen.  

EDB: ‘WERK ACTIEF SAMEN EN MAAK VERBINDINGEN 
MET HET LANDSCHAP’

KIJK VOOR DE 7 AANBEVELINGEN VAN 
DE EDB NOG EENS IN HET RAPPORT 
‘DRECHTSTEDELIJK WATERRIJK’

https://www.economicdevelopmentboard.nl/wp-content/uploads/2018/08/EDB-Posad-Drechtstedelijk-Waterrijk-Juli-2018.pdf


Incubation Center Welzijn en Zorgtechnologie

Young Professionals

Fieldlab Delta Technology

Overige projecten 1/2

• Haalbaarheidsstudie afgerond en project ingediend bij Regio Deal.
• Albert Schweitzer ziekenhuis, gemeente Dordrecht en Da Vinci investeren in vervolg.
• Potentiële locatie: beschikbaar in de plint van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

• Intensieve werksessies met management bedrijven, overheid en young professionals over doorontwikkeling programma.
• Er staat een kern van 12 bedrijven en Drechtsteden. We maken sterke koppeling met Dordrecht Academy en Career Boost. 
• Netwerk groeit. Inhoudelijk en financieel voorstel wordt gepresenteerd aan HR-managers, directies en wethouders. 

• Eerste Congres Delta Technology georganiseerd. EDB organiseert en stimuleert pre-competitieve samenwerking. 
• Acht specialisten van Boskalis, Van Oord, IHC en Damen werken Roadmap ‘Duurzaam Opereren in de Baggersector’ uit.
• Met organisatie Regio Deal wordt projectbudget voor het vormgeven van de Roadmap voorbereid. 

Ontdek Je Stad & Onderzoek Motivaction
• Quickscan afgerond. Opdracht gegeven aan Motivaction: onderzoek naar ‘Beleven’. 
• Samenwerking EDB, OCD, Kunstmin, Dordrecht Marketing, gemeente Dordrecht en HBO Drechtsteden.
• Eindrapport met aanbevelingen medio 2020 gereed als vervolg op Drechtstedelijk Waterrijk. 



Maritime Valley

Iconen

Rivier Cruise Terminal

Overige projecten 2/2

• Steun burgemeesterskring. 
• Haalbaarheidsonderzoek naar vier iconen afgerond door Mothership, presentatie volgt april 2020. 
• >15 bedrijven hebben zich ingezet in dit onderzoek door testen, materialen en designs. Loopt op naar >200 uur cofinanciering.

• Groeiende riviercruise markt biedt kansen voor Drechtsteden.
• Vraag naar kades om bestaande routes uit te breiden en nieuwe te ontwikkelen is hoog.
• Goede productontwikkeling nodig met focus, regie en middelen. Dit doet EDB in samenwerking met Dutch Delta Cruise Port. 

Dordtse Introductiedagen

• Quickscan door Young Professionals Boskalis, Damen, Oceanco, Veth Propulsion en ConnectPlaza.
• Challenge: nieuwe marktbenadering waarbij individuele mindset bedrijven wordt omgezet in gezamenlijk ecosysteem.
• Uitwerking (in samenwerking met gemeente Dordrecht) op: gezamenlijke warehousing/logistiek en gezamenlijke inkoop. 

• Initiatief genomen door HBO Drechtsteden, horecaondernemer en EDB. 
• Mede mogelijk gemaakt door Dordrecht Marketing, gemeente Dordrecht en Dordtse ondernemers in de binnenstad. 
• Pilot in 2019: 175 eerstejaars studenten hebben kennis gemaakt met het gebied. 
• Groeimodel: in komende jaren meer onderwijsinstellingen/studenten aangehaakt; georganiseerd voor en door studenten.  



HIGHLIGHTS
2019

DRECHT CITIES 
EXPERIENCE – JULI 2019
> 120 Young 
Professionals beleven de 
Drechtsteden

EERSTE DORDTSE 
INTRODAG STUDENTEN
175 eerstejaars HBO 
studenten leren de stad / 
regio kennen

BINNENVAARTDAGEN –
SEPT 2019
16.500 bezoekers. Idee
ontstaan in Binnenvaart 
Centre of Excellence. 

CONGRES DELTA 
TECHNOLOGY – OKT 
2019
Van Oord, Boskalis, IHC 
en Damen zoeken
samenwerking op. 

CEO DINER – OKT 2019
12 CEO’s en Young 
Professionals uit Triple 
Helix praten over 
Bereikbaarheid en 
Human Capital.

BEZOEK MINISTER 
PRESIDENT – DEC 2019
Young Professional van 
Oceanco spreekt de MP 
toe als ambassadeur van 
het Young Professionals 
programma.

https://www.youtube.com/watch%3Fv=JYJaW0LjZ2g
https://www.youtube.com/watch%3Fv=HCnXmS612zU
https://www.youtube.com/watch%3Fv=bXyW_RsIyUU


Denkt u met ons mee?

WE ZIJN BEREIKBAAR

VOLG ONS EN HET LAATSTE REGIONIEUWS OP ONZE
WEBSITE EN LINKEDIN

HEEFT U ZICH AL INGESCHREVEN OP ONZE NIEUWSBRIEF? 

OVERZICHT VAN AL ONZE INITIATIEVEN: DEVELOPMENT GUIDE

https://www.economicdevelopmentboard.nl/
https://www.linkedin.com/company/17930334/
https://www.dealdrechtcities.nl/newsletter/
https://www.economicdevelopmentboard.nl/wp-content/uploads/2019/06/Development-Guide.pdf


Wist u dat?

U IN DEZE PRESENTATIE NAAR VIER VIDEO’S KON LINKEN?

ZOWEL DRECHTSTEDEN ALS DEAL EEN EIGEN YOUTUBE KANAAL HEBBEN? 

ER EEN VERVOLG KOMT OP ‘DRECHTSTEDELIJK WATTERRIJK’?

https://www.youtube.com/channel/UCfKjG9nhTABa5bddi29j8nw
https://www.youtube.com/channel/UCAP0PGgmJTUMqV-v-wol5Mg/videos



