
Vlugschrift Groeiagenda, april 2020 

 

Geacht gemeenteraadslid, 

Graag bieden wij u dit Vlugschrift aan omdat de thema-avond Groeiagenda van dinsdag 7 april niet 

door kan gaan. Om u toch te kunnen informeren over de pijlers Werken & Economie en 

Bereikbaarheid & Mobiliteit, vertellen wij u in deze mail over de stand van zaken. 

Uitbreiding informatievoorziening 
We zijn ook bezig met het inrichten van een structuur om u als raadslid regelmatiger te informeren 
over de Groeiagenda en de pijlers, naast de geplande thema-avonden. Dit zou kunnen via een 
nieuwsbrief, per mail, video of online magazine. De mogelijkheden onderzoeken we samen met de 
ambtenaren binnen uw gemeente. We informeren u hier snel over, maar heeft u hier zelf ideeën 
over, dan horen we die uiteraard graag! Uw reactie kunt u sturen naar groeiagenda@dordrecht.nl.  
 

Werken & Economie 

Corona-maatregelen ondernemers 

Naast de landelijke steunmaatregelen voor ondernemers, kijken we ook regionaal wat we kunnen 

doen. Diverse gemeenten in de Drechtsteden nemen maatregelen rond bijvoorbeeld 

gemeentebelastingen, heffingen en openstellingen van winkelgebieden. Op de gemeentelijke 

websites zijn speciale pagina's ingericht om ondernemers van informatie te voorzien. De Sociale 

Dienst Drechtsteden voert de tijdelijke BBZ/Tozo regeling uit. Op de laatste dag van maart had al 25% 

van alle zzp-ers in de regio een aanvraag ingediend, was de helft van de aanvragen al afgehandeld en 

de uitkering uitgekeerd. 

Corona-impactanalyse 

Naast de huidige maatregelen voor steun aan ondernemers, kijken we ook naar de toekomst. Welke 

(structurele) effecten treden er binnen de verschillende sectoren op? Welke maatregelen kunnen we 

treffen en wat betekent Corona voor de economie in de Drechtsteden? Hierbij houden we rekening 

met de inschattingen van het Centraal Planbureau. Maar ook met onzekerheden over het effect van 

lopende en toekomstige maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Hierop wordt de komende 

tijd een constante analyse gemaakt, zodat we snel kunnen schakelen als dat nodig is. 

Zakelijke evenementen en netwerkbijeenkomsten 

Tot 1 juni en wellicht langer mogen er geen grote/vergunningsplichtige bijeenkomsten en 

evenementen georganiseerd worden. Ook voor de regionale kalender heeft dat gevolgen. Denk 

hierbij aan Dare2Cross op 12 mei, het Smart City event in juni en aan beursdeelnames vanuit 

Rotterdam Maritime Capital of Europe. Deze en soortgelijke evenementen vinden geen doorgang. 

We proberen deze zoveel mogelijk op een later moment of op een alternatieve (digitale) manier te 

laten plaatsvinden.   

 

Jaarverslag en nieuwe subsidieregeling 2020 -2022 MKB-katalysatorfonds Drechtsteden 

Het jaarverslag van het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden is gereed. Het fonds ontving in 2019 tien 

nieuwe subsidieaanvragen. De adviescommissie behandelde in 2019 elf aanvragen (tien uit 2019 en 

één uit december 2018). Vijf van deze aanvragen werden toegekend. Het totaal aangevraagde 

subsidiebedrag in 2019 bedroeg € 255.500, het totaal toegekende subsidiebedrag bedroeg € 121.000. 

Het MKB-katalysatorfonds is eind 2018 uitgebreid en positief geëvalueerd. Op basis van de eerste 
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conclusies en de ervaringen van de zeven gemeenten zelf is het fonds in februari in eerste instantie al 

tot eind 2019 verlengd. Direct daarop is een voorstel opgesteld voor een nieuwe fondsperiode 2020-

2022 met een subsidiebudget van opnieuw € 500.000. In dit voorstel zijn de conclusies en 

aandachtspunten uit de evaluatie uit 2018 verwerkt. Ook zijn de volgende adviezen van de 

adviescommissie zoals vervat in het jaarverslag 2018 meegenomen: 

-          Verduidelijking dat het fonds voor maritieme én industriële projecten beschikbaar is; 

-          Waarborgen dat de aandeelhouderstructuur van aanvragers wordt nagetrokken; 

-          Vastlegging van vertrouwelijkheid en gegevensbescherming.  

Dit voorstel is in mei voorgelegd aan het Drechtstedenbestuur. Kern van dit voorstel was het 

continueren van het MKB-katalysatorfonds met dezelfde subsidie-instrumenten en op hoofdlijnen 

dezelfde werkwijze. Het Drechtstedenbestuur heeft hierover positief besloten, maar onder 

voorwaarde van besluitvorming van de zeven gemeenteraden over het beschikbaar stellen van het 

subsidiebudget. Eind 2019 hebben de gemeenteraden ook positief besloten door de benodigde 

bijdrage op te nemen in de lokale begrotingen voor 2020. In december is ten slotte door het college 

van Dordrecht, mede namens de andere Drechtstedengemeenten, de nieuwe subsidieregeling MKB-

katalysatorfonds Drechtsteden 2020-2022 vastgesteld, evenals het instellingsbesluit voor de 

adviescommissie. Meer informatie: https://www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl/. 

 

Drechtsteden zet samenwerking met Deal en Economic Development Board voort 

De Drechtstedengemeenten verlengen de samenwerking met Deal Drecht Cities en de Economic 

Development Board tot en met 2023. Eind 2019 liepen de afspraken af waarna begin dit jaar de 

Drechtstedengemeenten en Deal opnieuw een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor vier jaar 

tekenden. 

De Economic Development Board zet zich in voor het Triple Helix-netwerk en heeft zodoende een 

sterke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Drechtstedengebied. Zoals u gewend bent, 

presenteren zij eens per jaar de resultaten. Dit keer digitaal; de belangrijkste zaken zijn uitgelicht in 

de bijlage! 

 

Banenaanpak 

Er wordt gewerkt aan een onderzoek hoe en waar de 30.000 banen in de regio moeten landen. Met 

de ‘Groeiagenda 2030: Goed leven in de Drechtsteden’ is een richtinggevend kader en gezamenlijke 

ambitie voor de ontwikkeling van dit gebied vastgesteld. Een van de voorgenomen ambities is om 

circa 30.000 arbeidsplaatsen (banen) toe te voegen aan de regionale economie tot 2030. In de 

Groeiagenda heeft het Drechtstedenbestuur zich - wat de 30.000-banenambitie betreft - gespiegeld 

aan enkele andere regio’s (bijvoorbeeld Leiden en Delft) en een heel flinke stip op de horizon gezet.  

Het doel daarbij is het versterken van de economische positie van regio en inwoners door nieuwe, 

hoogwaardige bedrijvigheid en ondernemers aan te trekken en de groei en het innovatief vermogen 

van de bestaande bedrijvigheid te stimuleren.  

Om de ambitie te realiseren, is het noodzakelijk om zowel lokaal als regionaal samen te werken en 

afspraken te maken. Maar  het is ook van belang om een beter inhoudelijk begrip te krijgen van de 

opgave. Wat voor banen verwachten we, waar komen ze en wat biedt de regio nu? In dit onderzoek 

maken wij een verfijning van de banenopgave naar clusters. De nadruk ligt dus meer op de kwaliteit 

van de banengroei, dan op het cijfer van 30.000 zelf. Hierbij brengen wij de (mis)match tussen vraag 
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en aanbod in beeld en bieden wij handvatten aan in de vorm van kansrijke maatregelen en een 

kansenkaart.  

De nadruk van dit inventariserende onderzoek, dat in een beperkte tijdperiode is uitgevoerd, ligt op 

de analyse van de arbeidsmarkt. Genoemde maatregelen zijn een eerste inventarisatie van 

bestaande maatregelen op basis van ervaringen elders. Er heeft nog geen selectie plaatsgevonden 

van de meest effectieve maatregelen voor de verschillende gemeenten binnen Drechtsteden. Deze 

studie biedt daartoe wel handvatten. 

 

Bereikbaarheid & mobiliteit 

Wantijbrug weer open! 

Na ruim tien weken is de Wantijbrug vrijdagochtend 3 april weer opengegaan voor auto- en 

vrachtverkeer. Vanaf 20 januari is door Rijkswaterstaat hard gewerkt aan de renovatie van de brug, 

en ondanks het coronavirus, was de brug op tijd klaar.  

De werkzaamheden zorgden de eerste weken van de afsluiting voor grote drukte op de Dordtse 

wegen. Zeker op de hoofdroute over de Merwedestraat, Maasstraat, Oranjelaan, Noordendijk en 

Reeweg-Oost en directe omgeving was er veel hinder. Van de bewoners langs deze wegen heeft dit 

veel gevraagd. Maar we hebben ook gezien dat veel reizigers er het beste van hebben gemaakt en 

voor het OV of de fiets hebben gekozen of op andere tijden zijn gaan reizen. Daar zijn we heel blij 

mee. Het gevreesde verkeersinfarct is daardoor gelukkig uitgebleven.  

De positieve effecten van de afsluiting van de wantijbrug  

Om niet in de file te staan, hebben veel mensen een andere manier gevonden om van A naar B te 

komen. We zien een positief effect op het gebruik van OV en de fiets. Alle waterbuslijnen hebben 

bijvoorbeeld 25% meer reizigers gehad. De bussen en de fietspaden zijn veel voller. De uitleenfietsen 

bij de haltes van de MerwedeLingeLijn laten zien dat we de behoefte voor de eerste en laatste 

kilometer van de reis hebben vervuld. Kortom een positief effect op fiets en OV. We hopen dat een 

gedeelte van de reizigers ook nadat de Wantijbrug weer open is, op de fiets en met het OV blijft 

reizen. Begin augustus gaan we namelijk weer de eerste hinder van de werkzaamheden aan de N3 

ervaren. 

 

E-bike uitprobeeractie 

In samenwerking met lokale fietsenmakers is een E-bike uitprobeeractie gestart voor inwoners uit 

Papendrecht en Dordrecht. Zij kunnen daarmee een aantal dagen gratis een e-bike uitproberen. Met 

de actie wordt het fietsgebruik, met name op de langere fietsafstanden, verder gestimuleerd.  

Inmiddels is er zicht op de eerste ervaringen en de resultaten van de actie. In totaal hebben 172 

inwoners in de periode tussen oktober 2019 en januari 2020 een e-bike uitgeprobeerd. De e-bike 

werd vrijwel door alle deelnemers gebruikt voor woon-werkverkeer, in 43% van de gevallen ter 

vervanging van een auto/motor. Het rijden op een e-bike is de meerderheid zeer positief bevallen 

(uitstekend: 55%, goed: 25%). Men is erg enthousiast over het comfort en de snelheid die een 

elektrische fiets biedt. Dit is terug te zien in de resultaten. Maar liefst 55% van de deelnemers zegt na 

de actie een e-bike te gaan aanschaffen. Ook zegt 51% van de deelnemers na deze proef vaker te 

gaan fietsen naar het werk. Kortom, erg positieve uitkomsten tot dusverre! 

De actie loopt nog tot en met 30 juni 2020.  



 

Onderzoek sluipverkeer rond A15 

Meerdere gemeenten binnen (en buiten) de Drechtsteden hebben met het probleem van 

sluipverkeer van de A15 te maken. Om dit sluipverkeer aan te pakken, start er een onderzoek. De 

gemeenten Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en 

Gorinchem werken hierin samen. Vanwege de coronacrisis rijdt er op dit moment veel minder 

verkeer. Het onderzoek wordt daarom op een andere manier ingevuld dan gebruikelijk. Een 

kentekenonderzoek heeft nu namelijk moment geen zin. Daarom maakt het onderzoek gebruik van 

"historische" data vanuit verschillende bronnen, zoals eerder gehouden tellingen.  

Uiteindelijk moet er in juni een pakket met zowel korte als lange termijn maatregelen liggen om het 

sluipverkeer van de A15 tegen te gaan. Daarbij wordt natuurlijk meegenomen dat het sluipverkeer 

zich niet naar andere gemeenten verplaatst en daar een nieuw probleem veroorzaakt. 

 

Tot zover de terugkoppeling over de stand van zaken. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben 

geïnformeerd. 

 

Hartelijke groet, 

André Flach, bestuurlijk trekker Werken & Economie 

Maarten Burggraaf, bestuurlijk trekker Werken & Economie  

Rik van der Linden, bestuurlijk trekker Bereikbaarheid & Mobiliteit 

Ton Spek, bestuurlijk trekker Bereikbaarheid & Mobiliteit  

 


