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Ruimte voor groei van bedrijven
Themabijeenkomst raadsleden DS-gemeenten



Groeiagenda werken 

• Vertrekpunt gezamenlijk banenperspectief (+ 30.000)
• Werkprogramma: 

• Innovatiebevordering, start-ups, ec. profilering, 
campusontwikkeling, human capital en vestigingsklimaat

• Aandacht voor vestigingsklimaat, niet alleen voor nieuwe bedrijven, 
maar ook bedrijven die al gevestigd zijn: “het juiste bedrijf op de 
juiste plek.”



Groeiagenda werken 

• Vergt een gezamenlijke strategie 
bedrijventerreinenstrategie/kansenkaart:

• Vraag en aanbod naar nieuwe werklocaties in balans 
• Zorgvuldig ruimtegebruik (Ladder voor duurzame verstelijking) 
• Niet alleen sturen op aantallen, maar vooral ook kwaliteit 
• Inspelen op marktdynamiek, flexibiliteit en kansen pakken

• Tegelijkertijd lokale verantwoordelijk voor het scheppen van een 
optimaal ondernemersklimaat (schoon, heel en veilig)

• Slim samenspel organiseren tussen gemeenten en onze instrumenten 
(DEAL, ROM-D, EDB, enz.)



Dynamiek in de regio 



Het “grotere” speelveld  



Werklocaties en clusters



3 praktijkvoorbeelden  

Circulair bedrijvenpark Ambachtsezoom
Introductie: André Flach en Ian van der Jagt (Berkman) 

Verplaatsing Recyclingsbedrijf Peute naar 
vml. Nedstaal- terrein
Introductie:  Maarten Burggraaf en Paul Vismans

Herontwikkeling Loveld terrein Zwijndrecht 
voor maritiem cluster
Introductie: Tycho Jansen en Otto Verschoor 



Circulair bedrijvenpark
Ambachtsezoom



Circulair bedrijvenpark 
Ambachtsezoom



De 8 doelen

1. Water
2. Lucht
3. Bodem
4. Energie
5. Biodiversiteit
6. Mens
7. Materiaal
8. Winst



Handboeken



Circulair bedrijvenpark

Wij kijken vooruit!  

https://www.ambachtsezoom.nl/nieuws-en-fotos/
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Programma & ideeën 

(Schone) brandstoffen:
o.a. Waterstof, CNG, Neste Diesel, elektrisch (snel)laden

Milieuvriendelijk autowassen
onbeperkt en voordeling autowassen met abonnement

Meeting Point
Flexwerk- en vergaderplekken, horeca, wachtruimte OV

Last- en Firstmile oplossingen
Deelvoertuigen – auto, scooters, fietsen, steps

Pickup point
Afhaallocatie pakketten en boodschappen

Sociale werkruimte
Dagbesteding voor mensen die zelf geen activiteiten (meer) 
kunnen ondernemen en daardoor weinig sociale contacten 
hebben.

Circulaire Economie

Een economisch systeem waarin 
efficiënt en effectief gebruik maken van 
producten en grondstoffen centraal 
staat evenals de herbruikbaarheid van 
producten en materialen met als 
streefdoel de hoogste waarde voor de 
economie te bereiken en de minste 
schade voor het milieu (Remmerswaal, 
Hanemaaijer, Kishna. 2017).





Verplaatsing Recyclingsbedrijf Peute
naar voormalig Nedstaal- terrein



ROM-D
GEBIEDSONTWIKKELAAR 

VOOR DE DRECHTSTEDEN

PAPENDRECHT 

4 FEBRUARI 2020



• Opdracht: het behouden en creëren van werkgelegenheid in de regio 
Drechtsteden (Maatschappelijke doelstelling / Groeiagenda) 

• Vooruitgeschoven post / gericht op uitvoering van complexe projecten
(geen winstoogmerk)

• Proactieve manier samen te werken met ondernemers en 
grondeigenaren 

• Inzet van kapitaal van een eigen revolverend fonds (ROM-D Capital BV)
• Risicodragend en adviserend karakter 

DOELSTELLINGEN ROM-D WERKGELEGENHEID

18



• De ROM-D:
 signaleert daarbij actief knelpunten en kansen in de gebiedsontwikkeling
 zet de business cases op, onderhandelt met partijen en overheden, trekt 

subsidies aan en neemt ook de leiding in de uitvoering
 werkt binnen de regionale beleidskaders en uitvoeringsprogramma’s voor de 

ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijfsterreinen
 Daarbij wordt zoveel mogelijk getracht een bijdrage te leveren aan de 

energietransitie

DOELSTELLINGEN ROM-D WERKGELEGENHEID

19



ROM-D LOPENDE PROJECTEN

GENIETERREIN, HENDRIK-IDO-AMBACHT VEERWEG, HENDRIK-IDO-AMBACHT LOVELD, ZWIJNDRECHT

'T PLAATJE, SLIEDRECHTDK III, DORDRECHT



ROM-D NIEUWE PROJECTEN DOLDERMAN



ROM-D NIEUWE PROJECTEN NEDSTAAL



Herontwikkeling 
Loveld terrein





Kencijfers Loveld-terrein

• Perceeloppervlakte: ± 7,5 ha
• Bebouwde oppervlakte: ± 2,5 ha: 
• Kadelengte: ± 350 m1



Mooi van ver…



…Verre van mooi.
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