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Drechtstedendinsdag 4 februari 2020 
Op deze Drechtsteden Dinsdag werden in Papendrecht drie thema-/ 
inspiratiebijeenkomsten georganiseerd. Aanwezigen werden bijgepraat over de 
ingediende Regio Deal en de opgaven Werken en Bouwen en Wonen. 

 

  

 

Themabijeenkomst Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem  

Portefeuillehouder Public Affairs en indiener van de Regio Deal, André Flach opent de 
avond met een presentatie over de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem. Er is veel 
belangstelling voor deze themabijeenkomst, die als doel heeft om de aanwezigen op de 
hoogte te brengen van de stand van zaken. Er wordt uitgelegd wat de deal inhoudt via een 
korte presentatie waarna er nog ruimte is voor vragen.  

 



  

 

Er is nadrukkelijk besloten om de Regio Deal in te dienen met Gorinchem. Er is in totaal 
180 miljoen beschikbaar in deze 3e tranche van Regio Deals voor regio's die opgaven 
hebben die het best regionaal kunnen worden aangepakt. De deal is om een aantal 
redenen samen met Gorinchem ingediend:  

1. De opgaven van Gorinchem komen overeen met de proposities die de 
Drechtsteden eerder deden. 

2. De Drechtsteden willen graag de steun van de provincie, en de provincie wil graag 
dat Gorinchem ook een deel van het beschikbare geld krijgt. 

3. Door de herindelingen van de Alblasserwaard is Gorinchem overgebleven als een 
kleine gemeente die toch een belangrijke centrumfunctie heeft. Er is speciale zorg 
voor Gorinchem.  

Er is samen met allerlei partijen uit het bedrijfsleven en het onderwijs gewerkt aan deze 
propositie Regio Deal, die gericht is op de bevordering van de brede welvaart van het 
gebied. De urgentie van de opgaven vereisen tempo en geld. Zo is er een achterstand in 
inkomenspositie en een achterstand in sociaaleconomische positie. Er moet geïnvesteerd 
worden in human capital, om het tekort aan gekwalificeerd personeel in de regio in te 
lopen. Daarnaast is er een eenzijdig woningaanbod, loopt de bereikbaarheid van de regio 
tegen de grens aan en er is relatief gezien hoge werkeloosheid en een lage 
arbeidsparticipatie in de regio. Ook is het imago van het gebied diffuus.   

 

De Regio Deal bestaat uit drie pijlers:  

1. Toegepaste innovatie: Er is al veel innovatie in de regio, maar toch zit er weinig 

structuur in die innovatie. Het lijkt soms wel of innovatie per ongeluk plaatsvindt. 



 

Om de innovatie te bevorderen, wordt er ingezet op sterke digitale infrastructuur, 

de maakfabriek en roadmaps. 
2. Versterken van Human Capital: Het HBO-onderwijs is al 20 jaar weg uit Dordrecht, 

in de regio wordt dit betreurd. Er is nu een unieke combinatie van hogescholen die 

een Associate Degree Centrum wil gaan oprichten op het leerpark. Ook moet er 

een innovatieve MBO campus komen. Het middelbaar onderwijs, het MBO-

onderwijs en het HBO-onderwijs moeten gekoppeld kunnen worden met 

doorlopende leerlijnen. Er is al een koppeling tussen het middelbaar onderwijs en 

het MBO-onderwijs, maar dit proces moet nog verder verfijnd worden. Ook komt er 

een stageaanpak om talenten in de regio te houden. Het komt al voor dat bedrijven 

de studenten die stage lopen ook een baan aanbieden maar dit proces kan verder 

gestructureerd en gestroomlijnd worden. Ook de participatie van statushouders en 

50-plussers past binnen dit thema.  
3. Dynamische oevers: 

Water moet de kracht 
worden van de regio. De 

locaties aan het water 

moeten aantrekkelijker 

worden voor bedrijven en 

woningbouw. De rivier 

moet meer benaderbaar 

gemaakt worden en 

oevers moeten verbonden 

worden. Ze kunnen veel 

meer gebruikt worden voor vervoer en recreatie.  

 

De Triple Helix samenwerking met Ondernemers, Onderwijs en Overheid is belangrijk voor 

het realiseren van de ambities. Ze moeten met elkaar samenwerken als ze succesvol 

willen zijn. Er is met veel partijen samengewerkt om de Regio Deal op te bouwen. Er is 

een grote lobbygroep ontstaan en een effectief netwerk opgebouwd. Er is steun vanuit 

Provincie Zuid-Holland en de Economic Development Board voor de Regio Deal.  

  

Deze maand wordt de volgende tranche van 180 miljoen verdeeld. De Drechtsteden en 

Gorinchem hebben hoog ingezet en 40 miljoen gevraagd. Deze maand wordt de volgende 

tranche van 180 miljoen verdeeld. De Drechtsteden en Gorinchem hebben hoog ingezet 
en 40 miljoen gevraagd. Met een substantieel bedrag zijn we ook tevreden want winst is er 



 

al ook zonder financiële bijdragen, door de samenwerkingen die nu tot stand zijn gekomen. 

Die brengen ons duidelijk verder met de groeiagenda.  

  

Als we geld ontvangen, moet er ook cofinanciering komen. Dus als wij die 40 miljoen 

krijgen, moet er ook 40 miljoen aan publiek geld gefinancierd worden en een investering 

vanuit de partners.  

De signalen zijn hoopgevend tot nu toe. Als we middelen ontvangen, worden projecten 
beoordeeld op een aantal criteria en wordt er per project subsidie verstrekt.  

  
De presentatie is hier te downloaden.  

 

  

 

Themabijeenkomst opgave Werken 
 
Maarten Burggraaf is, samen met André Flach de trekker van de portefeuille Economie, en 
trapt het middelste gedeelte van de avond af met een presentatie over de pijler Werken. 
Binnen deze pijler zetten we in op 30.000 extra banen voor de regio. Samen met lokale 
wethouders Economie, ambtenaren en regionale instrumenten als Deal!, de Economic 
Development Board (EDB) en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden 
(ROM-D) geven we handen en voeten aan de agenda Economie. 
  
Dat doen we thematisch, zoals rondom het maritieme cluster en dat helpt om partnerships 
aan te gaan met bijvoorbeeld buurgemeenten waarbij het economisch DNA aansluit. Daar 
is een sterk economisch ecosysteem voor nodig en daarvoor moet het vestigingsklimaat 
op orde zijn.  
Dit doen we door innovatie te bevorderen, zoals met het MKB-katalysatorfonds maar 
ook door ervoor te zorgen dat het juiste bedrijf op de goede plek zit. Er zijn in de regio al 
een aantal sterke clusters te onderscheiden, die we hierbij willen versterken. Hoe dit in de 
regio verspreid is, zie je op deze kaart. 

 

https://devaca.us3.list-manage.com/track/click?u=1cd09095d7c685f0b627f6774&id=ab8b0f9272&e=f50d5ff4ea


  

Aan de hand van drie voorbeelden wordt geïllustreerd hoe dit in de praktijk werkt en hoe 
de verschillende regionale instrumenten hieraan bijdragen. 

1. Circulair bedrijvenpark Ambachtsezoom, Hendrik-Ido-Ambacht 

Wethouder André Flach licht toe hoe het plan tot stand is gekomen en hoe dit terrein zich 
richt op duurzame ondernemers. Deal! Heeft hier een belangrijke rol in, onder andere in de 
marketing en acquisitie. Dhr. Van der Jagt, van Berkman B.V. gaat zich vestigen op het 
terrein en licht toe hoe zij daar het idee willen ontwikkelen voor het tankstation van de 
Toekomst, volledig gericht op circulariteit en duurzaam vervoer.  

2. Verplaatsing Recyclingsbedrijf Peute naar voormalig Nedstaal- terrein 

Om te voorkomen dat Peute zich vanuit Dordrecht buiten de regio zou gaan vestigen, heeft 
ROM-D samen met Peute gekeken wat een goede vestigingsplek in de regio zou kunnen 
zijn. Deze is gevonden, in vier maanden tijd, op het voormalige Nedstaal-terrein in 
Alblasserdam. 
Paul Vismans, directeur van ROM-D, die het woord overneemt van wethouder Maarten 



 

Burggraaf, is ook lovend 
over alle inzet van de 
gemeenten, de 
wethouders en de 
provincie, die allen 
hebben bijgedragen om 
dit voor elkaar te krijgen. 
Daarnaast licht hij toe hoe 
ROM-D het beleid uitvoert 
om clusters te maken in 
het gebied en 
werkgelegenheid in ons 
gebied te behouden en 
creëren. In dit kader 
worden verschillende 
voorbeelden aangehaald waar ROM-D aan werkt.  

3. Herontwikkeling Loveld terrein Zwijndrecht voor maritiem cluster 
Voor dit terrein was het nodig om met de markt in gesprek te gaan over dit 
havengebonden terrein. Wethouder Tycho Jansen vertelt over de herontwikkeling 
van dit terrein van 7 ha en de voorwaarden die gesteld zijn waar dit terrein aan 
moest voldoen. Samen met ondernemer Deen is door gemeente met behulp van 
de ROM-D gekeken wat mogelijk en haalbaar is. Hier is een schetsontwerp 
uitgekomen voor een maritiem cluster dat voldoet aan alle eisen. Eind van het 
eerste kwartaal kan het vergunningstraject opgestart worden en de grond 
overgedragen 

 

 

Vragen 

Er wordt een vraag gesteld over hoe overheidsgeld besteed wordt om bedrijven te houden. 

De portefeuillehouder licht toe dat niet het bedrijf maar openbare voorzieningen betaald 

worden zoals de aanleg van wegen. 

Ook is er een vraag over de verdeling van de 30.000 banen. Is er per gemeente een aantal 

bepaald? Maarten Burggraaf geeft aan dat er op basis van de clusters gekeken wordt naar 

de mogelijke aantallen. Die banenkaart moet eind tweede kwartaal klaar zijn. 

Er wordt opgemerkt dat vorig jaar nog niet zeker was dat de drie instrumenten bij zouden 

dragen aan het behalen van de groeiagenda ambities. Kunnen er nu wel garanties 

gegeven worden? De portefeuillehouder geeft aan dat door de DNA-profielen en 
banenpotentie de instrumenten veel gerichter ingezet kunnen worden. 

  
De PowerPoint presentatie kunt u hier bekijken.  

    

  

https://devaca.us3.list-manage.com/track/click?u=1cd09095d7c685f0b627f6774&id=74548d2a46&e=f50d5ff4ea


Themabijeenkomst opgave Bouwen en Wonen 

Trudy Baggerman, trekker van de portefeuille Bouwen en Wonen zoals het tegenwoordig 

heet, start de bijeenkomst  

 

Vanavond worden de aanwezigen bijgepraat over de data die is opgehaald naar aanleiding 

van de zeven lokale woonvisies, waarvan er nog een in concept is (Zwijndrecht). De 

portefeuillehouder benadrukt dat de woonopgave niet alleen een ambitie is uit de 

Groeiagenda, maar dat we, vanwege woningnood, met elkaar een klus te klaren hebben 

voor onze inwoners. 

 

De cijfers 

Bart Korteweg, beleidsadviseur wonen en lid van het ambtelijke kernteam, krijgt het stokje 

overgedragen en neemt ons mee in de data. De ambitie uit de Groeiagenda is 25.000 

woningen erbij in 2030. Voor 18.000 woningen zijn er harde en zachte plannen. De totale 

ambitie van de lokale woonvisies opgeteld komt uit tussen de 19.000-27.000 woningen. De 
totale (autonome) behoefte ligt tussen de 7.740 en 9.500 woningen, wat veel lager is 

omdat we op dit moment zo weinig bouwen. Dit cijfer gaat omhoog zodra wij meer gaan 

bouwen. De regio heeft een ander uitgangspunt dan de provincie; de regio heeft een 

groeiambitie, de provincie 

gaat uit van autonome 

behoefte. Omdat wij ook 

30.000 meer banen willen 

creëren, hebben we ook 

meer huisvesting nodig. 

Tot op heden zijn er bijna 

2.700 woningen 

gerealiseerd. Als we dit 

tempo aan zouden 

houden, realiseren we de 

ambitie pas in 2055. We 

bouwen nu dus te weinig.  
 
De verhouding eengezinswoning | appartementen is ongeveer 40% / 60%.  

Van de woningen die in de planning staan, zijn 75% koop, 10% particuliere huur en 15% 

sociale huur. Dit zijn alle nieuwbouw-plannen, incl. nieuwbouw na sloop. Omdat we al veel 

sociale huur gesloopt hebben die nog niet is teruggebouwd, zal de netto toevoeging van 

sociale huur een stuk lager liggen; een kleine 500 woningen.  



Meer dan 50% van de te bouwen woningen zitten in het segment boven de € 350.000 en 

minder dan 10% onder de €250.000. De rest zit ertussen in. We willen in de toekomst ook 

een categorie boven de € 450.000 in beeld hebben.  
  

Wat betreft de sociale huurwoningen zitten we nu in een dip, onder andere door de sloop 

die al heeft plaatsgevonden en vervangende nieuwbouw die nog niet is gerealiseerd. In de 

regionale visie hebben we afgesproken dat het aantal sociale huurwoningen bij autonome 

groei gelijk moet zijn in 2016 en 2031 (pas op de plaats beleid). Veel van de bouw van 

sociale huurwoningen is opgenomen op de lange termijn, en wat ook opvalt is dat er 

weinig spreiding is. 

  

Actiepunten 

De conclusie na het ophalen van de plannen is dat de realisatie nog niet gaat hoe het zou 

moeten gaan om onze ambitie te halen. Daarom is er een aantal actiepunten opgesteld. 

Het opgaveteam gaat een rondje langs de gemeenten doen om te kijken waar het 

stagneert en waarom projecten niet van de grond komen. Zo gaan we kijken wat nodig is 

voor de versnelling van de woningbouw. Het BZK-expert team helpt daarbij. 

  

Wegnemen van belemmerende factoren 

Jos Feijtel, van het BZK-expertteam neemt het woord over. Hij vertelt dat hoe het bij ons 
gaat, niet uniek is in Nederland al zijn de cijfers hier wel teleurstellend. Als we de ambities 

willen waarmaken die we zelf hebben opgesteld, dan moet er veel gebeuren.  

N.a.v. onderzoek en gesprekken heeft hij de volgende drie tips: 

1. Stel niet te hoge eisen (bijv. op het gebied van duurzaamheid, waterafvoer, 

(brand)veiligheid, etc.), anders kan je veel (goedkope) projecten op je buik schrijven. Doe 

dus water bij de wijn.  

2. Er is een gebrek aan handjes, dit is een probleem binnen gemeenten. Er is een pot 

beschikbaar bij de provincie, maak daar gebruik van!  

3. De verhouding gemeentebestuur- en medewerkers en initiatiefnemers die woningbouw 

willen realiseren moet beter, investeer dus in het optimaliseren van de samenwerking. 

Er komt nog een vraag over ruimtegebrek als belemmerende factor, waarop Jos antwoordt 

dat het beleid inderdaad is dat we eerst binnenstedelijk gebied moeten bouwen, dus daar 

lopen we nog even tegenaan.  

  

Hoe nu verder? 



 

Trudy Baggerman sluit af met dat we nu 

vooral moeten gaan doen. Dus hobbels 

wegnemen, leren van de afgelopen jaren 
en aan de slag! Ze roept op om in de 

lokale raden het gesprek hierover te 

voeren.  

In het najaar komen we terug met de 

inzichten in de belemmerende factoren. 

  
De presentatie is hier terug te kijken. 
   

        

 

 
    

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

  

  

 

‘Drechtstedendinsdag in een notendop’ is een uitgave van de Regiogriffie. De nieuwsbrief is geen officieel 

verslag. Aan de tekst kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de Regiogriffie, t. (078) 770 39 46 of regiogriffie@drechtsteden.nl. 

 
Uw lidmaatschap wijzigen? 

U kunt hier uw voorkeuren aanpassen of uitschrijven van deze lijst. 

   
    

 

 
 

https://devaca.us3.list-manage.com/track/click?u=1cd09095d7c685f0b627f6774&id=37d206bd93&e=f50d5ff4ea
mailto:regiogriffie@drechtsteden.nl
https://devaca.us3.list-manage.com/profile?u=1cd09095d7c685f0b627f6774&id=7193fd51bd&e=f50d5ff4ea
https://devaca.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=1cd09095d7c685f0b627f6774&id=7193fd51bd&e=f50d5ff4ea&c=2de4047b57
https://devaca.us3.list-manage.com/track/click?u=1cd09095d7c685f0b627f6774&id=fcdcd7dcbb&e=f50d5ff4ea
mailto:regiogriffie@drechtsteden.nl
https://devaca.us3.list-manage.com/track/click?u=1cd09095d7c685f0b627f6774&id=b19d3c6b62&e=f50d5ff4ea

	Drechtstedendinsdag 4 februari 2020

