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Kader van de opdracht
In acht te nemen bij de interpretatie van de resultaten

De analyse is verspreid over drie secties: 
1. schets van het Maritiem profiel van de Drechtsteden;
2. positionering van de Drechtsteden t.o.v. vergelijkbare regio’s/gemeenten aan de hand van de

8 kapitalen;
3. een schets van de succesfactoren en kansen voor de Drechtsteden op basis van ervaringen uit

andere stedelijke regio’s in Nederland.

• Zoals overeengekomen gedurende de afbakening van deze opdracht is de analyse van het
Maritieme profiel voornamelijk gebaseerd op door het OCD aangeleverde data. Daarnaast is geput
uit sectorgegevens van de Maritieme Monitor 2014 en gegevens van het LISA;

• Voor de positionering van de Drechtsteden t.o.v. andere regio’s heeft PwC haar eigen database
bijgewerkt om:
1. de scores van de 7 Drechtsteden-gemeenten onderling en t.o.v. de andere Nederlandse

gemeenten zichtbaar te maken;
2. de gecombineerde score van de Drechtsteden-gemeenten te vergelijken met scores voor

Amsterdam en Rotterdam (twee andere maritieme clusters).

• De schets van de succesfactoren is vormgegeven langs de as van de 5 C's (iUrban), waarbij de focus
ligt op de vergelijking met enkele stedelijke regio’s zoals die zijn geformuleerd door het Forum van
de regio's.
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1. Schets van het Maritiem profiel van de
Drechtsteden

3

Oktober 2015Sociaaleconomische analyse regio Drechtsteden



PwC

De Drechtsteden hebben een sterke maritieme sector, mede 
dankzij de gunstige ligging ten opzichte van de Rotterdamse 
haven en het Europese achterland….

Unieke ligging aan de Delta van Rijn 
en Maas

• Cruciale achterlandverbinding op weg &
water voor mainport Rotterdam;

• Connectie met de belangrijkste
vaarwegen in Nederland en Europa
richting Antwerpen en het Duitse
achterland, maar ook Zwitserland en
Luxemburg;

• De ligging is daarmee een belangrijke
vestigingsfactor voor sectoren als de
binnenvaart, deltatechnologie en
maritieme dienstverlening;

• Daarnaast wordt wonen aan het water in
toenemende mate als aantrekkelijk
beoordeeld.
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Bron: Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD)
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Binnen de maritieme sector zijn de Drechtsteden met name 
actief op de binnenvaart, waterbouw/Deltatechnologie en 
de maritieme maakindustrie

Zeehavens

Maritieme 
dienstverlening

Maritieme 
toeleveranciers

Maritieme 
deelsectoren Scheepsbouw

Watersport 
industrie

Visserij

Binnenvaart

Zeevaart

Marine

Waterbouw Offshore
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Bron 1: Drechtsteden maritiem
Bron 2: Regio’s in 2015 (update juni 2015) - ING Economisch Bureau

Binnenvaart (totaal)
• > 500 binnenvaart bedrijven1;
• 1.800 arbeidsplaatsen (14%

van het landelijk totaal);
• Significante spin-off, waarbij

een bedrijf als Mercurius een
sfeerbepalende “leader firm” is;

• Echter, veel van deze activiteit
vindt plaats buiten de regio.

Maritieme 
maakindustrie 
• 140 bedrijven met

minimaal 5 werkzame
personen.

Kansen voor Drechtsteden:
• Bedrijven ondersteunen bij de

samenwerking met start-ups rondom
strategische vraagstukken zoals
veranderingen in bestaande
afzetmarkten door technologische
vernieuwing;

• Samen met ‘leading firms’ een
strategische agenda vormen voor
clusterontwikkeling en aansluiting
zoeken bij andere regio’s.

Conjunctuurgevoeligheden die gelden 
voor de regio: 
• De offshore markt is sterk olie-gerelateerd,

wat inhoudt dat een lage olieprijs zorgt voor
lagere vraag naar deze diensten. Offshore
dienstverlening voor windparken bieden wel
groeikans. Momenteel dalen de investeringen
uit de offshore, wat ook de scheepsbouw treft2;

• De waterbouwers zitten in een groeimarkt
die sterk internationaal is (Azië en Amerika).
De vraag correleert sterk met de aantrekkende
vraag naar klimaat- en watermanagement
technologieën.

Waterbouw/
Deltatechnologie
• Boskalis grootste speler.
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Dit wordt onderbouwd door de hoge werkgelegenheid 
in Drechtsteden binnen deze maritieme deelsectoren

Oktober 2015Sociaaleconomische analyse regio Drechtsteden
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Werkgelegenheid voor enkele relevant maritieme deelsectoren

Drechtsteden Amsterdam Rotterdam + Schiedam

Drechtsteden 
7% van NL

Drechtsteden 
45% van NL

Drechtsteden 
18% van NL

Drechtsteden 
7% van NL

Drechtsteden 
11% van NL

Bron: Gegevens van het LISA (2015)

Er bestaat in de 
Drechtsteden nog veel 
maritiem gerelateerde 

werkgelegenheid die 
niet in deze cijfers naar 

voren komen.

Werkgelegenheid per vestiging
De maritieme bedrijven in de Drechtsteden 

en Rotterdam/Schiedam (RC) hebben 
relatief meer werknemers per vestiging 

vergeleken met Amsterdam, met 
uitzondering van de zee-/kustvaart (op 

basis van verhouding % werkgelegenheid 
vs. % vestigingen).

Toegevoegde waarde (TW) 
t.o.v. werkgelegenheid
RC heeft relatief veel TW in 

vergelijking met het aandeel 
werkgelegenheid in de natte 
waterbouw, binnenvaart en 

zeevaart. Voor Amsterdam geldt dit 
in de scheepsbouw. Voor de 

Drechtsteden is er een balans in het 
aandeel werkgelegenheid en TW.
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Het economische profiel van de Drechtsteden 
moet gevormd worden door de meest interessante 
maritieme deelsectoren….binnenvaart

Spreiding vestiging binnenvaart-
bedrijven over Nederland*
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Er is een duidelijke concentratie 
van binnenvaartbedrijven rond 
Rotterdam en de Drechtsteden 

t.o.v. de rest van NL

Ruhr-
gebied: 44

België: 39

Frankrijk: 24

Zwitserland: 20

Midden- en Zuid-
Duitsland: 27

Nederland: 59

Binnenvaartverbindingen 
vanaf Rotterdam*

Een selectie van binnenvaart 
bedrijven in de Drechtsteden
• Mercurius Scheepvaart;
• +/- 75 bedrijven binnen de tankvaart
• +500 vrachtvaart bedrijven
• +/- 40 bedrijven binnen de sleep– en

duw binnenvaart
• +/-50 onderhoudsbedrijven voor

schepen

Bron 1: Maritieme Monitor 2014
Bron 2: Jacobs, 2008

Zeehavens

Maritieme 
dienstverlening

Maritieme 

toeleveranciers

Maritieme 
deelsectoren Scheepsbouw

Watersport 

industrie

Visserij

Binnenvaart

Zeevaart

Marine

Waterbouw Offshore

Bouwstenen voor het binnenvaart cluster in 
de Drechtsteden regio:
• Aanwezigheid van een sterk MKB;
• De binnenvaart creëert substantiële spin-off voor

de andere maritieme deelsectoren  zoals de
scheepsbouw en toeleveranciers;

• Duidelijke relatie tussen de aanwezigheid van
binnenvaart en de vraag naar zakelijke en niet-
zakelijke dienstverlening binnen de
Drechtsteden2;

• Aansluiting Drechtsteden bij het
valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water;

• De agglomeratievoordelen van grote aanbieders
als de binnenvaart komen vooral ten goede van de
eigen sector i.p.v. in de relatie met de afnemers2.
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Het economische profiel van de Drechtsteden 
moet gevormd worden door de meest interessante 
maritieme deelsectoren….maritieme maakindustrie

Een selectie van maritieme toeleveranciers 
(producten & technologie) uit de Drechtsteden:
• Loggers (Dordrecht) biedt oplossingen voor schok-, 

vibratie- en geluidscontrole voor de scheepsbouw, 
offshore en baggerindustrie;

• VAF instruments (Dordrecht) is gespecialiseerd in 
maritieme meetinstrumenten;

• Krohne Altometer (Dordrecht) meetinstrumenten;
• Visser & Smit Hanab (Papendrecht);
• Holland Marine Lifts (Hardinxveld Giessendam);
• Bosch Rexroth (Zwijndrecht);
• Pon Power (Papendrecht);
• Bakker (Sliedrecht).

Spreiding maritieme 
toeleveranciers over Nederland*
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Concentratie van maritieme 
toeleveranciers rond Rotterdam en 
de Drechtsteden t.o.v. de rest van NL

Bron: Maritieme Monitor 2014

Een selectie van Offshore 
maakindustrie en dienstverlening 
bedrijven in de Drechtsteden:
• Fugro (Hardinxveld-Giessendam);
• IHC Merwede (Sliedrecht);
• Heerema Fabrication Group 

(Zwijndrecht).

Prioritering van activiteiten binnen de 
maritieme maakindustrie voor de 
Drechtsteden:
1. Maritieme toeleveranciers – grootste 

deelsector qua werkgelegenheid met veel 
vernieuwingspotentieel door verdere 
digitalisering en een sterke mix van 
bedrijven;

2. Scheepsbouw – één na grootste deelsector 
qua werkgelegenheid met ‘leading firms’ op 
zowel recreatieve als niet-recreatieve bouw;

3. Offshore – kleinste deelsector qua 
werkgelegenheid met ‘leading firms’ maar 
relatief conjunctuur gevoelig (olieprijs).

Zeehavens

Maritieme 
dienstverlening

Maritieme 
toeleveranciers

Maritieme 

deelsectoren Scheepsbouw

Watersport 
industrie

Visserij

Binnenvaart

Zeevaart

Marine

Waterbouw Offshore
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Het economische profiel van de Drechtsteden 
moet gevormd worden door de meest interessante 
maritieme deelsectoren….maritieme maakindustrie

Een selectie van sterke scheepsbouwbedrijven
in de Drechtsteden:
• Damen Shipyards (Hardinxveld) is

gespecialiseerd middelgrote custom-made schepen;
• IHC Merwede (Sliedrecht) bouwt

(bagger)schepen en apparatuur voor de offshore;
• Den Breejen Shipyards (Hardinxveld Giessendam);
• Holland Shipyards (Hardinxveld Giessendam);
• De verdeling binnenlandse afzet (€1,9 miljard) en

export (€1,6 miljard) is redelijk gelijk;
• +/- 30 scheepsbouwbedrijven in totaal.
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1. Bron: Maritieme Monitor 2014
2. Bron: CBS

Een selectie van recreatieve scheeps-
bouwbedrijven in de Drechtsteden:
• Oceanco is gespecialiseerd in de bouw van luxe

jachten;
• Scheepswerf Slob Papendrecht is

gespecialiseerd in de bouw van grote luxe jachten;
• De afzetmarkten liggen met name in de Cayman-

en Britse Maagden Eilanden, en Europa (totaal +/-
420 miljoen)2;

• +/- 15 scheepsbouwbedrijven voor de
recreatieve sector.

Bouwstenen voor het cluster voor maritieme 
maakindustrie in de regio:
• Diverse mix van sterke partijen binnen de

scheepsbouw (zowel ‘leading firms’ als MKB);
• Gunstige geografische ligging in de nabijheid van

zowel de Rotterdamse als Antwerpse haven;
• Veel kansen voor leveranciers door verdere

digitalisering van de maritieme sector (winnen
aan concurrentiekracht t.o.v. lage lonen landen);

• Bestaande bestuurlijke verbindingen met de
Vlaams-Nederlandse Delta.

Spreiding scheepsbouw-
bedrijven over Nederland1

Bedreigingen:
• Tekort aan MBO niveau 4 geschoold

personeel;
• Sterke influx van buitenlands personeel

(uit Oost-Europa) voor met name de
scheepsbouw maar ook R&D personeel
(hoger opgeleid), brengt nieuwe
problemen met zich mee (i.v.m.
veiligheid, arbo/inspectie etc.)

Zeehavens

Maritieme 
dienstverlening

Maritieme 
toeleveranciers

Maritieme 

deelsectoren Scheepsbouw

Watersport 
industrie

Visserij

Binnenvaart

Zeevaart

Marine

Waterbouw Offshore
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Het economische profiel van de Drechtsteden 
moet gevormd worden door de meest interessante 
maritieme deelsectoren….waterbouw

Projecten overzicht Koninklijke Boskalis 
(haven, energie, infra en overig)1

Aanwezigheid van waterbouw 
activiteiten:
• 1 grote speler, Royal Boskalis;
• Het kennisinstituut Ecoshape, waarin

partners als Boskalis, Van Oord, Royal
HaskoningDHV, TU Delft, TU Twente en
Deltares samenwerken, ontwikkelt kennis
op het gebied van duurzame waterbouw.
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Bijna driekwart van de 
Nederlandse Waterbouw 

sector is in de Drechtsteden 
regio gevestigd.

Bron 1: Website Boskalis (project overzicht)

Hoewel de waterbouw 
activiteiten sterk 

geconcentreerd zijn in de 
Drechtsteden, is het ecosysteem 

nog niet sterk gediversifieerd 
(aanwezigheid van Ecoshape, 

maar weinig MKB).

Wel sterke lokale spin-off met 
toeleveranciers van 

substantiële omvang (IHC, 
Bakker Sliedrecht, Pon Power).

Bouwstenen voor het waterbouw cluster in 
de Drechtsteden regio:
• Aanwezigheid van ‘leading firm’ Boskalis;
• Aanwezigheid van het kennisinstituut Ecoshape

dat partijen reeds verbindt;
• Aansluiting Drechtsteden bij het

valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water;
• Sluit aan bij megatrends als klimaatverandering

en watermanagement (groeiende vraag naar deze
diensten).

Zeehavens

Maritieme 
dienstverlening

Maritieme 
toeleveranciers

Maritieme 

deelsectoren Scheepsbouw

Watersport 
industrie

Visserij

Binnenvaart

Zeevaart

Marine

Waterbouw Offshore
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Papendrecht
• 91 ha verdeeld over 7 bedrijventerreinen
• Bouwnijverheid (baggerindustrie en

scheepsbouw)
• Luchtvaart

Hendrik-Ido-Ambacht: 
• 146 ha verdeeld over 6 terreinen
• Ambachtse Zoom in ontwikkeling
• Watergebonden bedrijvigheid
• Handel en logistiek

Alblasserdam:
• 106 ha over 3 terreinen
• Staalindustrie, transport en handel
• Containertransferium (2015 geopend) pick-up

en drop-off point voor containers

Hardinxveld-Giessendam
• 67,6 ha verdeeld over 5 terreinen
• Watergebonden bedrijvigheid

Dordrecht: 
• 741 ha verdeeld over 9 terreinen
• Dordtse Kil IV in ontwikkeling (2018)
• Maritiem, logistiek, handel en industrie
• Leer- en gezondheidspark

Zwijndrecht
• 219,5 ha over 9 terreinen
• Bouw, handel, zware industrie
• Watergebonden bedrijvigheid

Sliedrecht
• 113 ha over 8 bedrijventerreinen
• Kleinschalig, watergebonden en

gemengde bedrijvigheid
• Baanhoek West en De Driehoek  in

ontwikkeling

….wat zichtbaar is in bedrijventerreinen vooral gericht op 
watergebonden maakindustrie, bouw, handel en 
l0gistiek…

Bron: gemeentelijke websites en Drechtsteden Promotion and Investment Agency (DEAL!) 
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…en leidt tot de volgende unieke kerncompetenties
en karakteristieken….

De Drechtse kerncompetenties*

• binnenvaart;
• bouw & onderhoud grote "one off" werkschepen;
• offshore werkzaamheden;
• natte waterbouw (bagger industrie);
• luxe jachten bouw;
• maritieme toelevering;
• verzekeringen voor binnenvaart.

Karakteristieken
• Ketenpartners zijn sterk verankerd in de

gemeenschap (historisch en geografisch) en
geregisseerd door grote bedrijven, maar zijn
onderling nog zwak verbonden;

• het eiland Dordt als proeflocatie voor de
rivier/natuuroevers + waterveiligheid zaken;

• sterk MKB in toeleveranciers (niches waaronder
loggers, flowmeters en calibreren, special
purpose vessels, heavy lift cranes, clean ships,
maintenance in shipping & offshore, wind energy
offshore).

Richting: transformatie maakindustrie naar 
slimme maakindustrie (digitalisering)

Bron : Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD)
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Kans: nabijheid omzetten in 
verbondenheid

• het maritieme cluster binnen de Drechtsteden
bedient zich ook van benodigde ingrediënten
buiten de regio;

• de Drechtsteden zijn reeds aangesloten bij het
valorisatieprogrammaDeltatechnologie &
Water, initiatiefnemer van maritieme delta
(waar Rotterdam nu ook op inhaakt);

• de Drechtsteden zijn bestuurlijk actief in de
Vlaams-Nederlandse Delta;

• Er wordt al verbinding gelegd met
andere economische clusters.

Unieke combinatie: 

• maritiem en delta-technologie;
• luchtvaart;
• transport en logistiek.



PwC

2. Positionering Drechtsteden t.o.v. vergelijkbare
regio’s/gemeenten in Nederland

Gebaseerd op de 8 kapitalen van de ‘Cities of Opportunity’ methodologie 
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Vergelijk Drechtsteden met de eveneens maritiem 
georiënteerde gemeenten Rotterdam en Amsterdam op 
de 8 kapitalen* voor regionale ontwikkeling

Intellectueel kapitaal en innovatie

Technologische gereedheid

Transport en infrastructuur

Gezondheid en veiligheid

Duurzaamheid

Economische kracht/potentie

Kosten

Demografie en leefbaarheid

Drechtsteden

Amsterdam

Rotterdam
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Drechtsteden scoort relatief 
goed op economische kracht/ 
potentie en transport en 
infrastructuur. Met name de 
laatste kapitaal zou nog beter 
benut kunnen worden.

Op het vlak van intellectueel 
kapitaal en technologische 
gereedheid valt in verhouding 
het meest te verbeteren.

*Voor uitleg van de verschillende kapitalen zie Bijlage “Cities of opportunities indicatoren”
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Economische 
kracht/potentie:

Regionale cohesie, 
samenwerking met 

Rotterdam

Eruit springende score voor de Drechtsteden: Relatief 
laag percentage hoog opgeleiden, maar ook relatief lage 
lokale financiële lasten voor inwoners

55,3%

36,8%

28,6%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

Amsterdam

Rotterdam

Drechtsteden

Intellectueel kapitaal: 
Percentage hoog opgeleiden

753

813

451

0 500 1000

Amsterdam

Rotterdam

Drechtsteden

Kosten:
Lokale financiële lasten per inwoner

5,10

2,25

1,79

0,00 2,00 4,00 6,00

Amsterdam

Rotterdam

Drechtsteden

Technologische gereedheid:
Aantal nieuwe ICT start-ups per 

1.000 inwoners

1444,7
615,3

276,7

0 1000 2000

Amsterdam

Rotterdam

Drechtsteden

Demografie & leefbaarheid:
Culinaire score 

(kwaliteit & kwantiteit restaurants)
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Economische kracht: Drechtsteden heeft 285.553 
inwoners met een gemiddeld besteedbaar inkomen van 
31.500 per jaar

Bron: CBS; VNG 16
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De Drechtsteden hebben een 
beduidend lager Bruto Gemeentelijk 
Product per hoofd vergeleken met de 

twee andere maritieme clusters.

De omvang van de bollen geeft het relatieve inwoneraantal weer.

Het besteedbaar inkomen is het bruto inkomen verminderd met 
premies inkomens- en ziektekostenverzekeringen, belastingen op 
inkomen en vermogen en inkomensoverdrachten zoals alimentatie.

Het Bruto Gemeentelijk Product geeft aan hoe groot de toegevoegde 
waarde van economische activiteiten per gemeente is.

Amsterdam
Rotterdam

Hendrik Ido Ambacht

Alblasserdam

Drechtsteden Dordrecht

Papendrecht

Hardinxveld 
Giessendam

Sliedrecht

Zwijndrecht
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Economische kracht: de regio wordt gekenmerkt door 
een relatief lage werkloosheid en arbeidsparticipatie 
conform landelijke gemiddelde

58%
65% 67% 63%

69% 70% 67% 67% 64%

Netto arbeidsparticipatie (2014)

6,8%

5,2%

5,8%

5,3%

5,1%

8,4%

6,0%

6,9%

12,6%

Zwijndrecht

Sliedrecht

Papendrecht

Hendrik-Ido-Ambacht

Hardinxveld Giessendam

Dordrecht

Alblasserdam

Drechtsteden

Rotterdam

Werkloosheid (2014)
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De arbeidsparticipatie is hoger dan in Rotterdam, maar 
wel conform landelijk gemiddelde (65%). Er is een relatief 
lage werkeloosheid ten opzichte van het landelijke 
gemiddelde (7,4%). Ongeveer 1,5% van alle Nederlandse 
starters (2013-2015) betreft een starter in Drechtsteden. 
Dit zijn met name zzp-ers, waarvan een kwart werkzaam 
in de zakelijke dienstverlening.

Bron: CBS
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Intellectueel kapitaal: hoger opgeleiden zijn relatief 
minder vertegenwoordigd binnen de werkzame 
beroepsbevolking (33,5% NL)
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Aantal afgestudeerden per onderwijstype per jaar 
in de Drechtsteden 2011-2014

MBO HBO WO

24,40%

27,08%

26,56%

28,81%

22,22%

29,55%

26,94%

27,48%

36,66%

Zwijndrecht

Sliedrecht

Papendrecht

Hendrik-Ido-Ambacht

Hardinxveld Giessendam

Dordrecht

Alblasserdam

Drechtsteden

Rotterdam

Aandeel (%) hoger opgeleiden binnen de werkzame 
beroepsbevolking 2011-2014

Er is een toenemende behoefte aan hoger 
geschoold personeel (vanaf mbo-3/4 en een 
afnemende vraag aan lager geschoolden (met 
name functies t/m mbo-2 niveau verdwijnen).
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De beroepsbevolking in de 
Drechtsteden bestaat met 

name uit middelbaar 
opgeleiden.

Bron: CBS
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Hendrik Ido Ambacht
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Zwijndrecht

Netto migratie saldo, gemiddelde 2010-2013 

Demografie: klein negatief migratiesaldo, waarbij 
het aandeel gevestigde senioren binnen de 
Drechtsteden regio groeit
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Aandeel 65+-ers (2013)
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De bevolking van de Drechtsteden blijft licht 
groeien, waarbij vooral een toename van 65+ers 
wat leidt tot een toename in oudere 
(eenpersoons)huishoudens.

In verhouding met andere regio’s, is er 
sprake van een achterblijvende 

bevolkingsgroei mede veroorzaakt 
door een (klein) negatief 

migratiesaldo. 

Bron: CBS
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3. Schets succesfactoren en kansen voor de
Drechtsteden op basis van ervaringen uit 
stedelijke regio’s in Nederland

Gebaseerd op de 5 C’s zoals gedefinieerd in I Urban
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Regionale voorbeelden binnen 5 dimensies van 
stedelijke ontwikkeling….Context (1/5)

Trends & lokale context 
(DNA)

Cases vanuit NL regio’s Drechtsteden

Succesfactoren uitgangspositie kansen

Geografische ligging, 
historisch belangrijke 
kenmerken waaronder 
regionaal verankerde 
iconische instellingen

• Geografische ligging optimaal 

inzetten (o.a. Schiphol 

Amsterdam, Haven 

Rotterdam);

• Benutten van aanwezigheid van 

sterke kennisdragers, zowel

publiek als privaat, waaronder 

enkele voorbeelden zoals

Wageningen Universiteit, 

Technische Universiteit Delft, 

Organon (Oss), DSM 

(Maastricht), Philips 

(Eindhoven), Haven en 

openbaar vervoer RET 

(Rotterdam).

• Unieke ligging aan de Delta 

van Rijn en Maas (o.a.

zeehavens, binnenhavens 

en jachthavens);

• Scharnierfunctie Europese 

achterland voor mainport 

Rotterdam;

• Aanwezigheid ‘leader firms’ 

binnen waterbouw,

binnenvaart én aerospace;

• Aanwezigheid van sterk aan 

de regio verbonden 

maritieme maakindustrie 

(familiebedrijven).

• Lobby richting Den 

Haag/Brussel voor 

verbetering bereikbaarheid 

(met o.a. Rotterdam);

• Versterken binnenvaart 

naar Zwitserland, Duitsland 

en Luxemburg;

• Versterken samenwerking 

over de as Amsterdam-

Antwerpen op basis van 

complementariteit 

maritieme profielen;

• Transformatie naar slimme 

maakindustrie 

(digitalisering), zonder 

historisch karakter te 

verliezen.  
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Regionale voorbeelden binnen 5 dimensies van 
stedelijke ontwikkeling ….Capabilities (2/5)
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Vaardigheden en 
instrumentaria

Cases vanuit NL regio’s Drechtsteden

Succesfactoren uitgangspositie kansen

Ligging, 
bereikbaarheid, 
economische 
structuur, 
kennisniveau,
economische 
kracht, sociaal 
kapitaal milieu en 
ecologie, 
infrastructuur, 
aanbod van 
culturele 
voorzieningen en 
adequate 
woningen voor 
alle inkomens

• Optimale kennis van R&D

ontwikkelingen en van lokale

bedrijvenstructuur om zodoende

verbindingen te kunnen leggen

(Eindhoven);

• Implementeren/faciliteren inrichting

van startup incubators/accelerators

(initiatieven ter ondersteuning van

ondernemerschap) om ondernemers aan

te trekken (Business & Science Park

Enschede, startup bootcamp

Amsterdam, YESDelft, Cambridge

Innovation Centre te Rotterdam,

Holland/Rijnland Bioscience park);

• Inzet provinciale gelden voor

thematische programmavorming -

bundeling van kennis en innovatiekracht

voor het creëren van massa - en het

bieden van aantrekkelijke vestigings-

mogelijkheden - voor kennisintensieve

bedrijvigheid waaronder een verbeterd

woning aanbod (Parkstad Limburg).

• Bedrijventerreinen met

verschillende

bedrijvenclusters met goede

bereikbaarheid over water,

weg en spoor (trimodaal);

• DEAL! Drechtsteden

Promotion and Investment

Agency, maar beperkte

middelen beschikbaar voor

een regionale

investeringsagenda en nog

prille samenwerking tussen

bedrijven en

kennisinstellingen;

• Aandeelhouder in de

ontwikkelingsmaatschappij

zuidvleugel

(InnovationQuarter);

• ‘Pilots building with nature’

via Ecoshape met sterke

partners zoals Boskalis,

Imares, Deltares en van

Oort.

• Verder uitbouwen van

trimodale capaciteit middels

beschikbare subsidies vanuit

provincie;

• Aansluiting zoeken met EUR,

STC-Group en Technische

Universiteit Delft op initiatief

van de private sector;

• Beter aansluiten bij logistieke

kracht rondom Breda (bijv.

NHTV Hogeschool);

• Inrichten maritieme campus in

samenwerking met het

bedrijfsleven;

• Versterken toegang tot

beleidssturing en financiering

via InnovationQuarter;

• Positionering Drechtsteden als

proeftuin voor klimaat- en

watermanagement;

• Woningen bieden voor hogere

inkomens en hoger

opgeleiden.
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Regionale voorbeelden binnen 5 dimensies van 
stedelijke ontwikkeling….Cooperation (3/5)

Samenwerking 
publiek-privaat

Cases vanuit NL regio’s Drechtsteden

Succesfactoren uitgangspositie kansen

Samenwerking 
binnen de regio en 
van de regio met 
andere regio's en
clusters

• Vanuit economisch domein initiatieven laten

ontstaan en deze stimuleren/faciliteren –

70% van activiteiten en geboekte resultaten

vanuit bedrijfsleven/ kennisinstellingen

(Eindhoven);

• Organisatie van een duidelijk platform (open

structuur) voor de triple helix samenwerking

(Eindhoven/Parkstad Limburg/Groningen/

Amsterdam);

• Grensoverschrijdend samenwerken voor het

delen van kernfaciliteiten en het creëren van

massa binnen thematisch georiënteerde

programma’s (o.a. greenport/food en smart

urban regions binnen Metropoolregio

Rotterdam Den Haag; en integrale aanpak

thema's Arbeidsmarkt, Kapitaal en Europa

binnen Brainport 2020, een netwerk van zes

triple helix regio’s in Zuidoost-Nederland en

de provincies Noord-Brabant en Limburg).

• Samenwerking binnen
Zuidvleugel Vlaams-
Nederlandse Delta,
DelTri Platform en
Strategic Board Delta
region, maar nog
beperkte betrokkenheid
‘leading firms’, MKB en
onderwijsinstellingen;

• Publiek-privaat
kennisinstituut op het
snijvlak van
deltatechnologie en
waterbouw (Ecoshape);

• Aangesloten bij
valorisatieprogramma
Deltatechnologie &
Water;

• Samenwerkingsbereid-
heid over de grenzen
van de regio nog
beperkt.

• Stimuleren deelname ‘leading
firms’ in relevante
bestuursorganen en cluster
organisaties;

• ‘Leading firms’ ondersteunen bij
het behalen van hun strategische
doelstellingen (bijv.
samenwerking met
kennisinstituten en start-ups);

• Een platform creëren voor de
triple helix samenwerking’-
stimuleren van samenwerking
over de (regio) grenzen middels
het faciliteren van triple helix
projecten (bijv. building with
nature) gericht op R&D en talent;

• Vergroten grensoverschrijdende
samenwerking; bijv. met Moerdijk
en Rotterdam, aansluiting bij
Deltares, samenwerking met de
MRDH en eventuele
internationale allianties.

Oktober 2015
Sociaaleconomische analyse regio Drechtsteden
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Regionale voorbeelden binnen 5 dimensies van 
stedelijke ontwikkeling….Choices (4/5)
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Keuzes – visie en 
strategie

Cases vanuit NL regio’s Drechtsteden

Succesfactoren uitgangspositie kansen

Interactieve 
beleidsvorming, 
integraliteit van de 
visie, heldere 
prioriteiten, 
meetbaarheid, lange 
termijn visie en 
korte termijn 
actieplannen, 
programma's en 
projecten die zich 
richten op 
transformaties

• Metropoolconcept voor het versterken van

economische concurrentiekracht

(Metropoolregio’s Rotterdam Den Haag en

Amsterdam);

• Lange termijn visie die inspirerend is en

spelregels biedt hoe te handelen

(handelingsperspectief, geen statisch

uitvoeringsprogramma), vasthoudendheid,

grensoverschrijdend denken en aansluiting bij

Europese initiatieven (Parkstad Limburg);

• Faciliteren van organiserend vermogen en

zodoende link tussen bedrijfsleven en strategie

te maken (Rotterdam);

• Inspirerende visie en ruimte voor eigen

uitwerking, waarbij de private sector de ruimte

krijgt in de agenda setting– NB indien teveel

sturing op details, dan kan dit een faalfactor zijn

(Eindhoven);

• Inzet op spin off vanuit DNA uit de eigen regio:

vervoer/transport RET/Haven (Rotterdam),

chemische materialen DSM (Limburg).

• Regionaal meerjarig

programmaplan

Drechtsteden 2014-

2018 als basis voor

regionale

samenwerking;

• DNA van de regio:

Maritieme

maakindustrie -

regionale

specialisatie rond

een economische

activiteit is de trend

voor de toekomst;

• Nog beperkte

betrokkenheid

private stakeholders

in opstellen van een

gezamenlijke

strategie en agenda

(draagvlak).

• Drechtsteden als belangrijkste

schakel in de Vlaams-

Nederlandse Delta

(metropoolvisie);

• Vormen en uitvoeren van een

strategische agenda in

samenwerking met ‘leading firms’

(programma flexibel/

commitment beleid niet flexibel)

• Vormgeven van handelings-

perspectief voor de spelers;

• Binnenhalen van pilots bijv. op

gebied van industrie 4.0 (trends

die gedragen worden door de

private sector);

• Faciliteren vernieuwings-

potentieel door verdere

digitalisering (slimme

maakindustrie) en het aantrekken

van een sterke mix van bedrijven.
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Regionale voorbeelden binnen 5 dimensies van 
stedelijke ontwikkeling….Competenties (5/5)
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Competenties –
leiderschap

Cases vanuit NL regio’s Drechtsteden

Succesfactoren uitgangspositie kansen

Bestuurlijk model, 
gedeeld leiderschap, 
branding en 
communicatie, 
nieuwe financierings-
constructies, goede 
regionale intelligence 
als succesfactor met 
analyses van big- en 
open data.

• Burgemeester/voortrekker als boegbeeld van/voor

de regio, waarbij een grens overstijgende aanpak (bv.

Aboutaleb als boegbeeld en entrepreneur van de

stad, waarbij samenwerking met Den Haag voor

realisatie hoogwaardige infrastructuur (Rotterdam)

• Eenduidige branding resulterend in grotere

aantrekkingskracht op de regio en stad zelf => I

Amsterdam (Amsterdam) en de Slimste regio

(Brainport);

• Verbindend leiderschap, waarbij bestuurlijke

aanhaking van relevante stakeholders belangrijk is.

Per thema wel een duidelijke trekker benoemen

(eigenaarschap) en betrokkenen op basis van

vrijwilligheid laten deelnemen (Eindhoven);

• Besparing op inkoop en efficiëntere werkprocessen
door opzet Shared Service Centre bedrijfsvoering
(Zwolle – Kampen en Overijssel);

• Gerichte beleidsvorming en –sturing met verhoogde
participatie stakeholders door ontwikkeling van city
dashboard/monitor waarop (real-time) data uit de
stad/wijk wordt weergegeven aangaande transport,
omgeving en gezondheid (Amsterdam, Utrecht,
Rotterdam).

• Drechtraad en

Drechtsteden-

bestuur als uniek

bestuurlijke

samenwerkings-

vorm;

• Beperkte

deelname ‘leading

firms’ in relevante

bestuurlijke

organen en cluster

organisaties;

• OCD gericht op

onderzoek, advies

en informatie ter

ondersteuning bij

de ontwikkeling

en uitvoering van

beleid

• De gezamenlijke marketing
van de (maritieme)
metropoolregio oppakken,
waarbij de sterke punten van
de regio worden uitgelicht;

• Zorgen voor zichtbaarheid en
communicatie tussen
verschillende private sectoren
(bijv. aerospace meets
maritime met Fokker in
Papendrecht);

• Optuigen gezamenlijke lobby
met omringende regio’s voor
verbeterde positionering op
nationaal en Europees niveau
op het gebied van smart
maritieme maakindustrie en
Deltatechnologie;

• Opzetten van een SMART data
centrum, dat bijdraagt aan
beter beleid, effectievere
uitvoering en met open data
een kans geeft aan andere
stakeholders om zich te
ontwikkelen.
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Conclusie: clustering van de succesfactoren leert ons dat 
organiserend vermogen cruciaal is voor een regio om 
economisch succesvol te zijn
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Talent

Studenten
Onderzoekers

R&D infrastructuur

Universiteiten
Onderzoeksinstituten

Corporates

Financierings-
mechanismen

Business angels
Venture capitalists

Investeringsfondsen
Subsidiegelden

Ondernemerschaps-
cultuur

Campussen
Groeiversnellers

Ondernemersnetwerken

Organiserend 
vermogen 
(OV)

De 5 dimensies voor regionale ontwikkeling kunnen bijdragen aan het ontwikkelen 
van het organiserende vermogen en het versterken van de 4 basis ingrediënten van 
een succesvol regionaal innovatie systeem

Bron model: Het Technopolicy Network Model voor analyse van 
regionale innovatiesystemen – Science Works
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Drechtsteden heeft een aantal basis ingrediënten voorhanden 
en de mogelijkheid om deze te versterken door samenwerking 
over de regiogrenzen op te zoeken 

Oktober 2015Sociaaleconomische analyse regio Drechtsteden

27

Talent

Sterk ecosysteem met 
maritiem georiënteerde 

vakscholen

R&D infrastructuur

Sterke private R&D en 
Topinstituut Water & 
Ecologie aanwezig, en 

veel relevante data die in 
SMART data centre 

ingebracht kan worden

Financierings-
mechanismen

Aandeelhouder in 
InnovationQuarter

Ondernemerschaps-
cultuur

DEAL!, 
bedrijventerreinen en 

ondernemers-
verenigingen

Organiserend
vermogen (OV) 
Creëren platform 
voor triple helix 
samenwerking

Met name van belang om een link te leggen op de strategische agenda tussen 
‘leading firms’ en de Drechtraad, gezamenlijk marketing/lobby en monitoring  te 
organiseren in een platform op basis van regional intelligence (bijv. kennis van 
R&D bedrijfsleven)

Verbreden 
samenwerking met 

o.a. TUD/EUR

Heldere profilering 
en aansluiting bij de 

Nationale en Europese 
innovatie agenda

Inrichten maritieme 
campus, creëren 
stageplaatsen en 
samenwerking met 
STC-Group en 
NHTV Hogeschool

Opstellen gezamenlijke 
visie/strategie (handelings-
perspectief) en creëren regio 

overschrijdend draagvlak

Branding en 
aantrekkelijk 
vestigingsklimaat 
voor spin off 
maritieme 
maakindustrie

Bron model: Het Technopolicy Network Model voor analyse van 
regionale innovatiesystemen – Science Works
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De maritieme profielen langs de NL/Vlaamse as geven de 
synergie tussen deze regio’s weer en benadrukken de kans 
van grensoverschrijdende samenwerking
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Maritiemewerkgelegenheid Drechtsteden1
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Maritiemewerkgelegenheid Amsterdam1
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ende activiteiten

31%
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2%

Maritieme werkgelegenheid Antwerpen2

Bron 1: Gegevens van het LISA (2015)
Bron 2: Flanders Maritiem Cluster (directe werkgelegenheid)
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Bijlage- Cities of Opportunities indicatoren
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PwC NL Benchmark among 80.000 plus Cities
based on Cities of Opportunity methodology

39
Cities with 80.000 
and more inhabitants

indicator groupings:

1. Intellectual capital and innovation

2. Technology readiness

3. Transportation and infrastructure

4. Health, safety and security

5. Sustainability

6. Economic clout

7. Cost

8. Demographics and liveability

8
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Wat zijn relevante sociaaleconomische thema’s voor de regio 
Drechtsteden? En hoe scoort de regio hierop? Dit zijn vragen 
die wij in deze ‘röntgenfoto’ beantwoorden. Deze ‘röntgenfoto’ 
biedt, op hoofdlijnen, inzicht in de economische kracht, de bedrij-
vigheid en werkgelegenheid en in demografische, ruimtelijke en 
sociale thema’s die voor de Drechtsteden belangrijk zijn.

1 Inleiding

Wat is de kracht en wat zijn de kernkwaliteiten van de regio Drechtsteden? Waar liggen kansen die 
de Drechtsteden nog niet ontdekt hebben? Waar kunnen de Drechtsteden zich in onderscheiden? 
Waar staan de Drechtsteden op sociaal-maatschappelijk vlak? Hoe kenmerkt de arbeidsmarkt in 
de Drechtsteden zich? Hoe vergroten de Drechtsteden de aantrekkelijkheid van de regio voor 
bedrijven, werknemers, inwoners en toeristen? Om meer focus en scherpte aan te brengen in de 
ambities van de Drechtsteden heeft het Drechtstedenbestuur oud-commissaris van de Koning(in) 
van Overijssel dhr. Mr. G.J. Jansen de opdracht gegeven een sociaal-economische analyse uit te 
voeren. Deze analyse moet antwoord geven op de hierboven gestelde vragen.

Ten behoeve van deze sociaal-economische analyse van de Drechtsteden heeft het Onderzoekcen-
trum Drechtsteden (OCD) deze ‘röntgenfoto’ van de Drechtsteden gemaakt. In deze foto geeft 
het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) op hoofdlijnen inzicht in de actuele stand van zaken 
op verschillende sociaal-economische thema’s in de Drechtsteden. Ingegeven door de informa-
tiebehoefte van dhr. Jansen en in samenspraak met Bureau Drechtsteden heeft het OCD voor de 
gekozen thema’s informatie verzameld over de Drechtsteden. Informatie die inzicht geeft in waar 
de Drechtsteden staan op de verschillende thema’s. Het OCD heeft hier geput uit eigen, maar ook 
externe onderzoeken en informatiebronnen. De informatie die we hier presenteren is zo actueel 
mogelijk en vaak inclusief Hardinxveld-Giessendam, de gemeente die per 1 januari 2018 gaat 
toetreden tot de Drechtsteden. Hierbij moet worden aangetekend dat het een foto op hooflijnen 
betreft, waarbij niet alle thema’s even veel zijn uitgediept. 
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2 Samenvatting

Op basis van het in dit document gepresenteerde ‘feitenmateriaal’ 
zien wij de volgende sterke en zwakke punten, kansen en bedreigin-
gen in de Drechtsteden.
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Versterken van onze economische kracht, op duurzame wijze

De economie is drager van alle maatschappelijke functies. De aanwe-
zigheid van bedrijven levert banen en daarmee een zelfstandig inkomen 
op. Geld dat wordt verdiend kan worden uitgegeven aan allerlei zaken 
zoals wonen en voorzieningen. Daarom is het van groot belang dat de 
economische kracht van de regio op peil blijft. De regio is sterk in een 
aantal sectoren, maar de voorsprong t.o.v. andere regio’s neemt af en de 
economische basis van de regio is relatief smal. Het versterken van ons 
profiel, het bevorderen van innovatie in en verduurzaming van de huidi-
ge sterke sectoren en het verbreden van onze economische structuur is 
noodzakelijk.

Wij willen de maritieme topregio van Nederland zijn. Wij gaan in deze 
sector de ondernemers faciliteren en daar waar mogelijk de economische 
groei aanjagen. Ondernemers zijn immers de motor van de economie. Zij 
vormen de basis voor het verdienvermogen van de regio en zij creëren 
banen. Onze inzet op de vraagkant van de arbeidsmarkt richt zich op het 
creëren van het beste ondernemersklimaat voor de huidige en nieuwe 
bedrijven. 

Ook de inzet op de aanbodkant van de arbeidsmarkt, zorg voor de kwali-
teit en kwantiteit van het beschikbare personeel, heeft de focus maritiem. 
Samen met het onderwijs en de huidige en nieuwe ondernemers laten 
we vraag en aanbod op de arbeidsmarkt optimaal op elkaar aansluiten. Maritieme topregio

De regio Drechtsteden (inclusief Nieuw-Lekkerland en Graafstroom) is na Rotterdam en Amsterdam het derde 
maritieme knooppunt van Nederland. Er zijn circa 870 maritieme bedrijven gevestigd, met 7.800 werkzame 
personen. Voor de Drechtsteden in enge zin gaat het om minstens 820 bedrijven met 7.500 werkzame per-
sonen. Dit is 7,3% van de totale werkgelegenheid in de Drechtsteden. Ter vergelijking: dit is even groot als 
de hele sector detailhandel in de regio en beduidend groter dan bijvoorbeeld de hele overheidssector (4.700 
werkzame personen) of de onderwijssector (6.000 werkzame personen).1

Belangrijkste bevindingen ‘Economische kracht’:  

• De regio is sterk in maritieme maakindustrie, waterbouw, binnenvaart en daaraan gerelateerde maritie-
me toeleveranciers. Deze sectoren vormen een hecht cluster met veel onderlinge relaties en een grote
dynamiek. Er is echter geen sprake van een grote kwetsbare afhankelijkheid: veel bedrijven hebben een
internationale afzetmarkt en/of zijn in verschillende sectoren actief.

• De Drechtsteden zijn niet alleen sterk in de maritieme cluster, maar ook in diverse andere branches in
industrie, bouw, logistiek en groothandel, in delen van de zakelijke dienstverlening en de zorg.

• De koopkrachtbinding en de toevloeiing van koopkracht van buiten de regio zijn relatief laag. Per saldo
vloeit er een fors bedrag naar aankoopplaatsen buiten de regio (€ 31 mln in de niet-dagelijkse sector in
2011).

• Verslechtering van de regionale kantorenmarkt in de periode januari 2012 tot januari 2015: forse stijging
van het aanbod en de leegstand, nog geen duidelijk herstel van de opname; leegstand van kantoren is
grotendeels structureel geworden; in vergelijking met andere regio’s heeft de regio Drechtsteden een zeer
ruime kantorenmarkt.

• De uitgifte van bedrijventerreinen vertoont tot 2011 een dalende trend, sindsdien neemt de uitgifte weer
voorzichtig toe.

• In vergelijking met de kantorenmarkt is de bedrijfsruimtemarkt in de Drechtsteden minder ruim; de be-
drijfsruimtemarkt in de Drechtsteden vertoont tekenen van herstel: toename van de opname en minder
groei van de leegstand in 2014.

 Bron: uitvoeringsprogramma Drechtstedenbestuur 2014-2018

1   OCD (2011), Economische betekenis maritieme cluster Drechtsteden in cijfers, mede gebaseerd op EUR (2010), SWOT-analyse & 
Innovatieagenda Maritieme Piek Drechtsteden, Rotterdam

3 Economische kracht



Landelijk is de maritieme cluster goed voor (cijfers 2011):

• € 31,6 mld productiewaarde (22,3 mld direct, 9,3 mld indirect) 
• € 13,9 mld toegevoegde waarde (10,1 mld direct en 3,8 mld indirect)
• 12.000 bedrijven
• 181.000 banen (129.000 direct en 52.000 indirect)
• exportquote 64% (5,5% totale Nederlandse export)

In de maritieme cluster worden 11 deelsectoren onderscheiden. Voor de 
Drechtsteden zijn naast de binnenvaart vooral de maritieme maakindustrie 
(scheepsbouw, maritieme toeleveranciers, maakgedeelte off-shore) en de 
waterbouw van belang.

Maritieme maakindustrie en waterbouw Drechtsteden

De Drechtsteden zijn vanouds een belangrijke regio voor de maritieme maakindustrie (inclusief off-sho-
re) en de waterbouw. Tal van toonaangevende bedrijven in deze deelclusters zijn in deze regio gevestigd. 
Hiervan worden Boskalis, IHC Merwede, Heerema, Damen, Bakker Sliedrecht, Bosch Rexroth en Pon Po-
wer landelijk tot de “leader firms” van de maritieme cluster gerekend.,2,3 Maar er zijn wel meer leidende 
bedrijven in de regio aanwezig, bijvoorbeeld Oceanco en Slob (luxe jachtenbouw). In totaal gaat het om 
minimaal zo’n 140 bedrijven met minimaal 5 werkzame personen, die samen goed zijn voor ruim 7.500 
arbeidsplaatsen.4 Daarnaast zijn er nog veel kleinere bedrijven in deze sector en in de aanverwante mari-
tieme dienstverlening actief. Er is sprake van een hecht cluster met veel onderlinge relaties, zowel op het 
gebied van toeleveranties als innovatie, co-creatie en opleidingsfaciliteiten voor personeel. 

De economie van Hardinxveld-Giessendam heeft meer nog dan gemiddeld in de overige Drechtsteden 
een industriële signatuur, met daarin ook een voorname plaats voor de maritieme maakindustrie. We 
tellen negen leden van de branchevereniging Netherlands Maritime Technology, waaronder bekende 
namen als Den Breejen Shipyards, Damen Shipyards en Damen Marine Components, Holland Shipyards 
en Holland Marine Lifts. 

Deze sector heeft zich in de Drechtsteden in de periode 2008-2012 gunstig ontwikkeld. Het aantal 
bedrijven groeide licht, van 132 in 2008 tot 136 in 2012. Wel is sinds 2010 sprake van een daling, als 
gevolg van een aantal sluitingen van bepaalde bedrijfsonderdelen en verhuizingen naar elders. Het 
aantal arbeidsplaatsen nam toe van 7.100 per 1.1.2008 tot 7.600 per 1.1.2012. Dat is een groei van 
6%. Zonder Boskalis is zelfs sprake van een groei met 9%.5 In 2012, 2013 en 2014 bleef het aantal 
arbeidsplaatsen ondanks de crisis goed op peil. De vooruitzichten voor de sector zijn in principe goed.6

2  Nederland Maritiem Land (2013), De Nederlandse Maritieme Cluster: monitor 2012, NML serie nr 39
3  Daarnaast wordt ook Mercurius Scheepvaart group tot de “leader firms” in de binnenvaart gerekend  
4  Dit is het totaal aantal arbeidsplaatsen bij 136 bedrijven per 1.1.2012. Voor een aantal maritieme toeleveranciers geldt dat 

die bedrijven ook aan andere dan maritieme bedrijven toeleveren. Het aandeel ‘maritiem’ is onbekend.
 Bronnen: Scheepsbouw Nederland, Vereniging van Waterbouwers, Drechtstedenmaritiem, Bedrijvenregister Drechtsteden
5  Veel van de arbeidsplaatsen die aan Boskalis worden toegerekend zijn arbeidsplaatsen in het buitenland
6  NMT (2015), Maritieme Monitor 2014 

4
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Binnenvaart 

Naast deze drie deelsectoren (scheepsbouw, toeleveranciers, natte waterbouw) is 
voor de regio verder ook de binnenvaart een deelsector van grote betekenis. Zo’n 
18% van de landelijke werkgelegenheid in deze deelsector bevindt zich in de Drecht-
steden, ruime afbakening (circa 1.400 werkzame personen). Deze sector kan feitelijk 
niet los worden gezien van de maakindustrie, toeleveranciers, onderhoud- en repara-
tie en de maritieme dienstverlening. Naast van de natte waterbouw en de off-shore 
komen de opdrachten voor de maakindustrie veelal van de binnenvaart.  

Drechtsteden op een aantal deelsectoren vergeleken. 

Figuur 3.1 geeft de aantallen banen (rechter figuur) in een aantal maritieme sectoren 
(situatie 2014) weer en de aandelen van de Drechtsteden (inclusief Hardinxveld Gies-
sendam), Rotterdam/Schiedam en Amsterdam op het landelijk totaal in die sectoren 
(linker figuur). We zien dat in de regio vooral de natte waterbouw (45%) en de bin-
nenvaart (18%) een hoog aandeel hebben in de totale landelijke werkgelegenheid. In 
mindere mate geldt dat ook voor de groothandel in scheepsbenodigdheden (11%), 
maar daar is het absolute aantal banen beperkt. Scheepsbouw en –reparatie heeft 
een aandeel van 7% in het landelijke totaal, ongeveer even veel als Rotterdam/Schie-
dam. Het aandeel van zee- en kustvaart is ook 7%, maar ligt wel fors lager dan de 
aandelen van Rotterdam/Schiedam en Amsterdam. Het aantal banen in de overslag, 
opslag en dienstverlening ten slotte overtreft ook de 1.000, maar het aandeel op het 
landelijk totaal is klein.   

Bij deze cijfers past wel een belangrijke kanttekening. Door de afbakening van de 
deelsectoren op basis van sbi-code mis je veel bedrijven die geheel of voor een be-
langrijk deel maritiem zijn, maar in een sbi-klasse zijn ingedeeld die niet per se ma-
ritiem hoeft te zijn en daarom niet is meegenomen in de selectie. Daardoor komt 
vooral juist de sterkte van de maritieme maakindustrie en toeleveranciers in onze 
regio onvoldoende in deze cijfers tot uiting. Grote bedrijven die nu ontbreken zijn 
bijvoorbeeld Heerema Fabrication Group, Krohne Altometer, Bakker Sliedrecht, HVL/
Croon Electronic, IV Oil&Gas, Pon Power, Bolidt Kunststoftoepassingen.   

De (modelmatig berekende) toegevoegde waarde aandelen van de Drechtsteden (figuur 3.2) wijken 
weinig af van de banenaandelen. In Rotterdam zijn ze voor een aantal deelsectoren beduidend ho-
ger dan de banenaandelen. Dat heeft met name te maken met de gemiddelde vestigingsomvang, 
die in Rotterdam hoog is.  
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Een hecht en innovatief cluster (zie ook tekstkader op de volgende pagina)

Zoals gezegd is er sprake van een hecht én innovatief cluster. Dit laatste moet ook wel, want 
het is de enige manier om te overleven in een uiterst competitieve wereldmarkt. Kunnen 
vertrouwen op een groot aantal kwalitatief hoogwaardige toeleveranciers en co-makers in 
de directe omgeving helpt daar zeer bij. 

IHC is van oudsher de ‘hofleverancier’ van baggermaterieel aan Boskalis. Maar zij bouwen 
ook andere schepen, zoals recent de grote order voor pijpleggers voor Brazilië. Bakker Slie-
drecht is één van de prefered suppliers, een positie die inmiddels is geëvolueerd naar co-cre-
atie. 

Wel cluster, maar geen kwetsbare afhankelijkheid   

Dat er sprake is van een hecht cluster wil overigens niet zeggen dat er ook sprake is van een 
grote kwetsbare afhankelijkheid van elkaar. Veel bedrijven hebben een internationale afzet-
markt en/of zijn in verschillende sectoren actief.  

Een greep uit recente ontwikkelingen

In juni van dit jaar maakte IHC bekend 487 van de circa 3.000 vast werknemers te willen 
ontslaan. Ook is er voor circa 1.000 tijdelijke arbeidskrachten geen werk meer. Oorzaak is 
de lage olieprijs waardoor orders uit de olie-en gasindustrie uitblijven. En de concurrentie is 
scherper geworden. IHC wil zich ook minder afhankelijk maken van de pieken en dalen in 
de off-shore en meer gaan inzetten op de productie van materieel en service- en verhuurac-
tiviteiten. Daarin paste ook de concentratie van de scheepsbouwactiviteiten in Kinderdijk en 
Krimpen. In Sliedrecht zal de productie van off-shore gereedschappen worden geconcen-
treerd. De werf in Hardinxveld-Giessendam zal niet opnieuw in gebruik worden genomen.

Ondanks dit voor de regio slechte nieuws gaat het in de maritieme sector in zijn algemeen-
heid goed. De verwachting is dan ook dat veel ontslagen technici snel weer ergens anders 
aan de slag kunnen. Ook IHC zelf haalt nog regelmatig grote orders binnen en is ook actief 
op overnamepad. Onlangs werden het Nederlandse bedrijf SAS Offshore en het Noorse engi-
neering bedrijf AXTech overgenomen en nam het een meerderheidsbelang in het Braziliaan-
se Brastec Technologies. Aan de andere kant worden er ook activiteiten afgestoten: IHC Se-
aling Solutions werd in 2014 onafhankelijk en gaat verder onder zijn oude naam Lagersmit. 

Een andere grote speler in de maritieme cluster in de Drechtsteden is Boskalis, dat onlangs 
Dockwise en Smit inlijfde. Het bedrijf maakte recent een historisch hoge winst over het 
1e halfjaar van 2015 bekend. In 2013 nam Boskalis een 50% belang in het kabelinstalla-
tiebedrijf Visser&Smit Marine Contracting, inmiddels omgedoopt tot VBMS (VolkerWessels 
Boskalis Marine Solutions). Het bedrijf is marktleider op het gebied van kabelinstallatie voor 
de offshore windsector. 

Illustratief voor de kracht van de maritieme cluster in de Drechtsteden is ook de overname 
door Pon Holding (Pon Power en Bakker Sliedrecht) van Imtech Marine. Interessant is ook 
de marktintree van de Verkerk Groep uit Zwijndrecht in de maritieme elektrotechniek, die 
door het bedrijf nog als groeimarkt wordt gezien. En de opening dit najaar van het Heerema 
Innovation Centre in Zwijndrecht.
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Een hecht cluster

Op het gebied van binnenvaartschepen, speciale vaartuigen en baggermaterieel kun je de 
scheepvaartkrant of binnenvaarkrant niet open slaan of er is wel weer een nieuw schip in de 
vaart genomen waar menig bedrijf gevestigd in de Drechtsteden bij betrokken is geweest. 
Drie recente voorbeelden:

• De Rhenus Duisburg, een bulkcarrier voor kolentransport gebouwd voor Rhenus Part-
nerschip GMBH. Ontwerp schip en levering casco waren in handen van Rensen-Driessen
Shipbuilding uit Zwijndrecht. Dolderman uit Dordrecht verzorgde de complete afbouw,
waarvoor onder andere weer verscheiden andere bedrijven uit de regio diverse onderde-
len voor hun rekening namen.

• De Elisa S, een binnenvaarttanker. Gaat varen voor Unibarge in Zwijndrecht. Ook hier
weer ontwerp schip en levering casco door Rensen-Driessen en afbouw door Dolderman. 
Verder uit de regio (inclusief Hardinxveld) betrokken:

o Veth  Propulsion
o Dijvler Materieel
o Verveer Scheepsbetimmeringen
o DBS Scheepsservice
o Berg Maritieme Meetsystemen
o Blokland non-ferro
o Windex Engineering
o Algemeen Installatiebureau Poley
o PSI Piping
o Den Breejen Shipyard

• Hopperzuiger Freeway, door Scheepswerf Boer in Sliedrecht gebouwd voor Boskalis.
Verder uit de regio betrokken:

o Pon Power
o Veth Propulsion
o ADS van Stigt
o De Jong’s Pijpleidingenfabriek
o El-Tec Elektrotechnologie
o Machine- en Lierenfabriek C. Kraaijeveld
o EMHA Technisch Bureau
o Scheepsreparatie Gebr. Matena
o Atlas Copco International
o Rubber Design
o JVS Scheeps- en Industrietechniek
o Machinefabriek Straatman

Andere voorbeelden met andere main contractors en andere toeleveranciers zijn er te over. 
Bedrijven weten elkaar in de hele Rijndelta (en verder) te vinden. Deze casuïstiek benadrukt 
hoe hecht het cluster is. Maritime Delta functioneert ook niet voor niets op het niveau van 
het hele gebied tussen Rotterdam en Gorinchem.     

Overige sectoren

De Drechtsteden zijn niet alleen sterk in de maritieme cluster, maar ook in diverse andere 
branches in industrie, bouw, logistiek en groothandel, in delen van de zakelijke dienstverle-
ning en de zorg. Zie voor meer hierover onderstaand tekstkader en hoofdstuk 4. 
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Nadere details economie Drechtsteden

Industrie:
• Maritieme maakindustrie als IHC, Heerema, Damen, Slob, Oceanco, Kooiman, Hoebee,

Den Breejen en toeleveranciers als Bakker Sliedrecht, Van der Leun, Krohne Altometer,
VAF Instruments, Leemberg Pijpleidingen, Parker Hannifin, Van Beest, Bolier, Holland Ma-
rine Lifts. Ook wordt een aantal maritieme toeleveranciers tot de groothandel gerekend,
zoals Pon Power (motoren) en Bolidt (scheepsvloeren). Zie verder maritieme cluster;

• Naast maritime ook aerospace: Fokker Aerostructures (net overgenomen door het Britse
GKN) met bijna 1.000 werknemers;

• Fokker (nr 11) en IHC (nr 15) staan in R&D top 30 2015 van Technisch Weekblad;
• Een grote is ook Autobar Holland, fabrikant van koffieautomaten: ca. 700 wp;
• Verder behoorlijk wat metaal; (Nedstaal, FNSteel, Laspartners Multiwel)
• Wat chemie en kunststof (Du Pont), wat voedingsmiddelen (Coffee Roasters, Sime Darby,

Bioderij, Sonneveld Group, Continental Bakeries);
• Weinig tot geen farmaceutische industrie of (high tech) elektrotechnische-/computerin-

dustrie van enige omvang. Wel middelgrote producent van lasrobots (Valk Welding).

Bouw:
• Veel natte waterbouw (zie ook maritieme cluster). Boskalis, Baggerbedrijf de Boer, Ge-

broeders De Koning, Van den Herik. Allemaal gevestigd in Papendrecht of Sliedrecht;
• Maar ook grote bedrijven in burgerlijke en utiliteitsbouw en aanverwante activiteiten

(leggen van leidingen en kabels, installatiebedrijven): Visser & Smit Hanab, Visser & Smit
Bouw, VORM Bouw, ABB, Van Wijnen, Kroon & De Koning, Volker Wessels Telecom/Infra-
techniek, Cegelec, Croon, Verkerk, VBMS;

• En aantal (middel)grote bedrijven actief in (spoor)wegenbouw en civieltechnische werken: 
Strukton Rail West, KWS Infra, GMB Civiel, Volker Stevin Materieel.

Groothandel:
• Eveneens deels gericht op maritieme bedrijvigheid (zie boven en verderop). Sowieso veel

technische groothandel: machines, motoren, pompen, compressoren, appendages. Pon
Power al genoemd, onderdeel van Pon Holding dat zeer recent Imtech Marine overnam.
Verder onder andere Dolderman (ook af- en inbouwer in binnenvaartschepen), Veth
Propulsion, Atlas Copco Compressors, Tsubakimoto Europe;

• En veel groothandel in metaal(half)fabricaten, met als bekendste Van Leeuwen Buizen en
Elcee Holland;

• Verder redelijk wat groothandel in medische instrumenten (o.a. Biomet Europe, wereldlei-
der orthopedische markt), en in chemische grondstoffen en chemicaliën.

Logistiek:
• Groot binnenvaartcluster, bestaande uit een groot aantal kleinere bedrijven en enkele

wat grotere. Hier zit ook een flink aantal dienstverleners omheen. Daarnaast ook zee- en
kustvaart. In Zeehaven Dordrecht zijn enkele overslagbedrijven actief, waarvan Zeehaven-
bedrijf Dordrecht de grootste. Nieuw aan de Noord in Alblasserdam is de recent in gebruik 
genomen Containerterminal Alblasserdam van BCTN, gericht op het ontlasten van met
name de A15.

• Goederenvervoer over de weg doet qua totale werkgelegenheid niet onder voor vervoer
over water. Schenk Papendrecht (tanktransporten) is een grote, evenals Kleijn Transport
en Maat, beide in Alblasserdam.

ICT:
• Kewill, wereldmarktleider in multimodaal transportation management software; (recent)

gevestigd op bedrijventerrein Amstelwijck en Rocket Software in Dordrecht en Unit4 in
Sliedrecht zijn bekende ICT bedrijven. Verklizan in Sliedrecht en IQ Messenger in Dor-
drecht zijn it-bedrijven die actief zijn in systemen voor zorgalarmering en beeldcommuni-
catie. Installatiebedrijf Verkerk Zwijndrecht richt zich ook op zorgdomotica.

Zakelijke dienstverlening:
• Ook hier - uiteraard - een relatie met (en een versterking van) de economische structuur.

Dus veel ingenieurs- en technische ontwerp- en adviesbureaus. Iv-groep (Papendrecht/
Sliedrecht, industrie, oil&gas en infra) staat op nummer 7 in de Ingenieursbureaus top 50
2015 van het Technisch Weekblad. Omniform Group (Alblasserdam) staat op nr 46.

• Andere grote zijn Abilitec (bouw&infra), Coneco Building Automation, Allied Motion
(elektromotoren voor o.a. medische toepassingen), Cofely West (bouw&infra) en aan de
maritieme maakindustrie gelieerde Rubber Design en Control Techniques.

• In deze sector ook diverse grote bedrijven en behoorlijk wat werkgelegenheid in accoun-
tancy/ consultancy/boekhoudkantoren, in particuliere beveiliging en in interieurreiniging.

• Relatief weinig werkgelegenheid in financiële dienstverlening, verzekeringen, speur en
ontwikkelingswerk en reclame en marktonderzoek.

Zorg:
• Gezondheidszorg in totaal 20.000 arbeidsplaatsen, 17% van de totale werkgelegenheid.

Dat is veel, maar niet boven gemiddeld vergeleken met Nederland als geheel.
• Het Albert Schweitzer Ziekenhuis is, met zo’n 3.000 medewerkers, de grootste werkgever 

van de Drechtsteden.
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Innovatie

Over het innovatieve vermogen van het bedrijfsleven is op sub provinciale schaal helaas geen informatie beschikbaar. Voor 
de provincie Zuid-Holland als geheel heeft ING recent vastgesteld dat de vertaling van het innovatiepotentieel in resultaat 
sterk achter blijft bij de verwachting. 

7 De hier gepresenteerde gegevens zijn grotendeel gebaseerd op het Provinciaal 
Koopstromenonderzoek 2011. Dit onderzoek wordt in 2016 herhaald. Recentere 
cijfers dan 2011 zijn er niet. Wel weten we dat het aantal toeristische bezoekers 
van buiten de stad naar Dordrecht de afgelopen jaren flink in de lift is. Zie elders 
in deze ‘foto’.  

Koopkrachtbinding 
Opkomst internet, daling koopkrachtbinding niet-dagelijks

Onder invloed van de sterke opkomst van internet als aankoopkanaal 
is de koopkrachtbinding in de niet-dagelijkse sector tussen 2004 en 
2011 over de volle breedte gedaald.7 Dit is vooral het geval voor cen-
trumlocaties, die hier vanwege hun relatief grote aanbod in kleding, 
vrije tijd en electro, artikelengroepen met relatief veel internetaanko-
pen, het meest de nadelen van ondervinden.

In de Drechtsteden zien we net als in de rest van de Randstad een 
flinke daling van de binding van de regionale koopkracht. Vergeleken 
met de regio Leiden kent onze regio een lagere binding in de artikelen-
groepen electro en vrije tijd. Met name in de electro nam de binding in 
de Drechtsteden, mede als gevolg van de toegenomen afvloeiing naar 
Barendrecht, relatief sterk af. De bestedingen via internet lagen hier 
iets hoger dan gemiddeld, hetgeen op onvolkomenheden in het aan-
bod kan duiden. Inmiddels zal dit met de komst van de Mediamarkt 
naar Dordrecht voor een goed deel zijn rechtgetrokken. 

Koopkrachtbinding niet-dagelijkse sector

De binding van de koopkracht in de niet-dagelijkse sector verschilt 
flink tussen inwoners van Dordrecht en inwoners van de rest van de re-
gio (figuur 3.1). Dordrecht-Centrum bond in 2011 31% van de koop-
kracht van inwoners van Dordrecht in de niet-dagelijkse sector, tegen 
maar 6,6% van die van de inwoners van de overige Drechtsteden. Dat 
heeft enerzijds te maken met het gegeven dat de andere Drechtste-
dengemeenten in meerdere of mindere mate ook een winkelaanbod 
hebben dat tegemoet komt aan de wensen van de eigen inwoners, 
anderzijds is er natuurlijk ook sprake van concurrentie van met name 
het nabijgelegen Rotterdam. Al met al is de afvloeiing van koopkracht 
van inwoners van de overige Drechtsteden in de niet-dagelijks sector 
naar buiten de regio (21%) vijf procentpunt hoger dan die van inwo-
ners van Dordrecht (16%). Als gevolg van een relatief lage binding en 
relatief weinig toevloeiing vanuit andere regio’s realiseert het aanbod 
niet-dagelijks in deze regio een lagere vloerproductiviteit dan in de 
regio’s Gouda en Leiden en ook lager dan het provinciegemiddelde.
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€ 31 miljoen meer afvloeiing naar dan toevloeiing van buiten de regio

In totaal vloeide van het € 649 miljoen bedragende totale bestedingspotenti-
eel niet-dagelijkse sector € 86 miljoen weg naar internet. Dat ‘lek’ doet zich
echter in alle regio’s voor. Ruim € 130 miljoen vloeide naar fysieke aankoop-
plaatsen buiten de regio. Tegenover dit laatste stond € 100 miljoen toevloeiing 
van buiten de regio naar aankoopplaatsen in de Drechtsteden. Afgezien van 
het ‘lek’ naar internet dus een negatief saldo van € 31 miljoen.

Nabijheid en aanvullend aanbod spelen bij koopstromen een grote rol 

Alle overige Drechtstedengemeenten zijn wel in enige mate georiënteerd 
op Dordrecht. Het minst geldt dat voor Alblasserdam, Sliedrecht en Hardinx-
veld-Giessendam (figuur 3.4). Verder zien we in de Zwijndrechtse Waard een 
sterke oriëntatie vanuit Hendrik-Ido-Ambacht op Zwijndrecht, veel sterker dan 
op Dordt. Ook zien we vanuit Zwijndrecht en Ambacht behalve naar Rot-
terdam ook behoorlijke stromen naar Barendrecht en Ridderkerk. In de Al-
blasserwaard zijn er relatief grote stromen vanuit Alblasserdam naar zowel 
buurgemeente Papendrecht als naar Sliedrecht en vanuit Papendrecht naar 
Sliedrecht. Ook deze stromen zijn groter dan naar de centrumgemeente Dor-
drecht. Een en ander geeft aan dat Dordrecht zich qua winkelaanbod niet 
heel erg onderscheidt.8 Maar ook de minder eenvoudige bereikbaarheid van 
Dordrecht zal hierin zeker een rol spelen. Tot slot is er ook een forse koop-
krachtstroom van Hardinxveld-Giessendam naar buurgemeente Sliedrecht. 

8 Dat is sinds 2011 met de komst van onder andere de Mediamarkt wel verbeterd. Eind dit 
jaar opent ook een vestiging van Primark in Dordrecht
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Dagelijkse boodschappen nog steeds voornamelijk dicht bij huis

In de dagelijkse sector is het aandeel bestedingen via internet nog bescheiden. 
De dagelijkse boodschappen doet men nog steeds voornamelijk dicht bij huis. 
Op dit moment is de e-commerce markt in de food wel volop in beweging. 
De regionale binding is tussen 2007 en 2011 veel minder gedaald dan in de 
niet-dagelijkse sector. Dat zien we ook in de Drechtsteden, waar de ontwik-
kelingen overigens wel iets minder gunstig waren dan in de regio Leiden. De 
vloerproductiviteit ligt in de Drechtsteden weliswaar boven het gemiddelde 
van heel Zuid-Holland, maar ruim onder die in de regio’s Gouda en Leiden. 
Mede omdat het doen van boodschappen ‘en route’ vaker voorkomt is de 
binding in de dagelijkse sector op lokaal niveau wel iets meer afgenomen. 

Per gemeente uiteenlopende ontwikkelingen

Per gemeente lopen de ontwikkelingen uiteen. De belangrijkste aandachts-
punten lijken te liggen in Hendrik-Ido-Ambacht en in Sliedrecht (zowel het 
centrum als Nijverwaard). Daarnaast is voor de regio een blijvend aandachts-
punt hoe de aantrekkelijkheid van Dordrecht-Centrum verder kan worden ver-
groot. Daar kunnen immers in principe alle inwoners van de regio van mee 
profiteren. 
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Landelijke trends en ontwikkelingen op de kantorenmarkt

• De economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren heb-
ben geleid tot een afname van de kantoorbehoefte en gemid-
deld minder vierkante meters kantoorruimte per individuele
onderneming. Met als gevolg steeds meer aanbod en leeg-
stand en een lager opnameniveau.

• De vraag naar kleinere kantoorruimten stijgt door de toename
van het aantal zelfstandige ondernemers. Er is sprake van een
sterke groei van het aanbod voor kleine kantoorgebruikers,
onder andere door het geschikt maken van grotere kantoor-
panden die worden opgedeeld in kleinere units en vervolgens
als bedrijfsverzamelgebouw in de markt worden gezet.

• Door de steeds grotere vraag naar kleinere kantoren waarbij
een groter kantoor wordt achtergelaten neemt de effectieve
opname verder af.

• Bedrijven vragen steeds meer een flexibele houding van hun
werknemers. Met de opkomst en invoering van de flexwerk-
plek is de kantoorbehoefte per individuele werknemer afgeno-
men.

• De huidige vraag naar kantoorruimte betreft vooral het ver-
vangen van oude locaties voor kwalitatief betere huisvesting
waarbij het vooral gaat om duurzaamheid, een gezonde werk-
omgeving, maatschappelijk verantwoord ondernemen en een
betere prijs/kwaliteitverhouding. Gevolg is een toename van
de tweedeling tussen aantrekkelijke kantoorobjecten en ver-
ouderde panden.

Kantorenmarkt

Hoe heeft de kantorenmarkt in de Drechtsteden zich in de afgelopen jaren ontwikkeld?

• In de afgelopen drie jaar is de situatie op de kantorenmarkt in de Drechtsteden verder verslechterd. Het aanbod
en de leegstand is fors toegenomen en de opname vertoont nog geen duidelijk herstel. Met de toename van het 
aanbod en de daarbij achterblijvende opname is de kantorenmarkt in de Drechtsteden nog ruimer geworden.
Landelijk gezien is er ook nog steeds sprake van een ruime markt, maar hierin lijkt door toename van de opname 
sprake te zijn van een lichte verbetering.

• De leegstand van kantoren in de Drechtsteden is een structureel probleem. Ruim de helft van de leegstaande
kantoorruimte staat al langer dan drie jaar leeg, 31% staat al langer dan vijf jaar leeg. Veel van deze kantoren
zijn sterk verouderd waardoor deze niet meer voldoen aan de huidige vraag waarbij flexibiliteit, duurzaamheid
en bereikbaarheid steeds belangrijker worden.
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• De transacties die plaatsvinden betreffen vooral partijen binnen de gemeente/regio waar-
door de effectieve opname beperkt blijft. De verwachting is dan ook dat met deze vraag
naar kantoren de leegstandsproblematiek van kantoren in de Drechtsteden de komende
jaren niet zal doen veranderen.

• De langdurige kantorenleegstand in de Drechtsteden kan alleen worden ingeperkt door
het onttrekken van kantoren uit de voorraad die niet meer aansluiten bij de huidige vraag.
Dit kan òf door herbestemming òf door sloop/nieuwbouw. Het uit de markt halen van
kansloze kantoren zorgt ervoor dat de kansen voor andere kantoren die minder kansloos
zijn worden vergroot.

• De plancapaciteit van kantoren in de Drechtsteden is de afgelopen jaren fors terugge-
bracht, maar is nog steeds ruim voldoende om aan de toekomstige nieuwbouw-behoefte
tegemoet te komen.

Dit zijn conclusies uit de ‘Monitor Kantorenmarkt Drechtsteden 2015’ opgesteld ten behoeve 
van de actualisering van de regionale kantorenstrategie. In de actualisatie van deze strategie 
zijn de belangrijkste opgaven uit de vigerende Kantorenstrategie Drechtsteden uit 2013 geë-
valueerd aan de hand van uitkomsten van de nieuwe Kantorenmonitor Drechtsteden 2015. Er 
is geen aanleiding tot grote wijzigingen in het vigerende regionale kantorenbeleid. Cijfers over 
de kantorenmarkt in Hardinxveld-Giessendam zijn hierin nog niet meegenomen.
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In juni van dit jaar is de actualisatie van de Kantorenstrategie Drechtsteden 2015 vastgesteld 
in de vorm van een kantorenbrief aan het college van GS van de Provincie Zuid Holland, 
waarin wordt besloten:

1. Handhaving van 4 regionale voorkeurslocaties: Schil West en Amstelwijck in Dordrecht, 
Stationsomgeving Zwijndrecht en Stationspark II Sliedrecht.

2. Omdat de huidige planvoorraad kantoren redelijk in balans is met de geraamde nieuw-
bouwbehoefte tot 2030 is een verdere planreductie vooralsnog niet nodig.

3. De leegstandsaanpak is een lokale verantwoordelijkheid met een belangrijke rol voor de 
vastgoedsector. Gemeenten wordt geadviseerd de inzet van beleid en middelen te sturen 
via de methode van de kansenkwadranten. 

4. De regionale spelregels blijven gehandhaafd (indirecte regionale sturing, jaarlijkse moni-
toring, uitwisseling kennis en ervaringen, maatwerk via de 80-20-regel).

5. Ten behoeve van de uitwisseling van kennis en ervaringen met de leegstandsaanpak 
wordt in 2015 een bijeenkomst georganiseerd voor gemeentelijke medewerkers en be-
stuurders.

Binnen de Drechtsteden concentreert de leegstand van kantoren zich vooral in Dordrecht en 
Zwijndrecht (rondom het station). In het binnenstedelijk centrumgebied van Dordrecht zijn 
de afgelopen drie jaar veel kantoren leeg komen te staan door het vertrek van een aantal 
grote organisaties (Kamer van Koophandel, Belastingdienst, arrondissementsrechtbank/mi-
nisterie van justitie, Provincie Zuid-Holland). In Zwijndrecht is de toename van de leegstand 
rondom het station beperkt gebleven. 

In Nederland is in 2014 voor het eerst meer kantoorruimte aan de voorraad onttrokken dan 
nieuw is gebouwd. Voor een deel gebeurde dat door kantoren te verbouwen tot hotels, 
woningen of centra voor startende bedrijfjes, voor een groot deel door sloop. Ook in de 
Drechtsteden zien we steeds meer voorbeelden van onttrekking van kantoren aan de voor-
raad zoals verbouwing tot woningen. Goed voorbeeld is het Tomadohuis in Dordrecht waarin 
lofts worden gerealiseerd. 

In de rapportage ‘Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2015’ (Dynamis) worden kantoren-
regio’s onderling met elkaar vergeleken. De kantorenmarktratio geeft de verhouding weer 
tussen de vraag in een bepaald jaar en het beschikbare aanbod aan het einde van datzelfde 
jaar. Aan de hand van de kantorenmarktratio wordt duidelijk of er sprake is van een gezonde 
verhouding tussen vraag en aanbod op de kantorenmarkt. Stijgt de ratio, dan liggen vraag en 
aanbod dichterbij elkaar en is sprake van een krappere markt. Daalt de kantorenmarktratio, 
dan groeit de kloof tussen vraag en aanbod. In vergelijking met andere regio’s heeft de regio 
Drechtsteden een zeer ruime kantorenmarkt. In 2014 is deze ratio voor de Drechtsteden 4%, 
het laagst van alle regio’s, landelijk is deze 14%, ter vergelijking enkele andere regio’s: Rotter-
dam 10%, Breda 21%. Door het incidentele lage opnamevolume is de kantorenmarktratio 
in de Drechtsteden van 15% vorig jaar gedaald tot 4% dit jaar. Het aanbod overstijgt de 
vraag meerdere malen. Door de schommelingen in het transactieniveau is de ratio aan forse 
schommelingen onderhevig.

Bedrijventerreinen- en bedrijfsruimtemarkt

Sinds 2000 is er in de Drechtsteden (inclusief Hardinxveld-Giessendam) in totaal 147 hectare 
aan bedrijventerrein uitgegeven. Hoe dit zich sindsdien heeft ontwikkeld is in figuur 3.8 
weergegeven. Tot 2011 vertoont de uitgifte een dalende trend, sindsdien neemt de uitgifte 
weer voorzichtig toe. In de afgelopen jaren heeft de regio te maken met een ruime  be-
drijfsruimtemarkt waardoor bedrijven die willen verhuizen en zich in de Drechtsteden willen 
vestigen eerst kijken naar het ruime aanbod aan bestaande bedrijfsruimte. Dit heeft een 
dempend effect op de terreinuitgifte.

In Dordrecht en Alblasserdam is de meeste grond uitgegeven. Samen zijn ze goed voor 115 
hectare, 80% van de totale uitgifte in de Drechtsteden. In Alblasserdam is vooral grond 
uitgegeven op Polder het Nieuwland, in Dordrecht op Dordtse Kil III en in mindere mate op 
Krabbepolder.

Begin 2015 is er in de Drechtsteden 193 hectare bedrijventerrein beschikbaar ten behoeve 
van nieuwe bedrijfsruimte. Hiervan is ruim 100 hectare direct beschikbaar en 92 hectare 
niet direct beschikbaar. Dit is inclusief het nog te ontwikkelen Dordtse Kil IV met een totale 
oppervlakte van 65 hectare. Alle gemeenten in de Drechtsteden hebben ruimte voor nieuwe 
bedrijfsruimte. Het meest in Dordrecht, het minst in Papendrecht en Hardinxveld-Giessen-
dam. Zie tabel 3.2 voor een volledig overzicht.
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Hoe verhoudt de huidige plancapaciteit van bedrijfsruimte zich tot de toekomstige vraag naar bedrijfsruimte in 
de Drechtsteden? Het totaal aan ruimtevraag tot 2030 is zo’n 110 hectare. Deze vraag bestaat uit een autono-
me regionale vraag en een bovenregionale ruimtevraag.9 De huidige plancapaciteit van bedrijventerrein van 193 
hectare is ruim voldoende om aan de totale ruimtevraag tot 2030, maar ook tot 2040, te kunnen voldoen. Het 
grote kwantitatieve verschil tussen vraag en aanbod komt door de 65 hectare nieuw te ontwikkelen Dordtse 
Kil IV. Dit nieuwe bedrijventerrein richt zich vooral op de vraag naar grootschalige bedrijfscomplexen (vanaf 
5.000 m2) uit de logistieke sector. Door een gebrek aan grote bestaande bedrijfsruimten is in deze grootteklasse 
relatief meer vraag naar nieuwbouw.

9 Ecorys (2014), Vraag-aanbod analyse Drechtsteden in het kader van versnelde ontwikkeling Dordtse Kil IV (uitgevoerd in opdracht 
van de Provincie Zuid-Holland). Uitgegaan is van het scenario Transatlantic Market.
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Landelijke trends en ontwikkelingen op de bedrijfsruimtemarkt

• De economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben geleid tot een afname 
van de behoefte aan bedrijfsruimte en gemiddeld minder vierkante meters bedrijfsruimte 
per individuele onderneming. Met als gevolg steeds meer aanbod en leegstand en een 
lager opnameniveau. 

• De verhouding tussen aanbod en vraag groeit steeds verder scheef. Een sterke verbete-
ring in deze verhouding is op korte termijn onrealistisch. Transformatie-mogelijkheden 
zijn beperkt omdat bedrijfsgebouwen doorgaans slecht aanwendbaar zijn voor andere 
doeleinden. Hierdoor zal de leegstand van bedrijfsruimte naar verwachting langjarig zijn.

• Het aandeel van de logistieke sector in de totale vraag naar bedrijfsruimte zal ook in de 
toekomst verder groeien. Door e-commerce en thuisbezorging op maat vragen neemt de 
vraag naar hoogwaardige stedelijke distributie toe. De zogenaamde ‘last mile’-distributie 
wordt omvangrijker. Hierdoor verrijzen de komende jaren aan de randen van stedelijke 
gebieden verschillende centrale distributiepunten, pick-up points en kluizen.

• Nieuwe gebruikersvraag verandert de locatievraag. Het soort gebruik en de wensen van 
gebruikers veranderen. Een bedrijventerrein wordt steeds meer een platform voor de 
verbinding van kennis en productie.

Uit de rapportage ‘Samenvatting enquête (beschikbare) bedrijventerreinen Zuid-Holland’ van 
de Provincie Zuid-Holland blijkt dat de gemiddelde gevraagde verkoopprijs voor de bedrijven-
terreinen Zuid-Holland Zuid (waarin de Drechtsteden liggen) behoort tot de laagste binnen 
de provincie. Op dit moment is de gemiddelde verkoopprijs hier (REO Zuid-Holland Zuid) 217 
euro per m2. In de andere REO’s ligt de verkoopprijs beduidend hoger: Holland-Rijnland € 
262, Haaglanden € 344, regio Rotterdam € 274.

In vergelijking met de zeer ruime kantorenmarkt staan de Drechtsteden op de bedrijfsruim-
temarkt er duidelijk beter voor. Naast de kantorenmarkten vergelijkt Dynamis ook de regi-
onale bedrijfsruimtemarkten onderling met elkaar. Zij doen hiervan kort verslag in ‘Spre-
kende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten 2015’. Uit deze rapportage blijkt dat dynamiek op de 
bedrijfsruimtemarkt in de Drechtsteden beter is dan het landelijk gemiddelde. De bedrijfs-
ruimtemarktratio van de Drechtsteden begin dit jaar is 40% tegenover 33% landelijk gezien. 
De regio’s nabij de Drechtsteden Rotterdam en Breda hebben een lagere ratio, met andere 
woorden kennen minder dynamiek op de bedrijfsruimtemarkt. 

De laatste regionale bedrijventerreinenstrategie dateert van 2007. Dit jaar wordt de bedrij-
venterreinenstrategie voor de Drechtsteden geactualiseerd. In het kader daarvan is het On-
derzoekcentrum Drechtsteden nu bezig met het maken van een monitor die de huidige 
bedrijfsruimtemarkt in de Drechtsteden inzichtelijk maakt. Dit gebeurt op een vergelijkbare 
wijze als bij de kantorenmarktmonitor die het OCD eerder dit jaar heeft opgesteld. Deze 
monitor komt dit najaar uit. Ook deze monitor toont aan dat de bedrijfsruimtemarkt in de 
Drechtsteden tekenen van herstel vertoont: toename van de opname en minder groei van 
de leegstand in 2014. De verwachting is dat deze positieve ontwikkelingen verder doorzet-
ten. De leegstand van bedrijfsruimte in de Drechtsteden is, in vergelijking met de kantoren-
markt, minder een structureel probleem. Nu de economie weer aantrekt is de verwachting 
dat veel leegstaande bedrijfsruimte, vanwege een gunstigere prijsontwikkeling ten opzichte 
van nieuwbouw, en soms met enige aanpassingen, weer in gebruik zal worden genomen.

Economisch presteren en vestigingsklimaat

Van 2011 op 2012 is het rapportcijfer voor het economisch presteren (Bureau Louter) van de 
Drechtsteden zo goed als gelijk gebleven. Koploper in de regio is Alblasserdam, gevolgd door 
Sliedrecht. Deze laatste gemeente presteerde net als Papendrecht en in mindere mate ook Al-
blasserdam beter dan in 2011. De andere gemeenten presteerden juist minder goed. We zien dit 
ook terug in de ontwikkeling van de werkgelegenheid, die in de West-Alblasserwaard beduidend 
gunstiger is dan in Dordrecht en de Zwijndrechtse Waard. Ook volgens de nieuwste cijfers van 
Louter (Toplocaties 2015) doen gemeenten als Sliedrecht en Alblasserdam het nog steeds beter 
dan centrumgemeente Dordrecht. Zowel Sliedrecht (23e) als Alblasserdam (33e) komen voor in de 
top 50. Ook enkele gemeenten in de nabijheid van de Drechtsteden presteren economisch gezien 
beter: Breda (7e), Rotterdam (13e), Gorinchem (25e) en Moerdijk (41e). 10

Bron: FGH vastgoedbericht 2015 ‘De kracht van anders kijken’ (FGH Bank, 2015)

10 Onderzoek ‘Toplocaties’ is gebaseerd op ruim 40 indicatoren, waaronder werkgelegenheid plus krimp en 
groei, nieuwbouw en bezetting van kantoren, uitgifte van bedrijventerreinen en de arbeidsproductiviteit; door 
de prestaties van gemeenten af te zetten tegen het aantal inwoners wordt zichtbaar hoe gemeenten naar 
verhouding presteren.



Naast voldoende aanbod aan aantrekkelijke en aantrekkelijk geprijsde locaties voor bedrijfs-
vestiging zijn ook andere factoren belangrijk voor het vestigingsklimaat in de Drechtsteden. 
Voorbeelden zijn bereikbaarheid, een aantrekkelijk woonklimaat en de aanwezigheid van 
voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Aan dit laatste wordt via het programma regi-
onaal arbeidsmarktbeleid gewerkt. Een aantrekkelijk woonklimaat wordt als vestigingsfactor 
steeds belangrijker. Om bewoners aan een regio te binden zijn de stedelijke voorzieningen 
cruciaal. Mede door de opkomst van internet is de bereidheid om op grotere afstand een 
baan te hebben toegenomen. De woonconsument heeft daardoor steeds meer keuze uit 
potentiële woonlocaties en wil de stedelijke voorzieningen veel dichter bij zijn huis dan zijn 
werk. De Drechtsteden hebben daarin met de uitbreiding van het winkel-, horeca- en cultu-
reel aanbod in de Dordtse Binnenstad recent een forse inhaalslag gemaakt. Dit is ook positief 
van invloed op de toeristische aantrekkelijkheid. 
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Belangrijkste bevindingen ‘Beroepsbevolking en werkgelegenheid’:  

• beroepsbevolking 148.000 (nieuwe definitie);
• totaal arbeidsplaatsen (in werkzame personen): 119.000;
• lage werkgelegenheidsquotiënt: Drechtsteden 560 banen per 1.000 inw. 15-75; Neder-

land 625;
• bruto participatie beroepsbevolking gemiddeld: Drechtsteden 70,1; Nederland 70,1;
• netto participatie iets bovengemiddeld: Drechtsteden 65,3; Nederland 64,9;
• werkloosheidspercentage iets lager dan gemiddeld: Drechtsteden 6,9%; Nederland

7,4%;
• fors negatief pendelsaldo (meer uit dan in) van 19.000 personen;
• naar schatting 59% werkzame beroepsbevolking Drechtsteden heeft een baan in de

regio, 41% buiten de regio;
• relatief veel middelbaar opgeleiden, relatief weinig hoogopgeleiden in de beroepsbevol-

king;
• veel en meer dan gemiddeld aantal banen in industrie (16.000), bouw (12.000), groot-

handel (10.000) en logistiek (8.000);
• veel, maar minder dan gemiddeld aantal banen in zakelijke diensten (15.500);
• veel, maar gemiddeld aantal banen in zorg (20.000);
• relatief veel startende bedrijven;
• overal upgrading van de gevraagde functieniveaus.

4 Beroepsbevolking en werkgelegenheid



19

Kenmerken beroepsbevolking

• Beroepsbevolking, vooral de werkende, relatief laag opgeleid. Zit m vooral in meer mid-
delbaar opgeleiden, niet zozeer in meer laag opgeleiden. Hoog opgeleiden in beroeps-
bevolking Drechtsteden 30%. Apeldoorn 32%, Zwolle 39%, Leiden 40%. Nederland 
gemiddeld 34%.   

• 43% werkzoekenden (Nww-ers) heeft opleiding onder mbo-2, maar daarin wijkt Drecht-
steden niet af van landelijk gemiddelde. Dat ligt met 47% zelfs wat hoger. Grote steden 
beïnvloeden het landelijke beeld natuurlijk wel. Maar ook in de regio’s Apeldoorn (46%) 
en Leiden (47%) ligt dit hoger dan in de Drechtsteden. In regio Zwolle is het lager (39%). 

• Hoger opgeleiden zijn in de Nww - in lijn met de totale beroepsbevolking - in de Drecht-
steden relatief wat minder vertegenwoordigd (16%), middelbaar opgeleiden relatief wat 
meer (41%).

Pendel

Er werken naar schatting per saldo 19.000 inwoners van de Drechtsteden meer buiten de re-
gio dan er mensen van buiten de regio in de Drechtsteden werken. Er is vooral veel uitgaande 
pendel naar Rotterdam/Rijnmond.   

Structuur werkgelegenheid algemeen
• meer dan gemiddeld banen vooral in bouw. Vooral natte waterbouw (o.a. Boskalis);  
• verder in groothandel en industrie, en logistiek;
• zakelijke diensten en zorg gemiddeld. Wel bepaald soort zakelijke diensten, gericht op bouw 

en industrie (ingenieurs- en technische ontwerp en adviesbureaus); 
• door de sectoren heen: maritieme cluster;
• relatief weinig in financiële instellingen en ICT. In de laatste wel diverse parels (waaronder actief 

in innovatieve zorgsystemen) en groei van het aantal bedrijven.  
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Omdat grenzen vervagen voldoet de classificatie van bedrijven in een bepaalde 
bedrijfsklasse/branche steeds minder. Met name tussen industrie, groothandel en 
zakelijke diensten vervagen de grenzen. Maar ook bijvoorbeeld tussen detailhan-
del, horeca en persoonlijke dienstverlening. Wat industrie, groothandel en zakelij-
ke diensten betreft zien we dat van oudsher industriële bedrijven in toenemende 
mate ook diensten leveren. Een mooi voorbeeld is Philips in de health en medtech 
sector. Ook in de maritieme cluster zien we dit terug. Technische groothandels 
bouwen motoren in en doen aan onderhoud en revisie. Ingenieurs- en techni-
sche ontwerpbureaus verzorgen de engineering. Daarom is het goed om meer in 
termen van de hele keten te denken dan in termen van afzonderlijke branches/
sectoren.

Relatief veel starters; veel starters zijn zzp-er

Jaarlijks zijn er in Nederland zo’n 130.000 tot 150.000 startende ondernemers. In 
de Drechtsteden fluctueert dat aantal de laatste jaren zo tussen de 1.700 (in 2012) 
en 2.300 (in 2013, +32%). In 2014 liep het aantal starters hier in de regio weer 
wat terug naar een totaal van 1.950 (-14%). Landelijk was ook sprake van een 
daling, maar die was beduidend kleiner (-4%). In het eerste halfjaar van 2015 stijgt 
het aantal starters in de Drechtsteden weer (+23%), terwijl het landelijk gelijk 
blijft. Zo’n 1,5% van alle Nederlandse starters in 2013 t/m 1e halfjaar 2015 betreft 
een starter in de Drechtsteden. Dat is iets meer dan het aandeel in alle vestigingen. 
Zo’n kwart van alle starters start in de zakelijke dienstverlening. Ook zien we veel 
starters in de bouw, de detailhandel (webshops), de groothandel en de zorg. Veel 
van deze starters zijn zzp-er.
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Overal upgrading gevraagde functieniveaus

Door de hele economie heen speelt de toenemende behoefte aan hoger geschoold perso-
neel (vanaf mbo-3/4) en een afnemende behoefte aan personeel met lagere opleidingsniveaus. 
Vooral middelbare functies tot en met mbo-2 niveau verdwijnen. Er ontstaat als het ware een 
‘zandloper economie’. In een ruime arbeidsmarkt leidt dit tot verdringing van de laagst opgelei-
den. De beleidsuitdaging voor een regio als de Drechtsteden met veel middelbaar opgeleiden in 
de beroepsbevolking is groot. Want hoe zorgen we ervoor dat de toenemende vraag van werk-
gevers naar hoger opgeleiden zoveel mogelijk ten goede komt aan de relatief veel middelbaar 
opgeleide regionale beroepsbevolking? Maar ook: hoe binden we hoger opgeleiden meer aan 
de regio? Beide zijn opgaven die door het regionaal arbeidsmarktbeleid in samenwerking met 
onderwijs en bedrijfsleven worden opgepakt.

Het CPB verwacht voor 2016 een groei van de werkgelegenheid van 1,3%. Rabobank ziet de 
werkgelegenheid in 2016 in alle regio’s groeien, met vooral groei in de zakelijke diensten, de 
bouw, de horeca en de groothandel. Maar ook in de detailhandel en de logistiek zal het aantal 
banen in 2016 toenemen. Dat verwacht ook het UWV, dat een sterke opleving van de vacatu-
remarkt voorziet, met vooral veel nieuwe vacatures in de detailhandel, de zorg (ondanks nog 
voortgaande krimp van de werkgelegenheid), de zakelijke diensten, de industrie, de horeca en 
de groothandel.

Werkgelegenheid in zorg en welzijn

De sector zorg en welzijn is met 20.000 arbeidsplaatsen (17% van alle arbeidsplaatsen) in de 
regio een zeer belangrijke bron van werkgelegenheid. Vergeleken met Nederland is het aandeel 
in de totale werkgelegenheid gemiddeld. De sector droeg tot 2011 fors bij aan de werkgele-
genheidsgroei. Tussen 2011 en 2014 is de banenmotor echter omgeslagen in krimp en daalde 
de werkgelegenheid in de Drechtsteden in de zorg en welzijn met 6,5%. 

Onder invloed van de beleidskeuzes en ontwikkelingen in de zorg verwacht het UWV nog tot 
2017 een krimp van de werkgelegenheid in de zorg, met name in de verpleging en verzorging 
en de thuiszorg.11 Vanaf 2017 kan de werkgelegenheid dan weer wat gaan stijgen. Als gevolg 
van een groeiende zorgvraag én vervangingsvraag neemt het aantal ontstane vacatures al sinds 
2014 weer toe. Naar verwachting van het UWV zet zich dit in de komende jaren verder door. 
Het UWV voorziet tot en met 2017 een gemiddelde stijging van 12% per jaar. 

Upgrading gevraagde niveaus
Bij deze ontwikkelingen is ook in de zorg sprake van een upgrading van de gevraagde niveaus. 
Steeds vaker wordt een hoger opleidingsniveau gevraagd. Werkgevers verwachten minder 
vraag naar personeel op mbo 1 en 2 niveau en voorzien juist een groter behoefte aan mbo-3 
of hoger opgeleid personeel. Ook wordt een verdere robotisering verwacht. Ook daarmee gaat 
een verschuiving gepaard van behoefte aan lager geschoold personeel naar hogere technisch- 
of ict geschoolden, niet alleen binnen de zorg zelf maar ook van de zorg naar producenten van 
(software voor) zorgrobots.         

In de zorg wordt volop geïnnoveerd. ‘Zorg ontzorgd door ICT’ is ook één van de negen pu-
bliek-private ICT-doorbraakprojecten. De ‘zorgrobot en de ‘persoonlijke virtuele assistente’ 
hebben hun intree gedaan. Diverse (ICT-) bedrijven in de regio zijn actief op het gebied van 
innovatieve alarmeringssystemen en beeldcommunicatie (zorgdomotica).   

11 UWV (2015), Zorg Sectorbeschrijving, 16 juni 2015



5 Demografische ontwikkelingen

Aantrekkelijk blijven voor alle bevolkingsgroepen als ambitie

Het raadsprogramma signaleert terecht dat een aantrekkelijke regio in balans is. We moeten 
lokaal en regionaal aan de slag om de trend dat er meer inwoners vertrekken dan er zich 
vestigen te keren. Daar komt nog bij dat vooral jongeren en hoger opgeleiden de afgelopen 
jaren zijn vertrokken. Tegelijk zien we dat de ons omringende steden wel blijven groeien en 
dat zij deze groepen aantrekken. We zetten ons dan ook in om als Drechtsteden aantrekkelijk 
te blijven voor al die verschillende bevolkingsgroepen.

De Drechtsteden, inclusief Hardinxveld Giessendam, tellen per 1.1.2015 287.000 inwoners. 
De regio ligt aan de rand van de Randstad, en behoort daarmee ook op middellange termijn 
nog tot het groeigebied qua inwonertal. De groei komt uitsluitend door de natuurlijke groei. 
Drechtsteden kennen de laatste jaren een neutraal migratiesaldo.

De vertragende groei stagneert naar verwachting rond 2030. Tussen 2015 en 2030 neemt 
de bevolking met bijna 12.000 inwoners toe tot net iets onder de 300.000. Vooral het aantal 
eenpersoonshuishoudens groeit. Wel heeft de Drechtstedenregio moeite om de jongeren 
vast te houden, mede door het grotendeels ontbreken van hoger beroeps en universitair 
onderwijs.

De toename van het aantal eenpersoonshuishoudens en de afnemende bevolkingsgroei han-
gen sterk samen met de vergrijzing. Het aantal 65-plussers neemt fors toe (met ruim 17.000), 
net als hun aandeel in de totale bevolking (van 19% naar 23% in 2030). We zien ook in de 
Drechtsteden de ‘dubbele vergrijzing’: de groep 80-plussers neemt relatief nog sterker toe. 
Meer alleenstaanden, meer ouderen betekent ook een toename van huishoudens met lage 
inkomens. De demografische ontwikkelingen in de Drechtsteden (vergrijzing en meer alleen-
staanden) hebben gevolgen, ook voor keuzes die door de zes gemeenten moeten worden 
gemaakt. Zo moeten er het komende decennium zo’n 11.000 woningen bijkomen en moet 
ondersteuning worden geboden aan hulpbehoevende ouderen die niet kunnen rekenen op 
een eigen netwerk.

Belangrijkste bevindingen ‘Demografische ontwikkelingen’ tot 2030:  

• De bevolking van de Drechtsteden blijft tot 2030 met 12.000 inwoners (4%) licht 
groeien. De verwachte groei in de Drechtsteden ligt een fractie onder het Nederlands 
gemiddelde.

• Er is vooral een toename van 65-79-jarigen en 80-plussers.
• De potentiële beroepsbevolking (15-74 jaar) neemt in omvang licht af (-2.000). 
• Het aantal huishoudens in de Drechtstedens neemt tot 2030 naar verwachting met ca. 

11.000 toe. Er is vooral een toename van oudere huishoudens (75-plussers; +8.000). 
En daardoor vooral eenpersoonshuishoudens. De woningvoorraad zal daar op moeten 
worden aangepast

• Ten opzichte van het landelijk gemiddelde wonen er in de Drechtsteden relatief veel 
mensen met een groene leefstijl (rustig leven) en relatief weinig met een rode leefstijl 
(de meest actieve leefstijl). 

Bron: uitvoeringsprogramma Drechtstedenbestuur 2014-2018
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Vergrijzing: Zwijndrecht als casus

• Tot 2018 en 2030 nemen alle oudere leeftijdsgroepen in omvang toe. Vooral de groei van 
het aantal ouderen van 85 jaar en ouder is fors.

• De woningvoorraad van Zwijndrecht bestaat voor meer dan de helft (53%) uit koopwo-
ningen, iets lager dan het gemiddelde in de Drechtsteden (56%). Deze voorraad bestaat 
voornamelijk uit eengezinswoningen. Deze woningen zijn oorspronkelijk niet toeganke-
lijk (slecht toegankelijk voor ouderen) en er valt door de gemeente moeilijk op te sturen 
om ze toegankelijk te maken.

• De woningen die verhuurd worden door overige instellingen zijn in beperkte mate toe-
gankelijk. Slechts 2% van deze woningen is toegankelijk (uitsluitend met 1 of 3 bollen, 
van Stichting Gereformeerde Zorgcentra Zuid-Holland en Nieuwe Borg Real Estate Invest-
ments BV).

• 39% van de woningen in Zwijndrecht wordt verhuurd door corporaties. Dit is hoger dan 
het percentage in de regio (32%). Dit is het aandeel waarop de gemeente eventueel kan 
sturen.

• Wel is het aandeel toegankelijke woningen van corporaties meer dan gemiddeld, maar 
daarbinnen wel veel woningen met maar één bol en weinig zeer toegankelijke woningen 
(3 of 4 bollen).

• Het aanbod toegankelijke huurwoningen is voor heel Zwijndrecht voldoende om te kun-
nen voldoen aan de toekomstige extramurale vraag, maar door oververtegenwoordiging 
van woningen met 1 of 2 bollen kwalitatieve tekorten mogelijk. Wel zijn er grote verschil-
len per wijk in het toegankelijk woningaanbod. 

• Van alle meergezinswoningen met lift (MGW+) in Zwijndrecht wordt 42% bewoond 
door 65+ huishoudens, duidelijk lager dan gemiddeld in de regio.

• Er zijn niet veel MGW+ koopwoningen beschikbaar in Zwijndrecht, terwijl hier wellicht 
wel markt voor is.

Leefstijlen in de Drechtsteden

Leefstijlen worden steeds belangrijker. Door ontwikkelingen als het verdwijnen van traditio-
nele structuren en de individualisering van relaties worden mensen steeds meer verbonden 
door hun manier van leven. Oude scheidslijnen naar religie en klasse vervagen steeds meer 
en daar komen nieuwe bindingen naar leefstijl voor in de plaats. Bijvoorbeeld mensen die erg 
actief zijn in hun vrije tijd: veel uitgaan, vaak sporten, vaak naar film of theater, vaak uit eten. 

Dat betekent dat het goed is om te weten in welke mate een bepaalde leefstijl in de regio 
vertegenwoordig is. Want inzicht in de leefstijlen van haar inwoners biedt een gemeente 
de mogelijkheid om nog beter in te spelen op het gedrag en de wensen van haar burgers. 
Wil een gemeente een bepaalde leefstijl naar zich toehalen, dan loont het om het aanbod 
van vrijetijdsbesteding op deze leefstijlgroep af te stemmen. Zo wordt een onderscheidend 
cultureel aanbod steeds meer gezien als een belangrijke vestigingsfactor. Leefstijlen worden 
op deze manier benaderd als klantgroepen. 

Bron: gebiedsscan Langer thuis in Zwijndrecht
Toelichting: Om de toegankelijkheid van de huurwoningvoorraad te registreren wordt in de Drechtsteden gewerkt 
volgens het ‘bollensysteem’. Dit model sluit aan bij de landelijk geldende indeling op basis van het Piramidemodel 
van ABF Research. Onderstaande figuur geeft deze indeling weer. Dit systeem is een verfijning op de bovenstaande 
indeling van EGW, MGW+ en MGW-. In de regel betreffen alle woningen met een toegewezen bol een MGW+ 
woning. Alle woningen met een of meer bollen noemen we in dit hoofdstuk toegankelijke woningen. Deze kunnen 
in eigendom zijn van corporaties of overige verhuurders.
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• Groene leefstijl: groepsgericht en introvert; wordt gekenmerkt door geborgenheid, zeker-
heid en rust; leidt een rustig leven; familie en buren zijn belangrijk. Overkoepelend begrip: 
bescherming;

• Gele leefstijl: groepsgericht en extravert; wordt gekenmerkt door betrokkenheid, harmonie, 
knus en traditioneel; gezin en goede sociale contacten staan centraal. Overkoepelend be-
grip: harmonie;

• Rode leefstijl: egogericht en extravert; wordt gekenmerkt door vrijheid, flexibiliteit en actieve 
leefstijl; ontplooiing en genieten zijn belangrijk. Overkoepelend begrip: vitaliteit;

• Blauwe leefstijl: egogericht en introvert; wordt gekenmerkt door ambitie, erkenning en con-
trole; werk, status en luxe zijn belangrijk. Overkoepelend begrip: controle.

Hoe groot zijn de verschillende leefstijlgroepen in de regio Drechtsteden? En worden zij in de 
Drechtsteden voldoende bediend? In de Drechtsteden wonen relatief veel mensen met een 
groene leefstijl. Van de vier leefstijlen onderneemt deze leefstijl het minst in de vrije tijd. Groene 
mensen houden het meest van rustige activiteiten. De wens van mensen met een groene leefstijl 
om meer in de vrije tijd te gaan doen, is niet heel groot. Deze groep is het meest tevreden over 
de vrijetijdsvoorzieningen in hun gemeente. Het aanbod in de regio Drechtsteden sluit het beste 
aan bij deze groep.

Drechtstedelingen met een rode leefstijl vormen de kleinste groep en zijn in deze regio onder-
vertegenwoordigd. Deze leefstijl is het meest actief in hun vrije tijd. Zij sporten het meest, gaan 
het meest uit en ook op het terrein van kunst en cultuur zijn zij het meest actief. Zij zouden 
graag nog vaker dingen willen ondernemen en (veel) meer vrijetijdsaanbod willen zien in hun 
gemeente. Zij missen, net als de overige leefstijlen, uitgaansgelegenheden het meest, maar 
ruim een kwart mist ook aanbod op het terrein van kunst en cultuur. Het huidige aanbod in de 
Drechtsteden matcht het minst met de rode leefstijl.

Drechtstedelingen met een gele leefstijl vormen de een-na-grootste groep en op de derde plaats 
staan mensen met een blauwe leefstijl. Deze laatste groep is ook licht ondervertegenwoordigd. 
Gele mensen recreëren ná de rode leefstijl het meest. Zij missen vooral wat in het aanbod 
van uitgaan en recreatie. Drechtstedelingen met een blauwe leefstijl sporten wat actiever dan 
mensen met een gele leefstijl. Zij missen, naast uitgaansgelegenheden, voornamelijk wat in het 
aanbod van sportvoorzieningen.
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Mensen met een rode leefstijl zijn belangrijk voor de vitaliteit van een gebied. De Drechtsteden 
weten deze groep minder goed te binden. Dat geldt, in mindere mate, ook voor de blauwe 
groep. Wil men deze groepen beter bedienen, dan is het belangrijk het vrijetijdsaanbod beter 
op hen af te stemmen. Met het Energiehuis, de cinema The Movies en de Kinepolis bioscoop 
en met de renovatie van Kunstmin, wordt - met een goede programmering - in een deel van 
de behoefte voorzien. En met de ontwikkeling van de Nieuwe Dordtse Biesbosch komt er meer 
ruimte om te recreëren en sporten. Hiermee krijgt het vrijetijdsaanbod in de Drechtsteden een 
forse impuls. Ook de horeca heeft zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld.
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6 Ruimte en wonen

Aantrekkelijker maken van ons gebied

Wij willen ons gebied aantrekkelijker maken voor bewoners, onder-
nemers en investeerders die onze sociale en economische structuur 
versterken. Factoren als bereikbaarheid, aantrekkelijkheid van de 
woonomgeving, sociale en fysieke veiligheid, gezondheid, onderwijs 
en cultuur bepalen waar investeringen landen. 

We willen de aantrekkelijkheid van ons leefklimaat vergroten. Daarbij 
hoort het inzetten op bereikbaarheid van de regio én het vergroten 
van de externe- en waterveiligheid. Duurzaamheid is voor ons een be-
langrijke voorwaarde om de balans tussen people, planet en profit te 
bevorderen.

Positionering Drechtsteden 

De Drechtsteden in hun omgeving
De Drechtsteden zijn via de Zuidvleugel en de Randstad onderdeel van een groter netwerk van Europese 
metropolitaanse gebieden, en verder. Het is belangrijk vast te stellen welke bijdrage de Drechtsteden kunnen 
leveren aan het versterken van dat netwerk. Met dat als uitgangspunt voor het handelen en investeren kan 
de positie van de Randstad worden verstevigd en (daarmee) ook de positie van de Drechtsteden daarbinnen.

Nederland en de Drechtsteden in Europa
Nederland heeft een internationale en open economie; in de toekomst neemt door globalisering de openheid 
van de Nederlandse economie verder toe. Volgens de ‘Structuurvisie infrastructuur en ruimte’ liggen de kan-
sen van Nederland in het internationale speelveld vooral bij de sectoren waar we nu al sterk in zijn, te weten 
Logistiek, Water, High Tech Systemen en Materialen, Life Sciences & Health, Agro & Food, Creative Industrie, 
Energie, Chemie en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Ook in cultuurhistorisch opzicht en op het gebied van 
natuur heeft ons land veel te bieden. De Drechtsteden worden in deze visie gezien als onderdeel van de ste-
delijke regio Zuidvleugel. Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de stedelijke regio’s met een concentratie 
van topsectoren is het nodig om te beschikken over een voldoende voorraad (kwalitatief en kwantitatief) 
woningen, bedrijventerreinen, kantoren en andere voorzieningen. Ook natuur, hoogwaardige landschappen 
en recreatieve voorzieningen horen daarbij.

Belangrijkste bevindingen ‘Ruimte en wonen’:  

• De Drechtsteden kunnen via de Vlaams-Nederlandse Delta, Zuidvleugel en de Randstad een bijdrage leve-
ren aan het versterken van een groter netwerk van Europese metropolitaanse gebieden.

• De woningmarkt in de Drechtsteden is relatief ruim en zal in de toekomst ruim blijven. Dit geldt vooral 
voor het relatief groot aandeel goedkope woningen, waaronder traditionele eengezinswoningen. Ook in 
de betaalbare huursector is sprake van enige overmaat in verhouding tot de doelgroep qua inkomen.

• De Drechtsteden hebben nog geen grote aantrekkingskracht dat resulteert in een positief migratiesaldo.
• De (beperkte) aantrekkelijkheid van het wonen en van de woningen in de regio komt tot uiting in een 

relatief lage gemiddelde woningwaarde.
• Het ‘weglekken’ van jongeren van 15 t/m 29 jaar is in Dordrecht een aandachtspunt.
• De Drechtsteden zijn (nog) geen voorname bestemmingsregio voor dagrecreatie.
• Het verblijfstoerisme in de Drechtsteden is de afgelopen jaren fors gegroeid; ook het toeristisch stedenbe-

zoek van Nederlanders aan Dordrecht ontwikkelt zich al enige jaren positief.
• Recentelijk zijn, sinds de Koningsdag in april, de bezoekersaantallen, zowel digitaal als aan de informatie-

balie van VVV Dordrecht, enorm toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit geldt ook 
voor het aantal groepsdagtochten.

• Het aantal passanten in de Dordtse binnenstad is, na een periode van daling, in 2014 weer toegenomen.
• De Drechtsteden kennen een goed ontwikkelde onderwijsinfrastructuur tot en met mbo-niveau. Op 

hbo-niveau is het aanbod bescheiden, universitair niveau is niet aanwezig.
• De filedruk op de grote wegen in de Drechtsteden is toegenomen, vooral op de A15.
• Toenemende tevredenheid over het openbaar vervoer in de Drechtsteden, met name over de Waterbus.

Bron: uitvoeringsprogramma Drechtstedenbestuur 2014
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De Zuidvleugel in Nederland
De Zuidvleugelpartners hebben de ambitie om een mondiaal concurrerende regio en één van 
de tien economisch krachtigste regio’s in Europa te zijn, met als kenmerken:

• een geïntegreerde productie- en diensteneconomie;
• een metropolitaan stedelijk gebied met een goede samenhang tussen de agglomeraties 

en de groenblauwe gebieden;
• een duurzame leefomgeving.

Om dit te bereiken hanteert de Zuidvleugel drie strategieën:

1. Het versterken van de samenhang tussen de productie-economie en de dienstenecono-
mie door in te zetten op Rotterdam World Port Region (inclusief Drechtsteden), Den Haag 
internationale Stad, Leiden bioscience en de Greenports. Voor wat betreft het havencluster 
onder meer door in te zetten op meer synergie tussen havengerelateerde productie- en 
diensteneconomie. En een steviger samenwerking tussen kennisinstellingen in Delft en Rot-
terdam met bedrijfsleven in de World Port Region inclusief Maritiem cluster Drechtsteden, 
gericht op valorisatie van kennis en technologische ontwikkelingen.
2. Het ontwikkelen van een samenhangend metropoliltaan gebied door het stimuleren van 
interactieve, verstedelijking en het optimaliseren van de bereikbaarheid.
3. Het stimuleren van een biobased economy, duurzame energie- en zoetwatervoorziening, 
het minimaliseren van de  gevolgen van overstromingen en aandacht voor natuur- en recre-
atiegebieden.
Bron: Ruimtelijke strategie Drechtsteden 2014

Vlaams-Nederlandse Delta

De Vlaams-Nederlandse Delta (VND) is een grensoverschrijdend verbindend netwerk, waarin 
de provincies Antwerpen, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeland en 
Zuid-Holland vanuit een gemeenschappelijk belang werken aan de duurzame ontwikkeling 
en versterking van het mondiale concurrentievermogen van de deltaregio. Vanuit deze doel-
stelling wordt kennisuitwisseling en functionele samenwerking tussen relevante partners uit-
gelokt en gefaciliteerd, in eerste instantie gericht op het versterken van de economische en 
logistieke kracht van de Vlaams-Nederlandse Delta. De Drechtsteden dragen hieraan bij door 
hun deelname in de Vlaams-Nederlandse Delta. 

De Vlaams-Nederlandse Delta heeft een uitstekende uitgangspositie om een voortrekkersrol 
te vervullen in de overgang naar een biobased economy. Onderzoekers verwachten een 
grote groei van toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Om de groeipotentie te benutten 
willen Nederlanders en Vlamingen de samenwerking op concrete thema’s intensiveren.

Ruimtelijke profielen Drechtsteden gemeenten 12

Alblasserdam: Het kleine dijkdorp op de grens van rivier en polder, is een van de meest karak-
teristieke Drechtsteden gemeenten, waar het dorpse karakter behouden is. Het profiel wordt 
enerzijds bepaald door de lange traditie van maritieme industrie aan de rivier de Noord; 
anderzijds door de tradities van de polderontginning, gekarakteriseerd door haar molens. In 
dit van oorsprong socialistische arbeidersdorp spelen ook kerk en moskee een belangrijke rol 
in het leven van de inwoners.

Bijdrage aan de regio:

• scheepsbouw;
• poort naar Kinderdijk/Alblasserwaard;
• wonen in/aan maritiem industrieel erfgoed (bijv. Mercon Kloos terrein en/of Haven Zuid);
• landgoed.
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Papendrecht: Ondernemend en zelfbewust dorp aan de rivier.
De plattegrond van het dorp is een staalkaart van honderd jaar stedenbouw. Papendrecht is 
een suburbane woongemeente met een kleine stedelijke kern. Onderscheidend in het hoog-
waardige voorzieningenaanbod dat Papendrecht herbergt, zijn de sport en het onderwijs.
Papendrecht heeft een duidelijk gezicht naar de rivier en is trots en welvarend dorp met een 
bloeiend bedrijfsleven, waaronder enkele grote internationaal opererende spelers waar de 
regio trots op is.

Bijdrage aan de regio:

• toonaangevende bedrijven in de topsector water en in de luchtvaartindustrie;
• goede verbindingen met de Alblasserwaard/het Groene Hart;
• groen balkon op het drie rivierenpunt (Slobbengors);
• voortgezet onderwijs van hoog niveau.

Sliedrecht: het langgerekte dijkdorp aan de Beneden Merwede is de bakermat van de mon-
diale baggerindustrie
Aan de rivier wordt in Sliedrecht van oudsher het geld verdiend. Dit is te zien aan de statige 
panden langs de dijk. Mede door de internationaal georiënteerde bedrijven is een pluriforme 
gemeenschap ontstaan. Tegelijkertijd heeft Sliedrecht haar dorpse karakter behouden en 
heeft zij ook een sterke band met de Alblasserwaard.

Bijdrage aan de regio:

• (beleefbare) baggersector (offshore, baggermuseum);
• poort naar Alblasserwaard/Groene Hart;
• maritiem wonen (bijv. Watertorenterrein);
• Nijverwaard als de regionale perifere detailhandelslocatie;
• groot en divers aanbod van (boven)regionale zorginstellingen.

Hendrik-Ido-Ambacht: Rustieke woongemeenschap gelegen aan de Waal en de Noord. Mid-
denin de verstedelijkte regio behoudt Hendrik-Ido-Ambacht het dorpse karakter. Het wonen 
in een groene omgeving staat centraal in Hendrik-Ido-Ambacht. Qua voorzieningen richt het 
dorp zich op haar stedelijke omgeving, waar veel binnen handbereik is.

Bijdrage aan de regio:

• groen wonen (middelduur/duur);
• maritiem verblijven (Noordoevers mix tussen maritieme bedrijvigheid en verblijfsfuncties).

Zwijndrecht: Tuin(ders)stad aan de rivier, is de stabiele basiskracht in de regio met haar grote 
aantal arbeidsplaatsen. Zwijndrecht beschikt over veel watergeboden bedrijvigheid, het ligt 
aan een diep vaarwater en de belangrijkste binnenvaartroute loopt hierlangs. Zwijndrecht is 
een levendige woongemeente, de bebouwing is zowel stedelijk als tuindorps en soms lan-
delijk. Winkelcentrum Walburg vormt de belangrijkste clustering van commerciële voorzie-
ningen, het winkelcentrum heeft een regionale aantrekkingskracht. Daarnaast is Zwijndrecht 
ook een grote gemeente, gelegen tussen de Maas en de Waal vormt de Zwijndrechtse Waard 
een recreatielandschap.

Bijdrage aan de regio:

• offshorebedrijven;
• verbinding met de Oude Maas;
• groen wonen;
• wonen aan de rivier.

Dordrecht: Kent een lange geschiedenis die bepalend is geweest voor het huidige karakter 
van de regio. De ligging op het kruispunt van handelswegen heeft de stad in het verleden 
veel welvaart gebracht. Dat is nog altijd zichtbaar in de historische binnenstad met haar 
unieke ligging pal aan het water. Het Dordrecht van vandaag is echter vooral een moderne, 
middelgrote stad; de centrumstad van de regio, met grootstedelijke voorzieningen die voor 
de gehele regio betekenis hebben. Een stad ook met een diversiteit aan wijken en inwoners, 
en met grootstedelijke problemen. Met haar ligging direct aan de Biesbosch heeft Dordrecht 
toegang tot een bijzonder en uniek natuurgebied.

Bijdrage aan de regio:

• zeehavens (overslag en chemie);
• historische binnenstad;
• verbinding met/tussen de Biesbosch(en);
• amfibische woonmilieu (Stadswerven, Wantij);
• regionale voorzieningen.
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Hardinxveld-Giessendam 13

De gemeente Hardinxveld-Giessendam is in 1957 ontstaan uit twee dorpen: Giessendam en 
Hardinxveld. De ligging aan de rivier de Merwede en aan de monding van het veenriviertje 
de Giessen, heeft de geschiedenis van beide dorpen bepaald. Het waren agrarische dorpen 
waar men zich bezig hield met visvangst, het boerenbedrijf, griend- en dijkwerk. Hardinxveld 
had een visafslag en diverse zalmrokerijen. Langzamerhand werd het agrarische karakter 
verruild voor de industrie. De metaalverwerking en scheepsbouw werd van groot econo-
misch belang. Nog steeds biedt Hardinxveld-Giessendam plaats aan internationale spelers 
in de maritieme industrie zoals Damen Shipyard. Hardinxveld-Giessendam ligt in de groene 
Alblasserwaard waar de rust en natuur centraal staat. Met haar bijna 18.000 inwoners is 
het een bescheiden gemeente, maar wel één met een breed voorzieningenaanbod op het 
gebied van recreatie, sport en cultuur.

Woningmarkt 
De Drechtsteden functioneren in belangrijke mate als één woningmarktregio. Zo is er één 
woonruimteverdelingssysteem voor de 37.000 woningen van de zes corporaties in de regio. 
Binnen de regio wordt het beleid voor het wonen onderling afgestemd. Dat geldt naast de 
corporatiesector waarmee prestatieafspraken worden gemaakt ook voor ruimtelijk beleid, 
nieuwbouw en investeringen in bestaande bouw. En in samenhang met sociaal wordt ook 
geanticipeerd op de vergrijzing en extramuralisering. Het woonbeleid is vastgelegd in de 
Woonvisie 2010-2020, Spetterend Wonen2 van december 200914.
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13 Bron: Gebiedsanalyse Jeugd: De kleur van Hardinxveld-Giessendam, Onderzoekcentrum Drechtsteden & 
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ   (2014)

14 Het woonbeleid van de regio en de actuele beleidsstukken ,zoals de Woonvisie Spetterend Wonen, de 
woonstrategie en Wonen in de Drechtsteden 2015, inclusief bijlage zijn te vinden op de website van de 
regio via deze link: http://www.drechtsteden.nl/regionale-ambities/aantrekkelijk-gebied/wonen-en-leef-
omgeving

Het motto van de Woonvisie 2010-2020 is kwaliteit verbeteren, toevoegen wat ontbreekt 
en nú doen wat nú moet. In de Woonvisie hebben de Drechtsteden doelen gesteld, die 
inspelen op de belangrijke trends op de woningmarkt. Denk daarbij aan:

• de beperktere bevolkingstoename;
• de vergrijzing;
• het feit dat steeds meer ouderen zelfstandig blijven wonen;
• een trek naar de stad.
Hoofddoel is meer woonkwaliteit en meer woonomgevingskwaliteit door meer zeggen-
schap en keuzevrijheid. Deze doelstelling is vertaald in negen subdoelen

Woonkwaliteit:

1. beter aanbod voor hogere inkomens;
2. betere kwaliteit in de sociale sector en betere spreiding;
3. meer levensloopbestendige woningen en keuzevrijheid;
4. beter aanbod voor speciale doelgroepen;
5. betere toekomstwaarde, levensloopbestendigheid, veiligheid en duurzaamheid.

Woonomgevingskwaliteit:

1. beter aanbod hoogwaardige stedelijke woonmilieus;
2. beter aanbod groene en blauwe woonmilieus;
3. herstructurering verouderde wijken;
4. versterken kwaliteit bestaande wijken.

De woonvisie geeft ook een doorkijk na 2020. In de periode 2020 tot 2030 is een bouw-
programma voor uitbreiding nodig van maximaal 2.000 à 3.000 woningen. Daarbij komt 
vervanging van zo’n 3.000 à 4.000 bestaande woningen. Het vervangingsprogramma wordt 
daarmee groter dan het uitbreidingsprogramma. Gezien de groei van het aantal ouderen zal 
er vooral vraag zijn naar gelijkvloerse woningen, zowel in appartementen als in grondgebon-
den woningen. Geschiktheid voor mensen met een handicap en de combinatie met zorg en 
welzijn nemen in belang toe.



De opleving van de woningmarkt eind 2013 heeft zich in 2014 duidelijk voortgezet. Zo-
wel in de bestaande voorraad als in de nieuwbouw zijn er meer woningen verkocht. In de 
bestaande bouw steeg de verkoop van 1.852 in 2013 naar 2.373 woningen in 2014, in 
de nieuwbouw van 265 naar 367 in 2014. Ook de prijs van de woningen is met ca. 2,8% 
gestegen, iets lager dan het Nederlandse gemiddelde van 4%. De opleving op de regionale 
woningmarkt heeft er in geresulteerd dat van veel nieuwbouwprojecten de bouw is gestart, 
zoals in Stadswerven. Op andere locaties is de planontwikkeling weer ter hand genomen 
zoals De Volgerlanden en Baanhoek-west. Voor nieuwe ontwikkelingen is de markt wel an-
ders geworden, meer kleinschalig en met een kritischer afstemming tussen kwaliteit en prijs. 
Daarnaast zijn we kritisch op het toevoegen van nieuwe ontwikkelingen, zeker als deze 
concurreren met al moeilijk lopende projecten. 

De woningmarkt in de Drechtsteden is relatief ruim en zal in de toekomst ruim blijven. Dit 
geldt vooral voor het relatief groot aandeel goedkope woningen, waaronder traditionele 
eengezinswoningen. Ook in de betaalbare huursector is sprake van enige overmaat in ver-
houding tot de doelgroep qua inkomen, onder aanname dat een deel van die doelgroep in 
de koopsector (blijft) wonen. Dit betreft met name de voorraad in Zwijndrecht, Dordrecht en 
in Sliedrecht. De woningvoorraad van Hardinxveld-Giessendam wijkt niet veel af van het ge-
middelde in de Drechtsteden. De ruim 7.000 woningen van Hardinxveld-Giessendam zorgen 
ervoor dat de totale voorraad boven de 125.000 uitkomt. De bijdrage van Hardinxveld-Gies-
sendam is dan ongeveer 5,5% van het totaal.

Trek naar de stad?

Het is de vraag in hoeverre Dordrecht als stad en Drechtsteden als regio ‘meedoet’ als stad 
die volgens het PBL als magneet, roltrap en spons inwoners aantrekt.15 

De aanleiding voor deze studie van het PBL is de trend in grotere steden en andere universi-
teitssteden dat steeds meer inwoners in de stad blijven wonen en naar de stad trekken. Een 
van de belangrijkste redenen voor de trek naar de stad is de grotere kans op werk. Het mi-
gratiesaldo is er positief. Per gemeente zijn daar overigens verschillen in. Zo trekt Den Haag 
en Eindhoven relatief veel mensen vanuit het buitenland aan (expats), terwijl het in andere 
steden zoals Rotterdam ook om MOE-landers kan gaan en jonge huishoudens die voorheen 
uit de stad trokken, maar nu er willen blijven wonen. Het stedelijk woonmilieu is echter in 
toenemende mate aantrekkelijk geworden. Het is de vraag of dat ook voor Dordrecht en 
Drechtsteden geldt. 

Hiervoor zagen we al dat de bevolkingsgroei in de Drechtsteden niet komt door migratie, 
maar uitsluitend door de natuurlijke ontwikkeling. In tegenstelling tot 5 tot 10 jaar geleden 
kent de Drechtsteden echter ook geen (noemenswaardig) negatief migratiesaldo meer. Er 
is dus wel enige revival van de stad merkbaar, echter in beperkte mate, want tot nu toe is 
er geen sprake van een (groot) positief saldo. En in vergelijking met andere regio’s die wel 
groeien door migratie is er sprake van achterblijvende groei.

De (beperkte) aantrekkelijkheid van het wonen en van de woningen in de regio wordt geïl-
lustreerd door een relatief lage gemiddelde WOZ-waarde van de woningen. De WOZ waarde 
ligt in de regio ongeveer eenzesde lager dan in Nederland. Binnen de regio is de WOZ-waar-
de in Hendrik Ido Ambacht, Alblasserdam en Papendrecht het hoogst, dit hangt samen met 
het grotere aandeel koopwoningen in die gemeenten. Net als landelijk neemt de gemiddelde 
WOZ-waarde de laatste jaren af (zie figuur 6.1)
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15  PBL De stad: magneet, roltrap en spons, bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest, 2015

Bron: Wonen in de Drechtsteden 2015

Particulier opdrachtgeverschap

Bijzonder waren de ontwikkelingen voor particulier opdrachtgeverschap: voor de waterka-
vels in Stadswerven stonden de kandidaten zelfs een aantal weken met een camper in de rij.



Wetende dat werken steeds meer het wonen volgt, maar ook dat de Drechtsteden een 
betrekkelijk kleine stedelijke regio is, is en blijft het van het grootste belang om de woon-
aantrekkelijkheid van de regio te vergroten. Zoals voor jonge, werkende en kapitaalkrachtige 
huishoudens. En in te zetten op eigen kwaliteit.16 Qua stedelijke voorzieningen zijn er door 
Dordrecht al belangrijke stappen gezet. Zo steeg Dordrecht in de afgelopen 10 jaar van 
plaats nummer 30 naar de 17e plaats op de woonaantrekkelijkheidsindex. In vergelijking met 
de Randstad en andere steden is de bevolkingsgroei in de Drechtsteden beperkt. 17 

Een aantrekkelijke stad voor jongeren?

De gemeente Dordrecht hecht veel waarde aan de aanwezigheid van jongeren in de stad. 
Jongeren zijn belangrijk voor de vitaliteit van de regio, van de stad en voor de levendigheid 
van de binnenstad. Maar uit de cijfers blijkt dat het zeer bescheiden binnenlandse vestigings-
overschot van de jaren 2000-2009 de afgelopen drie jaar is omgeslagen in een vertrekover-
schot. Er vertrekken wat meer jongeren uit Dordrecht dan dat er zich vestigen. In hoeverre 
is dit een probleem? 
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Bron:http://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/dds/up/ZowjuehJE_DEF_Woonaantrekkelijkeid_Dor-
drecht_in_de_Atlas_voor_gemeenten.pdf

Waarom is de WOZ-waarde in de Drechtsteden 16% lager dan gemiddeld in Nederland?

Los van de luxere randgemeenten nabij grote steden (denk aan Wassenaar en het Gooi), is 
dit vooral een historisch gegeven wat samenhangt met  de ontwikkeling van werkgelegen-
heid in het verleden in het noordelijke deel van de Randstad ten opzichte van de rest van 
Nederland. 

Illustratief is de Atlas voor gemeenten 2015, waar de huizenprijzen per vierkante meter in 
2014 zijn opgenomen voor de 50 grote gemeenten (pagina 234). Er zijn 13 gemeenten die 
een vierkante meterprijs hebben boven het gemiddelde van deze G50. Met name Amster-
dam springt er boven uit, verder steden als: Amstelveen, Haarlem, Utrecht, Leiden, Velsen, 
Hilversum, Delft, Haarlemmermeer, Leidschendam-Voorburg, Amersfoort  (noordelijke deel 
Randstad) en Breda en ‘s Hertogenbosch. Dit zijn de gemeenten met de hoogste vierkante 
meter prijs. Daarna volgt een grote middenmoot waaronder Dordrecht. 
Gemeenten met een relatief lage vierkante meter prijs liggen meer aan de randen van Ne-
derland, zoals Heerlen, Emmen, Lelystad en Almelo. Positief voor de Drechtsteden is daarbij 
dat in Dordrecht de ontwikkeling van de huizenprijs tussen 2004 en 2014 bovengemiddeld 
is geweest. 

16  Dit is uitgewerkt in De Drechtsteden naar morgen, pagina 28
17  Zie Rabobank, Kennis en Economisch Onderzoek, De Nederlandse woningmarkt in regionaal perspectief, 

Waar en hoe wij wonen en waarom daar, januari 2014 pagina 8



Het ‘weglekken’ van jongeren van 15 t/m 29 jaar is in Dordrecht een aandachtspunt. De 
absolute omvang van het vertrekoverschot is weliswaar niet zo groot, maar Dordrecht wijkt 
hierin wel duidelijk in negatieve zin af van vergelijkbare steden. Het gaat hierbij vooral om de 
jongste (15 t/m 19 jaar) en oudste (25 t/m 29 jaar) groep. Op basis van prognoses zien we 
bovendien dat het ‘weglekprobleem’ waarschijnlijk groter gaat worden. Het is daarom goed 
om er op tijd bij te zijn.

Waarom vertrekken jongeren?

Jongeren zijn mobiel. De levensfase van jongeren kenmerkt zich door veel veranderingen en 
keuzes. Bijvoorbeeld de keuze om te gaan werken of verder te studeren. Al deze veranderin-
gen kunnen voor jongeren een aanleiding zijn te verhuizen. Het verhuisgedrag van jongeren 
is dan ook goed te verklaren. Dat de gemeente Dordrecht (ondanks vele inspanningen de 
laatste jaren) een gering aanbod aan hoger onderwijs heeft draagt er zeker aan bij dat jon-
geren uit de stad wegtrekken.  
Maar binding is een belangrijke factor om ergens te gaan wonen. Voor Dordrecht is het 
gunstig dat veel Dordtse jongeren in Rotterdam gaan studeren. Deze jongeren hebben een 
binding met de stad, waardoor zij mogelijk terug te winnen zijn. 

Hoe behoud of trek je jongeren?

Het bieden van voldoende jongerenhuisvesting op voor jongeren aantrekkelijke locaties zoals 
in en rondom de Dordtse binnenstad is een must. Een initiatief als ‘Topkamers’ is daarvan een 
goed voorbeeld. Maar hierbij kan je ook denken aan specifiek op jongeren gerichte bouw 
in leegstaande panden (studio’s). In het voormalige verzorgingshuis Thureborg bijvoorbeeld 
wonen nu 70 studenten. Hierbij hoort ook een aantrekkelijk voorzieningenniveau voor jon-
geren. Daarin heeft Dordrecht al een forse slag gemaakt. 

Hoger onderwijs is een factor van belang, maar dit is, zo is de ervaring, voor Dordrecht niet 
zo gemakkelijk te realiseren. De vraag is dan ook in hoeverre Dordrecht hier nog op moet in-
zetten. Het is belangrijk hiervoor kansen te blijven creëren, maar hier zitten ook grenzen aan. 
Voor Dordrecht lijkt het terugwinnen van jongeren die elders zijn gaan studeren, een meer 
kansrijke strategie. Hiervoor is het aanbod aan banen, specifiek voor hoger opgeleiden, van 
belang. Een mogelijkheid is om bedrijven binnen te halen en deze te koppelen aan hogere 
onderwijsinstellingen elders, door middel van bijvoorbeeld stages. Ook het stimuleren van 
eigen bedrijfjes is belangrijk, bij voorbeeld door een aanbod van goedkope werkruimte. De 
vraag is in hoeverre hierin een rol ligt weggelegd voor de gemeente en/of voor ondernemers 
zelf. 

Er wonen 1.872 studenten wetenschappelijk onderwijs in één van de Drechtsteden en 5.609 
studenten hoger beroepsonderwijs. Ten opzichte van de provincie Zuid-Holland woont 3,0% 
van de studenten WO en 6,3% van de studenten hbo in de regio. Dit laatste is hoger omdat 
studenten hoger beroepsonderwijs minder dan studenten WO op kamers gaan, terwijl in de 
regio (Dordrecht) ook enig aanbod hbo is, waardoor studenten zich hier kunnen vestigen. In 
de afgelopen tien jaar is het aandeel studenten WO dat in de regio woont met 14% toege-
nomen, maar gemiddeld was de toename 25% in de provincie Zuid-Holland. Tegelijkertijd 
een toename van hbo studenten met 24% in de provincie en 27% in de regio. De toename 
was het sterkst in de jaren 2007-2010. Het aantal studenten van bijna 7.500 dat in de regio 
woont (maar er dus niet hoeft te studeren), is 30% ten opzichte van het totaal aantal inwo-
ners van 18 t/m 25 jaar (25.034 jongeren). Naar verwachting neemt dit aantal in de toekomst 
niet noemenswaardig toe. Door wijzigingen in de studiefinanciering is de verwachting dat 
het minder aantrekkelijk zal worden om op kamers te gaan en kan het aantal studenten dat 
in de regio blijft wonen, terwijl het elders in de provincie studeert, iets toenemen.

Ten slotte is beeldvorming van belang. Een positief imago draagt bij aan de aantrekkelijkheid 
van een stad. Het uitdragen van successen, het vertellen van positieve verhalen, maar ook 
mond-tot-mond reclame kunnen een positieve invloed hebben op het besluit van jongeren 
in Dordrecht te blijven of terug te keren naar de stad. 
Uiteindelijk is het niet alleen een kwestie van slimme en gerichte investeringen, maar ook 
een kwestie van lange adem. 

Recreatie en toerisme in de Drechtsteden

Dagrecreatie in de Drechtsteden klein in omvang en afgenomen

In 2011 waren de Drechtsteden de bestemming voor 15,2 miljoen recreatieve dagtochten.  
De regio is daarmee geen voorname bestemmingsregio voor dagrecreatie. Waar gemiddeld 
in Nederland in 2011 153 dagtochten per hoofd van de Nederlandse bevolking werden 
gemaakt, waren de Drechtsteden voor 57 dagtochten per hoofd van haar bevolking de be-
stemming. Een fors verschil in het nadeel van de regio dus, dat alleen voor het bezoek van 
evenementen minder dan 50% bedraagt.

Is er dus nog volop ruimte voor verbetering van de ‘recreatiebalans’, dit neemt niet weg 
dat de directe economische betekenis van de dagrecreatie ook voor deze regio op dit mo-
ment aanzienlijk is. De daarmee gemoeide bestedingen beliepen in 2011 een totaal van naar 
schatting € 250 miljoen, goed voor zo’n 4.400 banen (direct + indirect). 
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18 Dagtochten buitenshuis van Nederlanders in de recreatieve sfeer met een minimale duur van twee uur; 
Bron: ZKA (2012) 



Mede onder invloed van de economische crisis maar ook als gevolg van de met de opkomst 
van de nieuwe media gepaard gaande verschuiving van activiteiten buitenshuis naar bin-
nenshuis, is het aantal recreatieve dagtochten (-6%) en de daarmee gemoeid bestedingen 
(-15%) tussen 2007 en 2011 gedaald (figuur 6.2). Dit is conform de trend, maar wel een 
kleinere daling dan gemiddeld: in heel de provincie Zuid-Holland nam het aantal dagtochten 
met 13% af.19 Attracties/evenementen en vooral cultuur springen er met een toename posi-
tief uit. Gelet op de vele investeringen in culturele voorzieningen in de gemeente Dordrecht 
die onlangs zijn opgeleverd, valt te verwachten dat de positieve lijn in het aantal dagbezoe-
ken cultuur de komende jaren verder zal worden doorgetrokken. Komen alle verwachtingen 
uit, dan kan het aantal culturele dagbezoeken in de Drechtsteden groeien van 950.000 in 
2011 tot zo’n 1,5 miljoen in 2015.

Verblijfstoerisme gegroeid

Het verblijfstoerisme in de Drechtsteden is vanaf 2007 fors gegroeid (figuur 18). Het totaal 
aantal overnachtingen nam tussen 2007 en 2011 met 21% toe, het aantal overnachtingen 
in hotels, pensions en B&B met 24%.

Dit is beduidend gunstiger dan gemiddeld in de provincie Zuid-Holland en landelijk:

• hotelovernachtingen: Zuid-Holland -3%, Nederland +1%;
• groepsaccommodaties: Zuid-Holland -33%, Nederland -16%;
• campingovernachtingen: Zuid-Holland -3%, Nederland -10%.

Voor een onbekend deel gaat het daarbij overigens ook om zakelijke overnachtingen. Met 
de uitbreiding van het aanbod (o.a. Van der Valk en veel nieuwe B&B’s in Dordrecht) en de 
door de VVV gesignaleerde toename van het aantal binnenlandse en buitenlands toeristen 
mag worden verwacht dat de groei zich ook tussen 2011 en 2015 zal hebben doorgezet.20
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19  ZKA (2012), op cit
20  Zeer waarschijnlijk volgt in 2016 een nieuwe meting

Bron: ZKA, bewerking OCD   Bron: ZKA (2012)   



Toeristisch stedenbezoek Nederlanders aan Dordrecht al jaren in de lift

Het toeristisch stedenbezoek aan Dordrecht (alle bezoeken van buiten de stad, ongeacht 
de verblijfsduur) zit al jaren in de lift. In 2011 was dit gegroeid tot 2,4 miljoen bezoeken op 
jaarbasis. Recent zien we ook hier onder invloed van de economische crisis wel een lichte 
teruggang. Dordrecht doet het ook al jaren beter dan het gemiddelde. De vooruitzichten zijn 
op zich positief. De nieuwe culturele voorzieningen en de Saturn zullen voor meer bezoekers 
van buiten de stad zorgen. De verwachting is dat de boven gemiddelde groei daarmee zal 
doortrekken.

Onlangs heeft het VVV het bericht naar buiten gebracht dat in de maand augustus van dit jaar de 
bezoekersaantallen, zowel digitaal als aan de informatiebalie een enorme stijging zien ten opzich-
te van vorig jaar. In augustus zijn er 14.620 bezoekers aan de informatiebalie van VVV Dordrecht 
geweest. Dat is een toename van bijna 5.000 bezoekers ten opzichte van augustus vorig jaar. Ook 
in de maanden juni (2.500 meer) en juli (1.500 meer) waren er al veel bezoekers aan de balie. 
Wat verder ook opviel was dat zelfs de campings de hele zomer vol waren in tegenstelling tot 
voorgaande jaren. De website van VVV Dordrecht is in augustus 33.019 keer geraadpleegd. Dat 
zijn bijna 11.000 bezoekers meer dan in augustus 2014. Ook het aantal groepsdagtochten is toe-
genomen, ruim 90 meer dan in augustus vorig jaar. Deze positieve ontwikkelingen zijn duidelijk 
het gevolg van de Koningsdag die eerder dit jaar in Dordrecht is gehouden.
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Passanten in de Dordtse Binnenstad

Sinds 2013 neemt het winkelbezoek aan de Dordtse Binnenstad weer toe. Dat zien we 
duidelijk in figuur 6.6: 2014 ligt overal duidelijk boven 2013. Waarbij opgemerkt dat op 
Achterom/Bagijnhof geen camera’s hangen. Dat is echter wel het gebied waar het nu juist de 
afgelopen tijd drukker is geworden. Figuur 6.7 geeft aanvullend een beeld van de zondagen. 
Het effect van de instelling van de wekelijkse koopzondagen is duidelijk zichtbaar.

Aantrekkingskracht Biesbosch

Het aantal bezoekers aan het dagrecreatiegebied de Hollandse Biesbosch en het Biesboschcentrum 
is stabiel te noemen. In totaal bezoeken rond de 1 miljoen mensen jaarlijks het recreatiegebied en 
zo´n 125.000 mensen het Biesboschcentrum. 
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Onderwijs

De Drechtsteden kennen een goed ontwikkelde onderwijs-
infrastructuur tot en met mbo-niveau. Op hbo-niveau is het 
aanbod bescheiden, universitair niveau is niet aanwezig. Hier-
onder enkele kerncijfers.

In het middelbaar en hoger onderwijs zien we een flinke afname van het aantal mbo bol-studenten. Het aantal mbo 
bbl- en hbo-studenten is daarentegen (licht) gestegen in de regio.

Op mbo-niveau kent de regio een goed ontwikkelde onderwijsinfrastructuur gericht op (maritieme) techniek, be-
staande uit ‘reguliere’ opleidingen bij Da Vinci, het CIV-maritiem waarin Da Vinci samenwerkt met het STC Rotter-
dam en een netwerk van bedrijfsvakscholen via Metalent. De Duurzaamheidsfabriek speelt in dit geheel eveneens 
een belangrijke rol. Binnen het Techniekpact zet de regio in op meer kiezen voor techniek (vmbo), leren in de 
techniek (mbo en doorlopende leerlijnen vmbo-mbo en mbo-hbo) en werken in de techniek.
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Bereikbaarheid en mobiliteit 

Een goede bereikbaarheid van de regio Drechtsteden is één van de 
voorwaarden voor een economisch sterke regio. Gezien de ligging 
hebben de Drechtsteden in potentie een goede bereikbaarheid met de 
auto en het openbaar vervoer. Deze goede bereikbaarheid komt in ge-
vaar door de toenemende filedruk op de grote wegen en het mogelijk 
verliezen van de IC-status van Dordrecht-centraal.

In 2011 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden een aantal sub-
jectieve bereikbaarheidsindicatoren gemeten. Om te kijken hoe de 
bereikbaarheid (en knelpunten) van de regio Drechtsteden zich heeft 
ontwikkeld is het onderzoek in 2013 en 2015 herhaald. De voornaam-
ste conclusies:

De regio Drechtsteden scoort op vrijwel alle bereikbaarheidsindicato-
ren een voldoende. Tussen de scores zit wel een behoorlijk verschil. 
Het hoogste cijfer is een 8,1 (bereikbaarheid buurt vanaf de snelweg) 
en het laagste cijfer een 5,9 (doorstroming op de A15 richting Gorin-
chem). Deze indicator vertoont een negatieve ontwikkeling. 

Uit objectieve cijfers blijkt dat de filedruk tussen Ridderkerk en Go-
rinchem tussen 2013 en 2014 fors is toegenomen (Zie overzicht File 
top50 van VID). De bereikbaarheid van de Dordtse binnenstad had in 
2013 nog de laatste score. De waardering hiervoor is gestegen van een 
5,7 naar een 6,1. Hiermee behoort het nog wel steeds tot de verbe-
terpunten.

De regio heeft tevens een hoop sterke punten. Het meest tevreden zijn 
de inwoners over de bereikbaarheid van de buurt vanaf de snelweg en 
de bereikbaarheid van gemeentelijke voorzieningen per fiets. Gevolgd 
door de bereikbaarheid van de buurt per auto. Deze drie indicatoren 
stonden ook in 2013 in de top 3 van sterke punten. De bereikbaar-
heid van andere Drechtstedengemeenten met de waterbus kan hieraan 
worden toegevoegd.

Tabel 6.1 geeft een overzicht van alle indicatoren met de uitkomsten van de metingen in 2011, 2013 en 2015. 
Naast de al eerder genoemde bereikbaarheid van de Dordtse binnenstad met de auto neemt ook de tevredenheid 
over het openbaar vervoer toe. De tevredenheid over de bereikbaarheid van de andere Drechtstedengemeenten 
met het openbaar vervoer, en dan met name met de waterbus, lijkt zich positief te ontwikkelen. Deze positieve 
ontwikkeling zien we ook terug in het aantal gebruikers van de Waterbus in de Drechtsteden. Na toevoeging van 
een aantal haltes is het aantal gebruikers in 2014 voor het eerst toegenomen.



De Drechtsteden in de File top 50 2014
• A15, Gorinchem-Ridderkerk bij Hardinxveld-Giessendam:

23e plek met 53.862 kilometerminuten (in 2013 51e plek met 33.916 kmmin)
• A15, Ridderkerk-Gorinchem bij Sliedrecht-West:

24e plek met 52.539 kmmin (in 2013 27e plek met 51.945 kmmin)
• A16, Breda-Rotterdam bij ‘s-Gravendeel:

27e plek met 48.715 kmmin (in 2013 55e plek met 31.713 kmmin)
• A15, Ridderkerk-Gorinchem bij Papendrecht:

31e plek met 46.184 kmmin (in 2013 79e plek met 24.889 kmmin)
• A16, Rotterdam-Breda bij ‘s-Gravendeel:

34e plek met 45.939 kmmin (in 2013 61e plek met 29.544 kmmin)
• A16, Rotterdam-Breda bij Ridderkerk-Noord:

39e plek met 42.444 kmmin (in 2013 48e plek met 35.240 kmmin)
• A15, Ridderkerk-Gorinchem bij Sliedrecht-Oost:

42e plek met 38.553 kmmin (in 2013 60e plek met 30.378 kmmin)

Bron: Verkeersinformatiedienst (VID)

Conclusie: op basis van dit overzicht kan worden vastgesteld dat de filedruk in de 
Drechtsteden tussen 2013 en 2014 duidelijk is toegenomen.

Brede Doel Uitkering 

De brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) is een specifieke uitkering aan 
provincies en de drie grote steden, waarmee zij de exploitatie van het regionale 
openbaar vervoer en regionale projecten op het gebied van infrastructuur, veiligheid 
en mobiliteitsmanagement kunnen financieren. De uitkering wordt via de provincie 
in de regio (Drechtsteden) geïnvesteerd en bestaat uit twee onderdelen: 1. kleine 
infrastructuur, en 2.openbaar vervoer, waterbus. MerwedeLingeLijn en bus.
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Zorg

Meerderheid bewoners Drechtsteden redt zich op eigen kracht
De Drechtsteden gemeenten zijn sociaal net zo sterk als de gemiddelde Nederlandse ge-
meente. De meerderheid van de bewoners redt zich prima op eigen kracht. Een klein deel, 
4%, niet. Dat zijn 8.000 Drechtstedelingen. In totaal denkt 3% niet te kunnen terugvallen 
op hun netwerk. Nu is het gelukkig zo dat de bereidheid om te helpen/zorgen voor naasten 
groter is dan de inschatting van de hulpbehoevende zelf. Dit heeft te maken met vraagver-
legenheid. Hoe ga je hiermee om?

Ook in de Drechtsteden zijn diverse wijkteams actief. Sommige Drechtstedengemeenten 
hebben geen wijkteams, maar zetten hun welzijnsorganisatie gerichter in. Altijd dichter bij 
de leefwereld van hun bewoners. Veel welzijnsorganisaties in de Drechtsteden werken al 
met netwerkbijeenkomsten rondom de cliënt. En dit is een goed middel om de bereidheid 
in kaart te brengen. Het directe risico zit bij mensen zonder netwerk of een klein netwerk. 
Interventies zijn hier moeilijk omdat deze groep lastig te bereiken is. Wel zien we nu al dat 
professionals veel beter weten wat er speelt bij bewoners.

Sturen op actief burgerschap mogelijk?
In de Drechtsteden is veel aandacht voor actief burgerschap. Burgerinitiatieven worden ge-
stimuleerd. Dat staat in de beleidsplannen. Echter, in de praktijk komt dat stimuleren niet 
altijd van de grond: hoe vind je de (juiste) initiatieven? en wat betekent ‘stimuleren’ eigen-
lijk? Meer bijsturend beleid is nodig om de scheefheid in burgerinitiatieven (deels) te com-
penseren. Al zien we ook in de Drechtsteden al goede voorbeelden. Steeds meer worden 
bewoners of bepaalde doelgroepen bewoners benaderd om mee te denken aan de voorkant 
van beleid.

Uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (Verhoeven 2013) blijkt dat met meer 
hulp van professionals en met budget voor initiatieven ook meer migranten, lager opgelei-
den en jongeren in actie komen. Daarnaast is het goed om op te merken dat de gerichtheid 
van actieve burgers op de eigen ‘soort’ geen onwil is, maar men weet niet zo goed hoe de 
brug te slaan.

Wat helpt vrijwilligerswerk succesvol te laten zijn?
Een derde van de Drechtstedelingen is actief als vrijwilliger en 12% zet zich actief in voor de 
buurt. Ook is er nog steeds bereidheid méér te doen. Toch is dit geen garantie voor succes. 
De nieuwe vrijwilliger wil niet voor lange tijd gebonden zijn. Ontplooiing is voor de vrijwil-
liger steeds belangrijker. Bij vrijwilligerswerk in de zorg/ondersteuning is dit niet altijd even 
makkelijk te doen. Daar streeft men bovenal naar duurzaamheid van ondersteuningsarran-
gementen. Genoeg vrijwilligers met veel tijd, een goede gezondheid, goede buurtbinding 
en ervaring met organisatorische taken is belangrijk. In de Drechtsteden wordt nu in diverse 
pilots bekeken wat men kan overlaten aan vrijwilligers en wat niet. Die opbrengsten uit de 
praktijk kunnen vrijwilligerswerk succesvol laten zijn. Of de kosten van ondersteuningsar-
rangementen lager zijn, is belangrijk, maar ook aandacht voor het mogen en kunnen van 
vrijwilligerswerk. Dit vergt iets anders van de rol van professionals, bijvoorbeeld: bemiddelen, 
burgers uitnodigen om activiteiten op te zetten, zorgen voor de organisatie en continuïteit 
van taken in stand houden.
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Bron: uitvoeringsprogramma Drechtstedenbestuur 2014-2018

Zorg en (zelf)redzaamheid van onze inwoners

Gemeenten krijgen in het kader van de ‘drie decentralisaties’ (drie D’s) met ingang van 1 
januari 2015 meer taken en verantwoordelijkheden op het gebied van werk en inkomen, 
maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. De centrale thema’s van de drie D’s, zijn de 
inzet op meer eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van burgers, de terugtreden-
de overheid en forse bezuinigingen. De eigen kracht van de burger en zijn netwerk, staat 
centraal. 

De nadruk verschuift van beperkingen die mensen ondervinden, naar wat mensen nog wel 
kunnen. Inmiddels is door de zes gemeenteraden van de Drechtsteden besloten dat de GR 
Drechtsteden verantwoordelijk wordt voor de Participatiewet en de maatwerkvoorzieningen 
Wmo 2015. Voor de jeugdhulp geldt dat de regiogemeenten samenwerken op het schaal-
niveau van Zuid-Holland Zuid.

7 Sociaal



Regionale prognoses 2016 

In oktober publiceerde Rabobank de studie Regionale economische prognoses 2016, met daarin 

een beschrijving van de regionale verschillen voor wat betreft de productiegroei, de 

werkgelegenheidsgroei en de werkloosheid in de veertig Nederlandse regio’s. Daaruit blijkt onder 

meer dat Zuidoost-Zuid-Holland, de regio waar Drechtsteden in ligt, een hoger dan gemiddelde 

groeipotentie heeft. 

De regionale prognoses zijn gebaseerd op onze macro-economische visie en onze meest recente 

sectorprognoses. Voor Nederland als geheeld verwachten wij in 2016 een groei van 2¾% van de 

productie en een groei van 1½% van de werkgelegenheid (zie ‘Totaal’ in figuur 1). De 16 

onderscheiden sectoren in figuur 1 wijken daar in verschillende mate van af. Vooral van de zakelijke 

diensten, maar ook van de bouw en de groothandel verwachten wij veel in 2016. Een groot belang 

van sectoren met een hoge groeiverwachting heeft een positief effect op de groeiverwachting voor 

een regio. Een groot belang in de regionale economie van de zakelijke dienstverlening is dus gunstig, 

een groot belang van de zorg of de overheid is minder gunstig. 

Figuur 1: Sectorprognoses 2016 

De sectorstructuur van Drechtsteden wijkt behoorlijk af van die van Nederland als geheel (figuur 2). 

De transportsector, de bouw en vooral de groothandel zijn veel groter dan landelijk het geval is. In 

termen van werkgelegenheid is ook de industrie relatief groot, terwijl de toegevoegde waarde in die 

sector beperkt is. Dat duidt op een relatief hoge arbeidsintensiviteit en kan het gevolg zijn van 

kleinschaligheid. Voor de groeiverwachtingen in 2016 is vooral de groothandel erg gunstig. In die 

sector verwachten we namelijk een groei van de toegevoegde waarde van 3,5%. Voor Drechtsteden 

als geheel bedraagt de groeiprognose voor de toegevoegde waarde 2,9%, voor de werkgelegenheid 

1,5%. Binnen de regio bestaan wel verschillen (tabel 1). Alleen Dordrecht komt onder de landelijke 

groeiverwachting uit. 
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Figuur 2: Sectorstructuur Drechtsteden toegevoegde waarde en werkgelegenheid i.v.m. Nederland 

Tabel 1: Prognoses per gemeente 
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Opdracht 

Aan dhr. mr. G.J. Jansen 

Van Drechtstedenbestuur 

Onderwerp Opdracht tot bestuurlijke bijdrage aan een sociaaleconomische analyse 
Drechtsteden  

Datum Vastgesteld in het Drechtstedenbestuur van 3 september 2015 

Opdracht voor een sociaaleconomische analyse Drechtsteden 

Aanleiding en achtergrond 
Gedeeld gevoel van urgentie om de stand, identiteit en ontwikkelkansen van de Drechtsteden scherp te analyseren, focus in activiteiten aan te brengen en te voorzien 
van een concrete agenda. Deze gevoelde urgentie komt voort uit de retraite van het Drechtstedenbestuur van 21-22 mei jl. en de collegeconferentie van 24 juni jl. waar 
de volgende probleemstelling is gedeeld. 

Probleemstelling 
De Drechtsteden kennen een forse sociaaleconomische opgave. In cijfers en grafieken scoren de Drechtsteden net gemiddeld of dalen (negatief) op thema’s in het 
sociaaleconomische domein.  

In zowel de retraite van het Drechtstedenbestuur als de collegeconferentie is dit scherp duidelijk geworden. Het Drechtstedenbestuur concludeert in zijn conferentie: 
"Concluderend wordt de noodzaak voor een indringende sociaaleconomische analyse onderschreven om op basis daarvan een eenduidig en scherp profiel voor de regio 
te formuleren en agenda’s te maken, te acteren en daarbij ook niet-strategische onderwerpen weg te houden van de regionale bestuurlijke en politieke tafels, sturing te 
geven aan de realisatie van de strategische prioritaire opgaven voor de regio, zelfbewust partnerschappen met het bedrijfsleven en met andere overheden aan te gaan." 

Ingrediënten zijn er wel in de regio: 
- er is een “slogan”: Maritieme topregio” 
- er is een economische visie Drechtsteden 
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- er is een visie op de arbeidsmarkt 
- er is een rMJP (regionaal Meerjarenprogramma Drechtsteden 2014-2018) 
- er zijn objectieve data 

Vraagstelling 
Gevoeld wordt dat er een onvoldoende actieve en gerichte agenda op regionaal niveau wordt gevoerd. En daarmee is ook het gevoel ontstaan van onvoldoende focus, 
versnippering op een veelheid aan thema's, ontoereikende aanzet tot concrete activiteiten, onvoldoende 'dragen' van de identiteit en visie, alsook van geringe 
betrokkenheid van de samenleving en de stakeholders.  

Uit de probleemstelling is de behoefte ontstaan aan onderbouwing van die ingrediënten, met: 
- Wat zijn kernopgaven, waar liggen kansen – analyse 
- Welke opgaven hangen samen, zijn onderling afhankelijk en worden deze relaties voldoende erkend en benut (Chinese muren tussen beleidsterreinen?) – 

samenhang en synergie 
- Welke dossiers zijn het waard middelen en capaciteit in te zetten – focus 
- Wat zijn politieke, bestuurlijke en ambtelijke sturingsmogelijkheden – samenwerking en sturing 

Daarop is de volgende behoefte gedefinieerd. 
- Behoefte is aan kennis wat nu daadwerkelijk te verstaan mag zijn onder het maritieme profiel van de Drechtsteden, inclusief ondersteunende dienstverlening en hoe 

sterk de regio daarin is. 
- Behoefte is aan onderbouwing waarmee de kracht en kernkwaliteiten van de regio worden gevoed en gedragen.  
- Behoefte is aan vergroting van de kennis van de sectoren en domeinen in de Drechtsteden, als basis voor de bepaling welke sectoren en domeinen prioriteit zouden 

moeten hebben, gezien o.a. de effecten op de mate van aantrekkelijkheid van de regio (in vestiging, werken, wonen, verblijven) 
- Behoefte is aan onderbouwing of in de huidige agenda van de Drechtsteden die zaken in uitvoering worden genomen die optimaal bijdragen aan identiteit, kracht en 

positie van de Drechtsteden  

Beoogd resultaat 
Deze opdracht heeft tot doel te verkrijgen: 
- een objectieve 'röntgenfoto' met de stand van de Drechtsteden 
- een sociaaleconomische analyse op de kernkwaliteiten van de Drechtsteden, met een middellange termijn doorkijk, alsook inzicht in de (onderlinge) 

afhankelijkheden, het sturings- en beïnvloedingspotentieel, en duiding van succes- en faalfactoren 

Om dit als voeding te gebruiken voor: 
- het onderbouwen van het urgentiegevoel focus aan te brengen en in te zetten op verbetering van de sociaaleconomische situatie van de Drechtsteden 

En, in samenhang met het rMJP, te komen tot: 
- de prioritaire agenda voor de Drechtsteden 
- een helder, passend profiel en sterke identiteit van de Drechtsteden 
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Traject 
Het gehele traject valt met de vraagstelling en het beoogde resultaat in drie deelfases uiteen. Deel één omvat de datavergaring, deel twee spiegeling van het uit de 
datavergaring verkregen beeld, als voeding voor de te formuleren analyse en aanbevelingen, met daarna in deel drie de formulering van de prioritaire agenda.  

A: 'röntgenfoto' -  sociaaleconomische analyse – schets van de Drechtsteden 
1. Verdieping / nadere omschrijving van wat wordt verstaan onder het profiel van de Drechtsteden als maritieme topregio en daarbij duiding van de mate van

afhankelijkheid van de regio van dat profiel (en in welke onderdelen / kernkwaliteiten), en de positie van de Drechtsteden als schakel op de as Rotterdam –
Antwerpen. Belangrijk punt van aandacht is de potentieel aanstaande uitbreiding van de Drechtsteden met Hardinxveld-Giessendam. In de onderzoeks-, analyse en
afstemmingfases moet dan ook zeker deze gemeente worden meegenomen.

2. Schets van een (beperkt) aantal andere regio's en/of gemeenten met duiding van hun inzet op hun profiel en kernkwaliteiten, met als doel inzicht te verkrijgen in
succesvolle, werkbare tactieken en methodieken (succesfactoren) in andere regio’s en gemeenten, om deze te kunnen benutten als richtinggevend element voor
bepaling van de succesfactoren van de Drechtsteden.

3. Analyse van de relevante sociaaleconomische thema's en kernkwaliteiten van de Drechtsteden. In de analyse moet ook een middellange termijn doorkijk worden
gegeven (periode 5-10 jaar).

In eerste aanzet, de röntgenfoto, zou inzicht moeten worden gegenereerd op de volgende overkoepelende thema's: aantrekkelijkheid van de regio, economie, 
arbeidsmarkt en wonen (als randvoorwaarde voor de eerste thema's), en vestigings- en innovatieklimaat, en de volgende meer specifieke thema's:  
- economie en arbeidsmarkt: functionaliteit en toekomstbestendigheid bedrijventerreinen (analyse van aanbod, status al dan niet verouderd, mate van schaarste in 

de topsegmenten, verbinding tussen gemeenten, ontwikkeling natte/droge terreinen), functionaliteit en toekomstbestendigheid kantoorlocaties, koopstromen 
(effecten winkelaanbod, duiding effecten nabijheid Randstadsteden), zorgsector (werkgeverspotentieel, duiding van zorgketen en verwevenheid daarvan in de 
regio ook met andere thema's), aantrekkelijkheid voor innovatief ondernemerschap;  

- wonen en aantrekkelijkheid van de regio: bereikbaarheid/mobiliteit als randvoorwaarde voor aantrekkelijkheid van de regio, aantrekkelijkheid voor jongeren, 
onderwijsklimaat/voorzieningen (effect van ontbreken hoger onderwijs, potentieel agv nabijheid andere regio's met hoger onderwijs), cultuur en cultuurhistorische 
voorzieningen. 

4. Mr.. Jansen benut de data en analyses en ook de schetsen van de succesfactoren van andere regio's/gemeenten voor een eerste duiding van de (onderlinge)
afhankelijkheden ruimtelijk-economisch en de dossiers waarop de Drechtsteden als overheid invloed/sturing op uit kunnen oefenen. Verwacht mag worden dat op
basis hiervan huidige aannames en beelden worden bevestigd, dan wel ontkracht, en zullen ook verwonderpunten opkomen.

Zonder op datavergaring en analyse vooruit te willen lopen, wil het Drechtstedenbestuur meegeven dat naar hun inzicht de volgende clusters nader onderzoek en 
analyse waard zijn:: 
- maritieme cluster: wat zijn de kernkwaliteiten van het maritieme cluster, welke thema’s en subthema’s zijn aan het maritieme cluster verbonden, wat is mate van 

onderlinge verwevenheid en welke mogelijke crossovers zijn te benoemen net zoals bij maritime meets aerospace? (zie ook deel 1 van deze fase van het traject) 
- zorgsector: wat is het belang van de sector als grote werkgever in de regio, wat is het belang van de zorgketen en van ontwikkelingen van nieuwe zorgconcepten 

en zijn de vragen in en van de zorgsector te koppelen aan andere thema’s 
- positionering van de Drechtsteden als essentiële en volwaardige schakel op de as Rotterdam – Antwerpen en welke ontwikkelkansen zijn in die positionering te 

benoemen en e benutten? 
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- werkgelegenheidsontwikkeling op de middellange termijn en wat is de betekenis daarvan voor de regio? 
- wonen: hoe verhoudt de huidige woningvoorraad zich tot de toekomstige vraag? 

5. Op basis hiervan zal het onderzoek in aantal kerndossiers worden ingeperkt, waarvan wellicht nog nadere analyse nodig is voor mr. Jansen om te komen tot de
uiteindelijke schets van de Drechtsteden en zijn aanbevelingen daarbij.

Resultaat van deze fase A moet tweeledig zijn 1) gedegen analyse van de specifiek benoemde thema's en 2) formulering van een schets van de Drechtsteden, als 
opmaat voor deel twee van de opdracht.  

B: spiegeling van de schets van de Drechtsteden met Drechtstedenbestuur en colleges 
Toetsende, open gesprekken van mr. Jansen met het Drechtstedenbestuur en met de individuele colleges over de schets van de Drechtsteden, als voeding voor mr. 
Jansen voor zijn uiteindelijk te formuleren analyse en aanbevelingen.  

C: profiel en sociaaleconomische analyse en prioritaire agenda Drechtsteden 
Op basis van de analyse en schets van de Drechtsteden formuleert en presenteert mr. Jansen zijn aanbevelingen aan het Drechtstedenbestuur. Daarin wordt ook 
specifiek gevraagd niet 'alleen' de cruciale opgaven voor de Drechtsteden te benoemen, maar daarbij ook in te gaan op de daarbij de naar het oordeel van mr. Jansen 
essentiële randvoorwaardelijke elementen (in termen van samenwerking, keuzes maken en keuzes dragen, en onderlinge afhankelijkheden in die cruciale opgaven).  

Vanuit deze aanbevelingen formuleert het Drechtstedenbestuur vervolgens in concept het handelingskader: de prioritaire agenda met daarin benoemd de cruciale 
opgaven voor de Drechtsteden.  

Aandachtspunten 
Bij deze opdracht is wel een aantal aandachtspunten relevant, die zowel in deel één als in deel twee en drie, maar zeker ook in de uitvoering van de uiteindelijke 
prioritaire agenda van belang zullen zijn en daarom ook in deze opdracht zijn benoemd.  
- Het maken van keuzes (focus aanbrengen) betekent ook dat er zaken geschrapt worden. Dat vergt (regionaal) bestuurlijk draagvlak en moed. 
- Het is van het grootste belang dat de noodzaak (sense of urgency) gevoeld en gedragen wordt door alle bestuurders van de Drechtsteden. 
- Het is van het grootste belang dat het duidelijk is waar regio en lokale activiteiten elkaar versterken; ze kunnen elkaar namelijk ook verzwakken.  
- Een uitgebreid (en daarmee langdurig) onderzoekstraject is niet gewenst en kan zelfs gelegenheid geven voor het wegblijven van keuzes maken en doorpakken. 

Analyse en schets moeten natuurlijk wel op basis van data, maar centraal moeten staan: inzet op inhoud, koers en 'wat gaan we doen'. 
- De sociaaleconomische foto móet tot concrete aanbevelingen leiden. 

Planning 
Voor de verschillende fases wordt de volgende planning voorzien. 
- fase A: 'röntgenfoto', sociaaleconomische analyse en schets van de Drechtsteden: afronding uiterlijk eind september 2015 
- fase B: spiegelgesprekken van mr. Jansen met Drechtstedenbestuur en de zes colleges: oktober 2015 
- fase C:  

• formulering van aanbevelingen door mr. Jansen: gereed eind oktober 2015

• presentatie van de aanbevelingen door mr. Jansen aan het Drechtstedenbestuur: begin november 2015

• formulering door het Drechtstedenbestuur van de concept-prioritaire agenda: november 2015 (tijdig vóór 26 november 2015)
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- raadsconferentie 5 november 2015: presentatie van analyse en schets van de Drechtsteden en zo de raadsleden meenemen in de stand en ontwikkelkansen van de 
Drechtsteden en meenemen in het gevoel van urgentie van de bestuurders (op een later moment zal de prioritaire agenda met de raadsleden worden besproken) 

- collegeconferentie 26 november 2015: presentatie van zijn aanbevelingen door mr. Jansen en presentatie en bespreking van de concept-prioritaire agenda van het 
Drechtstedenbestuur 

Organisatie van het traject 
- Bestuurlijk opdrachtgever is het Drechtstedenbestuur.  
- Ambtelijk opdrachtgever is dhr. Van Bijnen, secretaris/directeur GRD. 
- Er zal een Stuurgroep functioneren, bestaande uit mr. Jansen, en vanuit het Drechtstedenbestuur de portefeuillehouders dhr. Verheij (Netwerkbestuur), dhr. Van de 

Burgt (Arbeidsmarkt), dhr. Korteland (Economische profilering), dhr. Tanis (Ruimtelijke-Economische ontwikkeling) en dhr. Van Bijnen. 
- De datavergaring is belegd bij het Onderzoekcentrum Drechtsteden. De secretaris/directeur GRD is eindverantwoordelijke voor de aansturing van het OCD en 

daarmee voor de kwaliteit, juistheid en tijdigheid van de te leveren data.  
- Voor de schets van succes- en faalfactoren uit een aantal andere regio's en/of gemeenten wordt een afzonderlijke opdracht gegeven aan PwC, in het verlengde van 

de presentatie van dit consultantsbureau in de retraite van het Drechtstedenbestuur over de kracht van stedelijke regio's. PwC wordt ook gevraagd een externe toets 
uit te voeren op de datavergaring door het OCD. 

- De ambtelijke projectleiding is belegd bij mw. Van den Ban en mw. Buchinhoren (regisseurs Bureau Drechtsteden). Zij dragen zorg voor de ondersteuning van mr. 
Jansen en de Stuurgroep, alsook voor de algehele projectaansturing, inclusief de feitelijke contacten met het OCD en PwC. Secretariaatsondersteuning wordt 
voorzien binnen de trits Bestuur en Netwerk van bureau Drechtsteden. Verder wordt voor de projectleiding een ambtelijke klankbordgroep gevormd met het 
bureauhoofd Bureau Drechtsteden, de regisseurs Bureau Drechtsteden en de voorzitters van de Netwerk-MT's Economie, Ruimte en Sociaal.  

Procesafspraken 
- In een afzonderlijke overeenkomst zijn de afspraken vastgelegd over de financiële vergoeding aan mr. Jansen. 




