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Samenvatting
In deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de wijze waarop de
gemeente Dordrecht in 2013 op bovenlokaal en regionaal niveau inzet zal plegen
om de in het collegeprogramma verwoorde ruimtelijk-economische doelstellingen
de komende collegeperiode te realiseren.
De inzet is gericht op 4 pijlers:
1. profilering van de stad Dordrecht in het kader van het nationale
Topsectorenbeleid;
2. een Dordtse impuls ter bevordering van de externe veiligheid en leefbaarheid;
3. de verbetering externe bereikbaarheid;
4. een stimulans voor de vrijetijdseconomie.
In het voorjaar van 2012 (17 januari 2012) heeft u een raadsinformatiebrief over
de inzet van de gemeente Dordrecht ontvangen op het bovenregionale ruimtelijke
economisch domein. Intussen hebben we op diverse onderdelen voortgang geboekt
en resultaten bereikt. Over een aantal concrete resultaten bent u separaat
geïnformeerd via raadsinformatiebrieven. Een voorbeeld is de brief van december
over de oprichting van een ROM-Zuidvleugel en de participatie daarin van
Dordrecht/Drechtsteden. Verder hebt u informatie ontvangen over de
samenwerking met de provincie bij de realisatie van de Nieuwe Dordtse Biesbosch,
over de inzet op het waterdossier (MARE en Delta Life) en over de voortgang op
het dossier University College en EcoShape. Regionaal heeft u meer informatie
ontvangen over de voortgang van de bovenregionale inspanningen in het kader
van economie en arbeidsmarkt en de externe veiligheid.
1. Wat is de aanleiding?
In het strategisch document "Oor voor de stad, oog voor de toekomst" heeft het
college de ambitie aangegeven om op een aantal dossiers de komende jaren
bovenregionaal/nationaal te excelleren. Op meerdere fronten tegelijk wordt inzet
gepleegd. Primair kiest de gemeente Dordrecht daarbij de insteek dat bij
bovenregionale zaken de samenwerking wordt gevonden met de andere
Drechtsteden gemeenten. Met 1 boodschap staan we samen sterk bij de provincie,
het Rijk en Europa. In het verlengde van de regionale inzet, kiest de gemeente
ervoor op een aantal onderwerpen die specifiek de stad Dordrecht aangaan extra
accent te leggen. Over deze inzet wordt u in deze brief geïnformeerd. De brief
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geeft u de stand van, informeert u over de behaalde successen en de inzet in
2013.
2. Wat willen we bereiken?
Wij willen in onze regio inzetten op een vitale ruimtelijk-economische structuur,
waarbij we voor onze stad volop werkgelegenheid en groei kunnen behouden. De
kracht van stad en regio wordt sterk bepaald door de aanwezigheid van een
maritieme sector. Deze sector kent een groot verdienvermogen, nationaal en
internationaal. In onze regio zijn ruim 8000 bedrijven, zowel grote als kleine
bedrijven, actief in deze sector, en zij zorgen voor veel werkgelegenheid. Een
vitale economische sector zorgt voor een aantrekkelijk regio, waar bedrijven en
mensen graag zijn. Het verstreken van deze structuur kunnen we als Dordrecht en
Drechtsteden niet alleen. We kiezen ervoor om actief de samenwerking te vinden
met onze partners, in de Zuidvleugel van de Randstad, en met de partners in
West-Brabant en Zeeland (DelTri en Zuidwestelijke Delta). Samen met de regio
werkt de gemeente aan de uitvoering van en samenwerkingsagenda, die de regio
Drechtsteden heeft gesloten met de provincie Zuid-Holland. Deze afspraken
vormen voor ons een belangrijk kader: zij helpen ons de vitale regio vorm te
geven.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Vanuit Dordrecht hebben we u aangegeven op een 4-tal domeinen extra accent te
leggen: de investering in een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor kennis en
innovatie, de externe veiligheid, een goede bereikbaarheid (aansluiting A16/N3),
het bevorderen van de vrijetijdseconomie, met name in de verbinding tussen
binnenstad en de Dordtse Biesbosch. In 2012 hebben we op deze 4 speerpunten
de volgende resultaten geboekt:
- In het economisch domein hebben we met succes een plek weten te
verwerven op de economische agenda Zuidvleugel. We hebben door deze
samenwerking in 2012 ruim 1 miljoen euro van de provincie ontvangen voor
extra investeringen in innovatie en kennisinfrastructuur in onze stad (bijdrage
EcoShape, innovatietrajecten maritieme industrie in de Duurzaam heidsfabriek,
LNG en het University College). U bent over deze ontwikkeling separaat
geïnformeerd op regionaal niveau (investeringsprogramma economie en
arbeidsmarkt).
- Dordrecht is - in het kader van de uitvoering van deze economische agenda benaderd om deel te nemen aan de oprichting van de Regionale
Op deze manier behoudt onze
Ontwikkelings Maatschappij Zuidvieugel.
stad aansluiting bij de inzet van het toekomstige Europees en
Rijksinstrumentarium ter bevordering van regionale economie. Vanuit de
middelen die we vanuit deze ruimtelijk-economische strategie hebben
gereserveerd is een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie van de ROM van
- In een gezamenlijke lobby met provincie Zuid-Holland en de regio WestBrabant, is het gelukt de Minister van I&M te bewegen extra maatregelen te
nemen ter vergroting van de externe veiligheid (motie van Veldhoven,
juni 2012). Het gaat hierbij om maatregelen die veiligheid op het spoor
vergroten en zorgt voor extra capaciteit voor omleidingen.
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- Op het terrein van de bereikbaarheid hebben we in 2012 een actieve lobby
ingezet om de intercit ykw alit eit van Dordrecht op orde te houden. Eind
januari 2013 heeft Dordrecht de oprichting van de Lage Landen Lijn
ondersteund, een gezamenlijk initiatief voor een dagelijkse verbinding tussen
Den Haag en Brussel, met een tussenstop in Dordrecht. Dordrecht was gastheer
van een startbijeenkomst. In antwoord op het initiatief heeft het Ministerie van
I&M twee weken later tijdelijk de intercityverbinding hersteld. Voor de
bereikbaarheid van de stad voor het gemotoriseerd verkeer is de knoop A16/N3
van groot belang. Binnen de Westelijke Dordtse Oever wordt dit voorjaar
bestuurlijke afspraken gemaakt met de partners over de realisatie van de
noodzakelijk maatregelen.
- In het najaar 2012 hebben we met succes een akkoord kunnen bereiken met de
provincie over samenwerking bij de ontwikkeling van de Nieuw e Dordtse
Biesbosch, een gebiedsontwikkeling die onze regio een extra impuls kan geven
ter stimulering van de vrijetijdseconomie. Vanuit Dordrecht (programma
levendige binnenstad) loopt een onderzoek naar de stimulering van de
toeristisch-recreatieve benutting van de historische binnenhavens in Dordrecht,
door verbetering van de infrastructuur. Het gaat om aanlegplaatsen e.d.
- Samen met de 4 Randstadprovincies, de 4 grote steden en de G32 hebben we
als Dordrecht meegewerkt aan het opstellen van een lobbystr at egie richting
Brussel om extra ondersteuning van de EU te verkrijgen bij de realisatie van de
strategische agenda van Dordrecht. Er zijn concrete verbindingen gelegd met de
kennisagenda (EcoShape, University College) en de waterveiligheids agenda
(MARE/Delta Life).
Deze successen konden niet tot stand komen zonder actieve samenwerking in
netwerken. We trekken hierin samen op met de regio Drechtsteden, en zoeken
aansluiting met de agenda's van de Zuidvleugel van de Randstad en de regio WestBrabant. In 2012 hebben we ervoor gekozen de Alliantie met West-Brabant op te
schalen naar DelTri niveau. We treffen elkaar op inhoud in het Platform DelTri, in
vooroverleg voor de Vlaams Nederlandse Delta en in spoorzaken.
Tot slot zullen we vanuit de gemeente, aansluitend bij onze reguliere prioriteiten
en samen met partners, een pro-actieve agenda ontwikkelen richting Europa. Naar
verwachting zal eind dit jaar een nieuwe EU begroting worden vastgesteld waar
ook kansen liggen voor medefinanciering van grote regionale transities. Focus zal
hierbij liggen op innovatie, onderwijs-arbeidsmarkt en een duurzame
energietransitie. U wordt hierover later dit jaar separaat geïnformeerd.
De navolgende kaart geeft een overzicht van de reikwijdte van de diverse
samenwerkingsverbanden.
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Voor 2013 blijven de 4 prioriteiten onverkort van kracht. We proberen voor deze
prioriteiten de onderstaande concrete resultaten te bereiken, aanvullend op de
inzet die we al samen met de gemeenten in Drechtstedelijk verband organiseren:
Prioriteit 1: Bevordering van de profilering van de stad Dordrecht in het kader van
het Toosectorenbeleid van het rijk en de economische agenda Zuidvleugel
- Oprichting van een ROM Zuidvieugel waar de stad Dordrecht mede namens de
regio actieve participatie kent. In het voorjaar zal samen met het regionale
bedrijfsleven een verkenning plaatshebben over de vraag welke vorm van
deelname wenselijk wordt geacht.
- In actieve samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam,
zullen we
investeren in de lobby voor een verbetering van het vestigingsklimaat in de
regio. Via de regionale agenda zal in 2014 de versterking van de acquisitie en
promotie centraal staan. Voor de stad Dordrecht zoeken we naar een betere
samenwerking in de gezamenlijke strategie richting provincie, rijk en EU, waar
het gaat om externe veiligheid en bereikbaarheid.
- Ook in 2013 staat aandacht voor de innovatiekracht van de
deltatechnologie centraal. Onze regio is een laboratorium voor experimenten
met water en waterveiligheid. In 2013 hopen we onze kennisuitwisseling in het
kader van MARE voort te zetten in Delta Life. Ook zullen we samen met Delft en
Rotterdam actief kennis uitwisselen, en onze eigen innovaties, buiten onze regio
promoten. Samenwerking zal worden ingezet vanuit de uitvoering van het
valorisatieprogramma deltatechnologie, dat met Europese middelen wordt
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uitgevoerd. Uiteraard zal het maken van een start met de voorbereiding van het
University College met het profiel water hierbij ook helpen.
Prioriteit 2: De lobby op het terrein van externe veiligheid en leefbaarheid rond
goederenvervoer
- In 2013 blijven we - in overleg met onze partners in de Zuidvleugel en WestBrabant - nauwlettend volgen of de minister van I&M de vastgestelde motie van
Veldhoven (zie boven) gaat uitvoeren.
- Via DelTri start een onderzoek in Europees verband ("Ten-T") naar de
leefkwaliteit rond het spoor. Onderzocht worden ook de boog bij Meeteren" en
de "Vezaboog" (Vlissingen-Antwerpen). Realisatie ervan zal de externe veiligheid
in ons gebied vergroten.
Prioriteit 3: Verbetering externe bereikbaarheid
- Onverminderd blijft ook de inzet voor het verbeteren van de bereikbaarheid via
openbaar vervoer van kracht. We blijven als Dordrecht daarbij inzet plegen op
het handhaven van een intercity verbinding tussen Breda en Dordrecht, en bij
voorkeur ook een snelle verbinding met Schiphol en Brussel.
- Op dit moment zijn we volop in onderhandeling met de provincie en
Rijkswaterstaat over de realisatie van de ontsluiting van Dordtse Kil IV en het
havengebied, in samenhang met de verbetering van het knooppunt A16 - N3.
U wordt deze maanden separaat geïnformeerd over de voortgang in deze
onderhandeling. Een oplossing lijkt in zicht, en maakt het mogelijk volledig
uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken in 2009 voor de ontwikkeling
van de Westelijke Dordste Oever.
- In 2013 wordt de belangrijke toegangsweg tot het Zeehavengebied de Mijlweg
verbreed naar 2x2 rijstroken. Eind dit jaar is de ontsluiting van en naar de A16
met Louter Bloemen, de Zeehavens en de Dordtse Killen vanuit het noorden
gegarandeerd. De werkzaamheden zijn gestart.
Prioriteit 4: Stimulans vrijetijdseconomie
Afgelopen jaar hebben op initiatief van de provincie Zuid-Holland diverse
organisaties elkaar gevonden in de ambitie om een regionaal
investeringsprogramma tot stand te brengen rond de zogenaamde Waterdriehoek.
Deze Waterdriehoek verbindt het water de iconen Kinderdijk, de Biesbosch en de
historische stad Dordrecht, zowel fysiek als mentaal.
Deze partijen willen krachten bundelen en initiatieven in samenhang tot elkaar
ontwikkelen. Samen vormen ze de uitvoeringscoalitie voor de Waterdriehoek. Ze
gaan het commit ment aan om "hun" deel van het programma te realiseren en zijn
bereid daarin te investeren. De "startcoalitie" bestaat uit Aquabus, de Stichting
Werelderfgoed Kinderdijk, het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, de
gemeenten Dordrecht en Molenwaard, de regio Drechtsteden, de provincie ZuidHolland, Dordrecht Marketing en VVV Zuid-Holland Zuid.
De basis van het investeringsprogramma wordt gevormd door de zogenaamde
verbindende projecten:
1) vervoer over water;
2) recreatief routenetwerk;
3) ontsluiting en promotie.
Pa g i n a 5 / 6
t'lodel brief actieve informatie

Datum

26 maart 2013

Ons kenmerk

SO/974269

Daarnaast zijn er verschillende projecten verbonden aan de iconen van de
waterdriehoek, te weten:
4) Werelderfgoed Kinderdijk;
5) Nationaal Park De Biesbosch;
6) Dordrecht als verbindende (cultuurhistorische) centrumstad.
Elk van deze projecten kent een zelfstandig "uitvoeringspakket", gekoppeld aan
een zelfstandige business case". Rond deze projecten worden coalities gesmeed
met publieke en private partijen.
De deelnemers aan de uitvoeringscoalitie voor de Waterdriehoek financieren het
proces om te komen tot een investeringsprogramma. Dit budget is vastgesteld op

Medio 2013 zal een programmadocument voor de Waterdriehoek worden
opgeleverd waarin de gezamenlijke ambities als samenhangend
uitvoeringsprogramma in beeld worden gebracht en worden vertaald naar concrete
uitvoeringsprojecten en investeringen. Vanuit Dordrecht zullen we hier een actieve
bijdrage leveren om meer bedrijven te interesseren voor investeringen in onze
stad, en aldus meer bezoekers te krijgen.
4. Wat mag het kosten?
Net als in 2012 heeft het college met uw goedkeuring in 2013 een bedrag van
hierboven beschreven. In 2012 is hiervan uiteindelijk de helft uitgegeven. Een

5. Bij deze raadsinformatiebrief horen de volgende bijlagen:
N.v.t.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wthouders
de secretaris
de burdmeester
/ 1

M.M. van der Kraan
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