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Voorgesteld besluit

1. Kennisnemen van het voorstel voor de campusontwikkeling Leerpark in het kader
van de uitwerking van de regionale groeistrategie, met als onderdeel de
dóórontwikkeling van de Duurzaamheidsfabriek.
2. Instemmen met uitwerking van een startnotitie voor de concretisering van de
campusontwikkeling Leerpark.
Samenvatting

In september 2016 heeft uw raad ingestemd met het voorstel op de dóórontwikkeling
van de Duurzaamheidsfabriek, waarbij is afgesproken dat in het voorjaar 2017
(kadernota 2018) door uw raad een nieuwe afweging wordt gemaakt over de
toekomstige bijdrage van de gemeente in de exploitatie van de
Duurzaamheidsfabriek.
De dóórontwikkeling van de Duurzaamheidsfabriek maakt deel uit van de
groeistrategie van de Drechtsteden. Een van de sleutelprojecten van de regionale
groeistrategie waarover afspraken worden gemaakt met de provincie Zuid-Holland en
een mogelijk te vormen regiofonds, is onze regionale ambitie van de
campusontwikkeling Leerpark. De plannen hiervoor zijn ook positief ontvangen
tijdens de themabijeenkomst van de Drechtraad over de groeistrategie van 13 mei jl.
In de bijlage treft u de eerste conceptuele verkenning aan. Komende maanden vindt
op basis van deze verkenning de marktconsultatie plaatst. Eerste toets moment
hiervoor is de deelname van de gemeente Dordrecht aan de landelijke vastgoedbeurs
Provada, eind mei aanstaande.
Met uw raad is afgesproken om voorstellen te doen voor de inhoudelijke en financiële
dóórontwikkeling van de Duurzaamheidsfabriek. We hebben aangegeven ernaar te
streven om het tekort in de exploitatie verder terug te dringen en zo mogelijk op
(korte) termijn naar nul te brengen. We zetten in op het vergroten van de
betrokkenheid van bedrijfsleven en regio bij de Duurzaamheidsfabriek. Hiervoor is de
afgelopen maanden samen met het Da Vinei College en het bedrijfsleven een
concreet actieplan opgesteld.
In maart van dit jaar hebben wij u al het voorstel gedaan tot herfinanciering van de
lening, gebruikmakend van de historisch lage rente op dat moment. Uw raad heeft
hiermee ingestemd. Deze nieuwe hypotheek heeft er voor gezorgd dat de jaarlijkse
financieringslast fors is teruggedrongen.
Inleiding

Op 27 september 2016 heeft uw raad ingestemd met het voorstel voor de
dóórontwikkeling en het verbeteren van de exploitatie van de Duurzaamheidsfabriek.
Op basis van het geschetste ontwikkelperspectief hebben wij uw raad voorgesteld om
in het voorjaar 2017 een plan aan uw raad voor te leggen voor de inhoudelijke en
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financiële dóórontwikkeling van de Duurzaamheidsfabriek, met als doel de exploitatie
van de fabriek op termijn zo sluitend mogelijk te maken.
Onderdeel van de voorgestelde maatregelen was en is het vergroten van de
betrokkenheid van de regio en het bedrijfsleven bij de programmering en exploitatie
van de Duurzaamheidsfabriek.
Afgelopen maanden is samen met het Da Vinei College en het bedrijfsleven gewerkt
aan een actieplan voor de dóórontwikkeling van de Duurzaamheidsfabriek en het
vergroten van de inbreng van het bedrijfsleven en de regio. Het voorstel daarvoor
gaat samen met de professionalisering van de beheerorganisatie en het
accountmanagement (aansturing, dienstverlening en inzet van onderwijs).
a) Vergroten inbreng bedrijfsleven
Door diverse bedrijven wordt stevig geparticipeerd in de Duurzaamheidsfabriek: door
het huren van ruimte, het beschikbaar stellen van een machinepark, installaties en
door het samenwerken met onderwijs en andere bedrijven in projecten. In geld
uitgedrukt gaat het om substantiële bedragen. Gekoppeld aan toenemend gebruik
door bedrijfsleven van de vierde verdieping worden er extra inkomsten gerealiseerd.
Sinds begin dit jaar is de ruimtebenutting sterk toegenomen door het aantrekken van
een tweetal start-ups (met support vanuit het regionale MKB-Katalysatorfonds) en
uitbreiding van de testfaciliteiten in de Duurzaamheidsfabriek. Daarnaast is de
verwachting dat de sector Techniek en Media samen met het bedrijfsleven
uitbreidingen realiseert op de tweede verdieping voor het Smartlab. Dit alles vindt
plaats in samenhang met toevoeging van het Lexlab, welke nu nog is gevestigd op de
vierde verdieping van de fabriek. Ook vindt er uitbreiding plaats van het
besturingsplein en het plein voor aandrijftechniek met onder andere de
Industriestraat 4.0 van Festo met techniek en de trainingsfaciliteit van een
windmolenturbine. Het bedrijf Festo is een wereldmarktleider op het gebied van
automatiserings- en sturingstechniek.
Met de bestaande en nieuwe faciliteiten ontstaan ook in toenemende mate
mogelijkheden voor aanhaking van het bedrijfsleven voor trainings- en
opleidingsvragen. Centraal daarbij staat het concept "leven lang ontwikkelen" en het
robuust investeren in employability. Door regionaal hierin te blijven investeren
vergroten we niet alleen de kansen van het arbeidspotentieel in onze regio, ook voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar zorgen we ook voor duurzame
inzetbaarheid van personeel bij bedrijven.
Zeker met de snelheid waarmee de ICT/technologische ontwikkelingen zich opvolgen
met de kennis en vaardigheden die daarvoor vereist zijn, wordt dit steeds
belangrijken Uiteindelijk zal dit ten goede komen van de economische
concurrentiepositie en een toekomstbestendige groei bedrijven. Daarnaast biedt de
Duurzaamheidsfabriek een kennisplatform voor allerlei vragen van bedrijven rond
testmogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen en productiemogelijkheden.
Bovenstaande laat zien dat de (financiële) inbreng van het bedrijfsleven ook vooral
terugkomt in de inhoudelijke vraagstukken en projecten en niet alleen in de
commerciële verhuur van ruimten. De voorgestelde maatregelen die In het actieplan
worden gedaan in de verandering van de lay-out van de vierde verdieping, staan dan
ook ten dienste van de doelstelling om de fabriek (nog) beter geschikt te maken voor
het faciliteren van events, (commerciële) trainingen onderlinge ontmoeting tussen
bedrijven onderling en het onderwijs. Een goed voorbeeld voor een dergelijk initiatief
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is het voornemen van jachtenbouwer Slob uit Papendrecht en scheepsfabriek De
Waal uit Werkendam om in de Duurzaamheidsfabriek door het Da Vinei College de
interne trainingen voor het personeel te laten verzorgen.
Naast bovengenoemde deelname van bedrijfsleven in (innovatie)projecten en
programma's en het bieden van de test- en experimenteerfaciliteiten is er behoefte
om het bedrijfsleven ook meer te betrekken bij de governance van de
Duurzaamheidsfabriek. Dit laatste zal vorm krijgen door de oprichting van een
Adviesraad Bedrijfsleven voor de Coöperatie Leerpark. De bedrijven worden in deze
Adviesraad actief deelnemer in dóórontwikkeling van de Duurzaamheidsfabriek. In de
Adviesraad overleggen zij daarover met de bestuurders van de Coöperatie Leerpark
(eigenaar van de Duurzaamheidsfabriek), de wethouder van de gemeente Dordrecht
en de voorzitter van het College van Bestuur van het Da Vinei College.
b) Vergroten betrokkenheid regio
Ook onze inspanningen om de betrokkenheid van de regio bij de dóórontwikkeling
van de Duurzaamheidsfabriek te vergroten, laten zich op een aantal fronten
terugzien.
Als onderdeel van de regionale groeistrategie en een te vormen regiofonds voor
investeringen regionale sleutelprojecten, wordt gewerkt aan het concept voor
campusontwikkeling Leerpark. Het belang om te blijven investeren in de
kennisinfrastructuur en ook de employability, tevens van mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt en daarmee een nieuw perspectief te bieden op werk en participatie
in de samenleving, wordt breed gedragen.
Belangrijkste doelstelling van de campusontwikkeling is om de betekenis van het
Leerpark met de Duurzaamheidsfabriek als open innovatiecentrum in het netwerk van
het bedrijfsleven te vergroten.
De Duurzaamheidsfabriek verbindt en creëert daarmee netwerken tussen bedrijven,
leaderfirms, MKB en startups in de regio. Om deze positie in de regio te kunnen
uitbouwen zijn investeringen nodig in de gebiedsontwikkeling. Investeringen gericht
op de fysieke infrastructuur, een startup/incubation faciliteit, en de rechtstreekse
aansluiting van het Leerpark samen met het Gezondheidspark met een station op het
spoornet. Onderdeel van de volgende stap in de campusontwikkeling is dan ook de
ontwikkeling van een nieuw gebouw direct naast de Duurzaamheidsfabriek waar het
HBO zich kan vestigen en waarmee tegelijkertijd een voor het bedrijfsleven
representatief entree gemaakt kan worden voor de vierde verdieping van de
Duurzaamheidsfabriek.
Ook zoeken we aansluiting op de woonagenda en verstedelijkingsopgave voor de
regio. Voorstel is om te kijken om aan de zuidzijde van het Leerpark een
beeldbepalende woontoren (90-100 meter) te realiseren, die tegelijkertijd qua
architectonische uitstraling het gebied vanaf de N3 markeert.
De eerste conceptuele uitwerking voor de campusontwikkeling Leerpark treft u in de
bijlage van dit voorstel aan en zal komend jaar verder worden uitgewerkt.
Voorts wordt met de uitvoering van het MKB-Katalysatorfonds een stevige verbinding
gelegd met de faciliteiten van de Duurzaamheidsfabriek. Met (mede) ondersteuning

en projectfinanciering vanuit het fonds zijn een tweetal startups gehuisvest in de
Duurzaamheidsfabriek en werken een aantal bedrijven samen met het onderwijs aan
test- en prototype ontwikkeling.
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De bedrijven Damen Shipyards, Boskalis en Fokker vanuit de Economie Development
Board (EDB) werken aan de opstart van een Joint Academy, met het idee om
500 jonge talenten uit de eigen organisatie een gezamenlijk opleidingsprogramma
aan te bieden. Samen met de Board wordt nog verkend of dit programma vanuit het
Leerpark, de Duurzaamheidsfabriek, gefaciliteerd kan worden. Hetzelfde geldt ook
voor de ontsluiting van de diverse bedrijfsscholen in de regio.
Voorts zijn er ideeën van de EDB om vanuit de nabijheid van het Gezondheidspark
met zorg, techniek, sport en het overkoepelende thema positieve gezondheid, een
verbinding te maken met het uitbouwen van het onderwijsaanbod op het Leerpark,
zowel op MBO-4, HBO als WO niveau. Ook deze plannen zullen komende maanden
vanuit de EDB verder vorm moeten krijgen. Een belangrijk gegeven daarbij is dat de
"beslissers" van de betrokken partijen/bedrijven ook in de Board zijn
vertegenwoordigd en kunnen zorgen voor versnelling.
Doelstelling

Met dit voorstel geven we invulling aan de met uw raad gemaakte afspraak om in het
voorjaar 2017 een actieplan te leveren voor de dóórontwikkeling van de
Duurzaamheidsfabriek met meer inbreng (programmatisch, inhoudelijk én financieel)
vanuit het bedrijfsleven en de regio. Tegelijkertijd beogen we in het kader van de
regionale groeistrategie de betekenis van het Leerpark in de regio te vergroten. Dit
doen we met de plannen voor de campusontwikkeling Leerpark en door deze te
verbinden met de initiatieven van de EDB.
De dóórontwikkeling van de Duurzaamheidsfabriek en campusontwikkeling Leerpark
zijn mede gericht zijn op het versterken van het concurrerend vermogen van de
bedrijven in de regio (vooral ook MKB) nu en in de toekomst.
Argumenten

Met dit voorstel beogen we de volgende stap te zetten in de dóórontwikkeling van de
Duurzaamheidsfabriek. De Duurzaamheidsfabriek krijgt in de regio steeds meer de
positie van een open innovatiecentrum, waar bedrijven (onderling) en samen met
onderwijs kunnen testen, ontwikkelen en prototypen. Het vormt daarmee een
belangrijke pijler onder de versterking van de concurrentiepositie van de
bedrijfsleven in onze regio en daarmee het werkgelegenheidsaanbod.
Kanttekeningen en risico's

Omstreeks de tweede helft van dit jaar moeten op basis van de groeistrategie deze
afspraken met de Provincie Zuid-Holland over de campusontwikkeling en de
investeringsbijdrage concreet worden. Ook de markttechnische haalbaarheid moet
nog worden getoetst. We betrekken dit bij de uitwerking van de startnotitie.
Kosten en dekking

Het streven is en blijft om op korte termijn te komen tot een kostendekkende
exploitatie, zonder aanvullende gemeentelijke (basis)bijdrage. Het tekort van de
Duurzaamheidsfabriek is voor 2017 geraamd op € 130.000,-, voor 2018 op
€ 46.500,-. Het tekort is daarmee beduidend lager dan de jaren daaraan
voorafgaand. In 2019 moet de exploitatie sluitend zijn.
Voorts starten we dit jaar met de uitwerking van een startnotitie voor de
campusontwikkeling. Dekking van de daarvoor benodigde (ambtelijke) inzet vindt
plaatst vanuit het regionaal Meerjarenbeleidsprogramma, onderdeel economie.

Pagina 4/5

Datum

30 mei 2017

Ons kenmerk

SO/1862697

Duurzaamheid

De activiteiten die plaatsvinden in de Duurzaamheidsfabriek dragen bij uitstek bij aan
de Duurzaamheidsdoestellingen van stad en regio.
Communicatie en inclusief beleid

Op 13 mei jl. is in het kader van de regionale groeistrategie en de sleutelprojecten
reeds met de Drechtraad gesproken over de plannen voor de campusontwikkeling
Leerpark. Het belang om te blijven investeren in de employability en een leven lang
leren, het verbinden van onderwijs en bedrijfsleven en het stimuleren van
ondernemerschap werd breed gedragen.
Vanuit het regionaal belang en de te maken afspraken over de groeistrategie stellen
wij dan ook voor om naast uw raad ook de Drechtraad actief te informeren over de
vervolgstappen voor de campusontwikkeling Leerpark.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Komende maanden willen we benutten om het concept voor de campusontwikkeling
Leerpark binnen de regionale context van de groeistrategie en de initiatieven (of:
werkstromen) van de EDB verder uit te werken in de vorm van een startnotitie. Deze
bieden wij u nog voor het einde van dit jaar aan. Tegelijkertijd zullen we ook de
gemeentelijke deelname aan de vastgoedbeurs Provada eind mei benutten om de
eerste ideeën zoals die in de verkenning zijn uitgewerkt in de markt te toetsen bij
potentiële investeerders/beleggers.
Bijlagen

- ontwerp besluit
- concept Campusontwikkeling Leerpark Dordrecht

M.M. van der Kraan
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