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Voorgesteld besluit

1. De Startnotitie Campusontwikkeling Leerpark vast te stellen, met daarin de
nadere concretisering van de vervolgstappen uit het in september 2017 door uw
raad vastgestelde ambitiedocument;
2. ten behoeve van de uitwerking van de campusontwikkeling voor 2018 een
voorbereidingskrediet van € 75.000,- beschikbaar te stellen specifiek ter
voorbereiding van de ontwikkeling van het deelgebied 6c ten behoeve van het
concept Maakfabriek. Deze kosten te dekken vanuit de toekomstige opbrengsten
uit de grondexploitatie.
Samenvatting

Eind september heeft de gemeenteraad ingestemd met het ambitiedocument voor de
campusontwikkeling Leerpark. U heeft ons college gevraagd om de ontwikkelrichting
verder te concretiseren in de vorm van een startdocument. Dit startdocument is
vervolgens de basis om, met alle partijen die betrokken zijn/worden bij de
ontwikkeling van het Leerpark, de volgende stap te zetten.
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/incubatie 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 van waaruit Hbo-opleidingen kunnen
starten en waarmee tegelijkertijd een nieuwe entree gemaakt kan worden voor de
vierde verdieping van de Duurzaamheidsfabriek. Ook zien we kansen om nog steviger
de verbinding te maken met de zorginnovatie en opleidingen van het Albert
Schweitzer Ziekenhuis op het Gezondheidspark. Daarbij kunnen verschillende
sectoren ook van elkaar leren en gebruik maken gemeenschappelijke testfaciliteiten
die de Duurzaamheidsfabriek biedt.
De campusontwikkeling is stevig verankerd in de regionale Groeiagenda. Begin juli
hebben de Drechtsteden de Groeiagenda 2030 gepresenteerd. In de komende jaren
wil de regio voor krachtige, economische groei stevig inzetten op goed wonen, goede
bereikbaarheid en goed werken. Doel is het versterken van de economische positie
van de regio en de inwoners door nieuwe, hoogwaardige bedrijvigheid, ondernemers
en startups aan te trekken en de groei en het innovatief vermogen van bestaande
bedrijvigheid te stimuleren. De campusontwikkeling Leerpark is één van de vijf
spotlightprojecten die als aanjagers dienen voor het realiseren van de ambitie. Over
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deze spotlightprojecten worden met de provincie afspraken gemaakt over
investeringsbijdragen.
Het project heeft een bijzondere rol aangezien het ook direct bijdraagt aan drie van
de andere vier spotlightprojecten. Daarmee is de campusontwikkeling Leerpark een
uniek en belangrijk project voor de toekomst van de Drechtsteden, niet alleen als
gaat om het versterken van onderwijsaanbod en het stimuleren van innovatie en
ondernemerschap, maar ook als het gaat om de toevoeging van binnenstedelijk
woningaanbod. In dat verband is ook verkend wat de 'extra' bijdrage van het
Leerpark kan zijn aan de woningbouwopgave vanuit de Groeiagenda, bovenop de
bestaande plancapaciteit die al geleverd wordt.
Het levert een directe bijdrage aan het opleiden van professionals voor de
arbeidsmarkt/bedrijven, het behoud en de versterking van de internationale
concurrentiepositie op het gebied van innovatiestimulering, het stimuleren van nieuw
ondernemerschap en het aantrekken van de nieuwe doelgroepen aan onze regio met
young professionals en studenten, ook in huisvestigingsmogelijkheden. We willen
hiermee het Leerpark, fysiek en inhoudelijk verbinden met het Gezondheidspark, ook
op het vlak van praktijkgericht onderzoek en toepassing van zorginnovatie.
Uiteindelijk moet het Leerpark in combinatie met het Gezondheidspark uitgroeien tot
een stedelijk knooppunt, met een sterke onderlinge verbondenheid met
kennisinfrastructuur in de rest van de Randstad. Om dit te bereiken is een directe
bereikbaarheid met het spoor onvoorwaardelijk.
Inleiding

In 2004 startte de Gemeente Dordrecht en het Da Vinei College met de ontwikkeling
van het Leerpark Dordrecht, vanuit de ambitie om een plek te creëren waar onderwijs
en bedrijfsleven samenwerken aan een duurzame toekomst van de economie in de
Drechtsteden.
Inmiddels vormt het Leerpark een stedelijk knooppunt met bovenregionale
aantrekkingskracht en ontwikkelt zich verder als open innovatiecentrum in de regio.
Om die rol te versterken ligt de focus op het goed faciliteren van een leven lang
ontwikkelen met focus op experimenteren, opstarten van ondernemingen en het
produceren. Fieldlab Smart Industry Duurzaamheidsfabriek was een grote stap in die
richting en is een succes. Voorbije jaar heeft het Leerpark met de
Duurzaamheidsfabriek veel landelijke en zelfs internationale erkenning mogen
ontvangen en wordt het landelijk meer en meer als voorbeeld gezien als vernieuwend
onderwijsconcept aansluitend op de praktijkvraag vanuit de bedrijven. Zo heeft het
Da Vinei College de prestigieuze Europese Innovative VET Award toegekend
gekregen, voor de wijze waarop leren en innoveren tussen onderwijs en bedrijven op
het Leerpark met de Duurzaamheidsfabriek worden samengebracht in een hybride
leeromgeving. Ook de Sociaal Economische Raad heeft recentelijk in zijn advies over
het beroepsonderwijs in Nederland dit concept het voorbeeld voor de toekomst van
het beroepsonderwijs in Nederland genoemd. Daarnaast maakt de
Duurzaamheidsfabriek als Fieldlab deel uit van het programma Smart Manufacturing:
Industriële Toepassing in Zuid-Holland (SMITZ), van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie
Zuid-Holland. Dit is een programma in opbouw dat tot doel heeft bedrijven bij al deze
aspecten te ondersteunen en zo de industriële toepassing van Smart Manufacturing
te bevorderen. Deze ambitie is een verbijzondering van de landelijke Smart Industry
agenda van het rijk gericht is op de vernieuwing van de Nederlandse maakindustrie.
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Deelname helpt ons om de toegang tot innovatie-investeringsprogramma's vanuit
Europa en rijk te doen vergroten. Al met al laat dit zien dat het Leerpark met de
Duurzaamheidsfabriek landelijk in ieder geval gezien wordt als hét voorbeeld van
praktijkgerichte onderwijsvernieuwing, die ook aansluit bij de opgaven van de
Nederlandse economie en vraag van de bedrijven.
Tegen de achtergrond van de bovengenoemde ontwikkelingen zetten we de volgende
stappen in de ontwikkeling van het Leerpark: de dóórontwikkeling van het Leerpark
tot een campus voor toegepaste innovatie. Een compleet ecosysteem waarin ideeën
en initiatieven kunnen worden omgezet naar echte ondernemingen, waar kennis
wordt uitgewisseld en gebruik wordt gemaakt van crossovers en waar grote bedrijven
zich uitstekend focussen op het innovatief zijn. De raad heeft daartoe op
26 september 2017 het ambitiedocument vastgesteld.
De campusontwikkeling staat uiteraard niet op zichzelf, maar is breed ingebed in de
groeiagenda van Dordrecht en de regio. Het is één van de sleutelprojecten waar we
als Dordrecht en regio komende jaren op het vlak van innovatie, ondernemerschap,
praktijkgericht onderwijs en een leven lang leren grote stappen voorwaarts gaan
zetten. We geven daarmee invulling aan de maatschappelijke vraagstukken die
vanuit ons bedrijfsleven op ons afkomen, zoals het competitief houden van onze
arbeidsmarkt, het verduurzamen van de regionale economie, de zorg voor
toekomstig talentontwikkeling, het vernieuwen van de maakindustrie, etc. Maar ook
onze stedelijke ambitie op het op gebied van de woningbouwopgave, gericht op het
binden van nieuwe doelgroepen aan de stad, verbinden we aan het Leerpark. We
werken hiervoor nieuwe perspectieven uit met de ontwikkelende partij, Heijmans.
Doelstelling

Op 26 september 2017 heeft uw gemeenteraad ingestemd met ambitiedocument
voor de campusontwikkeling. Met uw raad is afgesproken om de tweede helft van
2017 te benutten om de om het concept voor de campusontwikkeling Leerpark
binnen de regionale context van de groeistrategie verder uit te werken in de vorm
van een startnotitie. Los van de vaststelling van de ontwikkelrichting, is de
startnotitie de opmaat om de volgende stap te zetten naar realisatie van onze
ambitie. Daaraan voorafgaand gaan een aantal kaderstellende keuzes die wij met
deze startnotitie aan uw raad willen voorleggen. Het gaat om een veelomvattende
opgave, waarbij per onderdeel verschillende strategieën en keuzes gemaakt kunnen
worden, die in deze startnotitie verder worden uitgewerkt.
Argumenten

Met de uitwerking van de startnotitie willen we de volgende stap zetten in de
ontwikkeling van het Leerpark als campus van de Drechtsteden, op het gebied van
leren, werken, innoveren en het stimuleren van ondernemerschap. We constateren
dat het Leerpark met de Duurzaamheidsfabriek als landelijk aangewezen Fieldlab
Smart Industry op vele fronten wordt gedragen en gezien het economisch tij en
investeringsbereidheid van (markt)partijen nu ook het moment daar is om de
volgende stap te zetten in de ontwikkeling. Met de ontwikkelrichtingen in de
startnotitie denken we (samen met Da Vinei) de ontwikkeling van het Leerpark naar
een (nog) hoger niveau te kunnen tillen met toevoeging van hoger onderwijsaanbod
en de ontwikkeling van een starters-/scale-up milieu gericht op productie en
innovatietoepassing. Uiteindelijk doel is om samen met onderwijspartijen en
bedrijfsleven tot een milieu te komen dat volledige ten dienste staat van de
sociaaleconomische ontwikkeling van de regio, gericht op het opleiden van de huidige
toekomstige professionals bij onze bedrijven (kennis en vaardigheden), bedrijven
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helpen het innoveren van producten en processen om zodoende concurrerend te
blijven en het stimuleren van nieuw, veelbelovend, ondernemerschap.
Kanttekeningen en risico's

Als onderdeel van de Groeiagenda zijn afspraken in de maak met de provincie
Zuid-Holland over investeringsbijdragen in de Maakfabriek en het HBO/
entreegebouw. Hierover worden momenteel concrete afspraken gemaakt. De plannen
voor de campusontwikkeling en de realisatie van de Maakfabriek zijn bij de provincie
zeer positief ontvangen. Wij verwachten omstreeks januari/ februari 2018 definitief
uitsluitsel te krijgen over de provinciale investeringsbijdrage. Het gaat dan om een
gevraagde bijdrage in de exploitatie van de Maakfabriek van € 3 miljoen en de
bijdrage van ongeveer € 1 miljoen in de ontwikkeling van het HBO/entree gebouw,
waarmee tevens een nieuwe "representatieve" entree wordt gemaakt met de
Duurzaamheidsfabriek en daarmee ook de rentabiliteit en gebruik van de vierde
verdieping wordt vergroot.
Verder blijkt uit alle gesprekken die wij momenteel voeren met (markt)partijen die
interesse hebben getoond voor vestiging op het Leerpark en dit varieert van een
start-ups, onderwijspartijen tot (duurzame) beleggers, dat een korte termijn
perspectief op spoorverbinding met een halte of station bepalend is voor de
vestigings- en investeringskeuze. Het bieden van concrete uitsluitsel hierover of het
bieden van zicht op de komst van een halte spoor, kan het project enorm versnellen.
Andersom zal het uitblijven van die duidelijkheid het investeringsperspectief doen
afnemen en daarmee ook het te realiseren ambitieniveau.
Kosten en dekking

Het Leerpark is een lopende exploitatie waarin veel planvoorbereiding en -begeleiding
reeds is voorzien in de exploitatie Leerpark.
Ten behoeve van de uitwerking van de Campusontwikkeling is ons voorstel om voor
2018 een voorbereidingskrediet van € 75.000,- beschikbaar te stellen specifiek ter
voorbereiding van de ontwikkeling van het deelgebied 6c ten behoeve van het
concept Maakfabriek. Deze kosten te dekken vanuit de toekomstige opbrengsten uit
de grondexploitatie.
De ontwikkelingen op andere deelgebieden, ook van de (extra) woningbouw, zijn de
verantwoordelijkheid van Heijmans op basis van reeds gemaakte contractuele
afspraken. De verwachting is dat de extra intensivering van het (woning)bouw
programma ook zal leiden tot extra opbrengsten voor de gemeente. Gesprekken
hierover lopen met de ontwikkelaar Heijmans.
De uitwerking van de verdere investeringsopgaven die volgen uit de
Campusontwikkeling wordt uitgewerkt ten behoeve van kadernota/begroting 2019 en
te zijner tijd wordt bij besluitvorming een budget gevraagd voor realisatie.
Duurzaamheid

Naast het feit dat de Duurzaamheidsfabriek zowel qua gebouw als content reeds alle
duurzaamheidsaspecten in zich heeft, is het uitgangspunt om ook de nieuwe
Maakfabriek als ook het HBO/entree gebouwd naast de Duurzaamheidsfabriek,
volgens de hoogste duurzaamheidsnormen te bouwen. Dit zal terugkomen bij de
uitwerking van het Programma van Eisen.
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Communicatie en inclusief beleid

De communicatie over de startnotitie vindt plaats in samenspraak met de Coöperatie
Leerpark U.A. De inhoud van de startnotitie is vooraf afgestemd met het bestuur van
Da Vinei en het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Vanuit de relatie met het bedrijfsleven
en de verbinding met het Gezondheidspark (koppeling zorginnovatie en onderwijs)
worden de plannen eveneens door Economie Board Drechtsteden gedragen.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Afhankelijk van de vaststelling van de startnotitie door uw raad kunnen we bovenop
de lopende ontwikkelafspraken met Heijmans die contractueel zijn vastgelegd, nog in
maart starten met de planvorming en de oprichting organisatiestructuur die
noodzakelijk is voor de realisatie van de Maakfabriek. In de startnotitie is een
voorlopige werkplanning opgenomen.
Bijlagen

- ontwerp besluit;
- Startnotitie Campusontwikkeling Leerpark, versie d.d. 20-12-2017.

Pagina 5/5

