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‘Het Plaatje’

Economische visie Sliedrecht

Voorwoord
Beste lezer,
Hierbij bied ik u namens het gemeentebestuur de
Economische visie Sliedrecht 2020 aan.
Deze visie is tot stand gekomen dankzij de inbreng
van ondernemers uit een dwarsdoorsnede van het
Sliedrechtse bedrijfsleven. Het is een uitwerking
van de ruimtelijke Structuurvisie Sliedrecht 2020
die in 2006 is vastgesteld door de gemeenteraad.
De visie is van en voor ondernemers. Samen met
de ondernemers staan we voor belangrijke
opgaven in de ontwikkeling van de economie.
Ik denk dan bijvoorbeeld aan de structurele veranderingen zoals we die zien in de detailhandels- en
kantorenmarkt, aan de toenemende vergrijzing en
afnemende beroepsbevolking. En aan de vraag
naar duurzame productiewijzen.
De visie, zoals deze nu voor u ligt, staat niet op
zichzelf. Regionale en provinciale afspraken over
programma’s en ontwikkellocaties vormen de context waarbinnen de visie geplaatst moet worden.
Wat voor alle partijen hierin centraal staat is de
inzet op behoud en versterking van de werkgelegenheid.
Wij hebben er voor gekozen om geen in cement
gegoten visie te presenteren, maar een levendig
document neer te leggen waar we gezamenlijk
met bedrijfsleven en andere belanghebbenden

aan blijven werken. Onze focus ligt daarbij op een
aantrekkelijke woonomgeving, een goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van goed opgeleid
personeel. Daarin willen we onderscheidend zijn
ten opzichte van andere gemeenten en regio’s.
Juist in een tijd dat de economische ontwikkeling
achterblijft is het van belang om gezamenlijk op
te trekken in het vinden van een antwoord op de
grote opgaven zoals we die voor ons zien. Het is
dan ook niet de overheid alleen die de regie voert
over de ontwikkeling van onze economie. In onze
visie staat de gezamenlijkheid voorop.
De uitbreidingsruimte voor bedrijvigheid binnen
onze gemeente is beperkt, zeker wanneer we de
groene ruimte in onze regio willen behouden.
De komende jaren zetten wij daarom vooral in op
herstructurering en het up-to-date houden van
bestaande bedrijventerreinen en werklocaties.

onder meer het Albert Schweitzer Ziekenhuis,
Yulius, Waardeburgh, Rivas/Waerthove en zorginstelling ASVZ. Niet alleen is dit een
stuwende werkgelegenheidssector met een
regionale verzorging, ook als grootste werkgever
van Sliedrecht zijn de vraagstukken die in deze
sector spelen, bijvoorbeeld in de personeelsvoorziening, voor ons van belang.
Ten slotte, met het Noord-Oost Kwadrant en
Stationspark I en II beschikt Sliedrecht over goede
werklocaties. Maritieme bedrijven als IHC en Bakker Sliedrecht mogen nationaal en internationaal
toonaangevend worden genoemd. Ook op het
gebied van ICT-dienstverlening telt Sliedrecht mee
met een marktleider als Unit 4. Dat zijn bedrijven
die wij als gemeente koesteren.
Ad de Waard
Wethouder Economische Zaken

Een uitdaging is de versterking van Nijverwaard
als locatie voor grootschalige detailhandelsvestiging voor de gehele regio Zuid-Holland Zuid.
Tegelijkertijd blijven het Burgemeester Winklerplein en de Kerkbuurt, elk met een eigen winkelaanbod, belangrijke winkelcentra voor onze eigen
inwoners.
Een ander aandachtsterrein binnen onze
gemeente is de zorgsector, met vestigingen van
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1. Inleiding
1.1 Achtergrond
De gemeente Sliedrecht maakt deel uit van de
Drechtsteden, een regio met ca. 260.000 inwoners. De gemeente Sliedrecht telt in 2010 zo’n
24.000 inwoners. De gemeente is met de ligging
aan de A15- corridor Rotterdam – Duitsland en de
Beneden Merwede als vaarverbinding strategisch
gepositioneerd tussen de Randstad en het Europees achterland. In het oog springende sectoren
zijn (de toeleverende bedrijven in) de waterbouw
en scheepbouw, zorg, detailhandel en zakelijke
dienstverlening. De gemeente Sliedrecht kent
hiermee een brede werkgelegenheidsstructuur.
Met de scheeps- en waterbouwsector beschikt
de gemeente zelfs over een cluster van (inter)
nationaal formaat.
Deze brede werkgelegenheidsstructuur met elk
afzonderlijke markten maakt dat de economie
minder gevoelig is voor conjuncturele schommelingen. Het werkloosheidscijfer van Sliedrecht
behoort tot de laagste van Nederland.
De gemeente beschikt daarnaast met onder andere een eigen vestiging van het Albert
Schweitzer Ziekenhuis, voortgezet en middelbaar
onderwijs, recreatieve voorzieningen en meerdere
winkelcentra over een compleet lokaal en op onderdelen ook regionaal voorzieningenaanbod. In
combinatie met de ligging aan het Nationaal Park
De Biesbosch, het nationaal landschap de Alblas-

serwaard en de aanwezigheid van de goede
trein-, bus- en waterbusverbinding zijn alle
basisvoorwaarden aanwezig voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.
Tot slot beschikt Sliedrecht met Stationspark I en
II (deels nog uitgeefbaar) en het bedrijventerrein
Noord-Oost Kwadrant over up-to-date werklocaties en heeft het met Baanhoek-West nog een
uitbreidingslocatie voor woningbouw. Met het
aanbod aan gevarieerde werk- en woonlocaties
als totaalpakket kan de basis worden gelegd voor
een duurzame economische ontwikkeling van de
gemeente.

1.2 Doelstelling
Binnen Sliedrecht ontbreekt het nog aan een
eigen gemeentelijke economische visie. Een
visie die tevens dient als lokaal uitwerkingskader
van het geformuleerde provinciale en regionale
beleid, waaronder de regionale kantoren-,
bedrijventerreinen- en detailhandelsvisie. De
Economische Visie van de gemeente Sliedrecht
moet als basis dienen voor het economisch beleid
voor de komende jaren, zonder daarmee voorbij te
gaan aan de eigen dynamiek van de markt.

de juiste voorwaarden en vestigingscondities voor
een duurzame economische ontwikkeling van de
gemeente. Het zijn vervolgens de ondernemers
die de groei moeten maken. De gemeente wil
ondernemers en andere partijen daarin zo goed
mogelijk ondersteunen. Het beschikbaar hebben
van kwalitatief goede werklocaties en een
aantrekkelijke woon- en werkomgeving is daarbij
van groot belang.
Structuurvisie Sliedrecht 2020
In 2006 is door de gemeenteraad de
Structuurvisie Sliedrecht 2020 vastgesteld.
De Structuurvisie is de belangrijkste leidraad
voor de gemeente Sliedrecht als het gaat om de
ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente in de
periode tot 2020. Eén van de in de Structuurvisie
aankondigde uitwerkingsopgaven betreft deze
economische visie.
Ten aanzien van de economische ontwikkeling
zijn de volgende hoofddoelstellingen in de
Structuurvisie opgenomen:
• de werkgelegenheid te behouden en te
bevorderen;
• het aanbod van recreatieve en toeristische
voorzieningen vergroten.

De gemeente Sliedrecht is daarbij op lokaal
niveau verantwoordelijk voor het scheppen van
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In lijn met door het Rijk en de Provincie ZuidHolland gehanteerde SER- ladder1 en de bedrijventerreinenstrategie van de regio Drechtsteden is in
de ruimtelijke Structuurvisie bepaald dat als een
bedrijfskavel vrijkomt door vertrek of bedrijfsbeëindiging en geen geschikte opvolger kan worden
gevonden, de eigenaar de gelegenheid wordt
geboden om de bedrijfskavel te herstructureren.
Indien op een terrein als geheel naar het oordeel
van de gemeente voor te veel bedrijfskavels geen
opvolger meer gevonden wordt, kan ook een totale
herstructurering onder regie van de gemeente
(met als insteek het behoud van de functie als
bedrijventerrein) onderzocht worden. Indien
behoud als bedrijventerrein om welke reden dan
ook niet haalbaar blijkt, komt eventueel transformatie naar een andere functie in beeld. Dit kan
onder de volgende voorwaarden:
1. de bruikbaarheid voor nieuwe bedrijfsvestiging
van de leegstaande bedrijfskavels wordt na
consultatie van marktpartijen als te laag
ingeschat;
2. op grote terreinen is transformatie uitgesloten;
3. de transformatie moet financieel haalbaar zijn
en hergebruik voor bedrijfsdoeleinden niet;
4. de nieuwe functie, dus na transformatie, dient
te passen in ruimtelijke kaders gesteld door
gemeente, regio en provincie.
Omdat deze voorwaarden van toepassing zijn
op alle bedrijventerreinen wordt hiermee, mede
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vanuit de ruimtelijke Structuurvisie, ook het
maximale gedaan om bestaande watergebonden
bedrijfskavels beschikbaar te houden voor
watergebonden bedrijven. Door de gemeente
geïnitieerde uitplaatsing is voor geen enkel
type bedrijf aan de orde. De enige concrete
mogelijkheid voor transformatie die aan de orde
kan zijn, betreft de locatie Rivierdijk-Oost.
Het initiatief om het terrein voor herontwikkeling
aan te bieden ligt overigens geheel bij de huidige
eigenaren.

ondernemen, zijn bij de totstandkoming van
deze economische visie vertegenwoordigers2 uit
diverse sectoren van de Sliedrechtse economie
betrokken. Op verschillende momenten is bij
de uitwerking van de visie een expertmeeting
georganiseerd met ondernemers afkomstig
vanuit een dwarsdoorsnede van de Sliedrechtse
economie. De opbrengsten uit deze bijeenkomsten
zijn gebruikt bij de uitwerking van deze visie.
Daarnaast zijn ter verdieping afzonderlijk nog
interviews gehouden.

Bovenstaande afgesproken lijn is een
belangrijk uitgangspunt, niet alleen vanuit
het oogpunt van bescherming en behoud van
bestaande bedrijventerrein, maar zeker gelet
op de beperkte mogelijkheden van uitbreiding.
Door de ligging aan het Groene Hart, en de
bebouwingsbeperkingen die daar gelden op basis
van het vigerend provinciaal- en rijksbeleid, zijn de
uitbreidingsmogelijkheden aan de noordzijde van
Sliedrecht nihil.

1
Definitie SER-ladder: Deze is voor het eerst
geïntroduceerd in het SER- advies ‘Commentaar op
de Nota Ruimtelijk Economisch Beleid’ (uitgebracht
aan de Staatssecretaris van EZ, Publicatienummer
17, 17-12-1999). De ladder kan in het kort als
volgt getypeerd: “Deze ladder is bedoeld als een
denkmodel voor de allocatie van de schaarse ruimte.
Het gaat daarbij uit van drie tredes: 1. Gebruik de
ruimte die al beschikbaar is gesteld en/of door
herstructurering beschikbaar gemaakt kan worden.
2. Maak optimaal gebruik van de mogelijkheden
om de ruimteproductiviteit te verhogen. 3. Indien
het voorgaande onvoldoende soelaas biedt, is de
optie van uitbreiding van het ruimtegebruik voor de
desbetreffende functie aan de orde. Daarbij dienen de
verschillende relevante waarden en belangen goed te
worden afgewogen in een gebiedsgerichte aanpak.

1.3 Werkwijze
Vanuit de gedachte dat de gemeente primair
verantwoordelijk is voor het scheppen van een
optimaal ondernemingsklimaat, hiervoor de
condities moet creëren en de ondernemers
hierbinnen de ruimte moeten krijgen om te

2
Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen, Kamer
van Koophandel kring Drechtstreek, Winkelierskring
Sliedrecht, Vereniging Meubelboulevard Sliedrecht,
Bedrijvencentrum Sliedrecht, Griendencollege,
Stichting Waardeburgh, Rivas, ASVZ, bedrijfsmakelaar
Waltmann.
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Figuur 1.1. Werklocaties Sliedrecht

Bedrijventerreinen:
- Nijverwaard: gemengd bedrijven terrein; regionale
PDV/ GDV -locatie (door Provincie aangewezen)
- Baanhoek: nat/droog bedrijventerrein
- Noord-Oost Kwadrant; lokaal/regionaal bedrijventerrein
- Kerkerak; nat/droog bedrijventerrein
- De Driehoek; gemengd bedrijventerrein (in ontwikkeling)
- 't Plaatje; nat bedrijventerrein (in herontwikkeling)

Kantoorlocaties:
- Stationspark I/II
Detailhandelslocaties:
- Nijverwaard - regionaal aangewezen perifere detailhandelslocatie
- Burgemeester Winklerplein - accent op dagelijks aanbod (lokale verzorging)
- Kerkbuurt - accent op niet dagelijks aanbod (lokale en deels regionale verzorging)
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Stationspark I
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2. Terugblik en huidige situatie
2.1 Economische ontwikkeling en structuur
De gemeente Sliedrecht telt anno 2010 ca.
24.000 inwoners. De bevolkingsopbouw van
Sliedrecht laat daarbij op hoofdlijnen een
gelijk beeld zien aan de bevolkingsopbouw van
Nederland echter het kent een relatief gezien
kleiner aandeel in de leeftijdsgroep 23 t/m 54
jaar en een groter aandeel in de leeftijdsgroepen
0 t/m 11 jaar en 66 t/m 80 jaar e.o.

De omvang van de Sliedrechtse beroepsbevolking3
is ca. 10.000 personen groot. Het aantal
arbeidsplaatsen bedraagt in 2010 12.754.
Sliedrecht telt daarmee dus meer banen dan
de inwoners behorend tot de beroepsbevolking.
Daarmee is sprake van een positieve
arbeidspendel. Dat wil zeggen dat er meer
mensen van buitenaf in Sliedrecht werken dan
anders om het geval is.
Dit is voor een randgemeente als Sliedrecht ten
opzichte van de centrumgemeente Dordrecht

(met overigens negatieve arbeidspendel) een
uitzonderlijke maar positieve situatie.
Het aantal niet werk werkende werkzoekenden
in Sliedrecht bedraagt per 30-06-2011 304
personen. Dit is ca 2% van de totaal aantal
personnen in Sliedrecht tussen de 15 en 65
jaar (15.500 personen). Zowel ten opzichte
van het gemiddelde in de Drechtsteden van
2,4% als het landelijk gemiddelde van de 3,8%
is het werkloosheidscijfer in Sliedrecht laag.
Sliedrecht heeft daarmee één van de laagste
werkloosheidscijfers van Nederland.

Figuur 2.1. Bevolkingsopbouw Sliedrecht 2009; OCD / CBS
Sliedrecht

Nederland

3
Alle personen (15 tot 65 jaar) die:
- tenminste twaalf uur per week werken, of
- werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf
uur per week gaan werken, of
- verklaren ten minste twaalf uur per week te willen
werken, daarvoor werk hebben aanvaard waardoor
ze tenminste twaalf uur per week gaan werken, of
- beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk
voor ten minste twaalf uur per week te vinden

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
0-3 jaar

4-11 jaar

12-17 jaar

18-22 jaar

23-54 jaar

55-64 jaar

65-79 jaar

80 jaar e.o
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Kerncijfers
• 24.051 inwoners (peildatum 01-01-2010)
• Beroepsbevolking van ca. 10.000 personen
• Werkloosheid:
NWW
• 1.1.2007: 440
• 1.1.2008: 294
• 1.1.2009: 268
• 1.1.2010: 329 (=2,1% t.o.v. bevolking
		 15-64 jaar; Drechtsteden 3,2%;
		 Nederland 4,6%)
WW
• 1.1.2007: 190
• 1.1.2008: 150
• 1.1.2009: 130
• 1.1.2010: 220
		 (=1,4% tov bevolking 15-64 jaar;
Drechtsteden 2,0%; Nederland 2,4%)
•

Woningbouwproductie van ca. 1.800
tot 2020

Bron: Onderzoekscentrum Drechtsteden /
Centraal Planbureau 2010

Uit de economische structuur (zie tabel 2.1)
van Sliedrecht valt op te maken dat Sliedrecht
relatief veel banen heeft in de (maritieme) industrie, de handel/reparatie, zakelijke dienstverlening
en de zorg. Met name in het maritieme cluster
heeft de gemeente met onder andere Bakker
Sliedrecht en IHC, enkele bedrijven binnen haar
gemeentegrenzen met een zeer sterke positie
op de wereldmarkt en een naar zich laat aanzien
hoge zelfredzaamheid.

Zoals uit tabel 2.1 naar voren komt, zorgen deze
vier grote en dominante sectoren voor ca. 70% van
de totale Sliedrechtse werkgelegenheid.
Daarnaast zijn met uitzondering van de sector
handel/reparatie (sprake van een lichte afname in
de afgelopen jaren) het aantal vestigingen vanaf
2007 in deze sectoren gestegen, met name in de
sector “gezondheid en welzijn” is sprake van een
stijging van het aantal vestigingen.
Ook wat betreft het aantal vestigingen in de
zakelijke dienstverlening in Sliedrecht is sprake
van een gunsige ontwikkeling.

Bedrijvigheid
Tabel
2.1. Aantal vestigingen in Sliedrecht, 1.1.2007 t/m 1.1.2010
Tabel 1

Aantal vestigingen in Sliedrecht, 1.1.2007 t/m 1.1.2010
2007
2008
2009
landbouw en visserij
3
3
3
industrie/delfstoffen/energie
77
77
83
bouwnijverheid
125
127
126
handel/reparatie
305
300
296
vervoer/opslag
59
61
62
horeca
31
36
35
informatie/communicatie
35
33
35
financiële instellingen
26
26
27
zakelijke dienstverlening
156
164
177
overheid
6
5
5
onderwijs
24
24
21
gezondheid en welzijn
65
62
74
cultuur/recreatie/overige
dienstverlening
59
55
54
totaal
971
973
998
Bron: Bedrijvenregister Drechtsteden (OCD)
* Voorlopige cijfers

2010*
6
82
142
300
69
36
31
33
203
5
24
77

2007-2010 abs. (%)
+3 (+100%)
+5 (+6,5%)
+17 (+13,6%)
-5 (-1,6%)
+10 (+16,9%)
+5 (+16,1%)
-4 (-11,4%)
+7 (+26,9%)
+47 (+30,1%)
-1 (-16,7%)
0 (0%)
+12 (18,5%)

2009-2010 abs. (%)
+3 (+100%)
-1 (-1,2%)
+16 (+12,7%)
+4 (+1,4%)
+7 (+11,3%)
+1 (+2,9%)
-4 (-11,4%)
+6 (+22,2%)
+26 (+14,7%)
0 (0%)
+3 (+14,3%)
+3 (+4,1%)

63
1.071

+4 (+6,8%)
+100 (+10,3%)

+9 (+16,7%)
+73 (+7,3%)

Aantal werkzame personen in Sliedrecht, 1.1.2007 t/m 1.1.2010
2007
2008
2009
2010*
landbouw en visserij
4
4
6
15
industrie/delfstoffen/energie
1.685
1.697
1.711
1.499
bouwnijverheid
1.170
1.197
1.161
1.510
2.297
2.343
2.218
2.216
handel/reparatie
vervoer/opslag
461
511
537
525
horeca
100
113
109
114

2007-2010 abs. (%)
+11 (+275%)
-186 (-11,0%)
+340 (+29,1%)
-81 (-3,5%)
+64 (+13,9%)
+14 (+14%)

2009-2010 abs. (%)
+9 (+150%)
-212 (-12,6%)
+349 (+30,1%)
-2 (-0,1%)
-12 (-2,2%)
+5 (+4,6%)

Bron: Bedrijvenregister Drechtsteden (OCD)
* Voorlopige cijfers
Werkgelegenheid
Tabel 2
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Voor een belangrijk deel komt deze groei voor
rekening van de bedrijfsactiviteiten van de ICTdienstverlener Unit4 op het Stationspark II.
Voorts blijkt uit de cijfers dat de zorgsector in
aantal arbeidsplaatsen de grootste werkgever
in Sliedrecht is. Overigens geldt dit niet alleen
voor Sliedrecht maar gaat dit op voor de gehele
Drechtstedenregio. Zo telt zorginstelling ASVZ
alleen al meer dan 1.000 arbeidsplaatsen
en behoren verzorgingsinstelling Waerthove
met zo’n 350 arbeidsplaatsen en het Albert
Schweitzer ziekenhuis (vestiging Sliedrecht),
met circa 170 arbeidsplaatsen tot de top 100
grootste werkgevers van de Drechtsteden (qua
arbeidsplaatsen). Hiermee kan geconcludeerd
worden dat de zorg voor Sliedrecht naast een
lokaal verzorgende sector bovendien een
belangrijke stuwende sector is met een eveneens
regionale verzorging ten behoeve van de
Alblasserwaard en omstreken.
Bijzonder is het grote aandeel arbeidsplaatsen
in de zakelijke dienstverlening. Hiermee
onderscheidt Sliedrecht zich in positief opzicht
van de overige Drechtsteden. Daar waar de
kantorenmarkt van de Drechtsteden vooral
gekenmerkt wordt als een vervangingsmarkt
(80%) met vooral lokale en regionale spelers en
ook de netto uitbreiding in de afgelopen jaren
beperkt was, beschikt Sliedrecht met Unit4 over

Bedrijvigheid
een
grote speler. Daarbij is over 2009 met een
opname
van 11.200 m2 bvo (brutovloeroppervlak)
Tabel 1 Aantal vestigingen in Sliedrecht, 1.1.2007 t/m 1.1.2010
in Sliedrecht zelfs sprake van een
2007krappe
2008
2009
landbouw en visserij
3
3
3
kantorenmarkt.

industrie/delfstoffen/energie
77
77
83
bouwnijverheid
125
127
126
handel/reparatie
300
296
Verder
blijkt uit tabel 2.2. dat in305
Sliedrecht
vervoer/opslag
59
61
62
over
de periode 2007 - 2010 sprake
is van36een 35
31
horeca
informatie/communicatie
35
33
positieve
werkgelegenheidontwikkeling
met
6%. 35
financiële instellingen
26
26
27
Over
dezelfde
periode is landelijk
van een 177
zakelijke
dienstverlening
156sprake164
overheid
6
5
5
gemiddelde
groei van 1,5% en in Drechtsteden
onderwijs
24
24
21
gemiddeld
van
3,3%. Ook 2010 laat
gezondheid en
welzijn
65 ten 62
74
cultuur/recreatie/overige
opzichte
van 2009 in Sliedrecht een positieve
dienstverlening
59
55
54
werkgelegenheidsgroei
zien van971
3,6%, daar
totaal
973 waar 998
Bron: Bedrijvenregister
(OCD)
gemiddeld
landelijkDrechtsteden
sprake is van
een daling van
* Voorlopige cijfers

het aantal werkzame personen met 1% en in de

Drechtsteden gemiddeld sprake is van een lichte
groei met 0,2%. Kortom, over beide periodes
genomen
steekt Sliedrecht
positief
af
2010*
2007-2010
abs. (%)beduidend
2009-2010
abs. (%)
+3 (+100%)
tegen6de landelijke
en regionale cijfers. +3 (+100%)

82
+5 (+6,5%)
-1 (-1,2%)
142
+17 (+13,6%)
+16 (+12,7%)
-5 (-1,6%)
+4 (+1,4%)
Tot 300
slot is met een totale
winkelvloeroppervlak
van
69
+10 (+16,9%)
+7 (+11,3%)
2
(zie +1
tabel
2.3)
106.000
m de detailhandelssector
36
+5 (+16,1%)
(+2,9%)
-4 (-11,4%)
sterk31vertegenwoordigd
in Sliedrecht. -4 (-11,4%)
33
+7 (+26,9%)
+6 (+22,2%)
De aan
van Sliedrecht gelegen
PDV/
203 de noordzijde
+47 (+30,1%)
+26 (+14,7%)
5
-1 (-16,7%)
0 (0%)
GDV -locatie
Nijverwaard
neemt daarvan pakweg
24
0 (0%)
+3 (+14,3%)
2
en heeft, mits +3
sprake
70.000
77 m voor rekening
+12 (18,5%)
(+4,1%)

van een voldoende en gedifferentieerd aanbod,
63
+4 (+6,8%)
+9 (+16,7%)
een
potentiële regionale
aantrekkingskracht
en
1.071
+100 (+10,3%)
+73 (+7,3%)
verzorging. De omvang van het totale winkelvloeroppervlak op Nijverwaard is daarmee vergelijkbaar

Werkgelegenheid

Tabel 2.2. Aantal werkzame personen in Sliedrecht, 1.1.2007 t/m 1.1.2010
Tabel 2

Aantal werkzame personen in Sliedrecht, 1.1.2007 t/m 1.1.2010
2007
2008
2009
2010*
landbouw en visserij
4
4
6
15
industrie/delfstoffen/energie
1.685
1.697
1.711
1.499
bouwnijverheid
1.170
1.197
1.161
1.510
handel/reparatie
2.297
2.343
2.218
2.216
vervoer/opslag
461
511
537
525
horeca
100
113
109
114
informatie/communicatie
343
326
305
289
financiële instellingen
335
348
339
340
zakelijke dienstverlening
1.179
1.289
1.548
1.717
overheid
269
211
228
222
onderwijs
387
407
356
383
gezondheid en welzijn
2.392
2.468
2.377
2.527
cultuur/recreatie/overige
dienstverlening
265
242
244
178
totaal
10.887
11.156
11.139
11.535
Bron: Bedrijvenregister Drechtsteden (OCD)
* Voorlopige
cijfers
Bron:
Bedrijvenregister
Drechtsteden (OCD)

2007-2010 abs. (%)
+11 (+275%)
-186 (-11,0%)
+340 (+29,1%)
-81 (-3,5%)
+64 (+13,9%)
+14 (+14%)
-54 (-15,7%)
+5 (+1,5%)
+538 (+45,6%)
-47 (-17,5%)
-4 (-1,0%)
+135 (+5,6%)

2009-2010 abs. (%)
+9 (+150%)
-212 (-12,6%)
+349 (+30,1%)
-2 (-0,1%)
-12 (-2,2%)
+5 (+4,6%)
-16 (-5,2%)
+1 (+0,3%)
+169 (+10,9%)
-6 (-2,6%)
+27 (+7,6%)
+150 (+6,3%)

-87 (-32,8%)
+648 (+6,0%)

-66 (-27,0%)
+396 (+3,6%)

* Voorlopige cijfers

Beroepsbevolking
Tabel 3

Beroepsbevolking in Sliedrecht, 2004/2006 t/m 2008/2010 (3-jaarsgemiddelden)
2004/2006
2005/2007
2006/2008
beroepsbevolking
9.500
9.200
9.400
werkzame beroepsbevolking
9.200
8.900
9.100
werkloze beroepsbevolking
arbeidsparticipatie (bruto)

2007/2009
9.800
9.600
-

2008/2010*
10.200
9.900
-
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met die van bijvoorbeeld de Dordtse binnenstad,
zij het dat het aantal winkels in de binnenstad met
circa 422 ruim groter is dan het aantal op Nijverwaard. Nijverwaard telt zo’n 30 tot 40 grootschalige detailhandelsvestigingen vooral in de branche

Tabel 2.3 Aantal winkels en
winkelvloeroppervlak Sliedrecht
naar wijk (Locatus april 2009)

Tabel 2.4 Opleidingsniveau
Sliedrechtse beroepsbevolking
2009/2010

Tabel 2.5 Beroepsbevolking
in Sliedrecht, 2004/2006
t/m 2008/2010
(3-jaarsgemiddelden)

woninginrichting, tegenover de genoemde 422
winkels in de Dordtse binnenstad, vooral in de
branche mode en luxe.
Bij het opleidingsniveau van de beroepsbevolking
valt op dat Sliedrecht meer lager opgeleiden heeft

Wijk

Aantal winkels

Winkelvloeroppervlakte

West

6

1.590

Centrum

93

14.164

Oost

40

23.616

Noord

48

67.311

totaal Sliedrecht

187

106.701

totaal Drechtsteden

1.564

420.277

Onderwijsniveau: laag

Onderwijsniveau: middelbaar

(30%) dan in Nederland (23%).
Tot slot telt Sliedrecht jaarlijks meer dan 100
starters (2007: 104, 2008: 135, 2009: 105).
Afgezet tegen de omvang van de beroepsbevolking is dit boven het landelijk gemiddelde.

Onderwijsniveau: hoog

Perioden

X 1.000

X 1.000

X 1.000

2005/2007

2,8

4,5

1,9

2006/2008

2,8

4,8

1,8

2007/2009

3,9

5,1

1,8

2004/2006

2005/2007

2006/2008

2007/2009

2008/2010

beroepsbevolking

9.500

9.200

9.400

9.800

10.200

werkzame beroepsbevolking

9.200

8.900

9.100

9.600

9.900

werkloze beroepsbevolking

-

-

-

-

-

- Sliedrecht

68,1

66,4

66,3

66,0

68,6

- Nederland

68,2

68,8

69,7

70,6

71,0

arbeidsparticipatie (bruto)

Bron: OCD, Bedrijvenregister Drechtsteden en Locatus 2009, Enquête Beroepsbevolking (CBS)
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Figuur 2.1 Opleidingsniveau (Bron: CBS 2010)

Nederland
laag
middelbaar
hoog

23%

VO en Beroepsonderwijs:
Ontwikkeling leerlingen in VO & Beroepsonderwijs

34%

			
VMBO
Techniek			
Economie			
Zorg/Welzijn		

2004		

2009

41.000		
42.000		
44.000		

31.000
30.000
33.000

			

2003		

2008

HAVO (3/4/5)		
VWO (3-6)		

128.000		
136.000		

145.000
164.000

43%

Sliedrecht

18%
30%

laag
middelbaar
hoog

Bron: DaVinci onderwijs, 2010

52%
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2.2 Sliedrecht in perspectief
Uit de eerdere analyse komt naar voren dat de
gemeente Sliedrecht een brede werkgelegenheidsstructuur heeft. Daarnaast kent de gemeente
een grote economische dynamiek. Dit komt o.a.
tot uitdrukking in het jaarlijks onderzoek van
Bureau Louter in opdracht van Elsevier naar
de economische prestaties van gemeenten en
locaties in Nederland. In november 2008 is een
ranglijst gemeenten opgesteld aan de hand van
41 indicatoren4. Bij het samenstellen van de

ranglijst is rekening gehouden met de omvang
van een gemeente. Elke gemeente, groot of klein,
heeft dus in principe even veel kans om hoog te
eindigen. Aan elke gemeente is een rapportcijfer
toegekend.
In 2003 behoorde Sliedrecht met een 40ste
positie nog tot de top 50 van Nederland. In
2005/2006/2007 is Sliedrecht gedaald naar de
140ste positie. Inmiddels is de gemeente weer
gestegen naar een 98ste positie over 2008.

4
Zie Elsevier (29 november 2008) Toplocaties.
Tot de indicatoren behoren de relatieve vertegenwoordiging van tien economische sectoren, de recente
groei in die sectoren en het aantal starters, onderscheiden naar sectoren en indicatoren die betrekking
hebben op bedrijventerreinen, kantoren, toegevoegde
waarde en de beroepsbevolking. De gegevens hebben
veelal betrekking op de situatie in 2007.

Figuur 2.2. Score en ranglijst Sliedrecht door de jaren heen (Bron: Bureau Louter)
Sliedrecht
8,5

7,5

6,5

5,5

Jaar

Positie

1998

114

1999

123

2000

67

2001

49

2002

46

2003

40

2004

54

2005

141

2006

145

2007

146

2008

98

4,5
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
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2.3 Gemeentelijk ondernemingsklimaat
Eind 2010 is door het Onderzoekcentrum
Drechtsteden (OCD) onderzoek gedaan naar het
gemeentelijke ondernemingsklimaat in de regio
Drechtsteden. Per gemeente zijn ca. 100 bedrijven
bevraagd. De centrale vraag van het onderzoek is:
”Hoe waarderen ondernemers de gemeentelijke
dienstverlening en andere gemeentelijke
aspecten die invloed hebben op het gemeentelijke
ondernemingsklimaat?”

locaties toe te voegen. Wel wordt de aanpak van
de gemeente Sliedrecht met betrekking tot de
herstructurering van de bestaande bedrijfslocaties
door Sliedrechtse ondernemers als positief
beoordeeld.
Ook over de gemeentelijke dienstverlening zijn
de ondernemers uit Sliedrecht tevreden: een 6,7.
Vooral de duidelijkheid (van zowel de organisatie
als het gemeentelijk beleid en regelgeving) scoren
beter dan in 2008 en beter dan het gemiddelde
van de Drechtsteden.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat
lokale ondernemers het ondernemingsklimaat
in Sliedrecht met een 7,1 (2008: 6,8) goed
beoordelen. Ook de locatiefactoren en in het
bijzonder de bereikbaarheid per OV en auto
worden door de ondernemers in Sliedrecht met
een 6,6 respectievelijk een 7,1 goed beoordeeld.
Hetzelfde geldt voor de woonomgeving, het
aanbod aan recreatieve voorzieningen en de
publieke diensten. Deze locatiefactoren zijn voor
een gemeente van belang om ondernemers te
trekken en te kunnen vasthouden.
Daarentegen zijn ondernemers in Sliedrecht
gemiddeld genomen ontevreden over de
beschikbaarheid van bedrijfslocaties.
Dit onderstreept het belang om naar de toekomst
toe in te zetten op het behoud van de bestaande
locaties en binnen de beschikbare ruimte nieuwe
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Figuur 2.3 Oordeel selectie indicatoren ondernemingsklimaat 2010, gemeente Sliedrecht t.o.v. Drechtsteden

T.o.v.
Drechtsteden

Drechtsteden

Sliedrecht

2010

2008

2010

6,8

6,8

7,1



6,6

6,7

6,7



6,3

6,3

6,7



6,2

6,0

6,3



ondernemingsklimaat

6,0

5,9

5,9



beschikbaarheid bedrijfslocaties

6,2

6,2

4,6

bereikbaarheid per auto

7,4

7,1

7,1

parkeermogelijkheden

6,6

6,7

6,9





bereikbaarheid openbaar vervoer

6,4

6,1

6,6



veiligheid omgeving bedrijfspand

6,9

6,5

6,8



staat van de openbare ruimte

6,9

6,1

6,8



bedrijflocaties

6,2

5,9

6,5



startersbeleid

5,9

6,1

6,1

(Benchmark gemeentelijk ondernemings-

promotie- en acquisitiebeleid

6,3

6,0

6,6




arbeidsmarktbeleid

6,6

6,1

6,6



Onderzoekcentrum Drechtsteden).

algemeen oordeel
ondernemingsklimaat
kwaliteit gemeentelijke
dienstverlening
duidelijkheid gemeentelijke
organisatie
duidelijkheid gemeentelijk
beleid/ regelgeving
mate van aandacht voor verbeteren
= hogere waardering t.o.v. de Drechtsteden

ontwikkeling en herstructurering

= lagere waardering t.o.v. de Drechtsteden
= geen significant verschil of ontwikkeling

NB. Op basis van 300 benaderde bedrijven
in Sliedrecht, waarvan 99 bedrijven medewerking hebben verleend aan het onderzoek
klimaat Drechtsteden 2010,
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Beneden Merwede, maritieme cluster
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3. Positionering in de regio
3.1 (Boven)regionale beleidskaders en 		
programma’s
Diverse provinciale en regionale beleidskaders en
programma’s zijn richtinggevend voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling op lokaal niveau.
In deze paragraaf worden de belangrijkste kaders
voor de economische ontwikkeling van Sliedrecht
uiteengezet.
Provincie Zuid-Holland
Medio juli 2010 heeft Provinciale Staten van de
Provincie Zuid-Holland een Provinciale Structuurvisie vastgesteld. De Structuurvisie is opgesteld
in het kader van de Wet ruimtelijke ordening en
geeft een doorkijk naar 2040 en de visie voor
2020 met bijbehorende uitvoeringsstrategie. Met
de structuurvisie werkt de provincie aan een vitaal
Zuid-Holland, met meer samenhang en verbinding
tussen stad en land. De provincie onderscheidt
daarbij vijf hoofdopgaven voor Zuid-Holland:
• aantrekkelijk en concurrerend internationaal
profiel
• duurzame en klimaatbestendige
deltaprovincie
• divers en samenhangend stedelijk netwerk
• vitaal, divers en aantrekkelijk landschap
• stad en land verbonden.
Deze hoofdopgaven worden uitgewerkt in het ruimtelijk beleid voor de gehele provincie. In het kader

van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro)
wil de Provincie op hoofdlijnen kaders stellen en
het lokale bestuur ruimte geven bij de ruimtelijke
inrichting. Deze aanpak sluit aan bij de nieuwe
stijl van besturen: ‘Lokaal wat kan, provinciaal wat
moet.’
Mainportcluster
Ten aanzien van de economische structuur is de
Mainport Rotterdam in de Provinciale Structuurvisie benoemd als een van de belangrijke pijlers
onder de Zuid-Hollandse economie. De mainport
Rotterdam wordt daarbij aangeduid als het complex van industrie, handel, transport en logistiek,
gevestigd op het haven- en industriegebied langs
de Nieuwe Waterweg, Oude Maas, Merwede en
Dordtse Kil. Tot de Mainport Rotterdam behoort
het maritieme complex van de havenindustriële
clusters procesindustrie en petrochemie en
de kennisintensieve clusters van transport en
logistiek, water- en deltatechnologie in de regio
Rotterdam/Drechtsteden/Delft. Binnen het cluster
water- en deltatechnologie neemt Sliedrecht een
belangrijke positie in.
Merwedezone
In de Structuurvisie is de Merwedezone gelegen
op de grens van de Alblasserwaard en Sliedrecht, de Betuweroute en de A15, benoemd als
gebiedsgerichte transformatieopgave. Hierover
zijn afspraken gemaakt tussen de aangrenzende

gemeenten (waaronder Sliedrecht) en de Provincie
Zuid-Holland, die zijn vastgelegd in de Transformatievisie Merwedezone. De Provincie wil in dit
gebied stedelijke ontwikkelingen begeleiden en
daarbij een goede overgang tussen stad en land
realiseren. Het gezamenlijke toekomstbeeld voor
de Merwedezone omvat een waterrijk groengebied ten noorden van de Betuweroute (op kaart
aangegeven als zoeklocatie regiopark), herstructureren van bedrijventerreinen en intensiveren van
bebouwing bij de bestaande en nieuwe haltes van
de Merwede-Lingelijn. Er zijn ook gebieden (het
Oog en Papland) benoemd waar mogelijk na 2015
verstedelijking kan plaatsvinden, als daar tegen
die tijd behoefte aan is en er geen ruimte meer
is binnen de kernen. Deze zijn als transformatiegebieden op de kaart aangegeven. Dit vergt wel
nadere onderbouwing en afstemming op regionaal
niveau.
Provinciale verordening
Belangrijk in de uitvoering van de Provinciale
Structuurvisie is de verordening. In het algemeen
lenen vooral onderwerpen met heldere criteria,
weinig gemeentelijke beleidsvrijheid en een
zwaarwegend provinciaal belang zich hiervoor.
De provincie heeft in de Verordening Ruimte
daarom onder andere regels opgenomen over
bebouwingscontouren, kantoren, bedrijventerreinen en detailhandel.
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Op hoofdlijnen zijn de volgende provinciale regels
van toepassing op nieuwe ruimtelijk-economsiche
ontwikkeling:

vangen door herstructurering of intensivering van
bestaande terreinen, of het benutten van ruimte
op bedrijventerreinen elders in de regio.

Kantoren
Uitgangspunt van Provincie is dat Zuid-Holland
zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin moet
beschikken over een evenwichtige kantorenmarkt.
Dit betekent onder meer dat nieuwe kantoorontwikkelingen (of nieuwe bestemmingsplannen
die hier invulling aangeven) in principe alleen
kunnen plaatsvinden op locaties die binnen 10
minuten vanaf de haltes bereikbaar zijn, te voet
of met hoogfrequente bus- en tramverbindingen.
De Merwede-Lingelijn wordt daarbij op de kaart
aangeduid als regionale railverbinding. Zowel
Stationspark I als Stationspark II liggen binnen
de loopbereikbaarheid van 10 minuten vanaf het
station Sliedrecht.

Detailhandel
Voor detailhandelsontwikkeling geldt dat bestemmingsplannen voor gronden die zijn gelegen buiten de bestaande winkelconcentraties in de centra
van steden, dorpen en wijken of nieuwe wijkgebonden winkelcentra, geen bestemmingen aanwijzen die nieuwe detailhandel mogelijk maken. Op
de bijbehorende kaart is Nijverwaard aangegeven
als de regionale perifere detailhandelslocatie.

Bedrijventerreinen
Bestemmingsplannen die voorzien in nieuwe
bedrijven- en zeehaventerreinen, of de uitbreiding
van bestaande bedrijven- en zeehaventerreinen
met een oppervlakte van ten minste 1 hectare aan
aaneengesloten percelen, moeten in de toelichting
een verantwoording bevatten waarbij de behoefte
aan nieuwe bedrijven- en zeehaventerreinen als
gevolg van de vervangings- en uitbreidingsvraag
wordt onderbouwd. Ook moet worden onderbouwd
waarom deze behoefte niet kan worden onder-

Werken met water internationaal (top)
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Het economische beleid voor de regio Drechtsteden is vastgelegd in de Economische Visie 2008.
Daarin wordt het economische beleid uitgewerkt
op vier schaalniveaus:

Poort van de Randstad nationaal

Complete stedelijke regio regionaal

Aantrekkelijke oevers lokaal (basis)

Internationaal positioneert de regio zich als
wereldspeler op het gebied van waterbouw,
deltatechnologie en ecologie en watergerelateerde
bedrijvigheid. Nergens ter wereld is zoveel kennis
en kunde aanwezig als hier. De regio streeft naar
versterking van dit cluster van bedrijvigheid.
De nationale positie van de regio wordt omschreven als Poort van de Randstad, goed ontsloten
over weg, water en spoor. Dit biedt kansen voor
verbreding van de economie door nieuwe bedrijvigheid aan te trekken.
Op regionale schaal wordt gestreefd naar een
Complete Stedelijke Regio, met een veelzijdig
aanbod van voorzieningen en vestigingsmogelijkheden.
Op lokale schaal wordt de basis van de piramide
gevormd door hoogwaardige woon- en werkgebieden langs de rivieren: Aantrekkelijke Waterfronten.
Bij de realisatie van alle vier profielen speelt
Sliedrecht een belangrijke rol:
Sliedrecht is de bakermat van de baggersector, is
met haar bedrijventerreinen langs de A15 mede
beeldbepalend als Poort van de Randstad, heeft
met de Woonboulevard Nijverwaard een belangrijk
element van de Complete Stedelijke Regio binnen
haar grenzen en heeft goede mogelijkheden tot
(her)ontwikkeling van woon- en werkgebieden aan
de rivier De Merwede.
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Deze regionale economische visie is uitgewerkt
in een:
Regionale bedrijventerreinenstrategie
In de Bedrijventerreinenstrategie wordt uitgegaan
van een regionale bedrijventerreinbehoefte van
110 ha tot 2020, en een behoefte van 130 ha
voor de periode 2020 – 2030. Voor de periode
tot 2020 in te vullen door de ontwikkeling van
nieuwe terreinen in Dordrecht, Zwijndrecht en
Sliedrecht (Stationspark III - 6 hectare netto).
Daarnaast wordt een grote herstructureringsopgave gedefinieerd. Voor Sliedrecht gaat het daarbij
in kwantitatieve zin om de herontwikkeling van
Het Plaatje en herstructurering van het terrein
Baanhoek en de Nijverwaard (op lange termijn).
De Oostelijke Rivieroever zal worden getransformeerd tot woningbouw. Daarnaast ligt er ook een
kwalitatieve opgave: kwaliteitsimpuls bestaande
terreinen, versterken PDV-locatie Nijverwaard
en het versterken van de samenhang tussen de
terreinen Nijverwaard en Noord-Oost Kwadrant.
Er wordt door de regio gewerkt aan een concreet
Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen, naar
verwachting in loop van 2011 gereed.
Regionale kantorenstrategie
In 2007 is de regionale kantorenstrategie van
de Drechtsteden vastgesteld. In de regionale
kantorenstrategie zijn afspraken gemaakt over de
regionale planvoorraad (verdeeld naar locatie),

fasering en de locatietypologie.
Belangrijkste uitgangspunten van de strategie zijn:
• De regio Drechtsteden beschikt gezamenlijk
over ca. 450.000 m² kantoren.
• De regionale vraag naar kantoren is geprognosticeerd op 295.000 – 365.000 m² tot
2020.
• De planvoorraad op de verschillende locaties
betreft 300.000 m².
• De leegstand is 10%, waarvan 50% structureel
(> 2 jaar).
• De jaarlijkse regionale opname
6.000 – 9.000 m².
• De gemiddelde transactiegrootte ligt tussen
de 250 – 500 m².
In de kantorenstrategie worden verder voor
de regio drie ambitieniveaus onderscheiden:
een bovenregionale kantorenlocatie met
Maasterras (momenteel regionaal ter herziening),
themagebonden locaties als het Gezondheidspark
in Dordrecht en de overige regionale
kantorenlocaties waaronder het Stationspark I en
II in Sliedrecht.

en daarna) vragen om een herbezinning
op de huidige regionale planvoorraad en
daarmee eveneens een actualisatie van de
kantorenstrategie. Daarbij heeft de Provincie ZuidHolland eind 2010 een eerste aanzet gedaan om
te komen tot een kantorenstrategie voor de gehele
provincie Zuid-Holland. Daarbij speelt mee dat de
verwachte vraag naar kantoren onder invloed van
de afvlakkende werkgelegenheidsgroei (onder
druk van de afnemende beroepsbevolking) op
de middellange en lange termijn zal afnemen.
Daarnaast hebben trends zoals concentratie van
kantooractiviteiten en flexibel werken invloed op
de vraag van toekomstige gebruikers (een daling
van de kantoorquotient van 25 m2 p.p. naar 20
m2 p.p.).
Overigens is de nieuwe plancapaciteit in
Sliedrecht beperkt en zijn er met uitzonderling van
de bestaande locaties (Stationspark I en II) geen
nieuwe locaties in planvorming.

In de regionale kantorenstrategie zijn afspraken
gemaakt over de programmering en fasering
van kantoren. Echter de actuele economische
conjunctuur in combinatie met structurele
ontwikkelingen op de langere termijn (2020
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Figuur 3.1 Regionale detailhandelstructuur
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Heerjansdam
Bestaande perspectiefrijke concentraties
Afgewaardeerde concentraties
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Kantorenmarkt Sliedrecht in cijfers:
• Huidige voorraad Sliedrecht: 70.000 m2 bvo;
• Huidig aanbod (te huur/ te koop): 11.200
m2 bvo, waaroner ca. 1.400 m2 bvo
Merweborg aan de Baanhoek, enkele
bedrijfsondersteunende kantoren en nieuw te
bouwen kantoren op Stationspark II (Statuur I
en II met ruim 4.000 m2 bvo);
• Mediane huurprijs 2009: € 120, - per m2;
bvo t.o.v. € 125, - in Dordrecht en ca. € 151,landelijk;
• Unit4 met 6.700 m2 bvo een nationale speler;
• Clustervorming rond Unit 4 kansrijk;
• 57% is huursector;
• 3 vierkante meter kantoorruimte per inwoner
(= hoog).

Figuur 3.2 Opname en aanbod kantoren
Drechtsteden in m2 vvo
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Regionale Structuurvisie Detailhandel
In 2002 hebben de Drechtsteden in navolging
op en als nadere invulling van het provinciaal
detailhandelsbeleid een eigen regionale
Structuurvisie Detailhandel en Horeca vastgesteld.
Doel van deze visie is het bieden van een kader
voor de ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied
van detailhandel en horeca in Drechtsteden en het
handvat om daaraan sturing te geven. Aangezien
de marges in de toekomstige retailmarkt klein zijn,
is de bestaande regionale detailhandelsstructuur
daarbij als uitgangspunt genomen. Het credo is
feitelijk “voortzetting op basis van de bestaande
centra met een beperkte toevoeging van nieuwe
concentraties”.

De Drechtsteden kennen een voorzieningenstructuur die piramidaal reikt van de regionaal
verzorgende binnenstad van Dordrecht tot de
wijk- en buurtcentra als laagste schaalniveau.
Deze hiërarchie is het uitgangspunt bij nieuwe
detailhandelsontwikkelingen. De binnenstad
van Dordrecht vormt daarbij de top van de
piramide en onderscheidt zich door haar
potenties op het gebied van cultuur, historie,
toerisme en recreatie. Met de Piek Binnenstad
wordt hierop voortgeborduurd. In de regionale
detailhandelsvisie wordt het Burgemeester
Winklerplein (ca. 5.000 m2 wvo met het accent
op de dagelijkse verzorging) in combinatie met de
Kerkbuurt (ca. 16.000 m2 wvo met vooral accent
niet dagelijkse verzorging in de branchegroep
mode) gerekend tot het tweede schaalniveau,
direct onder de binnenstad van Dordrecht.
Voor het PDV-aanbod blijft Nijverwaard Sliedrecht
de hoofdconcentratie van de Drechtsteden.
Pieken in de Drechtsteden
Pieken in de Drechtsteden is het vervolg op
Manden Maken, de regionale investeringsagenda
2006 – 2010. De pieken hebben tot doel sterker
te maken wat sterk en karakteristiek voor de
Drechtsteden is. De drie pieken (of pijlers) bepalen
het profiel. Hiermee maken de Drechtsteden het
onderscheid ten opzichte van de andere regio’s.
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De drie pieken die gezamenlijk het profiel van de
Drechtsteden bepalen zijn:
• Piek Landschap: unieke landschappen in
de omgeving (Nationaal Park De Biesbosch,
de Alblasserwaard, Deltapoort en de
Hoeksche Waard).
• Piek Water: maritieme technologie, water en
innovatie.
• Piek Binnenstad: de binnenstad van Dordrecht
als centrumfunctie van de Drechtsteden.
Aan de Pieken wordt een regionale
investeringsagenda gekoppeld (Manden Maken II).
Piek Landschap
Met de piek landschap zet de regio in op
ontwikkelen en verbinden: het toegankelijk maken
van de landschappen vanuit de binnenstad en
de flanken van de Drechtsteden. De uitbreiding
van het waterbussysteem vervult een belangrijke
rol in de onderlinge verbinding tussen de
binnenstad, de flanken van de Drechtsteden en de
landschappen. Ten aanzien van de Merwedezone
en de Alblasserwaard zetten de gemeenten
Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht in
op de recreatief-toeristische ontsluiting van de
Alblasserwaard.

28

Piek Maritiem
Met de piek Maritiem wordt beoogd om de kansen
die het maritieme cluster de Drechtsteden biedt,
te verzilveren. Hiervoor moet geïnvesteerd worden
in de volgende opgaven:
1. Kennisontwikkeling en kennisdeling
• Verbeteren aansluiting onderwijs en
arbeidsmarkt.
• Verbinden en versterken kennisinstituten zoals
het topinstituut EcoShape.
• Realiseren kenniscentrum binnenvaart.
• Bevorderen kennisdeling binnen de sector.
2. Vitaliteit van het cluster
• Heldere acquisitiestrategie; stevige uitvoering.
• Consequent en actief relatiebeheer, zeker ten
aanzien van leaderfirms.
• Scheppen van (ruimtelijke) condities voor
investeringen en transformaties.
• Extra aandacht voor realisatiekracht.
• Monitoring van de vitaliteit van het cluster.
3. Positionering van de Drechtsteden
• Intensievere samenwerking met andere
overheden, met name Rotterdam en
Drechtsteden-plus gemeenten.
• Uitbreiden, versterken en borgen van het
maritieme netwerk.
• Actieve promotie en aansluiten bij lopende
initiatieven.

Piek Binnenstad
Voor de Piek Binnenstad zijn op hoofdlijnen de
volgende opgaven geformuleerd:
• Aansluiting centra Zwijndrecht – Dordrecht
– Papendrecht via doorontwikkeling van
het waterbussysteem en de vertrek- en
aanlandplekken.
• Bevorderen van de complementariteit
tussen voorzieningen: dit betekent ten
eerste het inzichtelijk maken van alle
voorzieningen en vervolgens het ontwikkelen
van een strategische kaart met daarop de
afstemming tussen culturele, winkel- en
sportvoorzieningen.
• Meer promotie & publiciteit voor de
Drechtsteden: door de marketing te verbreden
naar de hele regio, meer dan alleen Dordrecht,
zal dat de positie van de Drechtsteden
versterken. Het betekent ook een betere
informatievoorziening en intensievere
communicatie tussen gemeenten onderling.
Flankerend beleid: Mobiliteit
De bereikbaarheid van Sliedrecht in zowel de
ochtend- als de avondspits laat te wensen over
vanwege fileproblematiek op de A15. Twee
belangrijke knelpunten zullen de komende jaren
worden aangepakt: de aansluiting van de N3 op
de A15 bij Papendrecht en de aanpak van het
knooppunt Gorinchem A15/A27.
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Het is niet zeker dat daarmee de
doorstromingsperikelen zijn opgelost.
In de discussies over de komst van het
Containertransferium in Alblasserdam heeft de
regio Drechtsteden bedongen dat er in 2011
een ‘doorstromingsstudie A15’ wordt uitgevoerd.
De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft
toegezegd de uitkomsten van deze studie te
behandelen in het BO-MIRT en tot besluitvorming
te komen over eventuele resterende knelpunten.
Conclusie: het regionale economische
beleid, uitgewerkt voor bedrijfsterreinen,
kantorenlocaties, detailhandel en toerisme
rechtvaardigt de conclusie dat Sliedrecht een
belangrijke rol kan spelen bij het realiseren
van de economische ambities van de regio
Drechtsteden.

Kantoorgebouw Merweborg
(Baanhoekweg) omvat vier
kantoorgebouwen met een
totale verhuurbare oppervlakte
van circa 9.000 m2 bvo.

3.2 Relevante projecten
De volgende projecten zijn van betekenis voor de
economische ontwikkeling van Sliedrecht en de
regio. Zij bieden kansen om de regionale economische doelen te bereiken en daarmee tevens de positie van Sliedrecht binnen de regio te versterken.
In uitvoering:
Stationspark II
• 6.700 m2 bvo gerealiseerd.
• 2011-2014: 11.000 m2 bvo.
• 2015-2019: 5.500 m2 bvo.
In ontwikkeling:
• Burgemeester Winklerplein: herstructurering,
modernisering en uitbreiding van het huidige,
gedateerde winkelcentrum (plan Windroos).
Het totale plan gaat uit van upgrading van
6.000 m2 winkelvloeroppervlak, waarvan
1.500 m2 uitbreiding en 200 appartementen.
Uitvoering is voorzien vóór 2015.
• Verzorgingstehuis Waerthove (onderdeel
Rivas Zorggroep): sloop van een deel van de
bestaande wooneenheden en vervangende
nieuwbouw in de vorm van kleinere units en
renovatie van het hoofdgebouw. Uitvoering in
2011/2012.
• Gezondheidscentrum Balans in combinatie
met Ouderenpsychiatrie GGZ Yulius Sliedrecht:
11.135 m² bvo.

Bouw is eind 2010 gestart en de verwachte
oplevering staat begin 2012 gepland.
In studie / visievorming
• De Driehoek tussen de Betuwelijn, de
Merwedelingelijn en de A15; ca. 9 ha. netto
ten behoeve van de gemeentewerf, milieustraat, grond/baggerdepot (reeds gerealiseerd) en nog uit te geven terrein.
• Het Plaatje: herontwikkeling van dit terrein
(ca. 6 ha uitgeefbaar) voor een clustering van
maritieme bedrijven, incl. kadefaciliteiten en
incl. een nieuwe landzijdige ontsluiting rechtstreeks op de Deltalaan. Tevens wordt voor
deze locatie gedacht aan de ontwikkeling van
een nationaal centrum voor de binnenscheepvaart en baggerindustrie. De uitvoering van
het project is in handen gegeven van ROM-D.
• Woonboulevard: ROM-D heeft opdracht
gekregen een ontwikkelingsplan op te stellen.
Discussiepunt is verbreding van de
branchering.
• Recreatief knooppunt/verplaatsing sportvelden/Stationspark III.
• Winkelpromenade Kerkbuurt; uitvoering
ontwikkelingsvisie.
Bron: projectenoverzicht Sliedrecht 2010
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3.3 Perspectieven huidige positie
Bedrijventerreinen
Perspectief: een deel van de mondiale top van
de waterbouw/maritieme sector is in Sliedrecht
gevestigd, naast een groot arsenaal aan regionale
en locale bedrijven. Sliedrecht is een interessante
vestigingsplaats vanwege enerzijds de ligging
en bereikbaarheid en anderzijds de kwaliteit
en het kennisniveau van de beroepsbevolking.
Binnen Sliedrecht is nog slechts beperkt ruimte
beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe
locaties (Driehoek, Bedrijfslus Baanhoek-West
en Stationspark III, waarvoor verplaatsing van
de sportterreinen aan de Sportlaan nodig is).
Stationpark III kan daarbij een invulling krijgen in
het verlengde van het bestaande bedrijventerrein
Noord-Oost Kwadrant met lokale/regionale
bedrijvigheid en bedrijfsgebonden kantoren.
De opvang van de terreinbehoefte in deze regio is
in kwantitatieve zin echter nog lang niet opgelost.
Immers, door Dordrecht zijn in 2009 met Rijk en
provincie afspraken gemaakt voor opvang van de
bovenregionale behoefte aan havengerelateerde
bedrijvigheid vanuit de mainport Rotterdam
(waardoor er dus minder ruimte beschikbaar is
voor de regionale behoefte). Daar komt bij dat er
nog geen locaties zijn aangewezen voor de opvang
van de regionale behoefte nà 2020 (de eerder
genoemde 130 ha).
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Weliswaar kan die behoefte wat lager uitvallen
door toepassing van een lager groeiscenario van
de economie (Transatlantic Market, in plaats van
Global Economy).
De provincie blijft echter voor de logistieke en
maritieme sectoren vasthouden aan het
GE-scenario (zie Uitvoeringsprogramma Ruimte
voor Economie 2008 – 2011). Dit betekent dat er
voor regio en provincie voor de komende jaren een
belangrijke uitwerkingsopgave ligt. In de zoektocht
naar uitleglocaties wordt vooralsnog gekeken
naar de westkant van de regio Drechtsteden.
Maar wellicht moeten ook andere kwadranten van
het Drechtstedengebied in de zoektocht worden
betrokken.
Omdat ruimte voor nieuwe terreinen schaars
is, moeten we des te meer zuinig zijn op
de bestaande terreinen: dit vraagt om
permanent kwaliteitsbeheer en waar nodig een
kwaliteitsimpuls door middel van herstructurering.
Dit geldt zowel voor de droge terreinen
(Nijverwaard, Noord-Oost Kwadrant), als voor de
natte terreinen (Kerkerak, Baanhoek, Plaatje).
Het perspectief van de bedrijventerreinen
kan verder aanzienlijk worden verbeterd door
optimalisering van de digitale bereikbaarheid
(aansluiting op de digitale snelweg).

Kantoren
Bestaande locaties Stationspark I en II liggen
uitstekend in de markt en zullen het naar
verwachting met de aanwezigheid van Unit 4, een
station en de directe ligging aan de A15- corridor
ook in de toekomst naar verwachting goed blijven
doen.
Perspectief: onderdeel Poort van de Randstad.
Door deze goede kantorenlocaties is de
Sliedrechtse economische structuur verbreed met
uitstekende zakelijke dienstverleners.
Detailhandel
Het winkelvloeroppervlak is de afgelopen 15 jaar
in Nederland met 75% toegenomen. De omzet
in de detailhandel hield geen gelijke tred met
deze ontwikkeling. Er was weliswaar sprake van
een omzetgroei, maar die is zeer beperkt (ca.
gemiddelde besteding van € 5.000 per hoofd van
bevolking, 85 miljard). Daarbij kwam deze vooral
voor rekening van de food retail. Tegelijkertijd
is het aandeel internetaankopen van de totale
bestedingen van 0% naar 10% gegroeid. Dit heeft
een aantal gevolgen. Allereerst heeft dit geleid tot
een lagere vloerproductiviteit voor retailers van
maar liefst 7% in nog geen 10 jaar tijd (Bron HBD,
Locatus, bewerking Q&A Research & Consultancy).
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Woonboulevard Nijverwaard

Huidige situatie: versnippering

Vergroten trekkracht

Clustering en herinrichting openbare ruimte
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Naast al bestaande leegstand, kan deze situatie
leiden tot nog meer lege meters, of een lagere
huurprijs waardoor de meters in elk geval
weer rendabel worden. In de woonbranche is
de vloerproductiviteit weliswaar niet gedaald,
maar met een omzet per m2 in bijvoorbeeld
meubelzaken van € 800 tot € 900 (één van de
laagste in de detailhandel) wordt wel aangegeven
hoe weinig speelruimte er is als er al jaren geen
omzetgroei gerealiseerd wordt.
Gelet op bovenstaande ontwikkelingen zal het
winkelvloeroppervlak in 2020 in Nederland
drastisch teruglopen. De verwachting van
onderzoeksbureaus op het gebied van retail is dat
het aantal winkel vierkante meters in de komende
tien jaar met 20% tot 35% zal teruglopen. Deels
onder invloed van de opmars van online shopping,
maar ook door de overvloed aan winkelmeters
die Nederland heeft. De grote groep ondernemers
die het opvolgingsprobleem niet geslecht krijgt,
komt daar nog eens bovenop. Deze (landelijke)
retailontwikkelingen zullen vanzelfsprekend ook
hun weerslag hebben op de winkelconcentraties
in Sliedrecht.
Perifere detailhandelslocatie Nijverwaard
De woonboulevard is algemeen erkend dè PDV
locatie van de regio Drechtsteden, met toekenning
van een bovenregionale functie. Het totale gebied
Nijverwaard is ongeveer 55 hectare groot. Zoals
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bijgevoegde overzichtkaart van Nijverwaard
laat zien, is het winkelareaal (met ca. 40
detailhandelsvestigingen) sterk versnipperd en is
voor de bezoeker/consument geen sprake van
één aaneengesloten winkelgebied. Daarbij
komt dat zowel de gemeente als de Vereniging
Meubelboulevard Sliedrecht na het vertrek
van IKEA in 2006 op zoek is naar nieuwe
beeldbepalende publiekstrekkers
voor de woonboulevard. Vanuit de gemeente en de
Stichting Woonboulevard wordt dan ook een
verruiming van de branchering voorgesteld.
In het Regionaal Economisch Overleg Zuid-Holland
Zuid wordt momenteel de discussie gevoerd
onder welke voorwaarden brancheverruiming op
Nijverwaard mogelijk kan worden gemaakt.
Vooruitlopend op de uitkomsten van deze
discussie wordt in ieder geval ingezet op:
• Herstructurering en clustering.
• Naast de huidige vestiging van Loods 5
toevoegen van nieuwe trekkers/formules,
waarmee ingespeeld kan worden op nieuwe
trends. Tevens wordt gedacht aan verplaatsing
van de bestaande Intratuin/Praxis, nu
gevestigd op bedrijventerrein Noord-Oost
Kwadrant. Door toevoeging van nieuwe
trekkers kan tevens een nieuw loopcircuit
ontstaan.
• Verbetering van de openbare ruimte,
beeldkwaliteit en de entrees.

De gedachte dat branche-indelingen relevant zijn
voor een consument is zoals gezegd een achterhaald concept. Branchevervaging, of beter gezegd
het fenomeen dat we in vast omlijnde branches
willen denken en doen, is een gedachte die is
gebaseerd op het feit dat de aanbodzijde een
leidende rol heeft. Die tijd ligt achter ons.
Dit betekent dat een traditionele perifere detailhandelslocatie zoals Nijverwaard moet worden
losgemaakt van de brancheringsproblematiek
en zich zal moeten ontwikkelen naar doelgroep
en koopmotieven. Concreet voor Nijverwaard
betekent dit dat gekozen moet worden voor een
duidelijk en onderscheidend profiel of lifestyle, wat
tot op heden ontbreekt. Een winkelconcentratie
waar alles samenkomt die past bij een doelgroep,
van wonen tot mobiliteit en van fashion tot sport.
Aangevuld met kwalitatieve (ondersteunende) horeca en dienstverlening die past bij de doelgroep.
Burgemeester Winklerplein en Kerkbuurt
De invulling van zowel het Burgemeester Winklerplein als de Kerkbuurt kan gaan veranderen
vanwege het feit dat deze winkelgebieden het
dichtst bij de consument staan. Het zijn bij uitstek
plekken waar als gevolg van de internet aankopen
nieuwe vormen van retaildiensten aangeboden
kunnen gaan worden. In deze wijkwinkelcentra
zullen retailconcepten ontstaan waar online aankopen afgehaald kunnen worden. De winkeliers
zullen op deze trend moeten inspelen.
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Vooral mode retailers in de Kerkbuurt kunnen
op deze manier ook de vooruitgeschoven posten
worden van mode merken. Daarbij hoeft de
winkelier niet alles meer op voorraad te hebben,
maar kan wel alles aanbieden. Retailers moeten
meerdere manieren van verkopen aanbieden om
zo in te spelen op de behoefte van de consument.
Hier ligt een uitdaging voor de Sliedrechtse
ondernemers zelf.
Zorgsector
Perspectief: Sliedrecht heeft een opvallend
sterke positie in het aanbod van (boven)regionale
zorginstellingen. Deze sector is daarmee in
Sliedrecht een grote bron van werkgelegenheid
(25%).
Onderwijs
Het Griendencollege (VMBO) investeert in
opleidingen techniek en zorg, ook voor hogere
niveaus, en onderwijs aan volwassenen en
buitenlanders.
In de omgeving (Dordrecht, Gorinchem,
Rotterdam) is een ruim aanbod van MBO, HBO en
WO.
Een belangrijk aandachtspunt is het verwachte
tekort aan goed opgeleid personeel. Ten aanzien
van MBO techniek vindt in de regio Zuid-Holland
Zuid de volgende frictie plaats:

Zuid-Holland Zuid 2010 - 2015
Verwachte baanopeningen Techniek MBO:
7020 (totaal) / 4040 (niveau 4)
Verwachte aantal opgeleiden Techniek MBO
Da Vinci:
4441 (totaal) / 1121 (niveau 4)
Frictie totaal MBO Techniek Zuid-Holland Zuid
2579 of 37% (totaal)
2919 of 72% (niveau 4)
Bron: DaVinci College, 2010

wereldhandel, de bevolkingsgroei en de
klimaatverandering, komt de waterbouw en
deltatechnologie bij overheid, bedrijfsleven en
onderwijs in een grotere belangstelling te staan.
De Drechtsteden, met Sliedrecht als het centrum
van de baggerwereld, kunnen hier op aanhaken.
Streefbeeld: als onderdeel van de herontwikkeling
van ‘t Plaatje tot nationaal centrum voor
binnenscheepvaart en baggerindustrie is in
samenwerking met het Nationaal Baggermuseum
in Sliedrecht een businessplan uitgewerkt
voor de upgrading van het museum. Met deze
ontwikkeling kan worden ingespeeld op de
toenemende belangstelling onder een breed
publiek voor watermanagement en waterbouw.

Toerisme: Hollands Glorie
Binnen de Piek Landschap van de Drechtsteden
loopt het toeristisch- recreatief programma
Hollands Glorie. Hollands Glorie is de werktitel
van het concept dat uitgaat van de bundeling van
de toeristische pijlers Werelderfgoed Kinderdijk,
de historische binnenstad van Dordrecht en
het Nationaal Park De Biesbosch, teneinde een
sterker toeristisch product weg te zetten. Het gaat
hierbij om de elementen die het klassieke beeld
van Holland oproepen met (de beleving van) het
water als verbindende schakel.
Als gevolg van structurele ontwikkelingen als
het groeiend energieverbruik, de groeiende
Haven Sliedrecht
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Door een relatie te leggen met het water, het
omliggende landschap en recreatie zou een vierde
pijler onder het regionaal toeristische product
Hollands Glorie kunnen ontstaan. Voorwaarde
is wel een goede bereikbaarheid/verbinding via
het water met de binnenstad van Dordrecht en
de Biesbosch, zodat een bezoek voor een toerist
onderdeel kan uitmaken van een meerdaags
bezoek aan de Drechtsteden.

heeft de afgelopen jaren vanuit de stimulering
van duurzame recreatieve activiteiten een
subsidieregeling in het leven geroepen. Sliedrecht
is in beeld geweest voor een gesubsidieerde TOP,
maar viel in feite af vanwege de locatie, waarbij
de afstand van de voorgenomen locatie tot een
aantrekkelijk wandelgebied te groot was.
De eerste TOP’s zijn in het afgelopen jaar
geplaatst o.a. in de Alblasserwaard.

Recreatief Toeristisch Overstappunt (TOP)
Door de ligging aan de zuidzijde van de
Alblasserwaard en de goede bereikbaarheid
vanaf zowel de A15 als station Sliedrecht,
leent de Merwedezone zich in potentie voor
de ontwikkeling van een Toeristische Overstap
Punt (TOP). Een TOP is een knooppunt waar
diverse bewegwijzerde fiets- en wandelroutes
samenkomen. De TOP is minimaal startpunt
voor fiets-/wandelroutes en beschikt over een
parkeerterrein (ca. 20 parkeerplaatsen), liefst met
nabij gelegen horeca (maximaal 2,5 km = half uur
lopen). Het idee van de TOP is overgenomen van
de Achterhoek, waar dit al jaren succesvol wordt
toegepast.

Overigens gaat het gebruik van een TOP niet
om duizenden bezoekers maar om tientallen
bezoekers extra per week, maar wel continu
van april tot oktober. De directe toeristische
en de directe economische spin-off zal in de
praktijk waarschijnlijk beperkt zijn. Het betreft
vooral een recreatieve voorziening. Belangrijker
is dat een TOP een mogelijkheid biedt om
Sliedrecht te promoten als zuidelijke entree van
de Alblasserwaard en daarmee ook letterlijk
het nationaal landschap te verknopen met de
gemeente. Voorwaarde voor de ontwikkeling van
een TOP is dus wel dat er voldoende wandel- en
fietsroutes starten.

De primaire doelgroep wordt gevormd door
inwoners van steden rondom het Groene Hart
die actief willen recreëren. Het gaat met name
om recreanten die willen wandelen of fietsen, al
dan niet gecombineerd met varen. De provincie
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de spelers van de nieuwe economie. Voor hen
zijn aansluiting op digitale netwerken en het
vormen van communities van minstens zo groot
belang als fysieke bereikbaarheid. De Stichting
Bedrijvencentrum Drechtsteden begeleidt dit
soort bedrijven. Het Bedrijvencentrum op het NOKwadrant is permanent gevuld. Het perspectief
voor deze jonge bedrijven is goed in Sliedrecht.
Als voorbeeld: het bedrijf ReSteel is winnaar van
een landelijke innovatieprijs 2010!

Starters en doorstarters, kleine innovatieve
ondernemers
Sliedrecht kent een (in vergelijking met nationale
cijfers) vrij groot aantal starters: jaarlijks worden
ruim 100 startende ondernemers ingeschreven.
Kleine creatieve, innovatie ondernemers zijn
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Wonen en leefomgeving
Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving is
een belangrijke factor in de vestigingskeuze
van (internationale) bedrijven en werknemers.
De aantrekkelijkheid van een stad en/of
gemeente voor vestiging wordt daarbij bepaald
door verschillende factoren. Een eenzijdige,
industriële werkgelegenheidsstructuur blijkt
bijvoorbeeld te leiden tot een relatief hoge
werkloosheid, sectorale diversiteit daarentegen
juist tot lage werkloosheid. Daarnaast speelt de
woonomgeving een belangrijke rol. Niet alleen
de kwaliteit van de woning en de woonomgeving
zelf, maar ook het voorzieningenniveau in
de gemeente en/of regio en de mate waarin
mensen zich in de gemeente en de omgeving
van de gemeente kunnen vermaken.
De aanwezigheid van groen in de directe
nabijheid wordt daarbij goed gewaardeerd.
Vanuit de onderlinge relaties tussen deze
factoren kan de toekomstige ontwikkeling van
Sliedrecht op relevante indicatoren in kaart
worden gebracht.

Sterk is de brede werkgelegenheidsstructuur
(brede basis)
Zorgpunten:
a. het fysieke productiemilieu: weinig
uitbreidingsruimte, toenemend RO-spanningsveld
bedrijvigheid – wonen. Fysieke bereikbaarheid is goed,
afgezien van A15 (wordt aan gewerkt).
b. het sociale productiemilieu: toenemende mismatch
vraag & aanbod arbeidsmarkt (personeelsvoorziening,
zowel kwantitatief als kwalitatief).

Op het schaalniveau van Drechtsteden is sprake van
een goed voorzieningenniveau. Daarnaast beschikt
Sliedrecht over een kwantitatief en kwalitatief goed
winkelaanbod, met zelfs een regionale verzorging.

Economie

Agglomeratie en stedelijkheid

Arbeidsparticipatie

Overlast en onveiligheid

Sterk is de lage werkloosheid.

Geen item.

Zorgpunten:
In de toekomst toenemende mismatch arbeidsmarkt.
Na 2025 scherpe daling beroepsbevolking Sliedrecht

Bevolkingssamenstelling
Sterk:		 kwantitatieve groei tot 2035
Matig: relatief kleine creatieve klasse en relatief laag
gemiddeld opleidingsniveau

Woonomgeving
Sterk: Nabijheid historische binnenstad Dordrecht,
groene omgeving met Biesbosch en
Alblasserwaard
Aantrekkelijke nieuwe leefmilieus: Baanhoek
West, Watertoren en Benedenveer
Realistische woningbouwproductie/ tempo

Figuur 3.1. Analysemodel "aantrekkelijke stad" (Nyfer)
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4. Trends en ontwikkelingen
4.1 Ontwikkeling (beroeps)bevolking
Nationaal en internationaal is de trend zichtbaar
dat de bevolkingsgroei afneemt. Op het schaalniveau van Europa is al de omslag gemaakt
van afname van de groei naar afname van de
bevolking. Ook in Nederland is afname van de bevolkingsgroei aan de orde. De prognoses van het
Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal
Bureau voor de Statistiek (PBL/CBS, Pearl 2009)
geven aan dat “na een te verwachten top van
17,5 miljoen inwoners in 2038, de nationale

bevolkingsgroei zal omslaan in krimp”.
De oorzaken voor bevolkingsdaling zijn: daling
natuurlijke aanwas (geboortetekort of sterfteoverschot), negatief migratiesaldo buitenland en
negatief migratiesaldo binnenland.

Dat inleveren is in sommige perifere delen van het
land al begonnen. Noordoost Groningen, Parkstad
Limburg en Zeeuws-Vlaanderen zijn voorlopers in
het krimpproces.

Er bestaan grote regionale verschillen. De groei zal
zich concentreren in en rondom de Randstad, met
een paar groeicentra daarbuiten. De bevolking van
de Randstad zal naar verwachting nog met circa
1,25 miljoen inwoners toenemen tot 2040. De
rest van Nederland levert 250.000 inwoners in.

Grafiek 4.1. Prognose bevolkingsontwikkeling en beroepsbevolking (CBS/Pearl 2010)
Bevolkingsontwikkeling

Beroepsbevolking
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In de afgelopen jaren is het inwonertal in de landelijke delen van Zuid-Holland niet meer gegroeid.
In deze regio’s treden de algemene demografische
trends versterkt op. Jonge starters vertrekken er
om in de stad te gaan studeren of te werken.
De woonwensen van paren zijn meer stedelijk
geworden. Daarnaast groeit vooral het aantal
(vooral oudere) alleenstaanden. In de landelijke
regio’s zijn de gezinnen, die zich er in de jaren
zeventig hebben gevestigd, intussen ouder
geworden. Door partnersterfte zal het aantal alleenstaanden daar sterk toenemen. De landelijke
regio’s vergrijzen sterk door het vertrek van de
jeugd. Daardoor zal het aantal geboorten sterker
teruglopen, terwijl de sterfte fors zal toenemen.
De “natuurlijke groei” (het saldo van geboorte en
sterfte) wordt daardoor sneller negatief. Gecombineerd met migratieverlies wordt bevolkingskrimp
een gegeven voor die gebieden.
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Er is in de regio Drechtsteden op dit moment
echter nog steeds sprake van zelfstandige
groei van de bevolking. Dat wil zeggen: zonder
rekening te houden met verhuizingen van en
naar elders groeit de bevolking. Wel neemt de
groei steeds verder af. Op enig moment komt
ook de Drechtstedenregio op het moment
dat de bevolking zal krimpen. Op basis van
de meest recente prognoses van Pearl/CBS,
waarbij tevens rekening is gehouden met de
woningbouwprognoses in Sliedrecht, neemt de
bevolkingsomvang in Sliedrecht tot 2035 in ieder
geval nog toe. Na 2035 zal de bevolkingstoename
in Sliedrecht afvlakken. Overigens is een
verandering in woningbouwtempo, met name
Baanhoek West, van invloed op deze prognose.
Voorts zal op basis van dezelfde cijfers tot
2025 nog sprake zijn van een toename van
beroepsbevolking. Echter zien we na 2025
een scherpe daling van de Sliedrechtse
beroepsbevolking. Dit heeft vanzelfsprekend
gevolgen voor de regionale arbeidsmarkt.
In sectoren als de zorg moet hierop worden
geanticipeerd.

4.2 Bedrijventerreinen
Eerder is reeds geconstateerd dat door het Rijk
wordt uitgegaan van een lager groeiscenario voor
de economie, maar dat de Provincie Zuid-Holland
voor logistieke en maritieme sectoren nog van
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het hoge groeiscenario uitgaat. Maar zelfs bij een
lager groeiscenario is in deze regio sprake van een
tekort aan uitleglocaties voor bedrijven.
De behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen wordt
minder, de kwaliteit van terreinen in brede zin
wordt steeds belangrijker, inclusief duurzaamheid
(“een duurzaam terrein is op de toekomst
voorbereid”).
Dit vraagt ook meer aandacht voor de
beheerscyclus van terreinen: investeren op het
juiste moment, niet te laat, want dan lopen de
kosten enorm op. Parkmanagement wordt daarom
steeds belangrijker, ook op bestaande terreinen.

4.3 Kantorenmarkt
Uit een recentelijk in opdracht van de Provincie
Zuid-Holland door de Stec Groep uitgevoerd
onderzoek naar leegstand en plancapaciteit van
kantoren in de provincie Zuid-Holland (Aanzet voor
een Kantorenstrategie voor de provincie ZuidHolland, november 2010) komt naar voren dat
de kantorenmarkt in Zuid-Holland onvoldoende
gezond is. Dit geldt overigens ook voor de
kantorenmarkten in de andere provincies. De
leegstand is weliswaar vergelijkbaar met het
Nederlandse gemiddelde, maar is met 14 % ten
opzichte van de gebruikelijke frictieleegstand
van 6 à 7 % aan de hoge kant. Daarnaast is
de plancapaciteit van gemeenten (met bijna
4 miljoen m2 bvo tot 2020) veel hoger dan de

voorspelde nieuwbouwbehoefte aan kantoren van
zo’n 1,1 miljoen m² bvo tot 2020. Daarbij is de
verwachting dat als gevolg van de afvlakkende
groei van de beroepsbevolking in combinatie met
concentratie van kantooractiviteiten en het flexibel
werken de vraag naar kantoren in Nederland zal
afnemen.
Op basis van de Transatlantic Marketing-scenario4
van de bedrijfslocatiemonitor (CPB, 2005)
wordt de vraag (zowel de uitbreidingsvraag5 als
vervangingsvraag) naar kantoren voor de regio
Zuid-Holland Zuid in de periode 2010 – 2020
geprognosticeerd op 160.000 m² bvo.
Het beschikbare aanbod (exclusief frictieleegstand
van 6 à 7%) in de regio Zuid-Holland Zuid
bedraagt in die periode zo’n 120.000 m², wat
zou betekenen dat de nieuwbouwbehoefte ca.
40.000 m² bvo bedraagt. De gemiddelde jaarlijkse
nieuwbouwbehoefte, om te kunnen voorzien in de
vraag naar kantoren voor de regio Zuid-Holland
Zuid, bedraagt daarmee 4.000 m² bvo. In het
licht van deze ontwikkeling moeten dan ook in
Drechtstedenverband afspraken gemaakt worden
over toevoeging van nieuwe plancapaciteit op de
in de regionale kantorenstrategie aangewezen
locaties.
Ondanks dat Sliedrecht binnen de regio ZuidHolland Zuid en de regio Drechtsteden relatief
gezien beschikt over een gezonde kantorenmarkt,
betekent de structurele afname van de vraag
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naar kantoren dat ook in Sliedrecht na de
uitgifte van Stationspark II terughoudend moet
worden omgegaan met nieuwe toevoeging van
kantoorlocaties. Voor Stationpark III moet dan ook
gekozen worden voor bedrijfsmatige invulling die
in het verlengde ligt van het Noord-Oost Kwadrant,
met enkele bedrijfsondersteunende kantoren.
Overigens blijkt uit inschattingen en recente
marktanalyses van DTZ Zadelhoff, FGH Bank
en PropertyNL dat up-to-date snelweglocaties,
zoals bijvoorbeeld Stationspark I/II, gericht op de
lokale en regionale kantoorgebruiker, met een
OV-bereikbaarheid (station op loopafstand) het
waarschijnlijk ook in de toekomst bovengemiddeld
goed blijven doen. Daarentegen komen kantoren
op (monofunctionele) bedrijventerreinen, met
een beperkte uitstraling, vaker leeg te staan,
waardoor de noodzaak voor transformatie groter
wordt (Neprom, 2009). Voor deze type gebouwen/
locaties moet samen met de vastgoedpartijen
bekeken worden of transformatie haalbaar is.

4.4 Detailhandel
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat
overheidsbeleid in Nederland gericht is op
het behoud en de versterking van bestaande
centrumgebieden. In de bestaande structuur is
het echter soms moeilijk om ruimte te vinden voor
schaalvergroting in de detailhandel. De Provincie

Zuid-Holland voert daarbij een restrictief perifeer
detailhandelsbeleid met als uitgangspunt dat
nieuwe (winkel)voorzieningen in principe alleen
gerealiseerd mogen worden in de centra van
steden, dorpen en wijken. Slechts in een beperkt
aantal gevallen mogen winkels buiten deze centra
worden gerealiseerd, bijvoorbeeld in het geval
van detailhandel in zeer volumineuze goederen
(denk dan aan auto’s, motoren, caravans e.d.),
tuincentra en bouwmarkten en/of grootschalige
meubelbedrijven. Daarnaast geldt voor perifere
detailhandelslocaties dat maximaal 20% van het
netto verkoopvloeroppervlak gebruikt mag worden
voor het nevenassortiment, mits dit past bij het
hoofdassortiment en uit distributieplanologisch
onderzoek blijkt dat dit niet leidt tot ontwrichting
van de regionale verzorgingsstructuur.
Op basis van cijfers van onderzoeksbureau
Locatus kan echter worden geconcludeerd
dat landelijk de afgelopen jaren in vrijwel alle
branches groei heeft plaatsgevonden, met
name resulterend in een groter oppervlak per
winkel. Groei en schaalvergroting vindt plaats
op alle typen winkellocaties. Het snelst groeien
grootschalige perifere winkelconcentraties en
de verspreide bewinkeling. In aandeel neemt
het belang van traditionele winkelgebieden af.
Locatievoorkeuren voor winkels zijn niet in te
delen op basis van branches. Daarbij zijn veel
winkels ook niet in te delen bij één branche
(branchevervaging). Winkels in alle branches

maken een individuele afweging met welk
assortiment zij zich op welk winkelgedrag willen en
kunnen richten. Op basis daarvan kiezen zij een
locatie. Naarmate verblijven (recreatie), vergelijken
of combinatiebezoek belangrijker zijn, zijn winkels
meer afhankelijk van andere winkels in hun
omgeving of van een specifiek type winkelgebied.

4
Uit studie van het Centraal Planbureau blijkt dat
de werkelijke vraag naar kantoorruimte dit groeiscenario het meest benadert. Ook op rijksniveau wordt
(waarschijnlijk) voor dit scenario gekozen. Dit scenario
houdt rekening met het teruglopen van de Nederlandse
beroepsbevolking en gaat zelfs uit van een relatief
lichte afname van de beroepsbevolking op korte termijn. Een groot deel van de babyboomgeneratie gaat
de komende jaren immers met pensioen. Daar komt
bij dat door de ontgroening steeds minder jongeren op
de arbeidsmarkt komen. Dit heeft tot gevolg dat het
aantal beschikbare werknemers zal dalen. De omslag
in de werkgelegenheidsgroei betekent een trendbreuk
voor de kantorenmarkt die altijd is gekenmerkt door
een relatief hoge uitbreidingsvraag (EIB, 2010). Voor
de regio’s in Zuid-Holland betekent dit een daling van
de uitbreidingsvraag naar kantoorruimte.
5
De uitbreidingsvraag is de vraag naar kantoorruimte
als gevolg van capaciteitsgebrek van de huidige
huisvesting; deze extra ruimtebehoefte ontstaat door
werkgelegenheidsgroei (uitbreiding/inkrimping van
activiteiten van bestaande bedrijven, oprichting/opheffing van bedrijven en vestiging/vertrek van bedrijven
in/uit de regio).
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4.5 Zorgsector
In de zorgsector tekent zich een structureel
probleem in de personeelsvoorziening af:
er zijn meer en beter opgeleide mensen in
de zorg nodig (vooral in middelhoog en hoger
segment), terwijl de arbeidsmarkt een structurele
tekortmarkt wordt. Het netto personeelsverloop in
de zorg groeit fors en het imago van het werken in
de zorg laat te wensen over.
Een mogelijke oplossing is de oprichting van een
gezamenlijke autoriteit voor leren en werken
in de zorg, met als doel het bevorderen van de
aantrekkelijkheid van werken in de zorg en het
aantrekken van nieuwe doelgroepen: allochtonen,
zij-instromers, mannen, Havo-VWO-ers.

4.6 Maritieme sector
Ook in de maritieme sector van de Drechtsteden
is sprake van een fors probleem in de
personeelsvoorziening, niet alleen kwantitatief,
maar ook in kwalitatieve zin. 30% van de
werknemers is werkzaam in technische beroepen,
terwijl slechts 7 à 8 % van de scholieren voor
een vervolgopleiding in de techniek kiest. Het
verwachte tekort aan technisch geschoold
personeel in de regio gaat volgens het
bedrijfsleven ‘het’ grote probleem van de toekomst
vormen. Bovendien is de scholingsinfrastructuur
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voor technische beroepen in de regio niet op orde.
Citaat uit: SWOT-analyse en Innovatieagenda
Maritieme Piek Drechtsteden, EUR, maart 2010,
pag. 65:
Technische scholing in regio Drechtsteden is
niet op orde (MBO), ook aansluiting bedrijven
op scholingsinfrastructuur Groot-Rijnmond is
niet goed.

In deze SWOT-analyse wordt door de EUR
de aanbeveling gedaan tot de oprichting
van een taskforce onderwijsinfrastructuur in
nauwe samenwerking tussen de regionale
overheid (Drechtsteden), het bedrijfsleven en
onderwijsinstellingen.

Technische scholing in de regio is nog steeds
niet op orde: men laat kansen liggen.
Dit is een zeer breed gedragen mening onder
de geïnterviewde bedrijven. Het initiatief
van een bedrijf als Bakker Sliedrecht om
samen te gaan werken met ROC Da Vinci en
scholengemeenschap het Griendencollege is
nog een uitzondering in de regio. Het concept
‘leerwerkbedrijf’ wordt onvoldoende benut.
Het is belangrijk om de toetreding tot scholen
in de regio zo laagdrempelig mogelijk te maken.
Doordat geen gespecialiseerde scholing
aanwezig is in de Drechtsteden gericht op
de Maritieme Piek gaat men in Rotterdam op
school en verricht de stage in de Rotterdamse
haven in plaats van in de Drechtsteden.

Economische visie Sliedrecht
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Haven Sliedrecht / Kerkerak
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5. Economische Visie Sliedrecht 2020
Voorgesteld wordt deze economische ambitie
vast te stellen:
Sliedrecht wil zijn:
1. Internationaal: toplocatie cluster maritieme
industrie
2. Nationaal: Poort van de Randstad /
Poort van de Mainport aan de A15
3. Regionaal:
a: het regionale centrum voor
perifere detailhandelsvestiging;
b: een centrum voor zorginstellingen
4. Lokaal: aantrekkelijke woon-werkgemeente
met passend voorzieningenniveau
Dat vraagt per ambitie de volgende keuzes:
1. Toplocatie maritiem:
Kwalitatief: optimaliseer kwaliteitsbeheer
bestaande natte en droge bedrijventerreinen.
Ontwikkel vormen van terrein/parkmanagement,
en van daaruit continue monitoring noodzaak
ingrepen en/of toevoegen faciliteiten (breedband
bijv.). Anticipeer en wacht niet af.
Voorstel ingrepen:
• In stand houden kwaliteitsniveau Kerkerak.
• Voer het herontwikkelingsplan van ‘t Plaatje
snel uit.

2. Poort van de Randstad/de Mainport:
Kwalitatief: optimaliseer kwaliteitsbeheer terreinen aan de A15.
Voorstel ingrepen:
• Vinger aan de pols bij Noord-Oost Kwadrant
(openbaar vervoer, parkeren en verkeersafwikkeling) en Stationspark I en II.
• Ontwikkel een goede stedenbouwkundige en
functionele verbinding tussen die twee.
• Ontwikkel een herstructureringsprogramma
voor delen Nijverwaard (m.n. West) in relatie
tot herontwikkeling Woonboulevard.
Kwantitatief:
• Ontwikkel en voer uit nieuwe locaties:
Driehoek, Stationspark III (start met bepalen
marktprofiel en van daaruit ontwikkelprofiel –
uitgiftestrategie).
3a. Regionaal centrum PDV/GDV
Maak de hoge ambitie m.b.t. de Woonboulevard
waar.
Dat vraagt gezamenlijke keuzes van de gemeente en de regio: durf ruimte te geven!
• Kom tot een gezamenlijk standpunt over een
verbreding van de branchering in relatie tot de
Binnenstad van Dordrecht en de winkelcentra
van Sliedrecht.
• Kiezen voor onderscheidend profiel / lifestyle
voor Nijverwaard.

Dat vraagt keuzes van de gemeente: durf te
investeren!
• Geef ROM-D opdracht om binnen de overeengekomen randvoorwaarden de herontwikkeling voor de Woonboulevard te gaan voorbereiden en uitvoeren, in nauwe samenwerking
met gemeente en ondernemers. Centrale
elementen: ruimtelijke clustering en verbetering beeldkwaliteit, kwaliteitssprong.
3b. Versterking zorgsector:
Zet in op de versterking van de zorgsector als
economische groeisector voor Sliedrecht.
Voorstel ingrepen:
• Maak op regionale schaal afspraken tussen
zorginstellingen en onderwijs over de noodzakelijke personeelvoorziening (bijvoorbeeld
over de opzet van onderwijsleerbedrijven, de
realisering van vakonderwijs in de zorg,
verbeteren imago, beloningsstructuur, etc.).
• Stages en vestigingsmogelijkheden.
4. Lokaal: aantrekkelijke woon/werkgemeente:
Inzet op voorzieningenniveau (Burgmeester
Winklerplein/ Kerkbuurt) als belangrijke
economische factor.
• Ten eerste is het van belang dat ondernemers
zich uitspreken over de ontwikkelingsrichting
van beide winkelcentra.
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•

•

•

De onlangs opgerichte ondernemers verenigingen voor zowel het Burgemeester
Winklerplein als de Kerkbuurt zijn hierin een
belangrijke eerste stap.
Inzet op marketing en promotie van de Kerkbuurt, gericht op vergroting verzorgingsbereik
Alblasserwaard.
Betrekken vastgoedeigenaren en makelaardij
bij herontwikkeling, tegengaan leegstand,
verloedering, etc.
Bezien van de mogelijkheden voor de opzet
van een ondernemersfonds, bedoeld voor de
financiering van gezamenlijke activiteiten.

6. Randvoorwaarden:
Personeelsvoorziening:
Eén van de grootste knelpunten voor
het Sliedrechtse bedrijfsleven wordt de
personeelsvoorziening. Dat speelt nu al in de
maritieme sector, maar zal ook op de langere
termijn in de zorgsector gaan spelen.
De arbeidsmarkt van de zorgsector in de
Drechtsteden is nu ruim te noemen.
De verwachting voor de zorgsector in de regio
Drechtsteden in het algemeen is dat er tot 2015
geen tekorten zullen ontstaan (Calibris, 2010).
De vrijkomende plekken worden ingevuld door
mobiliteit (35%), gediplomeerde schoolverlaters
(50%) en zij-instromers (zo’n 10%).
Duidelijk wordt dat de vraag naar personeel in
zorg en welzijn tot en met 2025 groeit. Dit komt
mede door de groei van het aantal vijftigplussers.
Aan de andere kant krimpt de beroepsbevolking.
Dit stelt flinke personele uitdagingen op de lange
termijn.
Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak van
bedrijfsleven, onderwijs en overheid.
Het vraagt van die partijen om een
arbeidsmarktbeleid dat niet alleen gericht is
op ‘het leeg maken van de kaartenbakken’,
maar vooral gericht is op het toeleiden van
werkzoekenden naar de sectoren met een grote
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kwantitatieve personeelsbehoefte. Geen sociaal
arbeidsmarktbeleid, maar een economisch
arbeidsmarktbeleid dus. Dit hoort op regionale
schaal te worden georganiseerd.
In Sliedrecht is daarvoor de commissie
Economische Ontwikkeling Sliedrecht ingesteld.
Onderwijs en opleidingen:
Zowel de zorg als de maritieme sector zijn sterk
vertegenwoordigd in Sliedrecht.
Voor beide sectoren zien we nu (met name in de
maritieme sector) en op termijn als gevolg van de
ontgroening en vergrijzing een tekort ontstaan in
de personeelsvoorziening.
Voor beide sectoren geldt de zoektocht naar
gekwalificeerd personeel nu al, mede door de
specifieke eisen qua opleiding. Daarbij speelt mee,
dat de studierichtingen voor deze sectoren (zorg
en techniek) minder populair zijn bij leerlingen
en studenten. Om de krapte in deze sectoren en
disciplines tegen te gaan zal fors geïnvesteerd
moeten worden op sturing van het regionaal
onderwijsaanbod, bijvoorbeeld door de opstart
van onderwijsleerbedrijven (naar het voorbeeld
van de succesvolle samenwerking tussen Bakker
Sliedrecht en het Griendencollege) en het
ontwikkelen van vakonderwijs c.q. doorlopende
leerlijnen in het technisch onderwijs en het starten
met de realisering van vakonderwijs in de zorg.
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Voorts participeert de gemeente Sliedrecht in
de Proeftuin Maritieme Innovatie, samen met de
regio Drechtsteden, Werkgevers Drechtsteden
(WD) en de Kennisalliantie Zuid-Holland.
Doel van de Proeftuin Maritieme Innovatie
is de economische positie van bedrijven die
werkzaam zijn in het maritieme cluster, in de regio
Drechtsteden (Plus Regio), te versterken. In de
proeftuin worden collectieve innovatieprojecten,
zoveel mogelijk met studenten van de MBO, HBO
en universiteit of kennisinstellingen geïnitieerd
en uitgevoerd. De regio heeft voor dit project geld
beschikbaar gesteld, waardoor er tevens Europese
subsidie (EFRO) is vrijgekomen.
Breedbandvoorzieningen:
Er zijn twee aanleidingen om hieraan serieus
aandacht te besteden:
1. een door het locale bedrijfsleven gesignaleerde
behoefte, geuit in de Werkgroep Economische
Visie, die niet aansluit op de beschikbare
infrastructuur. De beschikbaarheid van supersnel
breedband is voor veel bedrijven van minstens zo
groot belang als de fysieke bereikbaarheid via de
A15.

2. De nadrukkelijke wens van het rijk (EZ) om
de beschikbaarheid van snelle en hoogwaardige
breedbanddiensten te vergroten. Dit is immers van
groot belang voor een concurrerende, innoverende
en duurzame kenniseconomie. Het kabinet heeft
daartoe een Task Force in het leven geroepen
die gemeenten, provincies en bedrijfsleven/
corporaties wil ondersteunen bij de ontwikkeling
van supersnel breedband.
Uit een globale inventarisatie blijkt overigens
dat in Sliedrecht wel degelijk infrastructuur voor
supersnel breedband aanwezig is: er liggen
‘backbones’ van Eurofiber, KPN en Stichting
Breedband Drechtsteden. Vooralsnog is niet
duidelijk of daarmee alle bedrijventerreinen
voldoende digitaal zijn ontsloten.
De ontwikkeling van infrastructuur en
aansluitmogelijkheden komt doorgaans niet
vanzelf tot stand. Het is in principe een taak
voor marktpartijen, maar een aanjaagrol van de
gemeente is vaak nodig. Die rol kan bestaan uit:
• Inventariseren van de vraag (bedrijven,
corporaties), vraagbundeling en inventariseren
aanbod – aanwezige infrastructuur.
• Stimuleren diensten.
• Eventueel hulp bij financiering (lening/
garantstelling of minderheidsparticipatie mits aantoonbaar dat zonder deelname het
netwerk niet tot stand zou komen).
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