SPEERPUNTEN 2022 – 2026 ‘VOORNE-PUTTEN ONDERNEEMT’
EN WERKGEVERS VOORNE-PUTTEN
28-10-2021

1. Maatschappelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheid
Het bedrijfsleven voelt zich medeverantwoordelijk voor het welzijn en de welvaart op Voorne-Putten. De
versterking van de regionale economie is daarvan een belangrijke pijler. De georganiseerde ondernemers
en de Economic Board Voorne-Putten werken samen met overheden, brancheorganisaties, onderwijs en
andere relevante partners.
Speerpunten
a. Lokaal vindt er minimaal halfjaarlijks overleg plaats tussen overheid en ondernemersorganisaties en in de
Economic Board Voorne-Putten wordt jaarlijks tenminste 3x regionaal overlegd.
b. Voorne-Putten vormt één economisch toekomstgerichte regio waarin een eenduidige geharmoniseerde
regelgeving en tarievenstructuur voor ondernemers bestaat.
c. De initiatieven vanuit de Regiodeal Zuid Hollandse Delta worden door grote groepen ondernemers gezien als
overheidswensen en niet herkenbaar als een voor de economie realistische aanpak. Er valt nog veel uit te leggen
en toe te lichten.
d. De Blankenburgverbinding krijgt passende bestuurlijke aandacht o.a. door bestuurlijke aansluiting bij het LEM.
e. De Economic Board Voorne-Putten informeert en wordt geïnformeerd over nieuwe economische initiatieven. Zij
adviseert over en onderneemt zelf initiatieven die de regionale economie stimuleren.

2. Bereikbaarheid
De ontsluiting van het eiland is voor de economie (vestiging bedrijven en bewoners), mobiliteit
(vertragende oeververbindingen) en voor de veiligheid (aanrijtijden hulpdiensten) van vitale betekenis.
Voorne-Putten Onderneemt acteert op deze terreinen samen met de lokale overheid en waar nodig ook
als directe belangenbehartiger van het regionale bedrijfsleven.
Speerpunten
a. Basispakket bereikbaarheid Voorne-Putten en Rotterdamse Haven” (voorheen “pakket A5”) met prioriteit voor
de verbreding van de N57 en het Hartelkruis.
b. Digitaal:
Glasvezel is in 2023 veilig, bedrijfszeker aangelegd op geheel Voorne-Putten.
e. Verbindingen over water (woon- werkverkeer én recreatief):
Verbeteren verbindingen Haringvliet en Bernisse, Spui, Oude Maas, Brielse Meer.
c. Uitbreiding en handhaving verbindingen:
i. Het gebruik van Havennummers wordt breed toegepast;
ii. Het openen van de Haringvlietbrug voor de beroeps- en recreatievaart krijgt meer prioriteit.
d. Nieuwe verbindingen:
i. Inspelen op nieuwe vervoerbewegingen zoals thuiswerken, andere tijden, multimodaal etc.;
ii. OV op maat naar/van het Haven Industrie Complex;
iii. Langzaam verkeerverbinding Botlek;
iv. Overheid en georganiseerd bedrijfsleven dringen aan op de aanleg van de A4 Zuid;
v. De mogelijkheid van een langzaam verkeer Blankenburgverbinding onderzoeken.
e. Lokale verbindingen:
De toenemende voorrang voor doorgaand verkeer zet de bereikbaarheid van centrumvoorzieningen onder druk.
f. Regionale verbindingen:
Langzaam verkeer, waar onder agrarisch verkeer, blijft volwaardig deel uitmaken van het regionaal verkeersnet.

3. Vrijetijd
De sector Vrijetijd is, naast de oriëntatie op het HIC en de agrarische sector, de belangrijkste economische
pijler van Voorne-Putten. De aanpak van de verzandingsproblematiek langs de Voornse kust past in een
totaalvisie voor recreatie en toerisme op Voorne-Putten in de Zuid-Hollandse Delta. Het geeft Voorne aan
Zee een eigen positie in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kuststrook door de creatie van een onderscheidend
vrijetijds- (en woon) klimaat. Voorne-Putten ontwikkelt zich tevens tot een compleet en onderscheidend
watersport- en recreatiegebied waar zoet en zout elkaar aanvullen.
Speerpunten
a. Ontwikkeling van een visionair scenario met een nieuwe natuur-, strand- en waterbeleving rond de
Haringvlietmonding, Slijkgat, Noordzeekust.
b. Er is een open verbinding voor watersporters tussen het Haringvliet en de Brielse Maas via de Bernisse. Het
Haringvliet is toegankelijk en beleefwaardig vanaf kades en water.
c. De grote veranderingen, onder meer als gevolg van de verzanding van de kust, maken het aanstellen van een
toeristische accountmanager/economisch regisseur wenselijk.
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d. Een (geharmoniseerde) toeristenbelasting op Voorne-Putten is geen sluitpost op de begroting maar draagt bij aan
toeristische doelstellingen.
e. Er is ruimte voor meer slecht weer voorzieningen in de diverse kernen van Voorne-Putten.
f. Vrijetijdsbeleving voor bezoekers, toeristen en bewoners is een samenhangend geheel van o.a. onderscheidende
(drijvende) verblijfsaccommodaties, fiets- wandelroutenetwerken, natuurgebieden en stadsparken, culturele
voorzieningen, vaarverbindingen en slechtweervoorzieningen. Locaties zoals het Zuidfront of de oevers van het
Voorns Kanaal in Hellevoetsluis spreken tot de verbeelding om een kwaliteitsslag te maken en de beleving te
optimaliseren.
a. Zowel grote als kleine ondernemers hebben baat bij een meedenkende lokale overheid die een belangrijke
ondersteunende rol vervult voor de ondernemers die zich willen vestigen of bestaande ondernemers die willen
ontwikkelen en innoveren of juist hun bedrijf willen beëindigen en daarmee ruimte maken voor nieuwe
initiatieven passend bij de toeristisch-recreatieve ambitie.

4. Duurzaam en innovatie
De strategische met- en afhankelijke relatie van het Haven Industrie Complex vereisen dat Voorne-Putten
op het gebied van energietransitie, circulaire economie, etc. in de pas loopt met het HIC.
Speerpunt
a. De duurzaamheidsagenda van het Haven Industrie Complex is ook van toepassing op de eigen regio;
Innovatie
a. De mogelijkheden van innovatie moeten beter worden benut en op hun praktische haalbaarheden richting MKB
worden gecommuniceerd. De proactieve benadering van Stimular helpt ondernemend V-P.
b. Een hoogwaardige invulling van de stedelijke bevoorrading moet wijk en buurt ontlasten. De oplossing lijkt vooral
te liggen in hubs aan de randen van stad en dorp.
c. De elektrificatie van het wagenpark past in de transitie naar schone economie. Investeringen in de
laadinfrastructuur volgen deze ontwikkeling.
d. Innovatie van land- en tuinbouw en de ontsluiting van geproduceerde energie vragen om toegesneden beleid en
beschikbare ruimte. Het landbouwareaal en het “Erf van de toekomst” worden geïntegreerd.
Duurzaam
a. Nieuwe en opnieuw beschikbaar komende bedrijfslocaties/ bedrijfsruimten worden waar mogelijk duurzaam en
innovatief ingevuld.
b. Revitalisering en/of transformatie van oude bedrijventerreinen worden duurzaam uitgevoerd.
c. Een Gemeenschappelijk Energiebedrijf V-P bedrijventerreinen (GEVOP) geeft Voorne-Putten (veel) meer slag- en
stuurkracht en autonomie bij een “eigen” duurzaamheidsaanbod.
d. Er is behoefte aan een “Gereedschapskist Informatieplicht Energiebesparing Bedrijven en CO2 belasting”. Het
ondersteunt ondernemers te voldoen aan de toekomstige duurzaamheidseisen.
e. Bij nieuw te realiseren Windparken wordt de R&T sector niet benadeeld.
f. Een ‘duurzaamheidsprijs’ ondernemerschap versterkt de aandacht voor het onderwerp.
g. Een Kenniscentrum Circulaire Economie V-P stimuleert ondernemers tot meer circulariteit. Samen met de
provincie ontwikkelen we het “Testcentrum Circulair Transition Indicators”.
h. Bij de verduurzaming van de werkomgeving past een bio diverse en klimaatbestendige inrichting.
i. Het beheer en onderhoud tussen publieke en private kavels vraagt aandacht. Samenwerking tussen overheid en
ondernemers moet een bijdrage leveren aan een functionelere rolverdeling.

5. Ruimte voor ondernemen en samenleving
Met haar bijdragen aan de regionale economie en werkgelegenheid werkt het bedrijfsleven mee aan de
kwaliteit en leefbaarheid. Ondernemers blijven onverkort beschikbaar voor support aan het
maatschappelijk en sociaal verkeer en hun bijdrage aan de opleiding van toekomstige arbeidskrachten.
De agrarische sector op het eiland is een essentieel onderdeel van de regionale economie. Ruimte om te
kunnen ontwikkelen blijft nodig. Kavelruil of andere instrumenten en aanpassingen zoals “in het
bouwblok” worden optimaal ingezet.
Speerpunten
a. In de eerste helft van de bestuursperiode 2022 – 2026 realiseren de overheden een één eiland breed facilitair
bedrijf (Ondernemersloket) voor bestaande en nieuwe bedrijven.
b. Transities en verduurzaming noodzaken tot grote investeringen. Voorne-Putten, dé Service Regio van het HIC,
speelt daarop in. Ruimte voor industrie ondersteunende dienstverlening gaat voor “Dozen en Datacenter”.
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c. Voorne-Putten blijft een aantrekkelijk vestigingsplek voor ondernemers en het bieden van werkgelegenheid. Het
helpt als werklocaties worden verbeterd en uitbreiding mogelijk blijft. Het concept “bedrijven in het groen” is
belangrijk voor ontwikkeling en herstructurering.
I. Nieuwe ontwikkeling van de ‘Noordrand/Geuzenlinie’ (tussen Geervliet en Spijkenisse);
II. Herstructurering en actualisering van het bedrijventerrein Halfweg/Molenwatering.
d. Bestemmingsplannen zijn aan de voorkant zoveel mogelijk afgestemd op een functionele bedrijfsvoering.
e. Een Evenementenbureau als Serviceloket verleent praktische diensten aan (vrijwilligers)organisaties op het gebied
van evenementen, activiteiten en bezienswaardigheden.
f. Kleinschalige bedrijfsruimte blijft noodzakelijk voor starters, ZZP’ers e.d.
g. Subsidie- en stimuleringsregelingen zijn inzichtelijk en praktisch toepasbaar.
h. Een ondernemer investeert met het oog op continuïteit en baseert de kosten op een realistisch terugverdien
scenario. Een innovatieve overheid denkt daarover mee en faciliteert.
i. Bij aandacht voor natuur, woningbouw etc. is landbouw niet de alles omvattende oplossing.
j. Bij een noodzakelijke bedrijfsverplaatsing wordt de te verplaatsen ondernemer ondersteund.
k. De combinatie landbouw - recreatie is altijd een keuze van de betrokken ondernemer zelf.
l. De (h)erkenning van Voorne-Putten als een economische entiteit is ook qua marketing een noodzaak. In de
bestuursperiode 2022 – 2026 vindt harmonisatie van regelgeving en tarievenstructuur plaats.
m. Een goede organisatiegraad onder bedrijven op lokaal en regionaal niveau is noodzakelijk voor een
gestructureerde afstemming met hun overheid. Overheden faciliteren inhoudelijk en materieel bestaande en
nieuwe ondernemersinitiatieven om zich verder professionaliseren.
n. Het samenspel tussen overheid en het regionale bedrijfsleven bij aanbestedingen en inkoop leidt, ondanks
eerdere inspanningen, niet tot aansprekende resultaten. Een taskforce bestaande uit overheid en bedrijfsleven
ontwikkelt een werkbaar instrumentarium. Bijzondere aandacht vragen:
i. Grote(re) projecten; meerdere ondernemers kunnen als één opdrachtnemer inschrijven;
ii. Aanbestedingsbijeenkomsten waarbij ondernemers inzicht krijgen in de opdracht en de wijze waarop zij
kunnen inschrijven;
p. Bij aanbestedingen worden de mogelijkheden van social return meegenomen.

6. Wonen.
Tel vergrijzing, ontgroening en huisvesting zakelijke doelgroep bij elkaar en je hebt een hoofdpijndossier.
De toenemende bereikbaarheid maakt wonen op het eiland echter steeds aantrekkelijker. Vergroot het
woningaanbod, creëer een gevarieerd aanbod én bouw onderscheidend door een combinatie van natuur
en wonen en het probleem wordt de oplossing.
Speerpunten
a. Werkgevers verwachten dat Voorne-Putten in het komende decennium tenminste 15.000 nieuwe woningen
nodig heeft. De randen van dorpen en steden worden daarbij betrokken zijn, mits de landschappelijke,
natuurlijke en culturele kwaliteiten van het gebied worden versterkt (“Nature included wonen”).
b. Als gevolg van onder andere de Blankenburgverbinding wordt het eiland beter bereikbaar. Ook dat biedt ruimte
voor meer woningen en woningtypes.
Of het om ouderen, arbeidsmigranten of jongeren gaat, elke doelgroep vraagt om een eigen aanbod. Het vertrek
van jongeren wordt tegengegaan door een in alle opzichten passend aanbod.
c. Extra ruimte om het woningaanbod te vergroten ontstaat door:
i. Functiewijziging van niet-levensvatbare winkel- en kantoor-, en verblijfsrecreatielocaties naar wonen
(gebruik provinciaal beleid). Te verplaatsen ondernemers worden ondersteund;
ii. Woningsplitsing als instrument om het bestaande woonoppervlak beter te benutten;
iii. Op creatieve wijze verruimen van het woningbouwcontingent om te voldoen aan de grote vraag;
iv. Stimuleer flexwonen om starters en spoedzoekers zonder ingrijpende bestemmingsplan- en
vergunningprocedures aan een woning te helpen (inzet kruimelregeling).

7. Onderwijs, Arbeidsmarkt en Werk
Onderwijs en Arbeidsmarkt
Human Capital doet er meer toe dan ooit. De betekenis en complexiteit om daar in beleid en uitvoering
vorm aan te geven vraagt om een bovenregionale aanpak. De Regiodeal Zuid-Hollandse Delta sluit aan op
die betekenis en op de daarbij passende samenwerking tussen Overheid, Onderwijs en Ondernemers (het
triple helix netwerk). De grote betekenis van Human Capital verplicht onderwijs en bedrijfsleven tot
versterking van hun samenwerking.
Speerpunten
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a. Het onderwijsaanbod speelt in op banen (en werknemers) van de toekomst en richt zich primair op de
belangrijke regionale sectoren vrijetijd en de haven gerelateerde arbeidsmarkt.
b. Het tekort aan passende arbeidskrachten tast de concurrentiekracht van het eiland aan. Meer afstemming
tussen onderwijs en ondernemers leidt tot een beter aanbod van op de markt afgestemde medewerkers.
c. (Meer) Leerstof en stages op de arbeidsplaats dragen bij aan een betere balans tussen studie en baan;
d. Een leven lang leren is onontbeerlijk voor het peil brengen en houden van ons menselijk kapitaal.
e. Voor bestaande en nieuwe functies worden relevante opleidingen en stages zo nabij mogelijk aangeboden.
f. De Regiodeal Zuid-Hollandse Delta stimuleert de regionale economie en werkgelegenheid onder het motto
“Levendige Delta waarin wonen, werken, onderwijs en zorg mogelijk en bereikbaar blijven“. Het programma sluit
aan op de traditioneel sterke regionale sectoren zoals agrifood, landschap, toerisme en techniek. Afstemming
tussen onderwijs en arbeidsmarkt vindt nu vooral plaats bij de Onderwijscampussen. De betrokkenheid van het
bedrijfsleven bij het onderwijs, zoals bijvoorbeeld via het Mobiliteitscentrum, is op Voorne-Putten te weinig
zichtbaar.
g. Op de volgende trajecten moeten resultaten meer zichtbaar worden:
Van School naar Werk
Van Werk naar Werk
Weer aan het Werk
Lang leven Ontwikkelen
Sociale Innovatie
Praktijk Leren
h. De samenwerking met “Voorne-Putten Werkt” wordt versterkt.

Werk
Door vergrijzing en het vertrek van arbeid van het eiland moeten in het komende decennium 8.000
arbeidsplaatsen worden vervangen. De uitdaging is om werknemers vanuit de omgeving van VoornePutten te verleiden voor werk naar het eiland te komen. De veronderstelling dat van vervanging geen
sprake zal zijn, is voor ondernemers niet acceptabel.
Speerpunt
Werknemers buiten de regio worden verleid banen op het eiland in te vullen (en om hier te komen wonen).

8. Zorg en welzijn
Door de groeiende vraag naar ouderen- en verpleeghuiszorg neemt op het hele eiland de behoefte aan
passend onderwijs toe. Er zijn handen nodig in combinatie met de digitalisering en robotisering om mensen
goede zorg te verlenen bij zorginstellingen, langer thuis te kunnen laten wonen en de zorgconsumptie te
verlagen. Met zogenoemde Zorg crossovers kunnen leer- en werkomgeving met techniek/ IT en domotica
worden gecombineerd.
Gezond en veilig leven maakt onderdeel uit van zowel de woon- als de werkomgeving.
Speerpunten
a. De Zorg en Hospitality opleiding van Nissewaard speelt in op het belang van (meer) aandacht voor ouder worden
en combineert dat met nieuwe werkgelegenheid voor jonge mensen.
b. De campus Zorg & Welzijn concentreert zich rond metrostation Spijkenisse Centrum.
c. De vormen van huisvesting voor ouderen zijn te beperkt. Denk ook aan woningsplitsen, seniorenhofjes,
robotisering e.d.
d. Promoot gezonde voeding uit eigen regio.
e. Het beheer van werklocaties en bedrijventerreinen en een eiland brede invoering KVO (keurmerk veilig
ondernemen) zijn onderdeel van een gezonde werkomgeving.

9. Marketing & communicatie
De kwaliteiten van Voorne-Putten zijn er onbetwist maar moeten (veel) beter onder de aandacht worden
gebracht. Met de nabijheid van havens, vrijetijdsvoorzieningen, een verbeterde bereikbaarheid en een
gedifferentieerd woningaanbod zijn er voldoende ingrediënten om een wervend beeld van VoornePutten te formuleren. Voorne en Putten is een aantrekkelijk woon-, werk-, leef- en beleefgebied en
nodigt uit voor bezoek en/of vestiging.
Speerpunt
Een hernieuwde marketingvisie voor Voorne-Putten wordt in 2022 afgerond.
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