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3. Economie
Papendrecht heeft een belangrijke rol in de economie en werkgelegenheid in de regio van de 
Drechtsteden. Werkgelegenheid ontstaat vooral bij bedrijven. Onze taak is werkgevers te faciliteren, 
uit te nodigen en aan te moedigen. Dat doen we door onze positie te versterken. We werken samen 
aan een aantrekkelijke gemeente met een krachtig en aantrekkelijk profiel. Ook bieden we 
ondernemers letterlijk en figuurlijk ruimte. Langs al deze sporen kiezen we voor open samenwerking 
met ondernemers en andere partners, met veel ruimte voor hun ideeën en initiatieven.
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3.1 Economische ontwikkeling
Doelstellingen
Behoud en groei MKB
De gemeente richt zich op gezonde, toekomstgerichte detailhandel, op ruimte voor starters en 
ondernemen in wijken en een goede relatie met het bedrijfsleven.

Wat hebben we daarvoor gedaan
Actieve promotie en aquisitie van work@erasmusplein
Via Papendrecht portal.

Kwaliteit
De bezetting van work@erasmusplein is gegroeid. In december 2018 waren slechts 2½ units vrij 
(van de 15). Dat is sinds de opening nog niet voorgekomen.

Activiteiten van verenigingen, netwerkclubs en van starters, ZZP'ers ondersteunen en 
faciliteren
Leveren van een kleine financiële ondersteuning aan activiteiten ZZP Drechtsteden.

Kwaliteit
Lokaal wordt goed samengewerkt met de Ondernemersvereniging Papendrecht, waarbij ook 
ondersteuning aan de orde is.
In regionaal verband worden regionale netwerkclubs (zoals Open Coffee Drechtsteden en Contact 
Jonge Bedrijven Drechtsteden gesponsord. 
Op 6 december 2018 is het succesvolle "Business & Bytes" georganiseerd. Het doel was te 
verbinden tussen ondernemers om de onderlinge verbondenheid tussen ondernemers en met de 
gemeente te versterken.

Faciliteren van Keurmerk Veilig Ondernemen op alle winkelcentra
Regulier overleg met winkeliers van de winkelcentra om de voortgang te bespreken.

Kwaliteit
Alle winkelcentra in Papendrecht hebben hun eerste ster mogen ontvangen.

Het ondersteunen van het MKB, starters en ZZP'ers
Informatieverstrekking omtrent relevant beleid via site en social media.

Kwaliteit
Activiteiten voor starters concentreren zich vooral op het Ondernemersplein bij de KvK Rotterdam, 
waarmee in regionaal verband een samenwerkingsovereenkomst is.

Inmiddels is de regionale website www.drechtsteden.nl/ondernemen online gegaan. Input wordt 
geleverd door de lokale accountmanagers bedrijven uit de Drechtsteden.

Overleg bovenlokale overheden
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Op basis van gegevens en signalen vanuit de markt met de provincie in gesprek blijven over 
versimpeling van regelgeving, daar waar mogelijk. 

Kwaliteit
Op basis van gegevens en signalen vanuit de markt blijven we met de provincie in gesprek over 
versimpeling van regelgeving, daar waar mogelijk. En waar noodzakelijk geven we uitvoering aan 
strategieën waaraan we gecommitteerd zijn (kantorenstrategie).

Promotie; advertenties, interviews in (regionale) vakbladen

Kwaliteit
In diverse vakbladen is gezamenlijk geadverteerd met de overige accountmanagers bedrijven uit de 
Drechtsteden. Een en ander is gecoördineerd door Deal.

Regelmatig overleg met ondernemers- en werkgeversverenigingen, zowel lokaal als regionaal

Relatiebeheer door middel van bedrijvenbezoeken, overleg, netwerken en ALV's

Kwaliteit
Bedrijfsbezoeken hebben plaatsgevonden bij onder andere Veth Propulsion, Struijk Optiek, het 
bestuur van de OVP, Rietveld Ontwikkeling, Gebroeders de Koning, Café Tijdloos, Hooikaas en 
Dekker. Bedrijven ontmoetingen hebben verder plaatsgevonden onder andere tijdens de Fenexpo 
en de Maritime Industry in de evenementenhal van Gorinchem.

Samenwerking Rotterdam
Strategie ‘Maritime capital of europe’. Maritieme branche in de brede regio Rotterdam en 
Drechtsteden. Promotie en acquisitie.

Kwaliteit
Oude inspanningen in 2018 voortgezet

Versterking toekomstbestendigheid lokale winkelcentra
Faciliteren project de nieuwe Winkelstraat. Samen met winkeliers en vastgoedeigenaren 
verantwoordelijkheid nemen voor een toekomstbestendig centrum in de ‘stuurgroep centrum’ vanuit 
het traject ‘de nieuwe winkelstraat’, faciliteren van een BIZ.

Kwaliteit
Faciliteren project de nieuwe Winkelstraat op hoofdwinkelcentrum de Meent. Ter bekrachtiging van 
de samenwerking is een Coöperatie Centrum Papendrecht (BIZ) opgericht.

Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven

Wat hebben we daarvoor gedaan
Op basis van de in 2016 behaalde resultaten wordt het Uitvoeringsprogramma onderwijs-
arbeidsmarkt aangepast en uitgevoerd. Zie voor nadere uitwerking thema Onderwijs-
Arbeidsmarkt.
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Een arbeidsaanbod dat aansluit op de behoeftes van het lokale bedrijfsleven.

Smart lectures, profielschets met bedrijven, onderwijsroute, techniekroute, netwerkevent, lokale 
activiteiten.

Kwaliteit
Een arbeidsaanbod dat aansluit op de behoeftes van het lokale bedrijfsleven. En aansluiting vindt 
bij lokale en regionale ambities om een gezond arbeidsklimaat te scheppen op het gebied van 
technisch georiënteerde functies. 

De Techniekroute, waarvan het thema is zien-horen-doen, is ook in 2018 een groot succes door de 
deelname van zes basisscholen en tien bedrijven. Ook de Onderwijsroute was voor Papendrecht 
geslaagd. De volgende bedrijven werden bezocht: Cross Fit, Stichting Gemiva/SVG Groep, 
Pannenkoekenhuis Frittella, Struijk Optiek, Rivierendriesprong Papendrecht, Scheepswerf Slob, 
Schenk Transport en Van de Grijp International Gear Suppliers BV. Op 14 november 20128 is de 
Netwerkbijeenkomst VMBO georganiseerd, waarbij 400 VMBO leerlingen kennis konden maken 
met bedrijven. Tijdens Smart Lectures, waarbij het thema in 2018 "Zorgtechnologie" was, gingen 
130 HAVO/VWO scholieren van de 5 focus op bèta scholen uit de regio aan de slag met techniek 
en zorg met als doel een innovatie te bedenken.

Smart lectures, profielschets met bedrijven, onderwijsroute, techniekroute, netwerkevent, 
lokale activiteiten

Kwaliteit
De Techniekroute, waarvan het thema is zien-horen-doen, is ook in 2018 een groot succes door de 
deelname van zes basisscholen en tien bedrijven. Ook de Onderwijsroute was voor Papendrecht 
geslaagd. De volgende bedrijven werden bezocht: Cross Fit, Stichting Gemiva/SVG Groep, 
Pannenkoekenhuis Frittella, Struijk Optiek, Rivierendriesprong Papendrecht, Scheepswerf Slob, 
Schenk Transport en Van de Grijp International Gear Suppliers BV. Op 14 november 20128 is de 
Netwerkbijeenkomst VMBO georganiseerd, waarbij 400 VMBO leerlingen kennis konden maken 
met bedrijven. Tijdens Smart Lectures, waarbij het thema in 2018 "Zorgtechnologie" was, gingen 
130 HAVO/VWO scholieren van de 5 focus op bèta scholen uit de regio aan de slag met techniek 
en zorg met als doel een innovatie te bedenken.

Versterking van de lokale en regionale werkgelegenheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’
Uitvoeren van de 10 programmapunten uit het uitvoeringsprogramma, met speciale aandacht voor de 
programmapunten sturen op een gezonde, toekomstgerichte detailhandel en ruimte voor starters en 
ondernemen in de wijk.

Kwaliteit
In het tweede kwartaal 2018 is gereageerd op het rapport van de rekenkamercommissie over 
"Economisch beleid en perspectief gemeente Papendrecht". Op hoofdlijnen zijn de aanbevelingen 
onderschreven. Er is extra capaciteit gerealiseerd om de aanbevelingen op te volgen. 

De acties uit het uitvoeringsprogramma economie liepen in 2018 door. Een nieuw plan wordt met 
inbreng van buiten in 2019 ontwikkeld.

Op basis van de in 2016 behaalde resultaten wordt het Uitvoeringsprogramma onderwijs-
arbeidsmarkt aangepast en uitgevoerd. Zie voor nadere uitwerking thema Onderwijs-
Arbeidsmarkt.
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Een arbeidsaanbod dat aansluit op de behoeftes van het lokale bedrijfsleven.

Smart lectures, profielschets met bedrijven, onderwijsroute, techniekroute, netwerkevent, lokale 
activiteiten.

Kwaliteit
Een arbeidsaanbod dat aansluit op de behoeftes van het lokale bedrijfsleven. En aansluiting vindt 
bij lokale en regionale ambities om een gezond arbeidsklimaat te scheppen op het gebied van 
technisch georiënteerde functies. 

De Techniekroute, waarvan het thema is zien-horen-doen, is ook in 2018 een groot succes door de 
deelname van zes basisscholen en tien bedrijven. Ook de Onderwijsroute was voor Papendrecht 
geslaagd. De volgende bedrijven werden bezocht: Cross Fit, Stichting Gemiva/SVG Groep, 
Pannenkoekenhuis Frittella, Struijk Optiek, Rivierendriesprong Papendrecht, Scheepswerf Slob, 
Schenk Transport en Van de Grijp International Gear Suppliers BV. Op 14 november 20128 is de 
Netwerkbijeenkomst VMBO georganiseerd, waarbij 400 VMBO leerlingen kennis konden maken 
met bedrijven. Tijdens Smart Lectures, waarbij het thema in 2018 "Zorgtechnologie" was, gingen 
130 HAVO/VWO scholieren van de 5 focus op bèta scholen uit de regio aan de slag met techniek 
en zorg met als doel een innovatie te bedenken.
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3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Doelstellingen
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties

Wat hebben we daarvoor gedaan
Gebiedsontwikkeling Fokker Slobbengors
Realisatie nieuw hoofdkantoor Fokker, start verleggen Industrieweg en inrichting buitenruimte 
Slobbengors volgens vastgesteld ontwerp.

Kwaliteit
Hoewel gedurende het jaar aanzienlijke voortgang is geboekt met de bouw van het kantoor, is een 
achterstand opgelopen ten opzichte van de eerdere planning. Omdat de werkzaamheden in het 
kader van de beschikking afhankelijk zijn van de voortgang van de bouw (onder andere vanwege 
de aanwezigheid van het ketenpark en zwaar materieel), is gewacht met aanbesteding tot na de 
zomer. De werkzaamheden zijn aansluitend gegund. Vanaf november zijn de kabels en leidingen in 
de Industrieweg omgelegd, een trafo geplaatst en zijn tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. De 
planning van de verdere werkzaamheden is gekoppeld aan de oplevering van het gebouw. 
Voorts is in overleg met omwonenden gestart met het opstellen van het inrichtingsontwerp voor de 
aansluiting van het park met het Westeind, ter hoogte van de loswal. Dit deel van het ontwerp is 
relatief laat opgestart in verband met onzekerheid over een mogelijke verzwaring van het 
dijklichaam, waarnaar thans door het waterschap onderzoek wordt gedaan.

Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena
Realisatie en oplevering afzonderlijke bedrijfskavels bedrijvenstrook.

Kwaliteit
Het bedrijventerrein Land van Matena is sinds 2015 bouwrijp. Vier van de vijf kavels zijn verkocht 
en de bouw is gestart. Op twee percelen zijn in 2018 bedrijfsgebouwen opgeleverd en in gebruik 
genomen. Deze percelen zijn in gebruik genomen door de Verkeersschool Ronald en de 
ambulancepost ZHZ. Vanwege de ingebruikname van deze 2 locaties is de ontsluitingsweg al deels 
voorzien van een 1e laag asfalt. Het resterende perceel wordt naar verwachting in 2019 verkocht.
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3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Doelstellingen
Stimulering van zelfstandig ondernemerschap

Wat hebben we daarvoor gedaan
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’
Uitvoeren van de 10 programmapunten uit het uitvoeringsprogramma, met speciale aandacht voor de 
programmapunten sturen op een gezonde, toekomstgerichte detailhandel en ruimte voor starters en 
ondernemen in de wijk.

Kwaliteit
In het tweede kwartaal 2018 is gereageerd op het rapport van de rekenkamercommissie over 
"Economisch beleid en perspectief gemeente Papendrecht". Op hoofdlijnen zijn de aanbevelingen 
onderschreven. Er is extra capaciteit gerealiseerd om de aanbevelingen op te volgen. 

De acties uit het uitvoeringsprogramma economie liepen in 2018 door. Een nieuw plan wordt met 
inbreng van buiten in 2019 ontwikkeld.
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3.4 Economische promotie
Doelstellingen
Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. 
Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt

Wat hebben we daarvoor gedaan
De scholen VO uit de Drechtsteden weken samen als platform Beta Scholen
Smart lectures event Zorgtechnologie zal thema zijn

Kwaliteit
Voor de focus op Betascholen (VO) in Drechtsteden wordt jaarlijks Smart lectures georganiseerd. 
Het thema in 2018 was "Zorgtechnologie". De Techniekroute, waarvan het thema is zien-horen-
doen, is ook in 2018 een groot succes door de deelname van zes basisscholen en tien bedrijven. 
130 HAVO/VWO leerlingen gingen aan de slag met techniek en zorg met als doel een innovatie te 
bedenken.

Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard
Een volwaardig coördinatie- en kristallisatiepunt van onderwijs- en arbeidsmarkt voor de topsectoren 
en verbonden toeleveranciers en afnemers.

Kwaliteit
Samen met het bedrijfsleven hebben we vorm gegeven aan de onderwijsroute en een netwerkevent 
voor VMBO leerlingen. De Onderwijsroute was voor Papendrecht geslaagd. De volgende bedrijven 
werden bezocht: Cross Fit, Stichting Gemiva/SVG Groep, Pannenkoekenhuis Frittella, Struijk 
Optiek, Rivierendriesprong Papendrecht, Scheepswerf Slob, Schenk Transport en Van de Grijp 
International Gear Suppliers BV. Op 14 november 2018 is de Netwerkbijeenkomst VMBO 
georganiseerd, waarbij 400 VMBO leerlingen kennis konden maken met bedrijven.

Jaarprogramma Jet-Net scholen
Jaarprogramma Jet-Net scholen

Kwaliteit
Een programma voor de scholen uit het voortgezet onderwijs (VO) wordt samen met bedrijven en 
Jet-Net gecontinueerd.

Leerlijn Aerospace en Maritiem
De leerlijn Aerospace en Maritime voor basisonderwijs continueren

Kwaliteit
Het programma Aerospace –Maritime is voortgezet onder een nieuwe naam Dare2Cross. Het 
programma is verbreed naar andere sectoren, waaronder de Zorg.

Netwerkbijeenkomst Vmbo
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Kwaliteit
Op 14 november 2018 is de Netwerkbijeenkomst VMBO georganiseerd, waarbij 400 VMBO 
leerlingen kennis konden maken met bedrijven

Onderwijsroute
Onderwijsroute samen met Molenwaard en Alblasserdam. Er doen ruim 60 bedrijven/ instellingen 
mee.

Kwaliteit
De Onderwijsroute was voor Papendrecht geslaagd. De volgende bedrijven werden bezocht: Cross 
Fit, Stichting Gemiva/SVG Groep, Pannenkoekenhuis Frittella, Struijk Optiek, Rivierendriesprong 
Papendrecht, Scheepswerf Slob, Schenk Transport en Van de Grijp International Gear Suppliers 
BV.

Overkoepelend certificaat technologie
Technologiecertificaten die leerlingen hebben verkregen worden gebundeld  tot hun persoonlijk 
technologiecertificaat dat ze als addendum krijgen bij het einddiploma.

Kwaliteit
De scholen hebben dat zelfstandig opgepakt. Zij maken gebruik van hetzelfde format voor alle 
activiteiten.

Techniekdock
Techniekdock (Duurzaamheidsfabriek) kennismaken met innovaties voor basisscholen.

Kwaliteit
Leerkrachten van diverse scholen in Papendrecht hebben zich hiervoor aangemeld en 
deelgenomen.

Techniekroute
Techniekroute. Er nemen 8 bedrijven aan deel.

Kwaliteit
De Techniekroute, waarvan het thema is zien-horen-doen, is ook in 2018 een groot succes door de 
deelname van zes basisscholen en tien bedrijven.

Uitbreiden van de activiteiten tot een  programma gekoppeld aan technologie- certificaten 
zodat een  doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO
De twee scholen VO geven een overkoepelend technologiecertificaat af bij de eindexamens.

Kwaliteit
De scholen hebben dat zelfstandig opgepakt. Zij maken gebruik van hetzelfde format voor alle 
activiteiten.

Verbreden communicatie
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Website Dare 2Cross geeft informatie over de activiteiten van en rond de jaarlijkse congressen. Op de 
gemeentelijke website is een subsite Onderwijs en Arbeidsmarkt waarop info over alle projecten en 
activiteiten en een jaarkalender met activiteiten.

Kwaliteit
Het programma Aerospace –Maritime is voortgezet onder een nieuwe naam Dare2Cross. Het 
programma is verbreed naar andere sectoren, waaronder de Zorg.

Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen

Wat hebben we daarvoor gedaan
Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht
De stichting heeft als doel gezamenlijk professioneel inhoud te geven aan de promotie van ons 
Papendrecht. In 2018 wordt een (financiële) bijdrage geleverd aan het uitvoeren van het door de 
stichting opgestelde promotieplan.

Kwaliteit
De subsidie is besteed aan het vullen van de website papendrechtverrast.nl en aan het leveren en 
up-to-date houden van content voor de ledschermen. Maandelijks vindt bestuurlijk overleg plaats.

Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard voor sport, 
cultuur, onderwijs, winkelen, evenementen, horeca, ondernemen en groen
Dit in samenwerking met de bestaande en nieuwe partners in deze sectoren binnen Papendrecht.

Promotionele ondersteuning met fysieke middelen zoals LED-schermen en banieren.

Ontwikkelen van een online portal voor de promotie van Papendrecht voor bestaande en nieuwe 
evenementen/ activiteiten.

Ontwikkelen loket/platform voor organisatorische ondersteuning en advisering bij de ontwikkeling van 
evenementen middels kennis, netwerk en communicatie.

Ontwikkelen Promotiefilm Papendrecht.

Kwaliteit
Bovenstaande acties zijn bijna allemaal uitgevoerd. Met verschillende partijen is kennisgemaakt, de 
LED schermen zijn in bedrijf en worden dagelijks ververst. De online-portal staat. Het loket heeft 
vorm gekregen met een inloopavond iedere derde maandag van de maand en het promotiefilmpje 
is gereed en o.a. afgespeeld bij de Business & Bites borrel van de gemeente in december 2018.

Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Wat hebben we daarvoor gedaan
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt (2)
Een programma ontwikkelen waarin activiteiten en projecten voor de gehele onderwijsperiode van 
basisonderwijs tot HBO/WO samen met bedrijfsleven worden ontwikkeld en uitgevoerd met speciale 
aandacht voor VMBO- leerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen.
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Kwaliteit
De bestaande activiteiten zijn gecontinueerd (leerlijn, techniekroute, onderwijsroute, jet net/technet 
activiteiten) en uitgebreid met de netwerkbijeenkomst.

Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000

 Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Raming 2018 (na 
wijziging)

Realisatie 2018 Verschil 2018

Lasten

Economische 
ontwikkeling

-1.025 -1.000 -1.046 -982 64

Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur

-2.177 -86 -3.606 -3.460 146

Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen

-20 -25 -9 -11 -2

Economische 
promotie

-70 -71 -421 -366 55

Totaal Lasten -3.291 -1.182 -5.081 -4.819 263
Baten

Economische 
ontwikkeling

472 765 836 877 41

Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur

3.349 396 3.432 3.458 26

Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen

47 53 43 46 3

Economische 
promotie

37 26 386 325 -61

Totaal Baten 3.905 1.240 4.696 4.705 9
Resultaat 614 58 -385 -114 271
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