Speerpunten van Ondernemerskringen Krimpenerwaard – 2015

‘Faciliteren Economische groei in de Krimpenerwaard’
Inleiding
Werken, wonen en recreëren zijn de basisvoorzieningen waar de gemeente Krimpenerwaard
en de gemeente Krimpen aan den IJssel o.a. voor dienen zorg te dragen. Wij onderschrijven
dat het takenpakket voorde gemeenten zeer divers is en daarom om een bestuurseenheid met
bestuurskracht vraagt, welke de problemen van alle dag voortvarend aanpakt.
Aangezien het gebied niet zelfvoorzienend is zal te allen tijde buiten het gebied naar regionale
aanknopingspunten gezocht moeten worden die vooral de werkgelegenheid in het gebied
dienen aan te vullen en waar mogelijk een win-win situatie creëren. Deze aankooppunten
moeten vooral de werkgelegenheid in de Krimpenerwaard dienen, met de economische lijnen,
naar buiten.
Eerste speerpunt
Voor de Ondernemerskringen Krimpenerwaard is “Regionale” samenwerking, eerste
speerpunt.
BENUTTEN VAN NATUURLIJKE KANSEN.
De federatie Ondernemerskringen Krimpenerwaard behartigt de gezamenlijke
belangen van de ondernemersverenigingen en ondernemers in de 2 gemeenten van de
Krimpenerwaard, nl. Gemeente Krimpenerwaard en Gemeente Krimpen aan den IJssel. De
Krimpenerwaard is een divers economisch gebied, met veel MKB-bedrijven. De economische
oriëntatie van ondernemers houdt niet op bij de grenzen van de
Krimpenerwaard. Een groot aantal bedrijven binnen het gebied zijn georiënteerd op, en
afhankelijk van, de mainport Rotterdam. Vele bedrijven hebben hun werkterrein tot ver over
onze landsgrenzen heen. Door dit internationale belang vervagen grenzen en er is sprake van
zowel uitgaande als inkomende internationale handel. De afgelopen jaren heeft er een
transformatie plaatsgevonden van veelal lokale naar meer internationale economische
activiteit. Daarnaast zijn er echter ook bedrijven die zich primair oriënteren op de
Krimpenerwaard zelf, het “Groene Hart” met meer accent naar het economisch cluster ten
oosten van de Krimpenerwaard.
Het bedrijfsleven in de waard heeft overheden nodig die slagvaardig zijn. Overheden welke
faciliteren vanuit een luisterend oor en oog hebben voor het lokale bedrijfsleven en haar
inwoners. Overheden die opkomen voor economische belangen van deze groepen. Voor
bedrijven is het belangrijk dat zij te maken hebben met overheden die over de grenzen mee
durven te kijken en de samenwerking zoeken met die regio's die van belang zijn voor de vitale
economische ontwikkeling van onze “Krimpenerwaard”.
De Ondernemerskringen Krimpenerwaard kijkt met een open blik naar het benutten van de
economische potentie van bedrijven in de verschillende aanpalende regio’s.
De Krimpenerwaard sluit perfect aan op de ons omringende natuurlijke hulpbronnen van ons
gebied zoals:
-

De Delta regio waarvan onderdeel uitmaakt o.a.

Mainport Rotterdam (een van de grootste havens van de wereld met een enorme
achterlandfunctie). Een natuurlijke vestiging van handel, productie en
dienstverleningsbedrijven.
De mainport Rotterdam biedt veel kansen voor o.a. de gebieden direct in het
achterland. Handels-, dienstverlenings-, logistieke en productiebedrijven kunnen
maximaal profiteren van de voordelen van onze mainport, tegen lage
concurrerende kosten.

Voorbeelden van deze bedrijvigheid zijn onder andere te vinden bij de logistieke
bedrijven en de maak industrie. Deze branches doen hier hun voordeel mee daar
veel van door hen verhandelde grondstoffen mondiaal worden ingekocht en de
eindproducten hun weg vinden, via de mainport, over de hele wereld.
Het ontwikkelen van bijvoorbeeld “De Nieuwe Wetering” in Bergambacht en
“Zevender” in Schoonhoven, zijn voorbeelden van deze ontwikkeling. Daar
manifesteren zich “logistieke” clusters en “maak industrie” clusters (bouw, hout en
metaal).
De natuurlijke ligging van de Krimpenerwaard in de delta geeft onnoemelijk veel
mogelijkheden voor bedrijven die producten importeren, exporteren met
daarnaast een toegevoegde waarde; verzorgen, maken, behandelen, vervoeren,
opslaan, bewerken, verwerken enz.
De nagenoeg perfecte naadloze aansluiting voor aanvoer, afvoer of doorvoer door
gebruik te maken van de verschillende modaliteiten is in deze regio optimaal.
Langs de rivieren bestaan tal van mogelijkheden voor het ontwikkelen van unieke,
onderscheidende werklocaties met multimodale bereikbaarheidsmogelijkheden.
De rivierzone, een uniek gebied met geconcentreerde industrieterreinen aan het
water bevindt zich aan de oostflank van Rotterdam. - “het maritieme cluster ” een
maritieme topregio!
De rivierzones bieden de gehele Krimpenerwaard volop kansen.
De historische ‘footprint’ (investeringen in locaties, kennis en ervaring) van het
maritieme cluster maakt de potentie van dit gebied compleet.
Als voorbeeld noemen we “De Stormpolder” in Krimpen aan den IJssel waar
inmiddels een project gebiedsmanagement is gestart wat getrokken wordt door
overheid en bedrijfsleven.
De Stormpolder blijft in beweging en ondanks de huidige economische tijden zijn
de prestaties van de maritieme bedrijven/maakindustrie door puur
ondernemerschap boven gemiddeld.
De Ondernemerskringen Krimpenerwaard is van mening dat juist ook de eigen
gebiedsstructuren benut moeten blijven worden.
Het Krimpenerwaard gebied.
De Krimpenerwaard heeft haar eigen kenmerken binnen de rivieren die het
gebied omsluiten en een eigen identiteit geven aan het gebied, de natuur en haar
bewoners. Binnen de Krimpenerwaard zijn nog steeds veel ondernemers actief
die op elkaar gefocust zijn, die hard werken en niet opgeven. Deze bedrijven
dienen de ruimte te krijgen om te kunnen blijven ondernemen. Er moet ruimte zijn
voor invulling van ontwikkelingen die de continuïteit van deze bedrijven
waarborgen. Soms zal dat ook bij bestuurders vragen om anders denken en zo tot
innovatie te komen en nieuwe activiteiten te organiseren.
In het gebied is zeker ook vraag naar gebiedsgerelateerde bedrijvigheid waar o.a.
toerisme, horeca, een plaats moet kunnen krijgen wil men optimaal van de
Krimpenerwaard kunnen genieten. Ook hier liggen kansen en door deze te
benutten kan de economische kracht en de vitaliteit van het gebied een impuls
krijgen. Geef de lokale bedrijvigheid de kans om zich lokaal te organiseren.
De regionale functie en de aansluiting naar het Oosten zijn belangrijk. Het mag
niet zo zijn dat de Krimpenerwaard een gebied wordt waar bedrijven als het ware
“opgesloten” actief kunnen zijn. Ook de gebieden rondom Gouda, Utrecht,
Woerden enz. hebben potentie om met en voor de Krimpenerwaard economische
bedrijvigheid te genereren. De potentie aan bewoners in die gebieden is enorm.
Als je een cirkel tekent van 50 km rondom de Krimpenerwaard omvat dit ca. 70%
van de Nederlandse bevolking. Steden als Amsterdam, Utrecht, Dordrecht,
Rotterdam vallen binnen deze cirkel.

In deze economisch tijden moeten we juist deze mogelijkheden en kansen (die
feitelijk voor het grijpen liggen) op economisch gebied maximaal benutten om een
krimp van economische vitaliteit en activiteit in ons gebied te voorkomen.
De Ondernemerskringen Krimpenerwaard wil een mogelijke krimp niet alleen tegenhouden,
maar juist omkeren en
waar mogelijk de voordelen die er zijn versterken. Voor alle duidelijkheid: we
bedoelen hiermee een groei in de kwaliteit van de ondernemingactiviteiten in de
Krimpenerwaard. Dus diversiteit en levensvatbaarheid van de economische
activiteiten voor de langere termijn. Met een mooie mix van hoogwaardige kennis
en productie/dienstverlening. Dit ten faveure van de welvaart en het welzijn.
De volgende factoren zijn daarbij cruciaal:
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Maritieme- en offshore activiteiten vormen een technisch cluster (hele keten
aanwezig en samenwerkend, door het hele gebied).
Maakindustrie, bouw en hout, aangevuld met hoogwaardige engineering
(biedt brede werkgelegenheid).
Logistieke bedrijvigheid stimuleren, zeker in aansluiting op de verschillende
regio’s.
Benoemen, benutten en ruimte geven aan “natuurlijke” bedrijvigheid dat zich
van nature in dit gebied aanwezig is en gebruik maken van de regio’s om ons
heen.
Actieve bedrijven die (willen blijven) investeren.
Koppeling arbeidsmarkt – onderwijs ( activiteiten rond bedrijfsschool) o.m. op de
zuidoever (IJsselmonde/Rotterdam). Koppeling met VTL (bedrijfsscholen uit
Rotterdam voor opleiding logistieke functies). Koppeling met scholen binnen de
Krimperwaard zelf (Schoonhovens college, Driestar en Gemini zijn slechts
voorbeelden) voor stages en BBL trajecten.
Sociaal economische component – Niet alleen het arbeidspotentieel binnen de
Stormpolder, maar ook het potentieel binnen de andere gemeenten van de
Krimpenerwaard.
Recreatieve component - Aanvullende voorzieningen en waar mogelijk de
Horeca stimuleren.
Binnenvaart - binnen de Delta zijn er uitstekende mogelijkheden om de
vaarwegen nog beter te benutten.

Aangetekend dient te worden dat vestigingsvoorwaarden onder druk kunnen komen te staan,
die hun weerslag wel eens zouden kunnen hebben op de rest van de Krimpenerwaard.
Voor de Ondernemerskringen Krimpenerwaard is verbeterde ontsluiting, het tweede
speerpunt.
Tweede speerpunt
DUURZAME ONTSLUITEN VAN ONS GEBIED.
Samenhangend met de gebiedsontwikkeling in de Krimpenerwaard (en dat is al vele malen ter
sprake gebracht) is een goede ontsluiting / bereikbaarheid / infrastructuur noodzakelijk voor
alle steakholders in het gebied.
Combinatie van een pakket mobiliteitsmaatregelen moet er voor zorgen dat:
• de doorstroming op de Algera- en Van Brienenoord Corridor verbetert;
• de bereikbaarheid en ontsluiting van de Krimpenerwaard en de unieke
industriegebieden verbetert;
• dat er aandacht is voor de economische kansen en potentie van ons gebied in het
kader van de Delta/Mainport ontwikkeling;
• er een blijvende vertaling komt in provinciale plannen en visies;
• er voorwaarden volgen voor bijvoorbeeld een veerverbinding richting tussen
Stormpolder en IJsselmonde. Dit gaat vooral om de zorg hoe een autoveer past in

•

het functioneren van het netwerk c.q. de ontsluiting van het veer aan de
Krimpense zijde; met als doel te komen tot een vaste oeververbinding;
op langere termijn een vaste oeververbinding komt die vanuit Ridderkerk richting
de N210 aansluit.

Voor de Ondernemerskringen Krimpenerwaard is vergaande samenwerking binnen de
Krimpenerwaard, het derde speerpunt.
Derde speerpunt
SAMENWERKING GEEFT EEN MOGELIJKHEID TOT VOLLEDIGE INVULLING VAN
ONZE VOORGAANDE SPEERPUNTEN.
Er zijn berichten over een bestuurlijke heroriëntatie. Met name vanuit het ISMH zou gesproken
zijn, noem het maar een lange termijnvisie, over een nieuw te vormen bestuurlijke driehoek
Woerden/Gouda/Alphen aan de Rijn, waar ook de Krimpenerwaard deel van zal gaan
uitmaken.
Als Ondernemerskringen Krimpenerwaard vinden wij dit geen goede zaak. Onze zorg is dat
het gebied dan als krimpregio zal worden betiteld met alle consequenties van dien voor het
instant houden van datgene wat ons zo na aan het hart ligt. Uiteraard respecteren we de
“Groene Hart” gedachte, maar verwijzend naar de hoofdtaken van gemeentelijk beleid vragen
wij toch van onze bestuurders om de vitaliteit van het gebied niet te laten ondersneeuwen. Er
zijn al honderden hectaren weiland verloren gegaan vanwege het Veenweidepact waar goed
ondernemerschap borg stond voor een goed beheer. Wij hebben respect voor ons culturele
erfgoed, juichen ontwikkelen van toerisme toe en hebben oog voor kunst.
Voor de lange termijnvisie is een samenwerking op economisch gebied binnen de Gemeente
Krimpenerwaard en Gemeente Krimpen aan den IJssel een goede opmaat.
Namens het bestuur van de federatie van de zes ondernemerskringen in de Krimpenerwaard.

