Sector/stafafdeling:

Grondgebied/RO

Portefeuillehouder:

Wethouder Schoon

Ter behandeling in de vergadering van:
de commissie

grondgebied d.d. 19 april 2016

de Raad

d.d. 10 mei 2016

Onderwerp:
Economisch Profiel Voorne-Putten

Samenvatting
Op verzoek van de Regiegroep Voorne-Putten is een Economische Profiel beschreven en een Foto
gemaakt van Voorne-Putten. Dit rapport en de bijbehorende foto vormen de basis voor de
beschrijving van het economisch profiel voor Voorne-Putten en het vormt de basis voor het nader
op te stellen regionaal economisch beleid tot 2025. Met het opstellen van het Economisch Profiel
Voorne-Putten wil Voorne-Putten aangeven hoe de kwaliteiten van het gebied moeten worden
ingezet voor het versterken van haar economische kracht binnen de MRDH.

Gevraagde beslissing commissie:
1. De raad adviseren om het Economisch Profiel Voorne-Putten vast te stellen, inclusief de
Economische Foto.

Gevraagde beslissing Raad:
1. Vaststellen van het Economisch Profiel Voorne-Putten en de bijbehorende Economische
Foto.

Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)
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Onderwerp:
Economisch Profiel Voorne-Putten

1.

Inleiding
Op verzoek van de Regiegroep Voorne-Putten is een economische foto gemaakt
van Voorne-Putten. Dit rapport vormt de basis voor de beschrijving van het
economisch profiel voor Voorne-Putten. Het Economisch Profiel vormt vervolgens
weer de basis voor het nader op te stellen regionaal economisch beleid tot 2025.
Met het opstellen van het economisch profiel Voorne-Putten wil Voorne-Putten haar
kwaliteiten van het gebied inzetten voor het versterken van haar economisch
kracht binnen de MRDH. Het stuk dient daarnaast ook voor eventuele
subsidieaanvragen in het kader van de investeringsagenda van de Metropoolregio
Rotterdam - Den Haag (in vervolg MRDH).
De economie van Voorne-Putten heeft de laatste jaren te maken gehad met een
krimp na een betrekkelijk lange periode van stabiliteit. De omslag wordt
veroorzaakt door demografische ontwikkelingen (vergrijzing) en door
ontwikkelingen in de economie (sectorale verschuivingen, automatiseringen en de
energietransitie). De gezamenlijke colleges van de gemeenten op Voorne-Putten
hebben – mede op het oog op leefbaarheid en woonaantrekkelijkheid- het initiatief
genomen het economisch beleid te herijken en te regionaliseren en daarmee lijnen
uit te zetten richting 2025.

2.

Beoogd effect
Met het opstellen van het Economisch Profiel Voorne-Putten wil Voorne-Putten
aangeven hoe de kwaliteiten van het gebied moeten worden ingezet voor het
versterken van haar economische kracht binnen de MRDH.

3.

Argumenten
Op basis van de economische foto is eerst een sterkte- zwakte analyse gemaakt
van de economie van Voorne-Putten (terug te vinden in het document ‘Economisch
Profiel’). Vervolgens zijn relevante externe gegevens (trends) vanuit het
perspectief van de economische foto gepresenteerd als kansen, respectievelijk als
bedreigingen. In deze SWOT is input verwerkt van een serie interviews met
stakeholders op en rond Voorne-Putten, én van de uitkomsten van gesprekken met
de werkgroep POEN (voortgekomen uit het project Anticipeerregio) en de
netwerkorganisatie VP20. Op basis van de SWOT is een keuze gemaakt voor een
profiel van een toekomstbestendige economie voor Voorne-Putten. Dit profiel is
vervolgens verder uitgewerkt in actielijnen die de basis vormen voor de
economische agenda.
Het Profiel luidt in het kort:
“Voorne-Putten biedt ruimte. Veilige, goed bereikbare ruimte in een groenblauw
landschap. Ruimte voor de regionale behoefte aan bedrijvigheid, duurzame
ontwikkeling, recreatie en het wonen van morgen”.
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Het profiel is vertaald naar een drietal onderling gerelateerde speerpunten die als
kapstok en beeldmerk kunnen dienen voor actielijnen van een economisch
(uitvoerings-) programma. Uitgangspunt bij het opstellen van het economisch
profiel is onder andere, dat het moet aansluiten bij de investeringsstrategie van de
MRDH en de investeringsagenda van Voorne-Putten. In de Position Paper &
Investeringsagenda MRDH wordt een bundeling van ambities in drie prioriteiten
benoemd, te weten:
-wonen;
-recreëren;
-innoveren en verduurzamen.
De speerpunten van het economisch profiel sluiten hierbij goed aan. Een verdere
vervolgaanpak dient zich te focussen op de verdere ontwikkeling van de drie
speerpunten. In samenwerking met externe partijen zal een verdere aanpak
worden opgesteld waarbij uitvoering gegeven zal worden aan de drie prioriteiten.
Draagvlak en risico’s

4.

De documenten worden na vaststelling door de raden op Voorne-Putten ter
kennisname gezonden aan de geïnterviewden en stakeholders. Deze partijen
worden vervolgens ook uitgenodigd voor (het opstellen van) de vervolgaanpak.
Aan dit voorstel zitten geen risico’s.

5.

Aanpak / uitvoering
De commissie wordt voorgesteld de raad te adviseren om de Economische Foto en
het Economisch Profiel Voorne-Putten vast te stellen.

6.

Communicatie
Na vaststelling door de raden worden de documenten ter kennisname verzonden
aan de geïnterviewden en stakeholders. Deze partijen worden vervolgens ook
uitgenodigd voor (het opstellen van) de vervolgaanpak.

7.

Kosten, baten en dekking
Het opstellen van het rapport is bekostigd uit het budget van de Regiegroep
Voorne-Putten. Voor de gemeente zitten hier geen verdere kosten of baten aan.

Bijlage(n):




Economisch Profiel Voorne-Putten en de Economische Foto.

bijlagen meezenden
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