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Voor een helder en adequaat toekomstig economisch beleid op
Voorne-Putten is een helder beeld gewenst van de plaats en positie
die Voorne-Putten inneemt en kan innemen op economisch gebied.
Binnen Voorne-Putten hebben de verschillende gemeenten en
gebieden een eigen karakter en eigen potenties. Door het verbinden
van deze factoren kan Voorne-Putten er als geheel sterker uitkomen.
Hierbij biedt een duidelijk economisch profiel van Voorne-Putten een
kader en een programma dat richting en invulling geeft aan de
economische potenties van het gebied. Nadrukkelijk wordt de
verbinding gelegd met (de toekomst) van het HIC en wordt ingespeeld
op de lopende ontwikkelingen, zoals in de sector T&R. Tevens biedt
het een handvat voor het onderwijs om inhoudelijk te kunnen inspelen
op de (kwalitatieve) vraag naar arbeid . Het profiel en bijbehorend
programma is zo ingericht dat ze kunnen dienen als input vanuit
Voorne-Putten bij bovenregionale samenwerking, zoals de MRDH,
maar ook aansluiten bij het profiel en de agenda van de MRDH.

Stand van zaken d.d. 2210-2015

Op 8 september is de begeleidingsgroep, bestaande uit
ambtenaren economie van de verschillende gemeenten en
vertegenwoordigers van de werkgroepen verkeer en vervoer
en duurzaamheid, en daarnaast de adviseur van het
strategisch programmabureau Voorne-Putten van start
gegaan. Het bureau I&O Research begeleidt het proces en zal
het economisch profiel en de daarbij horende economische
agenda opstellen. De afgelopen maand heeft vooral in het
teken gestaan van informatieverzameling- en verwerking van
de beschikbare onderzoeksrapporten, beleidsdocumenten en
-visies. Daarnaast heeft een eerste bestuurlijke afstemming
heeft plaatsgevonden. Het proces bevindt zich tussen stap A
en B van bovenstaand trajectplaatje.

Stand van zaken d.d.
Stand van zaken d.d.
Proces:

De komende weken zullen diverse partijen en regionale
stakeholders geïnterviewd worden. Deze gegevens zullen
verder verwerkt worden tot een uitwerking van kansrijke
segmenten. Tijdens het portefeuillehouderoverleg van 4
november zullen de eerste uitkomsten worden besproken.
De gemeenteraden worden geïnformeerd tijdens de
gezamenlijke radenbijeenkomst van 1 december.

Overig:

Op basis van de voorlopige gegevens kan het volgende gezegd
worden:
Demografische transitie






Vooralsnog geen krimp, wel
veranderde samenstelling;
Op termijn afnemende
bevolking, waar MRDH wel zal
doorgroeien
Afname potentiele
beroepsbevolking verwacht
Invloed op o.m.
voorzieningenniveau,
arbeidsmarkt

Werkgelegenheid
De sectoren groot-en detailhandel en gezondheids- en
welzijnszorg bieden de meeste werkgelegenheid. De bouw en
industrie zijn daarop volgend de grootste werkgevers op
Voorne-Putten.

Voorlopige SWOT Analyse

Sterker

Zwakker

Ruimtelijke kwaliteiten

Bereikbaarheid

Cultuur-historische kwaliteiten

Eigen economie ‘naar binnen gericht’

Ruimte voor bedrijven en woningen

Laag opleidingsniveau

Verschillende woonmilieus

Weinig zakelijke dienstverlening

Nabijheid veel werkgelegenheid

Weinig starters en ZZpérs

Mogelijkheden waterrecreatie

Eenduidige profilering/ onduidelijk imago

Deel van de Metropoolregio

Vergrijzing en krimp, eenzijdige
leeftijdsopbouw

Quartaire sector

Deels verouderd R&T product
Trekkracht detailhandel
VP cohesie

Kansen

Bedreigingen

Ontwikkeling haven

(Verder) dichtslibben infrastructuur

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

Automatisering/ robotisering haven

Toenemend belang recreatie en
(water)toerisme

Schaalvergroting landbouw

Interesse voor authenticiteit en historie

Groei steden en leegloop ommeland

(Aandacht voor) duurzame landbouw

Schaalvergroting voorzieningen / benodigd
draagvlak

(Aandacht voor) duurzame energie

Internetbestedingen

Verbeteringen infrastructuur

Groei massatoerisme

Bevolkingsgroei Zuidvleugel, MRDH

Concurrentie regio’s

