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In vergadering van 18 november 2013 heeft u het document “Albrandswaard, lokaal 

economisch perspectief” opiniërend besproken. Voor ons is dit document de leidraad 

voor te ontwikkelen economisch beleid.   

 

Hieronder enkele citaten uit genoemd document en daarna de relatie met de Agenda 

Economisch Vestigingsklimaat. 

 

“Albrandswaard heeft zich ontwikkeld van puur agrarische economie en buitengebied 

van de stad, naar een sterk haven- en mobiliteit gerelateerde economie met behoud 

van haar ruimtelijke kwaliteiten. In Albrandswaard zijn zo’n 2000 bedrijven 

gevestigd, met in totaal bijna 9000 arbeidsplaatsen. Een zeer groot deel hiervan is 

mainportgerelateerd, zo zijn er clusters van haven- en scheepvaartkantoren, logistieke 

bedrijven, handel en dienstverlening gericht op het haven-industrieel complex en 

bedrijven gericht op automobiliteit en verkeersmanagement. Albrandswaard is zelfs 

de ‘logistieke topgemeente’ van Nederland.” 

 

 Albrandswaard maakt dus volop deel uit van het internationale economische 

speelveld. Maar dat kan Albrandswaard niet op eigen kracht. De kracht van 

Albrandswaard komt tot zijn recht in de grotere stedelijke regio, zowel richting het 

noorden (metropoolregio Rotterdam Den Haag) als richting het zuiden (Drechtsteden, 

West-Brabant). Beide bewegingen laten zien dat klassieke regioschaal (“de 

Rotterdamse regio”) niet meer voldoet; regionale samenwerking speelt zich nu af in 

grotere regionale entiteiten. Ook internationaal is dat de trend. 

 

Het thema metropoolvorming in de Agenda Economisch Vestigingsklimaat MRDH 

speelt hier op in. 

 

“Albrandswaard beschikt over een hoog-opgeleide en goed participerende 

beroepsbevolking. De economische hoofdrollen zijn voor havenkantoren, logistiek, 

dienstverlening, zorg en zelfstandige professionals (ZP’s). De ruimtelijke kenmerken 

zijn een zeer gunstige ligging met goede bereikbaarheid, en toch een groen karakter.” 

 

  De economie van Albrandswaard diversificeert. Dat maakt de inbedding in de 

grotere regio steeds belangrijker. De hoog opgeleide bevolking vraagt om een hoog 

niveau van voorzieningen en de beschikbaarheid van een breed scala aan banen. Ook 

daarom is de positie van Albrandswaard in de grotere metropoolregio van belang. 

Juist de Rotterdamse en Haagse regio samen bieden de diversiteit aan bedrijvigheid en 

grootstedelijke voorzieningen waar de hoogopgeleide bevolking om vraagt. En 

gegeven de uitstekende (OV-) bereikbaarheid van Albrandswaard zijn die bedrijven 

en voorzieningen ook bereikbaar. 

 

Het thema aantrekkelijke stedelijke regio in de Agenda Economisch 

Vestigingsklimaat MRDH speelt hier op in. 

 

 

 

 



“De nabijheid van de Mainport is bepalend voor de positie van Albrandswaard in de 

regio. De Albrandswaardse zorgsector heeft een regionaal karakter. Ook de 

kwaliteiten op het gebied van wonen en recreatie zijn regionaal van belang. Deelname 

aan regionale samenwerkingsverbanden is essentieel om de waarde van 

Albrandswaard voor de regio te etaleren en daarmee gunstige ontwikkelingen binnen 

te kunnen halen en ongunstige claims te kunnen ontwijken door verwijzing naar de 

aantasting van deze unieke kwaliteiten.” 

 

 Deze passage spreekt voor zich.  

 

“Het investeringsklimaat voor bedrijven moet sterk worden verbeterd. Voor de balans 

tussen bestaande sterke economische sectoren en de ontwikkeling van kansrijke 

nieuwe sectoren zijn heldere keuzes vereist. Schoon en kleinschalig zijn voor alle 

sectoren de uitgangspunten. Stakeholders en potentiële investeerders moeten actief 

benaderd worden om duidelijk te krijgen welke maatregelen het meest gewenst zijn 

om de economie van Albrandswaard effectief en in de gewenste richting te 

stimuleren.” 

 

 Dit zijn geen keuzes die Albrandswaard op eigen kracht kan maken. De reikwijdte 

van deze keuzes en de schaal om ze effectief te kunnen implementeren ligt op het 

regionale niveau. Ook het investeringsklimaat vraagt om actie op regionale schaal, 

gekoppeld aan de eigen lokale gemeentelijke inzet. Het benaderen van potentiële 

investeerders, zeker internationaal, is effectiever in regionaal verband. 

 

Aansluiting bij thema’s uit de Agenda Economisch Vestigingsklimaat MRDH zoals 

kenniseconomie, nieuwe maakindustrie en ecologisering van de economie (balans 

tussen bestaande sterke clusters en kansrijke nieuwe sectoren) en werkvelden zoals 

clustervorming, branding en financiering dragen hieraan bij. 

 


