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Bedrijventerreinen en kantorenlocaties
De ruimtelijk economische visie zet in op de herontdekking van
de identiteit van de Drechtsteden en een nieuwe oriëntatie op
de functie van de regio. In 2020 hebben de Drechtsteden zich
ontwikkeld tot een complete, leefbare en samenhangende
stadsregio met het water en de oevers als bindende en onderscheidende kwaliteit.
De uitwerking van het regionaal economisch beleid richt zich op
vier schaalniveaus:

Kernsectoren
•
•
•
•
•

Amsterdam

Maritieme
Waterbouw en Deltatechnologie
Transport en Logistiek
Zorg
Zakelijke dienstverlening

Rotterdam

Voorbeelden van bedrijven die hun weg naar de Drechtsteden
hebben gevonden:
-

Ashland Nederland B.V.
Bolidt
Boskalis
Biomet Europe B.V.
Cummins Holland
Cegelec B.V.
DHL
Dupont De Nemours
Heerema
IHC
ITT Water & Wastewater
Nederland B.V.
- International Road
Transport B.V. (I.R.T)
- Krohne Nederland
- North Sea Petroleum
Holding BV

-

• Internationaal positioneert de regio zich als specialist in de
maritieme sector
• Op nationaal niveau biedt de gunstige ligging kansen voor
verbreding van de regionale economie
• Regionaal streeft de regio naar een concurrerende positie als
complete stedelijke regio
• Lokaal wordt aan de waterfronten en rivieroevers gewerkt aan
leefbare en onderscheidende leefmilieus

Oceanco
Ovako Wire
PON Power
Royal Haskoning
Tsubakimoto Europe B.V.
Van Leeuwen Buizen
EGM Architecten
Manpower
Ernst & Young
Rabo Bank
Van der Valk Hotels
Nedstaal
Kewill
Trust
BNS Global

Drechtsteden
Breda

Nijmegen

Antwerpen
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Centrum internationaal maritieme industrie
De regio Drechtsteden is een woon- en werkgebied aan de
zuidoostkant van Rotterdam. Van oudsher zijn de Drechtsteden,
samen met Rotterdam, het centrum van de maritieme industrie
in Nederland. Expertise op het gebied van binnenvaart, scheepsbouw en baggerindustrie is in deze regio gecentreerd.

Scheepswerven, logistieke bedrijven en toeleveranciers zijn er
veel te vinden. De stad Dordrecht heeft de grootste binnenlandse zeehaven van Nederland waar jaarlijks duizenden
schepen aanmeren die op doorvaart zijn naar het binnenland,
Duitsland en verder.

De ROM-D versterkt de regionale economie in de
regio Drechtsteden met als belangrijkste activiteiten:

•
•
•
•
•
•

Uitgifte kavels
Ontwikkeling nieuwe bedrijfsterreinen
Revitalisering bestaande bedrijfsterreinen
Promotie regio Drechtsteden
Acquisitie nieuwe bedrijven
Faciliteren gevestigde bedrijven

De ROM-D is een publiek-privaat samenwerkingsverband van
de gemeenten in de Drechtsteden, de Provincie Zuid-Holland,
BNG Gebiedsontwikkeling en het Ontwikkelingsbedrijf
Rotterdam (OBR). De ROM-D voert haar werk uit in opdracht
van de zes gemeenten van de Drechtsteden.

Organisatie ROM-D
• ROM-D Holding: de gemeenten van de Drechtsteden
bundelen hun aandelenbelang in ROM-D Beheer en ROM-D
Capital. Vanuit de Holding wordt ook de regionale promotie
en acquisitie aangestuurd.
• ROM-D Beheer: naast de gemeenten nemen in de ROM-D
Beheer ook private partijen als BNG Gebiedsontwikkeling en
het Ontwikkelingsbedrijf van Rotterdam deel. Vanuit ROM-D
Beheer worden de projecten aangestuurd.
• ROM-D Capital: Publiek kapitaal is ondergebracht in ROM-D

Capital. Het kapitaal wordt gebruikt om de projecten, die
vanuit de ROM-D Beheer worden ontwikkeld, van eigen
vermogen te voorzien. Naast de gemeenten van de
Drechtsteden neemt ook de provincie Zuid-Holland deel aan
ROM-D Capital. Overige publieke organen kunnen hierin
eveneens risicodragend kapitaal onderbrengen. Dankzij
deze constructie kunnen winsten uit deelnemingen in
winstgevende ontwikkelingen worden gebruikt om verliezen
uit deelnemingen in herontwikkelingsprojecten te verevenen.

Aanbod ROM-D
•
•
•
•
•

Bundeling van kennis en expertise
Centrale promotie en acquisitie van en voor de regio
Risicodragende (grond) gebiedsontwikkelaar
Continuïteit en betrouwbare partner voor marktpartijen
Ondernemende zakelijke aanpak op basis van een business
case per project

• Verevening kosten herontwikkeling via revolving fund
ROM-D Capital
• Perfecte aansluiting op Rijksbeleid (stimulering regio’s) en
SER-ladder
• Diensten: locatieonderzoek, vestigingsadvies en bouwplan
begeleiding

Drechtsteden: schakel tussen Rotterdam en Breda
De regio Drechtsteden vormt de schakel tussen Rotterdam en
de routes naar het zuiden en het westen met het Ruhrgebied.
Auto’s, schepen, treinen en vrachtwagens doorkruisen de regio
op de snelwegen, spoorwegen en vaarroutes die het gebied
rijk is. Het gebied is de ideale locatie voor logistieke functies,
maar ook voor zakelijke dienstverlening, maritieme industrie en
aanverwante bedrijvigheid. Drie elementen zijn typerend voor
de Drechtsteden: de binnenstad van Dordrecht als historisch

centrum met alle kenmerken van een stad uit de gouden eeuw
met een belangrijke handelspositie, de landschappen van de
Alblasserwaard, Hoeksche Waard en Biesbosch en natuurlijk
het water met de maritieme kennis en kunde. Met deze
karakteristieken tonen de Drechtsteden zich als een regio in
opkomst.

Goede economische positie:

Kenmerken Drechtsteden

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Totaal aantal inwoners: 270.000
• Gemeenten: Alblasserdam, Dordrecht, HendrikIdo-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht
• Expertisecentrum maritieme industrie
• Locatie: schakel tussen Rotterdam en Breda
• Trekpleisters: historische binnenstad Dordrecht,
landschappen Biesbosch, Hoeksche Waard en
Alblasserwaard en de molens van Kinderdijk
• Aantal werknemers 102.038 (peildatum 2008)
• Aantal vestigingen: 9812 (peildatum 2008)

Goede bereikbaarheid via weg, spoor en water
Expertise in maritieme sector
Ruimte voor zakelijke dienstverlening
Waterbus: uniek vervoersysteem over water
Woonklimaat: kwaliteit in diverse segmenten
Actief ondernemers klimaat
Ruim onderwijsaanbod
Ruim aanbod hotel en vergaderfaciliteiten
Innovatie: samenbrengen van kennis en
ondernemerschap

