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Rapportage en visie op Voorne-Putten Rozenburg, 31 maart 2015

Tijd om nieuwe grenzen te stellen
Eind vorig jaar liet Rabobank Voorne-Putten Rozenburg een gebiedsverkenning uitvoeren.
We wilden weten waar we kansen moeten grijpen. De resultaten delen we graag met u in
deze rapportage en visie op ons werkgebied.

Wall of ideas
We nodigen u niet uit om relaxed
achterover te gaan zitten. We gaan
ook niet kijken waar het schip
strandt. We zien graag uw mening,
visie of gedachten terug over alles
wat u leest. Die ideeën, opmerkingen, suggesties en kritiek verzamelen we op een dynamische ‘Wall of
Ideas’. Zo houden we elkaar scherp,
blijven we elkaar inspireren en
kunnen we ook beter verbindingen
maken.

2 Tot hier. En nu verder.

Kom in actie!
Dus... pak een pen of een marker.
Maak ‘notes’ op uw tablet of
smartphone. Kras, streep, stip
aan en omcirkel wat u opvalt.
Scheur het uit! Maak er een
foto van en mail het aan ons:
communicatie@vpr.rabobank.nl.
Het is tijd voor nieuwe grenzen.

Als Voorne-Putten zinvol wil
deelnemen aan de metropoolregio is er wel een nieuw denkkader
nodig. Wie nu de aantasting van
natuur en klimaat negeert,
krijgt straks de hogere kosten
gepresenteerd. Bovendien zijn
de huidige, grondstof intensieve
economieën kwetsbaar wanneer
grondstoffen schaarser en duurder
worden.
Han de Kluijver
architect bna bni bnsp

Tot hier. En nu verder. 3

Voorwoord
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg blinkt niet alleen uit in
bankieren, maar speelt ook een rol in het wonen, werken, leren
en ondernemen op ons prachtige eiland.
Ons aandeel in dit rapport en visiedocument begint met ‘Tot hier.’ Dit zijn de
resultaten uit de economische gebiedsverkenning. In ‘En nu verder.’ geven
wij onze visie op Voorne-Putten Rozenburg. We kunnen namelijk twee
dingen doen:
1.	Niets. Met als gevolg dat Voorne-Putten vergrijst en er weinig verandert
op voorzieningen- en economisch niveau in de omgeving.
2.	In beweging komen. We hebben te maken met krimp. Dat kan positief
worden omgebogen door op eilandniveau echt samen te werken,
waardoor we ook een boost geven aan de regionale economie.

Twee thema’s
Ons standpunt nemen we in langs twee thema’s die de motor van de lokale
economie vormen. Vernieuwend ondernemerschap is de eerste. Zonder
jonge, nieuwe spruiten komt onze economie in gevaar. In de drie-eenheid
onderwijs, overheid en ondernemerschap liggen de kansen. Mens, milieu
en maatschappij is het tweede thema.
Ons eiland kenmerkt zich door een veelheid aan kleine dorpen en wijken.
De leefbaarheid ervan staat onder druk, doordat het voorzieningenniveau
terugloopt en verpaupering op de loer ligt. Het is onze verantwoordelijkheid
om dorp en wijk leefbaar te houden; vitale leefgemeenschappen!
Ons leven wordt spannender, leuker, mooier en energieker als we de
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor duurzame energie, gezond voedsel
en mensgerichte zorg op ons nemen. Collectief leiderschap verbindt de
eerdergenoemde twee thema’s met elkaar en gaat versnippering van het
gebied tegen en stimuleert groei door en met elkaar.
Als regio kunnen we onze kernkwaliteiten behouden door over microbelangen heen te stappen en zaken vanuit een overkoepelend en langetermijnperspectief te ontplooien. Het fundament dat hieronder ligt is

marketing, een krachtig middel om collectief met een duidelijke profilering
houvast te beiden en trots te creeëren. Daarmee komen we verder.
Het eilandsentiment resoneert
We nemen u mee naar onze droom. De weg daarnaartoe is op z’n zachtst
gezegd prikkelend en heeft consequenties. Voor iedereen! We kijken niet
alleen terug op de feiten en de conclusies uit de gebiedsverkenning, maar
we laten ook het eilandsentiment resoneren. Een aantal vooraanstaande
eilandbewoners en ondernemers deelt zijn opvattingen over de weerbarstige
praktijk. Architect Han de Kluijver schreef een smeuïg slotpleidooi. Volgens
hem moet Voorne-Putten pas op de plaats maken. Hij vraagt zich af wat we
hebben geleerd van de lessen uit het verleden? En gaan we deze lessen
toepassen of blijven we elkaar napraten?
We hebben allemaal een aandeel in elkaar. Hopelijk krijgen we u met deze
rapportage en visie in beweging voor de vraag: wat heeft Voorne-Putten
Rozenburg nodig? Verruim uw blik, vorm uw mening. We dagen u uit om er
samen en met ons over in gesprek te gaan.

Paul Verhoef, directievoorzitter

“Er zal niemand zijn die zegt dat we niet verder willen.
Alleen de weg ernaartoe verschilt.”
4 Tot hier. En nu verder.
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Even testen…
wat is uw mening?
Ideeën voor nieuwe woonvormen liggen op de tekentafel. Al jaren.
Over de verbinding tussen onze polder en de stedelijke gebieden raken
we niet uitgepraat. Iedereen heeft er een mening over. Maar waar is die
op gebaseerd?
Recreatie en cultuur versmelten met commerciële belangen van ons
eiland. En broedplaatsen voor jong ondernemerschap brengen leven in
de brouwerij. Inderdaad!
Maar zijn jonge, ambitieuze honden in onze regio hier wel voor te porren?
En zo ja, wat verwachten ze dan precies?

Feiten & cijfers

Vernieuwend
ondernemerschap
Mens, milieu
en maatschappij

Overheid
Ondernemers
Onderwijs

...DAT IS MIJN MENING!

Collectief
Leiderschap
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De hamvragen
Hoe kunnen we Voorne-Putten Rozenburg als
aantrekkelijk woon-, werk- en leefgebied behouden?

Hoe kunnen we als eiland nadrukkelijker onze positie
claimen en onze ambitie bepalen en uitdragen?

Tot hier.

Waarom de gebiedsverkenning?
Het is in ieders belang om de vitaliteit van onze regio te bevorderen en de toekomst van Voorne-Putten Rozenburg veilig te
stellen. Maar de snelle veranderingen in onze omgeving vragen om aanpassing. Om aan te duiden waar we als regio op dit
moment staan, hebben Willem van der Velden (AldusWillem) en Anouk Smeltink (Analyzus), twee voormalige economen van
Rabobank Nederland, eind 2014 een economisch onderzoek uitgevoerd.
8 Tot hier. En nu verder.

Om antwoord te geven op bovenstaande hamvragen,
zijn een aantal deelvragen geformuleerd.
1. Ruimtelijke kwaliteiten,
cultuurhistorie en de nabijheid
van de Maasvlakte
De combinatie van ruimtelijke kwaliteiten, cultuurhistorie en de nabijheid
van de Maasvlakte en de Rotterdamse havens maakt ons gebied uniek.
Maar wat zorgt voor het succes?
Hoe kunnen beide gezichten elkaar
versterken?

2. Verbinding
Hoe (ver)binden we nieuwe inwoners aan ons eiland? En hoe vertalen
we dit in vernieuwend ondernemerschap in de regio zelf? De verwachte
werkgelegenheidsgroei op de Maasvlakte is een belangrijke kans. Maar
waar schuilt nog meer de potentie?

3. Toerisme en recreatie
Ligt er potentie voor toerisme en
recreatie? Waar doen we goed aan?
Hoe kunnen we de kwaliteiten van
onze regio beter verkopen? Hoe kunnen we ons prachtige eiland positioneren als een heerlijke bestemming
voor toeristen? Hoe geven we onze
regionale economie een impuls?

Voor beantwoording van deze
deelvragen botsen er belangen.
Dat maakt het ingewikkeld. Maar
dit betekent niet dat we moeten
gaan doemdenken. We moeten
ánders gaan denken. De regie
pakken. Er liggen volop mogelijkheden. Het wordt steeds belangrijker
om van elkaar te leren en vanuit
collectief leiderschap invulling te
geven aan innovatie.
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Wat betekent dat?
De verandering van de bevolkingssamenstelling betekent een verschuiving van wensen en behoeften
op het eiland. Ondanks het soms
beperkte voorzieningenniveau in de
kleinere kernen, is de bevolking op
dit moment tevreden.

“Ik kan me geen eiland zonder jeugd
voorstellen. Daarom moeten we
terug naar de eenvoud. De jeugd
verdient daarbij speciale aandacht.
Jongeren hebben óók visies en
vragen. Zij zitten óók in het
bedrijfsleven. Daaromheen moeten
we de netwerken opbouwen,
samenwerken en convenanten
sluiten.”

10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%

In januari 2013 heeft het Rijk het eiland Voorne-Putten aangemerkt als anticipeerregio. Dit betekent
dat het bevolkingsaantal op dit moment nog niet daalt, maar in de toekomst wel. Momenteel telt
Voorne-Putten circa 154.000 inwoners. De verwachting is dat het totaal aantal inwoners tot 2040
met 4% afneemt. Waar zit ‘m dat vooral in?

10 Tot hier. En nu verder.

• Westvoorne is relatief ‘grijs’ met weinig jong volwassenen (20-45 jaar) en relatief veel ouderen (vanaf 75 jaar).
Spijkenisse is relatief ‘groen’ (vooral veel jong-volwassenen).
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Albert Martinus
Directeur Lindeloof
en voorzitter TOP Voorne

Actuele demografie in onze regio naar de samenstelling van leeftijdsklassen

130%
110%
Voorne-Putten

90%

Groot-Rijnmond

Nederland

70%
50%
30%
10%
-10%

ar
ja
5
>7

ar
65

-7

4

ja

ar
45

-6

4

ja

ar
ja
30

-4

4

ja
9
-2
15

4

ja

ar

ar

al

-30%
ta

• De ‘productieve groep’ inwoners, tussen de 15 en 65 jaar, neemt af van 101.400 nu naar 86.600 in 2040.

<1

René de Groot
Bestuurder Maasdelta Groep

• De bevolking vergrijst. Naar verwachting stijgt het aantal 75-plussers in onze regio van 11.000 in 2015 naar
ruim 25.000 in 2040.

1%

to

“Wijken moeten leefbaar blijven,
maar dat wordt heel lastig in deze
tijd. Vroeger verdienden jongeren
bij ons een extra zakcentje door
ouderen te helpen. Maar dat mag nu
niet meer. De zorg gaat nu uit van
zelfregulering.”

2%

5-9 jaar

Anticiperen? Positioneren?

Maar het woonklimaat wordt anders.
De zorgvraag onder inwoners stijgt.
En het arbeidsaanbod en economisch draagvlak wordt minder. De
grijze druk neemt toe, waardoor het
belang van de ‘ervaren werkers’ in
de regio afneemt. Ervaring en ‘oude
kennis’ dreigt verloren te gaan.
Binnen het thema ‘Vernieuwend
ondernemerschap’ moeten deze
knooppunten worden opgepakt
en verbinding worden gelegd voor
aanwas van jong en energiek talent.

Prognose 2015-2040 demografie in onze regio naar de veranderende samenstelling
van leeftijdsklassen
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“Voorne-Putten kan nog veel meer profiteren van
de Rotterdamse haven en Maasvlakte, door betere
zakelijke relaties, maar ook door het eiland neer te
zetten om te leven: wonen en recreëren.“
Anouk Smeltink, onderzoeker

12 Tot hier. En nu verder.
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Economische vitaliteit

De beroepsbevolking op het eiland
is groter dan het aantal banen.
Meer dan 50% van de VoornePuttenaren woont op het eiland
en pendelt naar het werk (vooral
in Rotterdam). Bereikbaarheid, en
niet beschikbaarheid, wordt hiermee belangrijker dan ooit: we zullen
in onze regio moeten blijven anticiperen om de doorstroming naar en
van Rotterdam te verbeteren.

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven en organisaties in de regio een bruto toegevoegde
waarde genereren van bijna € 4,4 miljard, waarvan in Spijkenisse gevestigde organisaties bijna
de helft. Dit is de lokale variant van het landelijke bruto regionaal product. De economische
relevantie van Rabobank Voorne-Putten Rozenburg in het werkgebied is substantieel want met
een kredietportefeuille van zo’n drie miljard euro heeft Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
hier een groot aandeel in.
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Het bedrijfsleven in onze regio is met name georiënteerd op bedrijven in de eigen gemeente.
Nog geen 10% van de zakelijke verkopen gaat naar bedrijven in Rotterdam.
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Er zijn relatief gezien weinig eenmansbedrijven/starters en veel
MKB-organisaties. Het eiland (en
vooral Spijkenisse) is een belangrijk
onderdeel van het grootste havenen industrieel complex van Europa.
En dit zal nog verder groeien.
Gemeten in banen zijn logistieke

en aan de industrie gelieerde
bedrijven goed vertegenwoordigd.
Zakelijke dienstverleners kiezen toch
liever Rotterdam als vestigingsplaats.
Hoewel Rotterdam een belangrijke
afzetmarkt is, leveren bedrijven op
Voorne-Putten vooral aan elkaar en
gaat 10% van de zakelijke verkopen
naar Rotterdam. De werkloosheid
op Voorne-Putten is in het afgelopen
jaar toegenomen, maar ligt nog
duidelijk onder het regionale en
landelijke cijfer.

Albert Martinus
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Industrie minded
De werkgelegenheidsgroei op het
eiland hield redelijk gelijke tred met
de landelijke ontwikkeling, maar
vertoont sinds 2010 wel een iets
sterkere krimp.
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“Ons eiland heeft volop intrinsieke
kwaliteiten. Als we mensen laten zien
wat we aan doen zijn, dan worden
we ons ook bewuster van wat we
doen en wie we zijn. Dat geeft
letterlijk en figuurlijk energie.”

17600

Hellevoetsluis
Uitgaand

Spijkenisse

Inkomend

Vanuit alle vijf gemeenten werkt meer dan de helft buiten de eigen gemeente.
Daarnaast wordt vooral naar Rotterdam gependeld.

Westvoorne

“Iconen hebben we volop.
Maritiem-historisch, maar ook
schone lucht bijvoorbeeld. En dat
onder de rook van Rotterdam.
Daar moeten we trots op zijn.
Belgen en Duitsers komen hier graag.
Dan mogen we best wat meer
gastheerschap hebben.”
Albert Martinus

“Niet alleen de Rotterdamse haven
moet speerpunt zijn; het overgrote deel
van het bruto regionaal product wordt
buiten de haven verdiend. Nieuw
ondernemerschap moet de schat aan
kennis en talenten verder ontwikkelen
met als doel juist niet te afhankelijk van
de Rotterdamse haven te blijven!”
Paul Verhoef
Tot hier. En nu verder. 15

Techniek is ‘aan’
Het opleidingsniveau op VoornePutten is in verhouding met de rest
van Nederland middelbaar tot laag.
Techniek wordt populairder:
MBO’ers kiezen steeds vaker voor
een technische studie of opleiding.
Het STC in Brielle is in onze regio
een belangrijke bron van kennis
en belangrijk voor het ontwikkelen
van talent. Deze bron van jonge aanwas biedt tal van mogelijkheden die
we moeten koesteren om carrières
en startups te faciliteren en de lokale
economie vanuit verjonging nieuwe
impulsen te geven: het is essentieel
om die tendens vast te houden
om een vitale arbeidsmarkt te
ontwikkelen en over een levendige
lokale economie te beschikken.
Ook hier kan ‘Vernieuwend ondernemerschap’ de banden tussen
bedrijven, onderwijs/kennisinstellingen
en de overheid versterken.
Retail op de rand
De detailhandel heeft het moeilijk,
maar de winkelleegstand lag begin

16 Tot hier. En nu verder.

2014 nog iets onder het landelijke
gemiddelde (6,6% resp. 6,9%). Brielle
en Westvoorne trekken nog relatief
veel publiek dankzij het historisch
karakter en de koopbereidheid van
toeristen. Maar winkelgebieden
dreigen te verdwijnen uit de kleine
kernen en we zullen er dus alles aan
moeten doen om retailers te behouden en te zorgen voor belangrijke
‘couleur locale’.
Ondanks het ruime aanbod heeft
de grootste winkelkern, Spijkenisse,
slechts een beperkte bovenlokale
winkelfunctie.
Agrarische sector innoveert
De agrarische sector werkt aan
vernieuwende concepten binnen
de recreatie, natuur, zorg en streekproducten en is een belangrijke
vormgever van het eiland. De sector
creëert bovendien banen voor een
moeilijk te mobiliseren doelgroep.

Recreatie en toerisme
kabbelt nog…
Recreatie en toerisme (water, natuur,
cultuurhistorie) zijn belangrijke
(potentiële) dragers (werkgelegenheid,
economie, leefbaarheid) van het
eiland, maar maken de verwachtingen
nog niet helemaal waar.

“Als de agrarische sector te klein
wordt, dan zakken we door het ijs.
Dan raakt de regio veel toeleveranciers en verwerkende industrie kwijt.”
Gerrit Arkenbout
Agrarisch ondernemer

Twee thema’s, één doel!
Rabobank Voorne-Putten Rozenburg
realiseert zich dat deze kansen
vooral vanuit onze regio zelf moeten
worden benut. “Verander de wereld,
begin bij jezelf” is hierop van toepassing. Met onze centrale thema’s
Vernieuwend ondernemerschap
en Mens, milieu en maatschappij
geven we hier lokaal graag onze visie
en invulling aan en stimuleren we,
pro-actief ondernemers, overheid en
onderwijs en inwoners ons mooie
eiland vorm en inhoud te blijven
geven. Die regierol nemen we graag
op ons.

Er liggen mogelijkheden om de
glastuinbouw aan te sluiten op het
Greenportcluster (Westland, Oostland).

Tot hier. En nu verder. 17

Geweldig, de ruimte!

“Wonen op Voorne-Putten en werken
op de Maasvlakte? Maak rond de
kernen exclusievere plaatsen.”

Onze regio is de hofleverancier en woonkamer van de (toekomstige) haven. De buffer tussen
het havengebied en het eiland zorgt voor een hoogwaardig woon- en leefmilieu; ondernemers
wonen er met plezier, bewoners zijn tevreden. In principe is binnen iedere gemeente een
wooncarrière mogelijk dankzij een voldoende breed aanbod aan huur- en koopwoningen.

Gerrit Arkenbout

Op eilandniveau is agrarisch
grondgebruik dominant. Met
andere woorden: veel boerenland.
Het plezierige woon- en leefklimaat
en de potentieel sterke recreatiemogelijkheden zijn duidelijke
pluspunten, maar deze voordelen
worden niet automatisch verzilverd.

Nederland
Groot-Rijnmond
Voorne-Putten
Westvoorne
Spijkenisse
Hellevoetsluis
Brielle
Bernisse
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Agrarisch

Het eiland kent ca. 19.500 ha grondoppervlakte, het agrarisch grondgebruik is dominant,
Spijkenisse en Hellevoetsluis hebben een relatief hoog stedelijk bebouwingspercentage.
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Bedrijfsruimte
Op dit moment worden er diverse
bedrijventerreinen gerevitaliseerd en
geüpdatet. Er is genoeg bedrijfsruimte
en kantoorruimte beschikaar.
De 2e Maasvlakte is beslist een kans
voor de regionale economie: dit
vraagt om een overkoepelende visie
op de hoofdthema’s.

Wonen
Bewoners in de regio geven aan
tevreden te zijn met hun woon- en
leefklimaat. Een wooncarrière is heel
goed mogelijk: we zien hierin een
parallel met de gewenste impulsen
op economisch vlak: starters, gezinnen met kleine kinderen, gezinnen
met grote kinderen, tweepersoonshuishoudens en de brug naar een
woonomgeving met bijvoorbeeld
verzorging. Jonge mensen wonen
veelal in Spijkenisse, relatief veel
oudere mensen wonen in Westvoorne.

“Veel gemeenten maken de fout om
te klein te bouwen: 70-80 m2. Maar
ouderen zijn daarop uitgekeken.
Die willen een fatsoenlijke woning.
Dus liever 4 dan 3 kamerwoningen.”
René de Groot

“Jongelui zijn niet geïnteresseerd in
bezit. Differentieer je woningaanbod
voor jongeren.”
Albert Martinus

“Een Rotterdammer koopt niet
zo snel een woning in Spijkenisse.
Andersom wel.”
René de Groot
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“Meer evenwicht tussen bevolking
en werkgelegenheid is goed voor de
bereikbaarheid van het eiland.
De impact van het openen van de
bruggen is dan minder groot.”

Beleidsmakers dienen zorgvuldig na te denken
over de maatschappelijke consequenties van de
regels die ze invoeren. Zo hebben bijvoorbeeld
de nutsbedrijven in de 20ste eeuw de bedrijfsmodellen, die waren toegespitst op gecentraliseerde
energievoorziening en economisch
grootschalig denken volledig
ondersteund, terwijl deze
modellen allang werden
bekritiseerd.

René de Groot

“De windmolens staan op een
perfecte plaats, een uitzondering
daargelaten.”

Han de Kluijver

Gerrit Arkenbout

“We zouden meer moeten doen
met zonne-energie, vooral met alle
asbestdaken.”
Gerrit Arkenbout

Mobiliteit? Ontsluiting!
De bereikbaarheid van Voorne-Putten
zou aanzienlijk verbeteren met de
A4-zuid (Delft-Schiedam), de
opwaardering van de N57 naar A57
en de aanleg van Blankenburgtunnel
als 2e oeververbinding tussen de A15
en A20 (start 2017, realisatie 2022).
Duurzaamheid
De grootste bronnen van luchtverontreiniging zijn verkeer en industrie.
De belangrijkste stoffen die de lucht
vervuilen zijn: fijnstof, stikstofdioxide

20 Tot hier. En nu verder.

en ozon. Per saldo wordt in VoornePutten weinig zonne-energie opgewekt. Maar duurzaamheid is niet
per definitie ‘groen’ of ‘natuur’ en
betekent meer dan ‘energiezuinig’
of ‘CO2 neutraal’. Het overstijgt deze
aspecten.
Einstein heeft eens gezegd: “Je kunt
het probleem niet oplossen met de
denkwijze die het heeft veroorzaakt”.
Om efficiënter met de beschikbare
ruimte en energiebronnen om te
kunnen gaan, moeten de tradities

worden ingeruild voor een zoektocht
naar nieuwe oplossingen.
Binnen het thema ‘Mens, milieu
en maatschappij’ zullen de vitale
leefgemeenschappen en de enorme
mogelijkheden voor duurzaamheid
structureel in kaart worden gebracht
en opgevolgd.

Tot hier. En nu verder. 21

Hoe geven we de gekozen thema’s dan handen
en voeten? Hoe kunnen we de merkwaarden
daarin vormgeven? De Rabobank neemt stelling.

Samenwerken loont
Vanuit de voormalige Gemeente
Spijkenisse is een start gemaakt om
de synergie tussen het Haven Industrieel Complex en Voorne-Putten
te verbeteren. De ‘Tafel van Negen’
kwam toen met een aanbevelingsnota ‘Spijkenisse, game changer of
game over’, wat resulteerde in het
uitvoeringsprogramma ‘Van Doorkijken naar 2020 naar werken aan
2020’. Hiermee probeerde de gemeente de strategische kansen van
het Haven en Industrieel Complex
optimaal te benutten. Vertegenwoordigers van onderwijs, overheid en
ondernemers treffen elkaar periodiek
22 Tot hier. En nu verder.

rondom de belangrijkste thema’s
wonen, werken, leren en verkeren.
Dit kan ook meteen een belangrijke
basis worden voor ‘Vernieuwend
Ondernemerschap’ en ‘Mens, milieu
en maatschappij’.
Collectief leiderschap
De versnippering van belangen is
een kenmerk van onze regio.
De veelvoud aan belangenverenigingen maakt dat het creëren van een
gemeenschappelijke visie een al lang
gekoesterde wens is, maar tot op
heden maar mondjesmaat van de
grond komt! Tijd om over de
grenzen van onze eigen kortetermijn-

We borgen het hogere doel:
één eiland, één visie. Door met elkaar
op te trekken, kunnen we met mìnder
investeringen méér bereiken.
Op dit moment onderzoeken wij de
formatie van een dergelijk collectief.
Het platform is de volgende stap in
visievorming voor Voorne-Putten
Rozenburg. Terwijl die collectieve
waarden vorm krijgen en we samen
bouwen aan de gemeenschappelijke

visie op het eiland, is het ook zaak dat
iedereen binnen èn buiten de regio
ook ziet wat die visie inhoudt. Wie zijn
we? Waar gaan we voor? Waar staan
we voor? Het fundament voor effectief leiderschap ligt in een eenduidige
profilering en positionering van
Voorne-Putten Rozenburg. Niet alleen
op strategisch en bestuurlijk vlak, ook
op marketing- en communicatievlak.
Daarom pleiten wij, juist vanuit het

collectieve leiderschap, voor het
benoemen van een CMO (Chief
Marketing Officer), zoals Rotterdam
dat jaren geleden heeft gedaan. Eén
netwerk- en marketingorganisatie die
de profilering van de regio niet alleen
verstevigt, maar de regio ‘smoel’ geeft
en ons voor eens en voor altijd op de
kaart zet.

“Ik heb al heel wat regio’s in
Nederland onderzocht en ben
zelden een gebied tegengekomen
dat zo veel ruimtelijke en
cultuurhistorische kwaliteiten heeft,
nota bene op steenworp afstand
van één van de economische
zwaartepunten van ons land.
Wat voor je voeten ligt, zie je
gemakkelijk over het hoofd.”
Willem van der Velden

belangen heen te stappen! Om
die reden initieert de Gemeente
Nissewaard het platform OnOvOn
waarbij vertegenwoordigers uit het
onderwijs, overheid en ondernemers
elkaar treffen. En de drie andere
gemeenten (Brielle, Hellevoetsluis en
Westvoorne) starten het collectief
initiatief: Voortaan Voorne. Uiteindelijk
stellen wij ons één ‘Groot Voorne-Putten
Netwerk’ voor met ondernemingen
en instellingen met meer dan 50
werknemers in onze regio. Vanuit dat
collectieve leiderschap kunnen we
‘Vernieuwend Ondernemerschap’
en ‘Mens, milieu en maatschappij’
superconcreet richting geven.
Tot hier. En nu verder. 23

Conclusies

“Op een mooie dag waan je je op de kop van
Voorne-Putten aan de Franse kust. Wat dichterbij mag ook:
verkoop het als de Zeeuwse kust, dat is een sterk beeld.”
Willem van der Velden, onderzoeker

24 Tot hier. En nu verder.

Durf anders te denken!
De regio is een divers, gevarieerd en
daarmee een behoorlijk compleet
gebied. Om de kwaliteiten te behouden, c.q. sterker voor het voetlicht te
brengen, is een goede afstemming
en samenwerking tussen de eilandgemeenten onderling nodig, maar
ook tussen het eiland en haar ‘buren’,
zoals vooral Rotterdam. Een fusiegemeente is een van de manieren
om dit te bewerkstelligen: er zal dan
wel één agenda moeten worden
gehanteerd!
Collectief leiderschap
Samen zullen we onze regio een
succesvolle toekomst moeten gaan
vormgeven: krachten bundelen en
met één gezicht en één agenda
hieraan invulling geven.
De potenties van het eiland liggen
vooral bij intensievere toeleveranciersrelaties met de Rotterdamse havens
en de Maasvlakte, een onderscheidend woonklimaat, toerisme en
recreatie en vernieuwende zorgconcepten. Een gunstige ligging
en de aanwezigheid van natuurlijke

kwaliteiten zijn geen vanzelfsprekende
garantie voor succes. Er is behoefte
om zaken collectief te ontwikkelen;
samen te leren, samen te leiden en
samen veranderingen in te zetten.
Nieuw ondernemerschap moet de
schat aan kennis en talenten verder
ontwikkelen. Natuurlijk, laten we met
de kwaliteiten van Rotterdam meeliften, maar laten we daarbij vooral
ook verder over de havens heen het
land inkijken: onze unieke locatie
biedt een ongekende propositie voor
logistieke- en agrarische producten
en diensten. Durf over de Euromast
en de Erasmusbrug heen te kijken en
de bakens te verzetten!
Mens, milieu en maatschappij
Het is zaak om goed evenwicht te
vinden in ruimtelijke kwaliteiten,
cultuurhistorie en de nabijheid van
de Maasvlakte en de Rotterdamse
havens. Feitelijk, maar ook in de
beeldvorming. Met de aanwijzing
van het eiland als anticipeerregio
wordt de deur naar dynamiek niet
dichtgegooid, maar het is wel zaak
om nu een duidelijke visie op het

gehele eiland te ontwikkelen en aan
de hand daarvan de eigen positie en
ambitie te bepalen: mét concrete en
tastbare actieplannen. Vernieuwend
ondernemerschap sluit perfect aan
op deze ambitie.
Marketing
Onze regio biedt zóveel mogelijkheden.
Maar we blijven maar binnen onze
eigen grenzen denken. Als we er niet
in slagen die vele mogelijkheden
aan de man te brengen, blijven we
waar we nu staan. Durf de nek uit
te steken! Laten we gezamenlijk en
als collectief meer lef tonen en onze
regio als een A-merk gaan positioneren. Als A-merk bestemming kan
Voorne-Putten Rozenburg zich met
USP’s onderscheiden, een voorkeurspositie verwerven en bekendheid
met het gewenste profiel bij de juiste
doelgroepen krijgen. Merkbeleving
en een duidelijke positionering van
onze regio is op dit moment niet aan
de orde. We doen onszelf hierdoor
tekort. Een geregisseerde en centrale
marketinginzet is hiervoor de benodigde tool.

“De Rabobank moet kleinschalige
dingen die in de gemeenschap leven
ondersteunen. Ze hebben terug te
winnen van wat de laatste jaren is
kwijtgeraakt. Nu een klein beetje
ingetogen zijn.”
Gerrit Arkenbout

“We zijn allemaal op de loop gegaan
voor meer, maar we moeten weer
terug naar de eenvoud. Richting
geven, in de netwerken zitten,
verbinden.”
Albert Martinus

“Door omstandigheden is iedereen
met zichzelf bezig. Je moet dat veranderen met rust en creativiteit. Zowel
inhoudelijk, als procesmatig. We
moeten meer een web creëren.”
René de Groot
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Onze toekomstbeeld:
Terugkomend op de hamvragen
aan het begin van dit rapport en
visiedocument: we moeten in
beweging komen. Het doel dat we
met z’n allen nastreven moet zijn dat
we goed moeten kijken naar wat we
al hebben en proberen om zaken
slimmer te doen.
Als ‘verbinder’ zien we het als onze
plicht om die verandering structu-

En nu verder.

reel in gang te zetten. Dat vraagt
betrokkenheid bij ondernemers en
bij het gedachtengoed dat we willen
ontwikkelen.
Waarmee we de strijd gaan winnen
is eenheid van bestuur. Het is niet
onlogisch dat we dit gefaseerd
aanpakken. Aan de ene kant is er
de gemeente Nissewaard. Aan de
andere kant is er de driehoek Brielle,
Hellevoetsluis en Westvoorne, die

naar verwachting binnen niet al te
lange tijd op gaan trekken als één
gemeente: Voorne. Rond het jaar
2025 volgt er dan een nieuwe
samensmelting. Nissewaard en
Voorne worden: Voorne-Putten.
Eén visie
Dat vraagt om een heldere invulling
en uitvoering van een visie. Een visie
die wij als thema ‘Collectief leiderschap’ hebben meegegeven.

De canon van Voorne-Putten en
Rozenburg maakt de historische
samenhang tussen de verschillende
kernen inzichtelijk.

Op de kaart!

Op basis van het onderzoek en het eilandsentiment kunnen we stellen dat Voorne-Putten
Rozenburg als onderdeel van de metropoolregio niet op de kaart staat. Terwijl dit cruciaal is
voor onze lokale economie en ons welzijn. We hebben goud in handen; we hebben een verhaal.
Een goed verhaal. Er is alleen nog weinig mee gebeurd, omdat we elkaar niet hebben gevonden.
26 Tot hier. En nu verder.
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Onze droom is...

Kennis en talent, scholen en bedrijven,
stages en carrières, innovatie en
productiviteit: al deze componenten
zijn op Voorne-Putten in harmonie
met elkaar versmolten.

U bent aangekomen bij een van de laatste bladzijden van de rapportage. Het verhaal is bijna uit. Of toch
niet? Volgens ons begint het nu pas. Hopelijk heeft u deze brochure volgeklad, gefotografeerd en uiteengescheurd, omdat u ideeën, opmerkingen, tips en vraagtekens heeft bij wat u leest, ziet, hoort, weet en
- misschien wel - droomt. Wij hebben ook een droom. Misschien dromen we wel hetzelfde?
“Toerisme en recreatie is op het eiland
een beloftevolle activiteit, maar knuffel de sector niet dood. Er moet nog
heel wat gebeuren om het potentieel
waar te maken, vernieuwend ondernemerschap is de sleutel naar succes.
Het is een vak, geen hobby.”
Anouk Smeltink
Onderzoeker

Voorne-Putten in 2030
Vergeleken met 2015 heeft
Voorne-Putten een enorme vlucht
genomen. Met een gedegen visie,
een helder plan en in een constructief overleg met de haven kennen
we een bloeiend bedrijfsleven.
Alleen al de sector toerisme en
recreatie is daarbij in 15 jaar
gegroeid van 250 miljoen naar
500 miljoen euro en van 1900
banen naar 4500.
Open armen
Voorne-Putten is dè regio voor
havenbedrijven en toeristen.
Nog even en dan sturen Spijkenissers
hun wagens op de oprit richting
de verlengde A4 tussen het
Beneluxplein en de A29 op de
Hoeksche Waard. Linksaf, de borden
Den Haag volgend, gaat het naar de
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tunnel onder de Oude Maas.
Rechtsaf rijdt u door de eveneens
spiksplinternieuwe tunnel onder
het Spui linea recta naar Antwerpen.
Op de tegenovergestelde rijstroken
auto’s komen Duitse, Belgische,
Franse en Britse nummerborden u
tegemoet. Voorne-Putten
verwelkomt ze met open armen.
Datacentrum van de haven
Spijkenisse is een afgebouwde stad.
Op een van de laatste kale plekjes,
rond de haven, staan woningen en
hebben innovatieve ondernemers
hun bedrijven geopend. Ict’ers,
zzp’ers en maritieme dienstverleners
lopen een trendy café binnen.
In De Boekenberg is hét datacentrum
voor de haven ondergebracht.

Topbedrijvigheid!
Op weg naar Geervliet ligt industrieterrein Halfweg er blinkend bij.
De oude bedrijfsgebouwen uit
de vorige eeuw hebben een
metamorfose ondergaan.
Moderne architectuur overheerst er,
alles is van duurzaam materiaal.
Aan de overkant, tussen het
Voedingskanaal en de weg die de
eilanddorpen verbindt, ligt het
nieuwe industrieterrein Witla,
vernoemd naar het door woeste
Vikingen vernielde handelsstadje
dat hier eens heeft gelegen.
Op deze plek zijn bedrijven gevestigd
die allerhande producten leveren
aan de haven. Maar ook aan
maritieme bedrijven en de
gespecialiseerde ‘maakbedrijven’,
die veel betere goederen afleveren
dan hun Chinese voorgangers.

Fun en functie
Zeilboten en plezierjachtjes met een
e-motor varen van het Brielse Meer
naar het Haringvliet. In de verte hoor
je het gejoel uit de Super-Goliath, de
attractie van het giga-waterpretpark.
Slingerend door het groene recreatiegebied Bernisse doemt ineens
‘De Markt’ op, dé plek voor de beste
streekproducten in een overdekte
hal. Op de route naar Hellevoetsluis
vergaapt u zich aan een futuristische
lint huizen, opgebouwd uit goed,
maar afgedankt sloopmateriaal uit
de oude wijken van Hellevoetsluis en
Spijkenisse. De zonnepanelen lijken
op Oudhollandse dakpannen. Het
water en afval in huis wordt zoveel
mogelijk gerecycled.
Nieuw ondernemerschap
Voorne-Putten herbergt een florerende nieuwe economie die in de
afgelopen jaren de afhankelijkheid
van de havens is ontstegen: de
regio is de vruchtbare moestuin van

nieuw ondernemerschap geworden.
Onderwijs, overheid en bedrijfsleven
hebben samen de randvoorwaarden gecreëerd voor de aanwas van
nieuw ondernemerschap. Dit heeft
een bovengemiddelde groei van
de werkgelegenheid opgeleverd en
gecombineerd met een uitstekend
woonklimaat is de bevolkingskrimp
gekeerd: we zien zelfs een gestage
toename van het aantal inwoners.
Ecotoerisme
Naadloos gaat de bebouwing over in
de uitgestrekte, groene polders, waar
de agrariër inspeelt op de veranderende vraag van de consument.
Het gezonde spelt heeft de dikmakende suikerbiet vervangen.
Bij enkelen van die boeren in het
‘groene’ eilandhart staan tenten,
campers, caravans. Honderden
vakantiegangers werken mee op
het land. Ecotoerisme pur sang.
Cruisegangers een dagje uit
Bij de Hellevoetse Vesting wemelt
het van het Duitsers, Vlamingen,
Fransen en Italianen. Vier touringcars
met vakantiegangers, die op een
cruiseschip in Rotterdam zijn
aangemeerd en een ‘rondje Europa’

doen, arriveren. Een groep Chinezen
vergaapt zich aan de antieke
schepen in de haven. Na een levensechte 3D-toer langs de oorlogsvloot,
zoals die in de achttiende eeuw in
diezelfde haven lag, gaan ze terug
naar het hotel in het watersportcentrum dat rondom de eeuwenoude vuurtoren is verrezen.
Noordzee-instituut
Langs de stranden van Voorne
rijdt u dwars door het unieke
natuurgebied Voornes Duin.
Links en rechts trappen toeristen
op hun e-bike met u mee.
We hebben allen dezelfde
bestemming: hét zeehondencentrum in het Oostvoornse Meer
en in het meer gelegen Noordzeeinstituut, het kenniscentrum
van maritiem-Nederland. Om de
150.000 bezoekers per jaar te

vervoeren, zoeft een e-shuttle
geruisloos langs de buitenste
bomenrij van het Mildenburgbos.
Watervilla’s
Het historische Brielle is de stad van
kunstenaars. Moderne kunst vindt
u achter de trap- en klokgevels.
U bent er dagenlang zoet in de
antiekzaken, luxe lunchrooms
en trendy winkels. Bergen toeristen
wandelen over de wallen.
Terug, richting Spijkenisse, ziet u
ter hoogte van Zwartewaal iets
opmerkelijks. In de oude zandwinput
bij het vroegere vissersdorpje drijft
een dorp: villa’s op het water, dat is
helemaal 2030.

Delen van deze pagina’s zijn eerder gepubliceerd
in het Algemeen Dagblad door Nico de Vries en
Cees Vingerling.
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Appendix

Nu de economie weer een licht
herstel toont, is het aanlokkelijk om
terug te grijpen naar oude patronen
en verdienmodellen. In de bouw- en
ontwikkelwereld stroopt men de
mouwen alweer op om tot de orde
van de dag over te gaan. Doordat
banken aan het transformeren
zijn, het uitblijven van (passende)
antwoorden van de overheid op de
aanhoudende crisis, het afnemende
vertrouwen in politiek en democratie,

en het besef dat onze welvaartseconomie is gebouwd op het
maken van schulden, staan we op
een keerpunt. Gaan we door met
ongecontroleerde groei, bouwen
voor leegstand en fragmentatie van
het landschap, of richten we ons
op samenwerking en innovatie?
Nú is het moment om een nieuwe
invulling te geven aan toekomstige
opgaven.

Door: Han de Kluijver, bna bni bnsp
Van het oorspronkelijke plan voor Voorne-Putten uit de jaren vijftig is weinig over. Het eiland met een groene buffer tussen industrieen woongebied ontwikkelt zich ad hoc. Er staan al meer dan 30 jaar hijskranen op het eiland, de tussenliggende groene gebieden
worden langzaam opgeofferd, en de entrees van de kernen zijn onherkenbaar. Nu we op een keerpunt in de ruimtelijke ordening
staan, is het tijd dat Voorne-Putten een pas op de plaats maakt om na te denken over de toekomst. Zijn we bereid om van de
lessen uit het verleden te leren, en ze toe te passen, ook als de gevolgen op korte termijn vervelend zijn?

De maakbaarheid van stad en samenleving is voorbij.
Ontwikkelaars, corporaties en gemeenten vormden vroeger de
ruimte met hun projecten en programma’s, maar hebben aan
belang ingeboet: onderhoud en ontwikkelend beheren is
voortaan het devies. Het planproces krijgt meer en meer het
karakter van een gemeenschappelijk leerproces.
De problemen en oplossingen die je onderweg tegenkomt,
dragen bij aan het begrip van de opgave en de acceptatie van
mogelijke oplossingen.

Ontwrichtende innovatie
Ook heeft de haperende economie mede bijgedragen aan een geleidelijke afbraak van de
verzorgingsstaat en zullen robots door technologische ontwikkelingen banen overnemen,
terwijl vaste betrekkingen bij bedrijven steeds minder vanzelfsprekend zijn.

Daarom moeten we ons instellen
op een toestand van voortdurende
verandering en ons nog meer richten
op innovatie.

In de laatste halve eeuw is er meer gebouwd dan in
de hele menselijke geschiedenis daarvoor. Volgens
Darwin is het niet de sterkste soort die overleeft
en ook niet de meest intelligente, maar de soort die
het beste reageert op veranderingen. In plaats van
normatieve uitgangspunten te hanteren, moeten
we toe naar kwaliteitsdenken.
13 Tot hier. En nu verder.

Het verleden leert ons dat dit voor
een aantal bedrijven ontwrichtend
kan werken. Zo onderschatte de
Amerikaanse staalindustrie in de
jaren zeventig de komst van de
mini-staalovens. Uiteindelijk veroverden deze ovens meer dan negentig
procent van de staalmarkt. Dankzij
slim management bleef Philips dit lot
bespaard. Toen Philips Lighting het
onderzoek naar de toekomst van led
inzette, werden de medewerkers die
zich hiermee bezighielden verguisd

door de zittende macht van de lichtdivisie. Hun oordeel luidde: “Led is
geen licht”. Philips zette echter door.
Innovatie vraagt om een bereidheid
risico’s te nemen en tegelijkertijd te
zorgen voor voldoende stabiliteit.
Nu het diepste punt van de crisis
voorbij lijkt, is de verleiding groot om
alle toekomstplannen voor VoornePutten weer af te stoffen. Maar als
je al die plannen bij elkaar optelt,
schrik je van hoe het eiland er over
dertig jaar uit zal komen te zien. Als
iedere gemeente weer voor zichzelf
gaat bouwen, zal dat leiden tot meer
versnippering en leegstand.

Er zullen weloverwogen keuzes
gemaakt moeten worden:
kan Voorne-Putten een aantrekkelijk
woongebied blijven terwijl tegelijkertijd de groene buffer opgeofferd
wordt? Kunnen we het toerisme
versterken, terwijl we tegelijkertijd
de toeristische historische kernen
ondergeschikt maken aan verkeersstromen?

Moeten we wel werkgelegenheid
creëren, als het arbeidspotentieel op
het eiland terugloopt? Als we geen
richtinggevende visie ontwikkelen,
is de kans groot dat er vooral wordt
geïnvesteerd in plannen voor de korte
termijn. Geld wordt dan besteed
aan standaardopties die pogen een
reeds achterhaald model efficiënter
te maken.
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Voorne-Putten vroeger
Voordat we een vlucht naar voren
maken, is het goed om terug te
kijken hoe Voorne-Putten zich
ontwikkeld heeft. In de jaren vijftig
werd het Botlek - Europoort gebied
ingericht voor de uitbreiding van de
Rotterdamse havens en
petrochemische industrie. In de tijd
van de wederopbouw en de grote
industriële sprong voorwaarts die
daarop volgde, werden de twee
dorpen Nieuwesluis en Blankenburg
opgeofferd.

Het industriegebied Europoort/Botlek is geen gelaagd bouwwerk,
zoals de historische stad, de haven vindt zich iedere keer opnieuw
uit. Stedenbouw in de haven is een optelsom van behoeften van
particulieren en terreinen die gebruiksklaar worden gemaakt zonder
dat er gestreefd wordt naar samenhang. Er bestaat een minimum
aan ruimtelijke of visuele regels, maar een maximum aan overige
regels. Maar het uitbreiden op de ingeslagen weg zal resulteren
in vervuiling, stijgende emissieniveaus, verkeersopstoppingen en stijgende
investeringskosten, doordat de prijzen de effecten van de uitputting van
hulpbronnen absorberen.
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Toekomstige werknemers konden
zich op Voorne-Putten vestigen.
Rondom het water van het Brielse Meer en het Hartelkanaal, dat
Voorne-Putten aan de noordzijde
begrenst, werd een groene zone
gepland. Die zone kreeg een recreatieve functie, zoals de kustplaatsen
Oostvoorne en Rockanje die van
oudsher al hadden. Deze recreatieve
strook vormde een buffer tussen de
industrie in Botlek-Europoort en de
woongebieden op Voorne-Putten.

Door ontwikkelingen op het gebied
van de automatisering werd steeds
meer werkgelegenheid verplaatst
naar de woonkernen op Voorne-Putten.
Het resultaat is dat bijna iedere kern
zijn eigen bedrijventerrein heeft.
Ieder dorp wilde zijn eigen werkgelegenheid en eigen industrieterrein.
Iedere kern wilde bovendien z’n
eigen voorzieningen. De ambitie was
om meer mensen te trekken, meer
scholen, meer winkelcentra, en meer
theaters en bioscopen te bouwen.
Daardoor is het gebied versnipperd
geraakt. Van het oorspronkelijke
‘masterplan’ is weinig over.
Inmiddels zijn we zes decennia
verder en is er sprake van een grote
verstedelijking die ertoe leidt dat de
stad niet echt meer de stad is en het
land eromheen het land niet meer.
De groene buffer wordt langzaam
opgeofferd. Het is een soort restgebied geworden.

Aan de onmenselijke schoonheid
ontleent de industrie een groot deel
van haar fascinatie. maar door
automatisering, informatisering en
simulatie wordt het industrieterrein
een op afstand gestuurd landschap
met weinig werkgelegenheid.
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Uitgestrekte verstedelijking
De nieuwe gemeente Vanitas op
Voorne-Putten leidt waarschijnlijk tot
een losse verzameling van aaneengesloten - compacte - stadskernen.
Groene gebieden, zoals landgoederen en natuurgebieden, worden
ingesloten in het stedelijk lichaam.
Dit leidt tot een uitgestrekte verstedelijking. Er is niet langer één centrum
waar de stedeling op is aangewezen.
Gemeenten groeien naar elkaar toe

Wat voor bedrijven geldt, geldt zeker
voor steden: in een periode van crisis
moet je aanpassen en innoveren.
Achter iedere stad gaat een
geschiedenis van veranderingen
schuil. Oorspronkelijke plannen
ontwikkelen zich telkens met de
behoefte van de gebruikers mee.
Juist dit gevecht tegen de tand des
tijds geeft steden hun specifieke
karakter en aantrekkingskracht.
36 Tot hier. En nu verder.

Synergie
Tot nu toe trok iedere gemeente teveel z’n eigen plan. Als het landschap
van de vroege 21e eeuw een cultuur
weerspiegelt, is het die van het
individualisme, waar iedereen langs
elkaar heen bouwt en beweegt.
Bekijk Voorne-Putten liever als één
geheel. Er is al een begin gemaakt
met Nissewaard, de fusiegemeente
van Spijkenisse en Bernisse.

De andere gemeenten zullen
waarschijnlijk volgen.
Het fuseren van gemeenten zal
niet zonder slag of stoot gaan. De
verschillende identiteiten van de
verschillende gemeenten kennen
namelijk een lange geschiedenis:
Hellevoetsluis heeft de marinehaven,
Den Briel de Vesting, Oostvoorne het
strand, en Bernisse is trots op haar

en tussenstedelijke gebieden
worden opgeslokt. De binnenstad
van veel steden wordt kleiner dan
het buitengebied. Terwijl in het
buitengebied nieuwe centra
ontstaan, waardoor de relatie met
de historische stad zoekraakt.
Deze vaagheid maakt het probleem
ongrijpbaar. De klassieke tweedelingen ‘stad-platteland’ en ‘bebouwdonbebouwd’ zijn verouderd. Er is
nauwelijks nog onderscheid.

Het buitengebied bezit geen dominant patroon waarin zich duidelijke
zwaartepunten of hoofdrichtingen
aftekenen, maar is een continue aaneenschakeling van wisselende fragmenten.
De stedelijke regio’s staan voor een
complexe en ambivalente opgave.
Hoe kunnen zij voorkomen dat oude
centra leeglopen en buitenstedelijke
gebieden op rommelige wijze
worden ingevuld?

De binnenstad van veel steden
wordt kleiner dan de uitbreidingswijken; in de uitbreidingswijken
ontstaan nieuwe centra en de relatie
met de oorspronkelijke stad raakt
zoek. De uitbreiding bevrijdt de stad
uit haar gijzeling door het centrum,
maar vormt ook een bedreiging van
de identiteit. In reactie daarop wordt
in de meeste steden teruggegrepen
op het verleden.

historische kernen en de agrarische
omgeving. Hoe houden die stand in
een nieuwe fusiegemeente?
Natuurlijk moeten de identiteiten
niet worden afgeworpen: ze moeten
juist zodanig worden vergroot, zodat
een stad zonder specifiek centrum
kan worden aanvaard.
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De Groene Kruisweg als
ontsluitingsweg door het nieuwe
centrum van Brielle. Wegen zijn
nuttige objecten en knappen het vuile
werk op, over de schoonheid ervan
wordt zelden gerept. Instellingen als
provincie hebben echter vooral oog
voor de economische effecten en
beschouwen de architectuur als een
toevoeging, niet als iets dat inherent
is aan de functionele structuur.
Zo wordt aan het feit voorbijgegaan,
dat de infrastructuur de cultuur van
een stad sterk beïnvloedt en dat de
uitvoering ervan vergezeld zou
moeten gaan van een poging
de maatschappelijke betekenis
ervan vast te stellen.
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De Groene Kruisweg
In het cultuurlandschap van VoornePutten valt misschien weinig te
beschermen, maar veel te bederven.
Van oudsher vormen de kernen
knooppunten van het regionale
verkeer, daaraan danken ze ook hun
centrumfunctie. Maar door de
snelle opkomst van het (sluip)verkeer
op Voorne-Putten worden deze
stadscentra nu bedreigd en komt
hun identiteit in het gedrang. De
Groene Kruisweg rijgt Spijkenisse,
Geervliet, Heenvliet, Zwartewaal,
Brielle en Oostvoorne aan elkaar.
De weg vormt een lengtedoorsnede
van het landschap van VoornePutten en kruist daarbij vele dijken.
Al rijdend ervaar je vrijwel constant
het gevoel dat je een polder in- of
uitrijdt. Door de weg alleen te voorzien van beplanting ter hoogte van
de kernen, en de weg langs polders
onbeplant te laten, wordt het
contrast tussen de openheid van
de polders en de beslotenheid van
de kernen versterkt. De aanpassing
van de Groene Kruisweg door de
provincie is een potentiële bedreiging

voor Zwartewaal, Heenvliet en
Geervliet, net als destijds de industrialisering een bedreiging bleek voor
Blankenburg en Nieuwesluis. Ook
de Westvoorneweg, ooit bedoeld als
een uitvalsweg en verbindingsweg
tussen Rockanje en Oostvoorne,
wordt nu druk gebruikt als doorgaande weg voor containervervoer vanaf
de Maasvlakte richting het zuiden en
vice versa. Door al het industriële
vervoer en het toegenomen
woon-werkverkeer van en naar het
havengebied, is er mogelijk weinig
ruimte meer voor het gewenste
toeristisch verkeer.

Wellicht moet het plan om nieuwe
barrières langs de weg te maken in
de vorm van hoge schermen of nieuwe oplopende bergen (megaduinen)
serieus worden overwogen, zeker nu
de havenspoorlijn langs de woonkern Zwartewaal wordt verlegd.

Tot nu toe is er een onduidelijke
visie op de Groene Kruisweg. Willen
we doorstromen of vertragen? De
keuze lijkt vertragen, waardoor veel
verkeer door de historische kernen is
gaan rijden. Zodra er file op de A15
staat, is het alternatief de Groene
Kruisweg. Deze ontwikkeling is
een bedreiging voor de historische
kernen.

Net na de komst van de tweede
Maasvlakte is alweer begonnen met
voorbereidingen om uitbreiding en
intensivering van industrie mogelijk
te maken door een nieuwe veiligheidscontour vast te stellen, direct
aan de grenzen met naburige
gemeenten. Als deze ontwikkelingen zich doorzetten, kan beter nu
een keuze worden gemaakt over de
toekomst van Voorne-Putten en haar
rol binnen de Metropoolregio.
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Het centrum verplaatst
Om een eenheid van de stad te
maken, heeft Spijkenisse de
afgelopen jaren steeds meer
functies langs de doorgaande
Groene Kruisweg gerealiseerd,
zoals een kerk, een zwembad,
kantoren en een bioscoop.
Ook in Den Briel wordt het
centrum langzaam verschoven
naar de Groene Kruisweg door
het verplaatsen van het medisch
centrum, kantoren en supermarkten.
In zekere zin concurreren de Brielse
buitenwijken nu met de historische
binnenstad, waar een leegloop van
voorzieningen plaatsvindt.

De stad en haar identiteit zijn voortdurend
in verandering. Veranderend gedrag van
gebruikers zorgt ervoor dat bestaande
milieus uit de gratie raken. In Den Briel wordt
het centrum langzaam verschoven naar de
Groene Kruisweg.
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Brielle is uit haar kleine stadscentrum
gebarsten. Terwijl de binnenstad in
de tijd bevroren werd, ging de
bouwzucht buiten de vesting
gewoon door. De eens groene
gebieden aan de overzijde van
de Groene Kruisweg worden
volgebouwd en veranderen op
planologische kaarten van groen
naar rood, bebouwd gebied.
Nieuwe woonwijken verrijzen met
hun eigen infrastructuur, winkels,

zorg- en sportvoorzieningen.
Grote bedrijven worden, mogelijk
wegens economische en milieutechnische redenen uit het centrum
gesaneerd, maar ook omdat ze geen
bijdrage leveren aan het historisch
beeld van de stad.
Maar wat is een historisch beeld?
Hoewel het uitbuiten van de historie
een onderscheidend karakter geeft,
moet men ervoor waken de verleden
tijd niet onder een stolp te willen
vangen. Een stad wordt pas werkelijk
interessant wanneer zij alle lagen van
de tijd kan laten zien, wanneer de
architectuur in voortdurende dialoog
is, en niet als in een museum slechts
één fase van de stedenbouw laat
zien.
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Een stad is geen eiland
Zoals in veel Nederlandse steden
is de marketing van de stad steeds
belangrijker geworden. Hoe onderscheid je je als gemeente, hoe trek je
bewoners aan, en vooral:
hoe behoud je ze? Een veel
voorkomende valkuil is dat beleidsmakers vaak niet kijken naar hun
eigen bevolking en hoe ze het die
naar de zin kunnen maken, maar dat
zij altijd nieuwe doelgroepen aan
willen spreken. Hoe vergroten we de
naamsbekendheid? En hoe trekken
we zoveel mogelijk dagjesmensen?
In deze strijd om bezoekers wordt
vanzelfsprekend uitgegaan van wat
ze in marketingtaal unique selling
points noemen.
In de zoektocht naar identiteit en
onderscheidenheid, leunen de
historische kernen zwaar op twee
samenhangende pijlers: historie en
cultuur. In plaats van dat iedere
gemeente op Voorne-Putten haar
eigen onderscheidende culturele
programma bedenkt, waarin ze
elkaar onvermijdelijk in aanbod
overlappen, kunnen ze beter samen-
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werken op regionaal niveau.
Waar steden vroeger in zichzelf
gekeerd en zelfvoorzienend waren,
kunnen ze het zich tegenwoordig
niet meer veroorloven de blik alleen
naar binnen te richten. Net zoals
mensen niet meer aan één plek
gebonden zijn, staat de stad allang
niet meer op zichzelf. De stad is in
toenemende mate economisch
afhankelijk van de grotere regio.

De ruimtelijke afbakeningen van de
particuliere recreatiegebieden hebben
ook sociale gevolgen: ze werpen
grenzen op tussen sociale klasse,
leeftijd, taal en cultuur. De opkomst
van de zogeheten ‘gated communities’
is slechts een voorbeeld van de
toegenomen ruimtelijke segregatie.

Generieke stad
Regio’s bestaan uit fragmenten
met verschillende dichtheden:
open ruimtes, land– en tuinbouwgebieden, natuurterreinen, woonwijken en, op onverwachte plekken,
concentraties van voorzieningen.
Deze liggen verspreid langs
transportassen van snelwegen en
openbaar vervoer. Hoe kunnen er
dan nieuwe verbanden ontstaan
tussen de verschillende ‘eilanden’?
Werkgelegenheid, bewoning en
stedelijke voorzieningen zijn
dusdanig versnipperd dat zonering
in deze hybride werkelijkheid
namelijk zo goed als onmogelijk is.
Door fuserende gemeenten ontstaat
er een netwerkstad. Architect en
stedenbouwer Rem Koolhaas spreekt
liever van een generieke stad: een
stad zonder centrum, zonder
bijzondere identiteit of geschiedenis.

Een stad die overal hetzelfde is.
De generieke stad is plaatsloos.
De stad is uit het niets ontstaan,
gebouwen staan op zichzelf en zijn
geïsoleerd. De stad is voortdurend in
beweging; de bevolking explodeert
en verdwijnt, de economie floreert of
stort ineen. Het is niet meer mogelijk
oorzaak en gevolg te reconstrueren.
De generieke stad betekent daardoor ook de definitieve dood van
planning.
Pas op de plaats
Dit vraagt een nieuwe houding van
bestuurders. De oude reflex van
planners en ontwerpers op zoek
naar een bindend verhaal is om een
integrale toekomstvisie op te stellen.
Dat kon misschien in de oude
wereld; in een periode van veel
investeringen en een opgaande
economie. Maar dit werkt niet meer.

In de huidige tijd gaat het om de
kansen en mogelijkheden van een
ondernemer en de behoefte van
een consument. Daar past nog geen
blauwdruk bij. We zijn in zekere
zin weer terug bij af. Want is het
landschap niet vanouds organisch
gevormd, door de behoeften en
krachten in het gebied zelf?
Hoe dan wel verder? De sleutel
ligt in flexibelere en kleinschaligere
planning, gecombineerd met de
ambitie om zaken aan elkaar
te knopen en naar het geheel te
durven kijken. Daarbij zullen
ontwikkelaars en ontwerpers een
empathisch gevoel voor het gebruik
moeten ontwikkelen. Dat kan
alleen door met elkaar de
verantwoordelijkheid te nemen om
de regio adaptiever te maken:
gemeenten moeten zich beter
kunnen aanpassen aan de huidige

maatschappelijke opgaven.
Wat moet een overheid doen die
het landschap ziet versnipperen door
ongerichte dynamiek? Of die zelf
ruimte in het landschap nodig heeft
om voorzieningen te plaatsen?
Die moet leren denken vanuit kracht
in plaats van macht.
De afstand tot bedrijven, particulieren en investeringsplannen moet
worden overbrugd. Dat begint met
interesse, het snappen van belangen
en drijfveren. Vanuit dat perspectief
kun je zoeken naar de wederzijdse
versterking die de basis is voor een
succesvolle samenwerking.

Gemeenten moeten zich
niet meer richten op het
eigen centrum, maar op de
groene kernen daartussen.
44 Tot hier. En nu verder.
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Groen als vertrekpunt
Gemeenten moeten zich niet meer
richten op het eigen centrum, maar
op de groene kernen daartussen.
De tussenliggende gebieden gaan
de kwaliteit van de steden maken,
dus daar moeten we voorzichtig
mee omgaan. Iedere keer wordt
er weer van de buitengebieden
afgesnoept, terwijl er zoveel plekken
in de stad zijn waar nog gebouwd
kan worden. Als we dat doen, dan
snijdt het mes aan twee kanten:
versterking van de stad en van
het landelijk tussengebied.
We moeten de zaak omdraaien.
Niet het groen bezien als tussengebied, maar als vertrekpunt nemen.
Maak van de groene buffer op
Voorne-Putten bijvoorbeeld een
groene zone zoals het Central Park
in New York dat is, en bescherm
dat gebied dan ook.
Dat vraagt wel om een integrale
gebiedsaanpak, een planning die
boven de grenzen van individuele
gemeenten uitstijgt. Een planning
waar ook aan vast wordt gehouden;
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nu worden plannen soms al na vier
jaar gewijzigd. Op bestuurlijk niveau
wordt nog te ad hoc gehandeld.
Het motto “regeren is vooruitzien”
verandert tegenwoordig in de
eigentijdse variant “regeren is het
vooruitschuiven van problemen”.
Welke rol heeft Voorne-Putten in
het grotere geheel?
Voordat we uitbreiden, moeten
we de blik naar binnen keren.
We hebben oevers, we kunnen
zorgen dat er goed openbaar vervoer
over het water naar Rotterdam
komt, en in de dorpen is nog genoeg
te doen. Een voorbeeld is Spijkenisse,
die haar binnenstad heeft gerepareerd, maar waar nog een antwoord
gevonden moet worden op
toekomstige lege winkelruimten.
Ook zal er gekeken moeten worden
naar de landelijke ontwikkelingen.
Momenteel is er een grote bestaande
voorraad gebouwen en een hoog
percentage leegstand. Er wordt wel
gedebatteerd over nieuwe
bestemmingen voor deze
gebouwen, maar tot nu toe lijkt
transformatie eerder uitzondering

dan regel. Een combinatie van
financiële obstakels (beleggers die
niet willen afschrijven), hoge grondprijzen en belemmerende wetgeving
(bestemmingsplannen die moeten
worden gewijzigd) maakt dat zinvolle
verbouwingen nog maar incidenteel
worden uitgevoerd. Daarnaast is het
nodig om te kijken hoe het aanpassingsvermogen van de bestaande
stad valt te verhogen. Dit vermogen
hangt af van allerlei factoren. Eigendom lijkt daarbij één van de meest
sturende te zijn. Zowel de particulier
als de woningbouwcorporatie
investeren in groot onderhoud.
De particulier gaat echter vaak een
stap verder. Hij past de woning aan
naar eigentijdse woonbehoeften
of duurzaamheidseisen. Naast het
verhogen van het woongenot,
is waardevermeerdering een
onderliggende drijfveer.
Corporatief vastgoed wordt neergezet voor vijftig jaar en blijft
gedurende die tijd functioneel
gezien vrijwel onveranderd, terwijl
de economische waarde en de boekwaarde geleidelijk teruglopen.

Als de corporatie besluit tot het
uitvoeren van onderhoud betreffen
de ingrepen bijna altijd het terugbrengen van het vastgoed in de
‘nieuwe staat’ waarin het werd opgeleverd. De kansen voor aanpassingen
aan eigentijdse wensen, behoeften
of andere gebruikers wordt door
corporaties nauwelijks gegrepen.
Voor de waardestijging en
duurzaamheid van vastgoed is
het interessant als functies
kunnen wijzigen, ruimtes of zelfs
hele woningen kunnen worden
samengevoegd, of wanneer
daktuinen en zonnepanelen
kunnen worden toegevoegd.

De politiek handelt vaak op korte
termijn, terwijl de consequenties op
lange termijn niet te overzien zijn.
Zo werd in 1913 de assemblagelijn
uitgevonden, waardoor Henri Ford
zijn auto’s sneller, efficiënter en dus
goedkoper kon produceren.
Zijn arbeiders juichten, maar
hadden niet in de gaten dat zij een
verlengstuk van de machine werden
en allesbehalve bevrijd waren.
Duurzaamheid
Dankzij de alarmerende rapporten
die de afgelopen maanden en jaren
over klimaat en energie zijn verschenen, is duurzaamheid uitgegroeid
tot een van de belangrijkste thema’ s
van de toekomst. Het sterk gegroeide
milieubewustzijn en de wens tot
duurzame ontwikkeling vormen
een serieuze uitdaging voor de
architectuur. Doordat het ontwerpproces hoofdzakelijk gericht is op het

realiseren van een gebouw, kunnen
maar weinigen dit thema omzetten
in daden.
Beheer, onderhoud, levensduur en
hergebruik zijn wel thema’s die spelen, maar er wordt niet of nauwelijks
budget voor vrijgemaakt. Zolang
de investeringen beperkt blijven
tot het realiseren van een gebouw
en opdrachtgevers niet verder
kijken dan een terugverdientijd van

bijvoorbeeld tien jaar in de plaats
van te kijken naar toekomstwaarde
op de lange termijn, zal de impasse
voortduren.
We staan aan het begin van een
periode van bezinning. Bezinning
betekent niet dat je niets doet; wel
dat je geen ondoordachte dingen
doet. Je bent je bewust van de
consequenties van de keuzes.
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Het begrip duurzaamheid wordt
makkelijk gehanteerd in de ruimtelijke
ordening en in de media.
Het klinkt al snel goed als een
gebouw duurzaam is gebouwd,
maar wat zegt het eigenlijk, welke
aspecten worden erbij betrokken?
Het begrip is ook niet eenduidig,
maar lijkt een hype om legitimiteit
aan een product of een bouwwerk te
geven. Duurzaamheid is niet per
definitie ‘groen’ of ‘natuur’ en
betekent niet alleen ‘energiezuinig’
of ‘CO2 neutraal’, maar overstijgt
deze aspecten. Einstein heeft eens
gezegd: ‘Je kunt het probleem niet
oplossen met de denkwijze die het
heeft veroorzaakt‘. Om efficiënter
met de beschikbare ruimte en
energiebronnen om te kunnen gaan,
moeten de tradities worden ingeruild
naar een zoektocht naar nieuwe
oplossingen. Voor wie zich ziet
uitgedaagd die handschoen op te
pakken, zijn de mogelijkheden enorm.
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Kijk naar de kwaliteiten die je hebt
Onze blik is vooruit gericht op vernieuwing, verbetering en continue
ontwikkeling. We willen steeds mooier, groter en vooral ook sneller worden
om de voorsprong op onze concurrenten niet te verliezen. Het tijdperk
waarin wij leven wordt in toenemende mate gekenmerkt door acceleratie.
Die enorme versnelling beïnvloedt ons maatschappelijk systeem
en onze alledaagse leefwereld. Het staat buiten kijf dat wij daarvan
dagelijks profijt trekken, maar tegelijkertijd worden wij er ook
slachtoffer van.

Het delta landschap
Het eiland Voorne-Putten is met zijn duinen, historische kernen en deltalandschap een aantrekkelijk recreatiegebied voor Rotterdam. Het Brielse
Meer, het Oostvoornse Meer en het aaneengesloten groengebied langs het
Hartelkanaal vormen een buffer tussen het eiland en de haven. De Bernisse is
een waterrijk en groen recreatiegebied. Water heeft altijd een belangrijke rol
gespeeld in de geschiedenis van Voorne-Putten. Transport en vervoer vonden
over water plaats en nederzettingen ontwikkelden zich als havendorp.
Dat Voorne-Putten een eiland is moet weer zichtbaar worden: het kustgevoel
moet landinwaarts worden versterkt. Water speelt hierbij, in hiërarchische
volgorde, een belangrijke rol: van de zeearm (Haringvliet), via rivier (Spui en
Oude Maas, het binnenwater (Bernisse en Brielse Meer), de historische vaarweg
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(Kanaal door Voorne) en de kreken naar de kavelsloten. De vijf kernen langs
de Bernisse (Geervliet, Heenvliet, Abbenbroek, Zuidland en Simonshaven) zijn
alle ontwikkeld rondom een haven met een open verbinding naar de Bernisse.
De ruimtelijke relatie van deze kernen en de Bernisse moet weer zichtbaar
worden gemaakt. Ook de natuurgebieden op Voorne-Putten zijn grotendeels
gekoppeld aan het water. Juist nu moet voorkomen worden dat de gebieden
tussen de kernen dichtgroeien en steeds meer op elkaar gaan lijken. De groene
zone langs het Brielse Meer en het Hartelkanaal moet versterkt worden als
groene drempel tussen Voorne-Putten en de Rotterdamse Haven. De kernen
zijn gebaat bij een aantrekkelijk landschap en het landschap is gebaat bij
eigentijdse vormen van gebruik, zoals stiltegebieden. Hier vindt men rust en
stilte in een natuurlijke omgeving als contrast met het dynamisch stedelijk gebied.

De versnelling heeft namelijk niet alleen ingrijpende gevolgen voor de
ervaring van ruimte en tijd, maar tevens voor ons denken en handelen,
voor de diepgang van onze intermenselijke contacten en de dramaturgie
van ons bestaan. Op dit moment wil Voorne-Putten nog te veel van alles
zijn. Dat kan niet, het eiland is niet zo groot. We zitten nu op een keerpunt
en missen de kritische blik: groei is een doel op zich geworden, terwijl er
breuk plaatsvindt met het verleden. Focus daarom op het oorspronkelijke
plan en de originele kwaliteiten van het eiland.
Han de Kluijver architect
bna bni bnsp
maart 2015
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Een aandeel in elkaar.

