
Jaarstukken
2012



 

Inhoudsopgave 
 
 
 
1. Inleiding 5 
1.1 Bestuurlijke inleiding 5 
1.2 Financieel resultaat 21 
1.3 Samenstelling van het bestuur 25 
1.4 Kerngegevens van de stad 26 
 
Jaarverslag 
 
2. Begrotingsprogramma’s  28 
2.1 Burgerjaarverslag 28 
2.2 Leeswijzer programma’s 31 
2.3 Programma Veiligheid 32 
2.4 Programma Leefbaarheid en Stedelijk Beheer 43 
2.5 Programma Onderwijs 60 
2.6 Programma Werk en Inkomen 69 
2.7 Programma Economie en Cultuur 75 
2.8 Programma Milieu en Duurzaamheid 92 
2.9 Programma Maatschappelijke Voorzieningen 102 
2.10 Programma Jeugd 110 
2.11 Programma Sport en Recreatie 115 
2.12 Programma Verkeer en Vervoer 122 
2.13 Programma Ruimtelijke Ordening 129 
2.14 Programma Wonen 137 
2.15 Programma Dienstverlening 147 
2.16 Programma Bestuur en Samenwerking 155 
2.17 Programma Algemene Dekkingsmiddelen 161 
 
3. Paragrafen  165 
3.1 Lokale heffingen 166 
3.2 Risicomanagement en weerstandsvermogen 173 
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen 181 
3.4 Financiering 190 
3.5 Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering 199 
3.6 Verbonden partijen 206 
3.7 Grondbeleid 214 
 
Jaarrekening 
 
4. Financiële verantwoording 227 
4.1 Inleiding 227 
4.2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 227 
4.3 Balans  229 
4.4 Financiële positie en toelichting 246 
4.5 Analyse programma Veiligheid 254 
4.6 Analyse programma Leefbaarheid en Stedelijk Beheer 255 
4.7 Analyse programma Onderwijs 257 
4.8 Analyse programma Werk en Inkomen 259 
4.9 Analyse programma Economie en Cultuur 261 
4.10 Analyse programma Milieu en Duurzaamheid 263 
4.11 Analyse programma Maatschappelijke Voorzieningen 265 
4.12 Analyse programma Jeugd 267 
4.13 Analyse programma Sport en Recreatie 268 
4.14 Analyse programma Verkeer en Vervoer 269 
4.15 Analyse programma Ruimtelijke Ordening 270 
4.16 Analyse programma Wonen 272 
4.17 Analyse programma Dienstverlening 273 
4.18 Analyse programma Bestuur en Samenwerking 274 
4.19 Analyse programma Algemene Dekkingsmiddelen 276 
4.20 Projecten en Strategische Investeringen 280 
4.21   SiSa  285 
 
Afkortingenlijst 290 
 
 

3



  

Programma 5: Economie en Cultuur 
 
 
Inleiding  
De gemeente Dordrecht zet zich in voor een vitale en levendige binnenstad, met een centrumfunctie voor de hele regio. Het Programma Levendige Binnenstad dat het 
college hiervoor heeft opgesteld, bestaat uit vijf pijlers: Programmering, Vastgoed & Branchering, Gastvrijheid & Marketing, Leesbaarheid & Bereikbaarheid en Jeugd & 
Jongeren. De relatie tussen economie en cultuur in het programma is verstevigd. We hebben stedelijke voorzieningen toegevoegd om een nog aantrekkelijkere stad te 
worden voor zowel bewoners als bezoekers. Belangrijke mijlpalen hierin waren bijvoorbeeld de start van de verbouwingen van het Hof en Schouwburg Kunstmin, de 
besluitvorming rondom de bioscoop op de Stadswerven en van het Nationaal Onderwijsmuseum in gebouw De Holland, de opening van de Ark van Noach en DordtYart in de 
Biesboschhal, de verbouwing van het Lindershuis, de start van de herinrichting van de openbare ruimte Achterom/Bagijnhof, de culimarkt op het Nieuwkerksplein en de 
aanpak van graffiti in de Binnenstad.  
Met de regiogemeenten is gesproken over Dordrecht als de binnenstad van de regio en de invulling van de zogenaamde Piek Binnenstad.  
De economische crisis blijft voelbaar, getuige de leegstand in de stad. Met de belangrijkste partners in de stad op dit onderwerp, zoals het Platform Vastgoedspecialisten –  
onder andere Convenant Leegstand Kantoren – en met de Vereniging Commerciële eigenaren Onroerend goed Dordrecht (VCOD) is gesproken over hoe de leegstand aan te 
pakken. 
 
De vele festivals en evenementen dragen bij aan een beter imago van Dordrecht. Dordrecht heeft in 2012 zowel de titel ‘Evenementenstad van het Jaar’ als de Nationale 
Citymarketing Trofee behaald. Beiden gelden in het land als prestigieuze prijzen. 
 
Het aantal bezoekers is in 2012 ten opzichte van 2011 iets teruggelopen, van 818.000 naar 752.000. Een belangrijke oorzaak hiervan is de afname van winkelbezoek, dat 
enerzijds wordt verklaard door de recessie en anderzijds door de toename van internetwinkelen. Ten opzichte van de nulmeting in 2008 is er echter nog steeds sprake van 
een stijging van het aantal bezoekers; toen was het aantal 711.000. In 2007 waren het er 666.000. De verwachtingen voor het aantal bezoekers in de toekomst is positief 
door de toevoegingen in het voorzieningenaanbod in de binnenstad. De ontwikkeling in bezoekersaantallen ten opzichte van vorig jaar is vergelijkbaar met andere steden. 
Over een langere periode vanaf 2007 zie we dat Dordrecht in een stijgende lijn zit, terwijl in andere steden de trend negatief is. Kijken we naar het aantal toeristische 
bezoeken, dan is het beeld voor Dordrecht over de gehele periode positief: van 1.501.000 in 2007, naar 2.372.000 in 2011 en 2.298.000 in 2012. Hierbij valt vooral op dat 
het aantal bezoeken per bezoeker respectievelijk is toegenomen van 2,1 in 2008 naar 3,1 in 2012. Met andere woorden: het herhalingsbezoek neemt toe.  
  
Stad en regio werken hard aan de ontwikkeling van de sector delta & maritiem. Economie, onderwijs en arbeidsmarktbeleid maken onderdeel uit van de strategie om deze 
sector te positioneren als de topregio van Nederland. Met het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) zijn sluitende afspraken gemaakt over de Dordtse Zeehaven, als belangrijk 
onderdeel van het totale havenindustrieel complex van Rotterdam. Hiermee is formeel bekrachtigd dat HbR de Dordtse Zeehaven voor haar rekening en risico exploiteert 
met de daarbij afgesproken vergoedingen en investeringen. 
 
We zijn trots op de prijs ‘Ranking the rules’, Dordrecht gaat in het gebied van de Kamer van Koophandel Rotterdam aan kop in de vereenvoudiging van regelgeving voor 
ondernemers. Wij werken hiermee hard aan de doelstellingen van dit programma: het verbeteren van het ondernemings- en vestigingsklimaat, het versterken van het 
stedelijk voorzieningenaanbod en de toeristische infrastructuur en het versterken van de aantrekkelijkheid van de stad door de ontwikkeling van een cultuuraanbod dat past 
bij het karakter van de stad. 
 
Programma activiteiten 
Economie en cultuur is een omvangrijk programma. In samenhang draagt het – in belangrijke mate – bij aan de aantrekkelijkheid van de stad, zowel voor bewoners als 
voor ondernemers.  
• ondernemings- en vestigingsklimaat: ondernemerschap en bedrijvigheid, Westelijk Dordtse Oever; havensamenwerking; Merwedehavens (inclusief Oostpoort); 

gemeentelijke dienstverlening; acquisitie; relatiebeheer; kantoren; zorg; maritiem. 
• stedelijke voorzieningen: binnenstad, toerisme, citymarketing, commerciële voorzieningen; leisure; evenementenbeleid en -subsidies; bioscoop; detailhandel; horeca. 
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• cultuur, monumenten en archeologie: cultuureducatie en –participatie; cultuurbeleid; cultuurprogrammering en -subsidies; culturele instellingen, Kunstmin; Nieuwe 
Dordtse Cultuurorganisatie (NDC); Energiehuis; Hofkwartier. 

 
Context en achtergrond 

De gemeente is op lokaal niveau verantwoordelijk voor het scheppen van de juiste voorwaarden voor een duurzame economische groei. Bijvoorbeeld door het 
vereenvoudigen van regelgeving, door te bemiddelen tussen bedrijven en kennisinstellingen en door ruimte te creëren voor ondernemerschap. Het zijn vervolgens 
de ondernemers die de groei moeten maken. Vanuit een programmatische samenhang onderscheiden we twee economische ruimtelijke ontwikkelingsgebieden, te 
weten: de Westelijke Dordtse Oever (WDO) en de Binnenstad. Het accent ligt daarnaast op meer kleinschalige (her)ontwikkeling van locaties en optimalisatie van 
de bestaande terreinen. 

 
Naast de economische spin-off voor de (binnen)stad biedt de toeristische sector goede kansen voor werkgelegenheid voor specifieke groepen in de samenleving. Onze 
ambitie is het vasthouden van de bezoekersaantallen van toeristen van buiten de regio aan de (binnen)stad, door een groei van het dagbezoek, meer overnachtingen en 
een betere bekendheid van en meer bezoek aan de binnenstad in combinatie met onder andere de Biesbosch. 
 
Cultuur heeft betekenis voor de stad, het draagt bij aan het karakter van de stad. Cultuur versterkt de kracht van de stad ook in economische zin. Het draagt bij aan de 
aantrekkingskracht van de stad als vestigingsplaats en als toeristische bestemming.  
 
Kaderstellende nota’s 
• Nationaal: Bestuursakkoord, Drank- en Horecawet, BAO/Aanbestedingswet; Havenvisie 2030 Havenbedrijf Rotterdam; Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie: “Naar de top, de hoofdlijnen van het nieuwe bedrijfslevenbeleid”. 
• Regionaal: Uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen Drechtsteden (2010); Regionale kantorenstrategie (2007) – herijken in 2013; Regionale structuurvisie 

Detailhandel & Horeca (2002) – herijken in 2013; ‘Uiteindelijk gaat het om de regio’ beleidskader regionale economische marketing, promotie en acquisitie (2010); 
Pieken in de Drechtsteden; Regionaal schaalsprong programma Delta/Maritiem (2011); Samen stad in uitvoering – regionaal meerjarenprogramma Drechtsteden 2011-
2014 (2011), Nucleus Delft-Rotterdam-Drechtsteden – werk maken van water (2011). 

• Lokaal: Structuurvisie Dordrecht 2020; Uitvoeringsprogramma/convenant Westelijke Dordtse Oever; Agenda Toerisme; (door)startnotitie Levendige Binnenstad; 
Cultuurnota 2011 – 2014 ‘De kracht van het lokale’. 

• Convenanten: Convenant ‘Versterking van de positie van de binnenstad Dordrecht 2010-2014’ (lokaal partijen binnenstad); Convenant Strategische Economische 
Samenwerking (nationaal G32 Stedennetwerk); Convenant Verbeteren Dienstverlening (nationaal G32 Stedennetwerk); Convenant Duurzame ontwikkeling 
bedrijventerreinen (regionaal/provinciaal). 

 
Relevante ontwikkelingen 
Algemeen:  
• Financiële positie van de gemeente: minder middelen en minder capaciteit. Dit kan consequenties hebben voor de balans tussen ambities, doelen en middelen.  
• De rol van de overheid ten opzichte van de ondernemers verandert. De overheid opereert steeds meer als een gelijkwaardige partner en doet een steeds groter beroep 

op de zelfredzaamheid van bedrijven.  
 
Economie: 
• Overdracht van taken van rijk naar provincie. Provincie is verantwoordelijk voor faciliteren van regionale kennisdriehoek, bedrijventerreinenbeleid, regionaal 

vestigingsklimaat en ruimtelijke inpassing van bedrijvigheid en kennisinstellingen. Het Rijk is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van negen topsectoren, waaronder 
‘water’. 

• Toenemend belang van regio’s: Zuidvleugel, Deltapoort, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de as Rotterdam – Antwerpen. 
• Regionale afstemming binnen de Drechtsteden. 
• Gevolgen economische crisis voor de korte, middellange en lange termijn op vraag en aanbod bedrijventerreinen, kantoren, retail (bestrijden leegstand). 
• Demografische ontwikkeling in relatie tot beschikbaarheid beroepsbevolking (investeren in arbeidmarktbeleid en onderwijs). 
• Toenemend belang van een onderscheidend economisch profiel en ondernemingsklimaat (positionering). 
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Cultuur: 
• In toenemende mate concurreren steden onderling op basis van onderscheidend cultureel en historisch profiel. Het kennen en herkenbaar maken van “het karakter van 

de stad” is daarbij van groot belang. Het culturele aanbod in de stad is een belangrijke drager van “het karakter van de stad”, zie ook de Atlas voor Gemeenten 2012. 
• Op rijksniveau en op gemeentelijk niveau wordt er op een steeds zakelijkere wijze naar de cultuursector gekeken. Daarbij gaat om de economische betekenis van de 

cultuursector, maar ook om verzakelijking in de aansturing van instellingen. Instellingen worden aangesproken op hun ondernemerschap, innovatiekracht en op het 
verwerven van eigen inkomsten. 

• De cultuursector heeft te maken met de gevolgen van de economische recessie: teruglopende bezoekersaantallen, sponsorbijdragen en subsidies.  
• Dordrecht heeft fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van de culturele infrastructuur van de stad. De komende jaren worden deze ontwikkelingen nog doorgezet en 

worden de nieuwe mogelijkheden benut door een aansprekende en kwalitatieve programmering. 
 
 
Wat hebben we bereikt? 

        

Doelstelling 1: Verbeteren van het vestigings- en ondernemingsklimaat 

Doelstelling 2: Versterken stedelijk voorzieningenaanbod en de toeristische infrastructuur 

Doelstelling 3: Versterken aantrekkelijkheid van de stad door de ontwikkeling van een cultuuraanbod dat past bij het karakter van de stad. 

 

Kengetallen   Bron 0-waarde Actuele waarde 
Ontwikkeling 
tov 0-waarde Streefwaarde 

Streefwaarde 
behaald? 

1) Score Dordrecht op 
‘economische prestaties’ 

Bureau Louter 
(LISA, IBIS, KvK, 
CBS e.d.) 

7,17 /  
59e positie (2009) 

7,10  
69e positie (2011) 

(-) Top 70 ranglijst 
economische 
prestaties  

(+) 

2.1) Bezoekersaantallen 
binnenstad 

Tellingen 
Locatus/Easycount  

248.800  
(2010, Locatus) 
 
(Easycount niet 
beschikbaar) 
 

248.100 (2011) 
 
 
Ontwikkeling 2011-2012 
(Easycount): Dordrecht 
overeenkomstig met de 
landelijke trend, nl. lichte 
daling: -1%.  

(+) 
 

(=) 

 
 
Score boven 
landelijke trend   

 
 
(-) 

2.2) Aantal toeristische 
bezoekers* 
       

Continu 
Vakantieonderzoek 
(CVO) 
 

711.000 (2008) 
 

746.000 (2009) 
834.000 (2010) 
818.000 (2011) 
752.000 (2012) 

(+) Score boven 
landelijke trend 

(+) 

3.1) Oordeel inwoners 
over culturele 
voorzieningen 

Omnibusonderzoek 
(OCD) 

49% (2009) 38% (2011) (-) 55%  (-) 

3.2) Cultuurparticipatie Onderzoek 
cultuurbereik 
(OCD) 

32% (2009) Nog niet beschikbaar  Nog niet 
bekend 

29% Nog niet bekend 

*Aantal toeristische bezoeken: 2007: 1.501.000, 2008: 1.515.000, 2009: 1.783.000, 2010: 2.039.000, 2011: 2.372.000, 2012: 2.298.000. NB In 2007 bedroeg het aantal bezoekers 666.000.  
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Definitie   

Volgende 
meting 

 
Opmerking 

1. Score op basis van 41 indicatoren, verdeeld over 4 clusters 2013 Score 2011 gepubliceerd in Elsevier in april 2012; in de vier clusters zit: 
• structuur bedrijvigheid: aantal banen per 1.000 inwoners, onderscheiden naar tien 

economische sectoren; 
• structuur ‘overig’: voorraad bedrijventerreinen en kantoorruimte, opleidingsniveau 

beroepsbevolking, deel ervan dat werkt, toegevoegde waarde en productiviteit; 
• groei bedrijvigheid: ontwikkeling van de werkgelegenheid voor tien sectoren; 
• groei ‘overig’: aantal starters in tien sectoren, nieuwbouw en leegstand kantoren, 

uitgifte van bedrijventerreinen, groei bevolking en potentiële beroepsbevolking. 

2. Bezoekers  
2.1. Aantal passanten in het Dordtse kernwinkelgebied op 

een doorsnee zaterdag in het voorjaar 
Gemiddeld druktebeeld kernwinkelgebied op zaterdag 
van 10.00 – 17.00 uur 

 
2013 
Locatus 

 
2012 
 

 
Tellingen van Locatus maken vergelijkingen met andere binnensteden mogelijk. 
 
 
Druktebeeld wordt via Easycount gemeten met 6 camera’s in het kernwinkelgebied.  

2.2. Aantal bezoekers van buiten Dordrecht voor ontspanning 
en/of plezier 

2013 Volgende meting levert gegevens over 2012. 

3. Cultuur 
3.1. % van de bevolking dat (zeer) tevreden is over de 

culturele voorzieningen  

 
2013 

 
Tot en met 2009 werd dit gemeten via de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid. Vanaf 
2011 wordt het om de twee jaar gemeten via het Omnibusonderzoek 

3.2. % van de bevolking dat in de afgelopen 12 maanden 
geen enkele geselecteerde voorstelling of evenement 
heeft bezocht (‘geen interesse’) + % van de bevolking 
dat in de afgelopen 12 maanden 1-4 keer naar een 
geselecteerde voorstelling of evenement geweest is 
(‘weinig interesse’) 

2013 Onderzoek uitgevoerd i.k.v. Actieplan Cultuurbereik 2005-2008. Op basis van de mate 
van bezoek aan culturele voorstellingen en culturele evenementen is een maat voor 
cultuurbereik samengesteld. Deze maat houdt zowel rekening met het al dan niet 
bezocht hebben van de voorstellingen en evenementen als met het aantal keer dat ze 
bezocht zijn. 

 
 

 Wat zouden we doen? Wat hebben we gedaan? 
Doelstelling 1: Verbeteren van het vestigings- en ondernemersklimaat.  

 
 
 

≈ 
 
 
 
 
 

Westelijke Dordtse Oever 
o Business case 
 

Uitvoering maatregelenpakket (voor 2020) ter uitbreiding en 
ter verbetering van de bestaande bedrijventerreinen aan de 
westzijde van Dordrecht, bestaande uit: 
a. aanleg fly-over N3-A16 (project RWS i.s.m. provincie Zuid-

Holland); 
 
 
 
 
b. aanleg parallelstructuur langs A16 (idem); 

 
 
 
a. Richting RWS, de probleemeigenaar, is veel tijd, energie 

gestoken in de lobby en in een onderzoek naar diverse 
varianten voor een fly-over. De fly-over bleek substantieel 
duurder en leidt tot filevorming op de A16. Naar 
verwachting vindt besluitvorming over de voortgang 
plaats in het eerste kwartaal van 2013. 

b. Heeft relatie met a. 
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≈ 
√ 
 
 
 
 

 
 

√ 
 
 
 
 
 

 
√ 
 
 

√ 
≈ 

 
 
 

- 

c. verder werken aan herstructureren bedrijventerreinen 
Dordtse Kil I en –II, waaronder reconstructie Mijlweg; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. (her)ontwikkeling Zeehaven – door intensieve 

samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam (HbR) o.a. 
optimalisering akoestische situatie, nieuw 
bestemmingsplan en verdere samenwerking op het gebied 
van beheer en exploitatie, acquisitie en relatiebeheer  

 
 
 
 
 
 
 
e. verbreding Wieldrechtse Zeedijk in combinatie met 

dijkverzwaring door het WSHD (westelijke ontsluiting 
bedrijfsterreinen); 

 
 
 
f. bodemsanering woonwagenkamp; 
 
g. (versnelde) ontwikkeling bedrijventerrein DK-IV; 
 
 
 
 
h. totstandbrenging vrachtwagenparkeerplaats. 

 
 
 
 
 
 
 

c. Startnotitie is door de raad vastgesteld. Project is gestart, 
resultaten worden in 2013 verwacht. Op 29 oktober 2012 
heeft wethouder Mos met een aantal vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven de Intentieovereenkomst 
Kwaliteitsimpuls Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West 
ondertekend. De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor 
bedrijventerrein Louterbloemen is tot stand gekomen, het 
draagvlak voor een BIZ Krabbepolder/Zeehaven bleek net 
onvoldoende. De voorbereiding van de reconstructie 
Mijlweg is gestart in januari 2013. In het vierde kwartaal 
van 2013 wordt de verbreding opgeleverd. 

d. Met HbR is in gezamenlijkheid de definitieve 
samenwerkingsovereenkomst (SOK 2) opgesteld, door 
beide partijen bestuurlijk goedgekeurd en op 14 december 
2012 ondertekend. Hiermee is formeel bekrachtigd dat 
HbR de Dordtse Zeehaven voor haar rekening en risico 
exploiteert met de daarbij afgesproken vergoedingen en 
investeringen. Dordrecht heeft daarvoor een nieuw 
bestemmingsplan in procedure gebracht om de 
geluidsproblematiek in de Zeehaven te reguleren 
(vaststelling begin 2013). Ook wordt de Prins Willem 
Alexanderkade in samenwerking met HbR hersteld. De 
gemeente heeft daar een financiële verantwoordelijkheid. 

e. Het Waterschap Hollandse Delta heeft in 2012 
goedkeuring op haar definitief ontwerp ten bate van 
verzwaring van de dijk gegeven. Vanuit de gemeente is 
veelvuldig overleg gevoerd over het verbreden van de 
weg op de dijk. Dit leidt in 2013 tot een kredietaanvraag 
voor de bijdrage van Dordrecht aan de te verbreden weg. 

f. Het zogenaamde paardenlandje is gesaneerd, Manege de 
Beerwijckhoeve is gesloopt en gesaneerd.  

g. Er zijn in 2012 de nodige vooronderzoeken en studies 
gedaan ten behoeve van de ontwikkeling van Dordtse Kil 
IV. Gezien de afhankelijkheid met de infrastructurele 
projecten (zie a en b) wordt de voorbereidingen in 
beperkte mate uitgevoerd. 

h. In 2012 zijn kleinschalige maatwerkoplossingen in de 
gehele stad doorgevoerd waardoor de overlast van het 
parkeren van vrachtwagens is teruggedrongen. 
Uit onderzoek in de markt blijkt dat een bewaakte 
parkeervoorziening door een marktpartij niet rendabel is 
te exploiteren. Er is beperkt behoefte en de grondkosten 
zijn hoog. Er is besloten dit project niet in haar originele 
vorm uit te voeren. 
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Zie verder programma Veiligheid voor een toelichting op de 
activiteiten die bijdragen aan de verhoging van de veiligheid 
bedrijventerreinen in Dordrecht-West  

√ Bestemmingsplan Dordtse Kil 
I, II, III en Amstelwijck west 

Uitwerken nieuw bestemmingsplan voor DK I, II, III en 
Amstelwijck West. 

Voorontwerp bestemmingsplan is in procedure gebracht. 
Vaststelling bestemmingsplan voor 1 juli 2013. 

√ Herstructurering 
Merwedehavens – onderdeel 
van regionale cluster 
'Merwede' 

• Oostpoort is particuliere ontwikkeling: bedrijventerrein met 
accent op maritieme bedrijvigheid. 

 
 
 
 
• Optimalisering gebruik kades en havenbekkens. 
 
 
 
 
 
 
 
• Stimuleren/faciliteren kleinschalige verbeteringen. 

De eigenaar van het gebied Oostpoort is in 2012 failliet 
gegaan. De vervolgaanpak van de particuliere ontwikkeling van 
dit terrein is onbekend. Gemeentelijk uitgangspunt: 
bedrijfsmatige invulling met waar mogelijk versterking 
maritieme cluster. 
 
1e Merwedehaven: 
o realisatie van een unieke en grootschalige vernieuwing van 

de verouderde scheepshelling door Scheepswerf Hoebée; 
o voor de Montan locatie is uitgifte mogelijk geworden, met 

twee kandidaten worden contracten afgesloten. 
2e Merwedehaven: verschillende particuliere ontwikkelingen zijn 
en worden gestimuleerd. 
 
De niet meer in gebruik zijnde en in verval geraakte Stamlijn 
Staart is verwijderd waardoor het aanzicht van het openbaar 
gebied is verbeterd. 

√ Schaalsprong 
programma Delta & 
maritiem 
 
 
 

• Inspelen op schaalsprong binnenvaart: 
o effecten van Tweede Maasvlakte en 'modal-shift' naar 

de binnenvaart op de schaal van Drechtsteden-plus 
vertalen in herinrichting en (eventueel) toevoeging 
van nat bedrijfsterrein t.b.v. zowel logistiek (incl. 
overslag, waardetoevoeging en distributie) als 
techniek (ontwikkeling, bouw, afbouw, reparatie en 
onderhoud van binnenvaartschepen. 

• Versterking Water- en Deltatechnologie: 
o Ontwikkelen/faciliteren van voorbeeldprojecten 

('show-cases') t.b.v. water- en deltatechnologie, 
mede gericht op behoud en versterking van deze 
sector binnen de Drechtsteden. 

• Talentontwikkeling – relatie StadsProgramma 
Arbeidsmarktbeleid: 
o Stimuleren van initiatieven en projecten gericht op 

het oplossen van de problematiek van de 
kwantitatieve en kwalitatieve personeelsvoorziening in 
de maritieme sector. 

• Gekoppeld aan de inzet en de prioritaire projecten van de 
Economische Agenda Zuidvleugel hebben de Drechtsteden 
op 27 juni 2012 het uitvoeringsprogramma Economie en 
Arbeidsmarkt vastgesteld. Het schaalsprongprogramma 
Delta & maritiem en de genoemde acties zijn daarin 
opgenomen.  

• Het uitvoeringsprogramma van de Drechtsteden versterkt 
de innovatiekracht van onze eigen regio via een 7-tal 
investeringsprojecten: herstructurering bedrijventerreinen 
in Deltri-verband, het bevorderen transport schone 
schepen (LNG/ Schone motor), Maritieme Campus, 
University College, EcoShape, Showcase Kop van ’t Land 
en Promotie en acquisitie. Met de investeringen in 7 lijnen 
zet het Drechtstedenbestuur (DSB) in op het versterken 
van het vestigingsklimaat, het verbeteren van de 
aansluiting onderwijs – arbeidsmarktbeleid en het 
vergroten van de kennisvalorisatie en acquisitie samen 
met het regionaal bedrijfsleven. Met dit programma 
dragen de Drechtsteden bij aan de uitvoering van de 
economische agenda van de Zuidvleugel.  

• Op alle 7 investeringen is het gelukt om brede allianties te 
sluiten met partners in de regio, afkomstig van het 
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bedrijfsleven, van de kennisinstellingen en/of van de 
overheid (de zogenaamde triple helix partners). Met de 
inzet van € 130.000 vanuit de regio en met extra steun 
vanuit de gemeente Dordrecht (maximaal € 1,075 
miljoen), zijn we erin geslaagd in totaal ruim € 2,8 miljoen 
investeringen aan cofinanciering vanuit de markt en van 
andere overheden binnen te halen. De projecten dragen 
bij aan de innovatiekracht van het regionaal bedrijfsleven 
binnen het cluster delta/watertechnologie. 

√ Kantoren  • Herprogrammering planvoorraad kantoren (in regionaal 
verband).  

• Faciliteren herontwikkeling en transformatie verouderde 
kantoorgebouwen (Spuiboulevard/Schil West), door 
organiseren van overleg met vastgoedeigenaren en 
bedrijvenmakelaars en het inbrengen van meer flexibiliteit 
in het nieuwe bestemmingsplan voor Schil West. We zien 
daarbij vooral een faciliterende en stimulerende rol voor 
de gemeentelijke overheid weggelegd. Het initiatief blijft 
echter bij de markt. 

• Concept kantorenstrategie is nader uitgewerkt in 2012, 
komt 1e kwartaal 2013 in regionale besluitvorming. 

• Convenant ‘Transformatie leegstaande kantoren 
Dordrecht’ op 19 september 2012 getekend. Het 
convenant is een initiatief van het Platform 
Vastgoedspecialisten Dordrecht en de Gemeente 
Dordrecht. 

• Inmiddels lopen er diverse initiatieven voor de locaties 
Spuiboulevard 4-88, Spuiboulevard 160-210, 
Spuiboulevard 100. Deze locaties zijn opgepakt naar 
aanleiding van het convenant. Andere initiatieven zijn 
Crownpoint en het Tomadohuis. 

• Vanuit de gemeente wordt bekeken of en op welke wijze 
intensiever in te zetten is op leegstand. Dat kan door het 
benoemen van een zogenaamde ‘ruimteloods’ of door het 
beter coördineren en uit wisselen van informatiestromen. 
Zoals het opstellen van een actuele lijst, door 
Gemeentelijke Belastingen Drechtsteden, van 
kantoorpanden in Dordrecht die in gebruik zijn of 
leegstaan aan de hand van de WOZ met als doel om beter 
zicht te hebben op wie de eigenaar is en welke 
huurtermijn eraan gekoppeld is.   

√ Dienstverlening aan 
ondernemers  

Zie ook het Programma Dienstverlening. De volgende 
activiteiten krijgen een accent: 
• Nader uitwerken ‘eenmalige registratie – meervoudig 

gebruik’. Bijv. door invoeren e-Herkenning voor bedrijven, 
de digitale handtekening waardoor identificatie via het web 
mogelijk wordt. 

• Verbeteren en versnellen vergunningverlening bijv. door 
Horeca Digitaal en Ondernemingsdossier Horeca 

• Bouwen en invoeren van een relatiebeheer- en acquisitie 
volg systeem (CRM) ter ondersteuning van de contacten 
met (potentiële) ondernemers.  

• Ten behoeve van doelgroep starters faciliteren van 
Microfinanciering Ondernemer (MF) punt - een 

Zie Programma Dienstverlening. 
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dienstverleningspakket voor startende ondernemers met 
o.a. advisering over coaching, financieringsmogelijkheden, 
advies en begeleiding bij het indienen van een aanvraag 
bij Qredits. Volgen van ondernemers tot het moment dat 
zij geen coaching meer ontvangen. 

- 
 
 
 

≈ 
 

Economische positionering, 
marketing en acquisitie 

• Langdurige profilering van de (inter)nationaal 
onderscheidende speerpuntclusters maritiem, zorg en 
leisure op basis van de nota ‘Uiteindelijk gaat het om de 
regio’, het beleidskader regionale economische marketing, 
acquisitie en promotie.  

• De regio zal marketingmiddelen bundelen en Dordrecht 
Marketing de regie geven, voor economische marketing en 
promotie in nauwe samenwerking met ROM-D en andere 
partners, zoals Rotterdam Investment Agency (RIA) en 
HbR.  

• In 2012 zal basismateriaal ontwikkeld worden en een 
‘bescheiden’ economische promotie- en 
communicatiecampagne worden opgezet. De focus qua 
marketing en acquisitie zal meer gelegd worden op de 
speerpuntclusters. 

• De langdurige profilering van de speerpuntclusters is 
vanwege het ontbreken van afdoende financiële middelen 
voor economische promotie en acquisitie en door andere 
prioriteiten binnen ROM-D en binnen de aansturing aan 
ROM-D niet van de grond gekomen.  

• Dordrecht Marketing heeft van de regio geen regie 
gekregen voor de regionale economische promotie. Er is 
wel samengewerkt met partners als RIA en Netherlands 
Foreign Investment Agency (NFIA) en HbR. 

• Bureau Drechtsteden werkt via de nieuwe 
bestuursopdracht van het Drechtstedenbestuur aan de 
ROM-D aan een verdere uitwerking. Regionale acquisitie en 
promotie is (vooralsnog) ondergebracht bij de ROM-D.  

• ROM-D heeft zeer beperkte middelen tot haar beschikking, 
in 2012 is vooral aan de ‘doorontwikkeling’ van de ROM-D 
gewerkt.  

- ROM-D In 2012 maken we in nauw overleg met de regio specifieke 
afspraken over de organisatie, over de inzet van personeel en 
over de bovenregionale economische marketing, promotie en 
relatiebeheer. 

• Het overleg in de regio heeft nog niet geleid tot nieuwe 
afspraken over ROM-D. Dit wordt hoofdzakelijk 
veroorzaakt door de tijd die de uitname van het project 
Noordoevers heeft gevergd. De noodzaak voor nieuwe 
afspraken blijft bestaan. Hiervoor is een nadere analyse 
van nut, noodzaak en financiële positie ROM-D van belang.   

• De samenwerking met ROM-D en RIA zal door de 
mogelijke ontwikkeling van een ROM-Zuidvleugel, als 
instrument om de Economische Agenda Zuidvleugel onder 
de aandacht te brengen, in een ander daglicht komen te 
staan. 

 
 

Doelstelling 2: Versterken stedelijk voorzieningenaanbod en de toeristische infrastructuur. 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnenstad – 
Convenant Binnenstad 

Vervolgen van de ingezette lijn om de rol van de gemeentelijke 
overheid te herdefiniëren. De gemeente werkt in het Platform 
Binnenstad als één van de strategische partners, samen met 
o.a. eigenaren commercieel vastgoed, ambulante handel, 
horeca en detailhandel. Het convenant ‘Versterking van de 
positie van de Binnenstad 2010–2014’ is het uitgangspunt van 
de samenwerking, met als doel het vasthouden en vergroten 
van de aantrekkingskracht van de binnenstad op bewoners en 

Vanuit het Actieprogramma Horeca, een programma om de 
samenwerking tussen de horeca te bevorderen en om de 
aantrekkingskracht van de horeca in de binnenstad te 
bevorderen, zijn initiatieven ondersteund met menskracht en 
middelen, zoals gastvrijheidstrainingen, workshops, 
Smaakstraat en Restaurantweek. Velen waren een groot 
succes. Dordt op je Bord kon helaas, vanwege het ontbreken 
van een hoofdsponsor niet doorgaan. Dordt Onderneemt heeft 
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bezoekers vanuit stad, regio en verder. De stadsmarkt en de 
evenementen spelen hierin een belangrijke rol. Zie ook ‘Op weg 
naar 2020’ bij doelstelling 3.  
Meer dan voorheen zullen marktpartijen die tegelijkertijd een 
direct belang hebben bij de economische ontwikkeling van de 
binnenstad een bijdrage moeten leveren. De bijdrage vanuit de 
gemeente staat, door de bezuinigingen, zwaar onder druk.  
Projecten: 
• Keurmerk Veilig Ondernemen – Binnenstad: initiatief van 

Stichting Centrummanagement Dordrecht, ondersteund 
door Hoofdbedrijfschap Detailhandel, gemeente, politie en 
brandweer; 

• Ondernemersfonds: mits voldoende draagvlak, 
aanvaardbare inningskosten en praktische uitvoerbaarheid 
op basis van haalbaarheidsonderzoek 2011 mogelijk 
Ondernemersfonds implementeren; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Marketing voor de Binnenstad: uitvoering overkoepelende 

campagne, gericht op vergroten regionale 
aantrekkingskracht van de binnenstad naar de regio in het 
kader van de regionaal geformuleerde Piek Binnenstad. 
Coördinatie door Stichting Dordrecht Marketing. Belangrijk 
instrument is Dordrecht Maggezien. Op basis van het 
Merkboek Dordrecht wordt campagne geëvalueerd en 
mogelijk aangepast; 

• Branchering en acquisitie: op basis van het vastgestelde 
brancheringsrapport vindt gerichte acquisitie plaats op 
(ontbrekende) winkelketens en horeca; 

 

op 27 augustus met veel succes in Duurzaamheidscentrum 
Weizigt een alternatief Dordt op je Bord georganiseerd voor 
ondernemers ‘Duurzaam op je Bord’. 
 
 
 
 
 
• Stichting Centrummanagement heeft in 2012 nog geen 

initiatief genomen voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. 
 
 

• In 2012 zijn vanuit het Platform Binnenstadsmanagement 
Dordrecht, op basis van het Convenant "Versterking 
binnenstad 2010-2014" de eerste stappen gezet om te 
komen tot een Ondernemersfonds voor de 
binnenstad. Door het instellen van een Ondernemersfonds 
kan het financieel draagvlak voor gezamenlijke 
binnenstadsactiviteiten worden vergroot, gericht op 
bijvoorbeeld binnenstadscampagnes, evenementen, 
decoratie, verfraaiing van de openbare ruimte en 
uitstraling, sfeerverlichting, wifi, uitvoering 
binnenstadsmanagement, nieuwe winkelen, et cetera. In 
de tweede helft van 2012 is het plan in concept opgesteld. 
Het plan is besproken met de partijen in het platform en 
anderen. Eind 2012 is door het Platform besloten om de 
invoeringsdatum van het Ondernemersfonds c.q. de 
reclamebelasting uit te stellen tot 1 januari 2014. Het is 
het streven om de plannen, nà het draagvlakonderzoek en 
de enquête door de raad, vóór het zomerreces 2013 ter 
besluitvorming aan de raad voor te leggen. 

 
• Dordrecht Marketing heeft onder andere de productie en 

verspreiding van Maggezien in Dordrecht en een ruime 
regio huis aan huis verzorgd. In december hebben de 
gemeente en Dordrecht Marketing een speciale actie 
rondom parkeren verzorgd in samenwerking met Stichting 
Centrummanagement. Er heeft onder andere een 
Merkatelier plaatsgevonden met de stakeholders van het 
Energiehuis. 

• In samenwerking met Dordrecht Marketing is een start 
gemaakt met de uitwerking van geschikt 
acquisitiemateriaal voor de binnenstad. Het format – met 
het brancheringsadvies van BRO als leidraad hiervoor – is 
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• Stedelijke Distributie: in 2011 is een 

haalbaarheidsonderzoek voor een duurzame stedelijke 
distributie uitgevoerd, onder regie van de Stichting 
Centrummanagement. Afhankelijk van de bereidheid van 
de ondernemers om te participeren wordt het concept in 
2012 ingevoerd; 

• Aanpak leegstaande commerciële ruimten: via een 
zoet/zuur aanpak. Eerst de eigenaar (vanuit het collectieve 
belang) verleiden om het vastgoed op te knappen. Als dit 
niet werkt is aanschrijving aan de orde, indien nodig 
gevolgd door uitvoering van maatregelen van 
gemeentewege waarbij de kosten verhaald worden bij de 
eigenaar. De toepassing van het instrument zal voor wat 
betreft het commercieel vastgoed in de binnenstad worden 
besproken met de Vereniging van Commercieel 
Vastgoedeigenaren Dordrecht i.o. Bij de afweging moeten 
de financiële risico’s vooraf goed in beeld worden gebracht. 
Het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
met betrekking tot de mogelijke invoering van de 
leegstandsverordening zal worden betrokken. 

in concept opgeleverd, bestaande uit een online-applicatie, 
ontwerp en opmaak en de fotografie. Bedoeling is om het 
acquisitieformat in 2013 in samenwerking met de 
Vereniging van Commercieel onroerend goed Binnenstad 
Dordrecht (VCOD) (digitaal) geoperationaliseerd en 
toegankelijk te maken voor alle partijen in het 
acquisitieproces (vastgoedeigenaren, bedrijfsmakelaars, et 
cetera). 

 
• Stedelijke Distributie: Binnenstadservice Dordrecht is van 

start gegaan op 1 december 2012. Het is een initiatief van 
Binnenstadsservice Nederland, Fietskoerier, Stichting 
Centrummanagement en de Gemeente Dordrecht. Er is 
gestart met enkele deelnemende bedrijven, zoals Gall & 
Gall, Holster, De Inrichterij en Simon Levelt. 

• VCOD en het Platform Binnenstadsmanagement hebben 
het voorstel gedaan tot bestemmingsplanverruiming in 
aantal gebieden/aanloopstraten van de binnenstad, 
waaronder de Voorstraat West. Door het Platform 
Binnenstadsmanagement is geconcludeerd dat dit kan 
bijdragen aan de invulling van (structureel) leegstaande 
winkelruimten in dit gedeelte van de Voorstraat. Daarbij 
lenen de ruimtes zich bij uitstek voor nieuwe economische 
ontwikkelingen, zoals de vestiging van een in Nederland 
steeds groter wordende groep zelfstandigen zonder 
personeel (zzp-ers). 

√ Bioscoop  Op basis van besluit in 2011 omtrent voorkeurslocatie en 
voorkeursexploitant worden de voorbereidingen gestart voor de 
daadwerkelijke realisatie.  

De gemeenteraad heeft op 24 april 2012 ingestemd met het 
plan voor een bioscoop op Stadswerven aan het Wantij met zes 
zalen en in totaal 1200 stoelen, met daarnaast een 
parkeergarage voor 300 auto’s en 490 fietsen (zie ook 
Programmakaart Verkeer en Vervoer).  
 
De firma Wolff zal de bioscoop bouwen en exploiteren. De 
bouwvergunning is verleend in december 2012, daadwerkelijke 
realisatie verwacht in 2014 

√ Recreatieve verbindingen  over 
water, zoals binnenstad – 
Biesbosch 

Op basis van marktonderzoek 2011 bezien we in 2012 of 
marktpartijen deze verbinding tot stand kunnen brengen en 
onder welke voorwaarden. Er ligt een relatie met andere 
verbindingen over water, onder andere in de regio. 

In 2012 is energie gestoken in het verbeteren van de 
bereikbaarheid van Dordrecht vanaf het water en in de 
(recreatieve) verbindingen over het water in samenwerking 
met marktpartijen. Zo heeft de gemeente een faciliterende rol 
vervuld in de opzet watertaxivervoer door Imbarcazione Barone 
in Dordrecht en omgeving. Daarvoor heeft de gemeente in 
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overleg met de Watersportvereniging Wijnhaven de 
passantensteiger aangewezen als centraal op- en afstappunt, 
waar Barone “om niet” gebruik van kan maken. Hiermee 
probeert Dordrecht ook kleinere ondernemersinitiatieven op 
toeristisch gebied te ondersteunen. Daarnaast kan Barone van 
de overige steigervoorzieningen in de binnenhavens van 
Dordrecht gebruik maken. 
 
De raad heeft ingestemd met het voorstel om middelen 
beschikbaar te stellen voor een extra aanlegponton voor de 
waterbus op de Stadswerven, nabij de Ark van Noach. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van een substantiële subsidie van de 
Provincie Zuid-Holland. De extra ponton draagt bij aan het 
toeristisch-recreatief vervoer over water tussen Stadswerven, 
Binnenstad en de Biesbosch. 

√ Toeristische infrastructuur Stimuleren en faciliteren van initiatieven uit de markt gericht op 
het verbeteren van de toeristische infrastructuur in Dordrecht 
op basis van de Agenda Toerisme. Realisatie is afhankelijk van 
reactie uit de markt. Voorbeelden uit het verleden zijn Ark van 
Noach, Thermen De Biesbosch, hotel Vrieseplein en Van der 
Valk Amstelwijck. Zie ook ‘Op weg naar 2020’ bij doelstelling 3. 

• De Ark van Noach is in juli 2012 open gegaan op basis van 
een tijdelijke exploitatievergunning. In december heeft de 
Ark de definitieve vergunning ontvangen. De Ark trekt 
circa 4.000 bezoekers per week. 

• Thermen Biesbosch is failliet gegaan, de curator zoekt in 
overleg met NP Biesbosch naar een alternatief. 

• Hotel Van der Valk op Businesspark Amstelwijck is 
geopend op 30 juli. Hotelontwikkeling Vrieseplein hangt af 
van volume, wat kost het en wat levert het op versus wat 
is haalbaar in de buurt. Diverse nieuwe 
hotelinitiatiefnemers hebben zich in 2012 gemeld.  

• Het Nationaal Onderwijsmuseum heeft zich in 2012 in 
Dordrecht, tijdelijk gevestigd in Nieuwe Haven 26. Vanaf 
2014 in het dan verbouwde De Holland. 

• Uit het Continu Vakantie Onderzoek 2012 blijkt dat de het 
aantal bezoekers ten opzichte van 2011 weliswaar is 
afgenomen maar dat het aantal bezoeken is toegenomen. 
In 2012 kwamen 752.000 toeristische bezoekers naar de 
stad die 2.298.000 bezoeken hebben afgelegd en 
gemiddeld € 40 per persoon uitgaven. In 2011 was dit 
bedrag € 45, in 2010 € 40. 

√ Marketing van de stad Jaarlijks te maken afspraken met de Stichting Dordrecht 
Marketing (incl. stichting Regionale VVV Zuid-Holland Zuid) over 
doelstellingen en te leveren prestaties op het gebied van 
citymarketing (binnenstads-, woon-, economische-, 
toeristische- en culturele marketing en promotie). Het contract 
maakt onderscheid tussen incidentele en structurele 
activiteiten. Dordrecht Marketing levert een bijdrage aan de 
gemeentelijke bezuiniging door een korting van 10% op het 

• Dordrecht heeft de Nationale Citymarketing Trofee 2012 
gewonnen. Dordrecht liet in de categorie van steden met 
meer dan 100.000 inwoners medegenomineerden 
Eindhoven en Groningen achter zich. De jury waardeert 
Dordrecht om de duidelijke visie, de brede aanpak en het 
onderscheidende beleid. Maar ook vanwege het brede 
netwerk en het betrekken van en samenwerken met alle 
belanghebbende partijen. 
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totale budget. Dit kan consequenties hebben voor de externe 
zichtbaarheid van de stad. Het streven om dit te laten 
compenseren uit de markt zal niet eenvoudig zijn. In 2012 ligt 
een accent op de uitwerking van het Merkkader in campagnes 
en op de regionale (economische) marketing, in samenwerking 
met o.a. ROM-D.  

• We hebben besloten om de bezuiniging voor Dordrecht 
Marketing vooralsnog niet door te voeren.  

• Met Dordrecht Marketing zijn wederom goede afspraken 
gemaakt over de inzet en de prioriteiten. Dordrecht 
Marketing heeft de volgende campagnes gevoerd: 
o Corporate campagne: via uitingen als grote billboards 

langs snelwegen, tv spots, posters op stations en 
dergelijke is aandacht gevraagd voor Dordrecht. 

o Collectieve culturele campagne: in samenwerking met 
en medegefinancierd door de culturele instellingen is 
aan een collectieve campagne gewerkt. 

o Wooncampagne met woondag en woonkrant mede in 
opdracht van Drechtsteden.  

o Binnenstadscampagne: onder andere verspreiding van 
Maggezien in Dordrecht en een ruime regio huis-aan-
huis en de December-actie Parkeren in samenwerking 
met Stichting Centrummanagement. 

√ Evenementen  De doelstellingen voor het evenementenbeleid zijn vastgelegd in 
de nieuwe evenementennota ‘Het blijft feest’ (2008). 
Belangrijke doelstellingen daarin zijn: 
• het heroveren van de positie als één van de vijf meest 

vooraanstaande evenementensteden van Nederland; 
• het vergroten van de economische spin-off; 
• behoud van de vrijwilligerscultuur (mede als sociaal 

bindmiddel); 
• het benutten van evenementen als communicatiedrager 

voor de versterking van positionering van de stad; 
• verhoging van de levendigheid voor bewoners en 

bezoekers en het bewaren van het evenwicht tussen 
overlast en levendigheid, o.a. via de in 2011 vastgestelde 
Spelregels Evenementen. 

In 2011 heeft Dordrecht de plaats bij de top van de 
evenementensteden in Nederland heroverd met een 2e plaats. 
Handhaven bij de top is in 2012 het doel, maar zal niet 
eenvoudig zijn, mede ingegeven door de bezuinigingen bij de 
gemeente. 
Gestreefd wordt naar meer eigen financiering door de 
organisaties. Juist vanuit de beperktere financiële 
mogelijkheden zullen we als stad (organisatoren, gemeente e.a. 
partijen) gezamenlijk nog duidelijkere keuzes moeten maken in 
het aanbod, waarbij we tegelijkertijd een groter beroep doen op 
de inzet van partijen die ook een belang hebben bij 
publiekstrekkende activiteiten, zoals horeca en detailhandel.  
Bovenstaande doelstellingen worden niet alleen bereikt door het 

• Dordrecht is verkozen tot Evenementenstad van het jaar 
2012.  

• Het evenement 'Trouwen voor 1 dag', een initiatief van 
Erfgoedcentrum DiEP, won de innovatieprijs. 

• De toename van de regeldruk en veiligheidseisen is een 
belangrijk aandachtspunt. Bij de organisatie van vrijwel 
alle evenementen zijn we afhankelijk van vrijwilligers. 
Deze kunnen bij steeds zwaardere eisen eerder afhaken.  

• In november heeft de miniconferentie ‘Veilige 
Evenementen' plaatsgevonden, georganiseerd door de 
gemeente. Deelnemers waren ambtenaren uit de regio en 
vertegenwoordigers van politie, brandweer, GHOR, 
Veiligheidsregio en Dordrecht Marketing. 

• De financiering van de evenementen blijft kwetsbaar. 
Evenementen als Dordt op je Bord en de Drechtsteden 
halve Marathon konden om die reden dit jaar helaas geen 
doorgang vinden. 
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aantal evenementen in de stad, maar meer nog door de 
kwaliteit van de evenementen in termen van maatschappelijk 
rendement, economische spin-off en bijdrage aan de 
positionering van de stad. Ook ‘culturele evenementen’ zullen 
meer op deze kaders getoetst gaan worden. Zie ook ‘Op weg 
naar 2020’ bij doelstelling 3 

 
 
 

 
        Foto’s: Miriam Scha 

 
 
 

Doelstelling 3: Versterken aantrekkelijkheid van de stad door de ontwikkeling van een cultuuraanbod dat past bij het karakter van de 
stad. 

√ Monumenten en archeologie Hier ligt een duidelijke relatie met de Programmakaart 
Ruimtelijke Ordening. Monumenten worden niet gezien als 
losstaande objecten, maar vooral ook in functie en relatie met 
het culturele-, toeristische- en economische aanbod in de 
binnenstad. In 2011 is door Monumentenzorg en Archeologie 
een actualisering van de beleidsnota opgesteld. Bezoeken aan 
Dordrecht worden bevorderd door openstelling van cultureel 
erfgoed. Daarnaast zal Monumentenzorg en Archeologie zoveel 
mogelijk de publiciteit zoeken, al dan niet vanuit DiEP, met 
onderwijs, workshops, tentoonstellingen, bijzondere projecten, 
DiEP magazine en andere publicaties. (Nieuwe) kennis wordt 
gedeeld door middel van de website, publicaties, lezingen, 

Er is volop gewerkt om de drie ambities voor 2012 waar te 
maken: (1) monumenten zijn geen losse objecten maar hebben 
een functie en relatie met het culturele, toeristische, en 
economische aanbod in de stad, (2) bevorderen van bezoeken 
aan Dordrecht door openstellen cultureel erfgoed en (3) 
publiciteit voor archeologie en monumentenzorg.  
Dit is onder andere gebeurd door het openstellen tijdens de 
Open Monumentendag van De Holland, om het gebouw aan het 
publiek te tonen voor de restauratie/verbouwing. Dit trok in 
twee dagen bijna 650 bezoekers. De gemeente heeft ter 
promotie van De Holland in samenwerking met het Nationaal 
Onderwijsmuseum een bouwplaat van het gebouw laten 
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cursussen en rondleidingen. maken. In 2012 verscheen ook de Dordtse Kleuren strip met 
11 kleuren uit de 19de eeuw die een aanvulling vormen op de 
reeds bestaande 55 kleuren van Dordrecht. De cursus 
Dordtologie heeft circa 60 nieuwe Dordtologen opgeleverd. 
Vanuit de Nieuwe Dordtse Cultuurorganisatie is een nieuw blad 
ontwikkeld, waarin zowel aandacht is voor erfgoed, als voor de 
musea. In de Stadswinkel is 4 maal een kleine 
erfgoedpresentatie gerealiseerd onder de titel ‘Erfgoed op 
Tafel’. 

√ Cultuurnota  In vervolg op de in 2010 vastgestelde stedelijke visie op 
cultuur ‘Cultuur verdient het’ is in 2011 de cultuurnota ‘De 
kracht van het lokale 2.0’, op basis van een serie 
stadsgesprekken, door de raad vastgesteld. De pijlers zijn het 
cultuurhistorische erfgoed en de podiumkunsten uitgevoerd 
door met name de Nieuwe Dordtse Cultuurorganisatie 
(werktitel voor samenvoegen van Dordtse Musea, 
Erfgoedcentrum DiEP en CBK) en Stichting Energiehuis 
(samenwerking van Bibelot, ToBe en Schouwburg Kunstmin in 
het regionaal ‘Huis voor de Podiumkunsten’). De economische 
ontwikkeling van de stad is als uitgangspunt genomen bij de 
betekenis van cultuur voor de stad.  

De pijlers cultuurhistorisch erfgoed en podiumkunsten zijn in 
2012 vormgegeven door de operationalisering van de Nieuwe 
Dordtse Cultuurorganisatie en de samenwerking van Bibelot, 
ToBe en Schouwburg Kunstmin in het Energiehuis als regionaal 
‘Huis voor de Podiumkunsten’.  
De samenhang met het programma Levendige Binnenstad is 
actief opgepakt. Cultuur is een belangrijk onderdeel van dit 
programma, dat integraal verbindingen legt met economie, 
verkeer en vervoer, citymarketing, vastgoed,  
monumentenzorg, evenementen, toerisme, ondernemers en 
middenstand. 

- 
 
 

≈ 
 

Amateurkunst We hebben er voor gekozen om de infrastructuur voor de 
amateurkunst te blijven faciliteren met een beweging van 
exploitatiesubsidies naar outputgerichte en project- en 
activiteitensubsidies.  
Het subsidiekader culturele initiatieven wordt herijkt en 
afgestemd met het subsidiekader evenementen. Met de 
gesubsidieerde instellingen worden output afspraken gemaakt 
en er wordt gestuurd op de samenwerking in programmering. 

De betrokkenen in de gesubsidieerde amateurkunst zijn in 
gesprekken voorbereid op de herijking van het subsidiekader 
Amateurkunst in 2013, waarbij meer op output gefinancierd zal 
worden.  
In 2012 is binnen de gemeente intensief vanuit het Culturele 
Initiatieven met het evenementenbeleid afgestemd en 
geprogrammeerd.  
Bij zowel de culturele initiatieven als de amateurkunst is 
samenwerking specifiek benoemd als aandachtspunt, vanuit de 
inhoudelijke meerwaarde en met het oog op kostenefficiëntie.  

√ Op weg naar 2020 – een 
samenhangende aanpak 

In 2020 is het 800 jaar geleden dat Dordrecht stadsrechten 
kreeg – en daarmee de oudste stad van Holland. Het is de stip 
aan de horizon die in een samenhangende aanpak als aanjager 
dient voor onder andere (culturele) infrastructuur en stedelijke-  
culturele- en evenementen ontwikkeling en programmering. De 
gemeente speelt een stimulerende rol om samenhang te 
realiseren en samenwerking met de partners in de stad. Een 
mijlpaalagenda maakt onderdeel uit van de aanpak.  

De gemeente speelt een stimulerende rol om samenhang te 
realiseren en samenwerking met de partners in de stad. Een 
mijlpaalkalender, met elke twee jaar een ‘themajaar’ (of 
mijlpaal), maakt onderdeel uit van de aanpak in het 
programma Levendige Binnenstad.  
Vereniging Dordrechts Museum en het Platform Stedelijke 
Herdenking hebben, in samenwerking met de Gemeente 
Dordrecht, op 6 december een bijeenkomst georganiseerd om 
organisaties, met name op het gebied van kunst en cultuur in 
Dordrecht bijeen te brengen met het doel, de onderlinge 
samenwerking in het kader van ‘Mijlpalen op weg naar 2020’ te 
stimuleren. Er is afgesproken om met de mijlpalen 2014 – 200 
jaar Koninkrijk der Nederlanden en 2018 – 400 jaar Synode 
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een organisatie en structuur neer te zetten als voorbereiding 
op 2020. Het thema voor 2016 is nog niet bekend. 

≈ 
 

Energiehuis Het grootste gedeelte van 2012 staat in het teken van de 
verbouwing. De opening is voorzien op 12-12-2012. De 
directeur Energiehuis zal het bedrijfsplan voorbereiden en 
nader uitwerken in nauw overleg met de gebruikers. Tevens zal 
de programmering voor het 1e seizoen ter hand worden 
genomen. De middenzaal zal een gedeelte van de leegte in 
podiumkunsten door de verbouwing van Kunstmin invullen. 

De ingebruikneming en gefaseerde oplevering van het 
Energiehuis is wegens vertraging in de bouw voorzien in maart 
2013. In 2012 heeft de samenwerking tussen de stichting 
Energiehuis en de toekomstige gebruikers steeds meer vorm 
gekregen. Op het gebied van gezamenlijke diensten, processen 
en programmering wordt zowel inhoudelijke meerwaarde als 
financiële efficiency gerealiseerd. De stichting Energiehuis, 
verantwoordelijk voor beheer en exploitatie, heeft in 2012 een 
geactualiseerd businessplan ingediend dat getuigt van ambitie 
en ondernemerschap. 

√ Hofkwartier Centraal staat de programmering in het Hofkwartier, daarin 
wordt ‘het verhaal van de geschiedenis van de stad’ op een 
aantrekkelijke en voor een breed publiek toegankelijke manier 
verteld. Onderzocht wordt op welke wijze delen van het archief 
kunnen worden gedigitaliseerd en hoe de samenwerking met 
Museum Catharijneconvent verder vorm kan krijgen. De 
Kunstkerk blijft haar functie behouden tot het Energiehuis klaar 
is. 

De raad heeft 27 maart 2012 ingestemd met het definitief 
ontwerp voor het Hof, tevens is akkoord gegeven voor een 
investering van € 16 mln. voor het herhuisvesten van DiEP, de 
digitalisering van het archief en voor het Hof. Op 3 december 
2012 is het startsein gegeven voor de restauratie, renovatie en 
herinrichting van Het Hof. The Movies en het Dordrechts 
Museum, beide onderdeel van het Hofkwartier, hebben in de 
zomer 9 gratis filmavonden georganiseerd onder de noemer 
‘Film in de Tuin’. De Kunstkerk, het podium voor klassiek, 
werelds en jazz, heeft haar naam veranderd in Muziekstroom 
vooruitlopend op de verhuizing naar het Energiehuis. 

√ Schouwburg Kunstmin In 2012 gaat Schouwburg Kunstmin dicht voor een 
verbouwing. De middenzaal in het Energiehuis kan een deel 
van de programmering invullen. Tevens zal ‘de stad als 
podium’ in de programmering worden gebruikt mede 
afhankelijk van beschikbaar budget, waarmee de schouwburg 
zichtbaar blijft voor de stad en haar bezoekers. 

Op 18 oktober is op originele wijze het startsein gegeven voor 
de restauratie van de schouwburg. 

√ Organisatie en bedrijfsvoering Samenvoegen van kracht en kwaliteit en het zo efficiënt en 
effectief mogelijk uitvoeren van taken staat centraal bij de 
ontwikkeling van onze cultuurorganisaties. Aan de orde blijven 
de volgende ontwikkelingen: 
• de externe verzelfstandiging van Schouwburg Kunstmin en 

de deelname van Kunstmin in de beheerorganisatie 
(stichting) van het Energiehuis; 
 
 
 

• het samenvoegen van onze cultuurbedrijven in de Nieuwe 
Dordtse Cultuurorganisatie (Dordtse Musea, 
Erfgoedcentrum DiEP en CBK) wordt in 2012 voortgezet; 

 

 
 
 
 
• Kunstmin is verzelfstandigd en gaat in 2014 verder als 

stichting. Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het 
functioneren van de stichting. De werving van een nieuwe 
directeur start in 2013. Ter voorbereiding op de 
verzelfstandiging is een kwartiermaker aangesteld. Zie ook 
Energiehuis. 

• Het reorganisatieplan van de Nieuwe Dordtse 
Cultuurorganisatie (NDC), een fusie tussen de Dordtse 
Musea, Erfgoedcentrum DiEP en het Centrum Beeldende 
Kunst, is in mei 2012 door het college goedgekeurd. 
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• de ontvlechting CBK per 1 juli 2011 heeft betrekking op de 

uitvoering van het eerder genomen besluit om de 
kunstuitleen te privatiseren en de programmering te 
herbezien en onder te brengen bij de Nieuwe Dordtse 
Cultuurorganisatie; 

• inzicht in de producten die ToBe voor Dordrecht levert. 
Tevens zal in 2012 inzicht gegeven worden in het 
educatieve aanbod vanuit cultuur, in de producten en de 
kostprijs van deze producten. 

Tevens is het management team benoemd. 
• De ontvlechting van het CBK is met het reorganisatieplan 

van NDC afgerond. 
 
 
 
• Beter inzicht in de producten en kosten van ToBe is 

noodzakelijk. Wij hebben ToBe opgedragen over het jaar 
2013 helderheid te verstrekken over de integrale kostprijs 
van producten. Op die manier werken we toe naar 
productsubsidiëring op basis van de doelen zoals 
geformuleerd in het nieuwe beleidskader Cultuureducatie 
(op te stellen in 2013).  

√ Ontwikkeling vastgoed 
cultuursector 

Ontwikkelingen in en rond het Hof, de ontwikkeling van het 
Energiehuis, de huisvesting van ToBe en vele andere 
bewegingen maken het noodzakelijk om het vastgoed dat in 
gebruik is van cultuurinstellingen te bezien en te onderzoeken 
of herbestemming dan wel verkoop mogelijk is. 

Niet alleen het vastgoed van de cultuursector maar het gehele 
gemeentelijke vastgoed wordt beheerd op een actieve manier. 
U wordt één keer per jaar geïnformeerd over de stand van 
zaken met betrekking tot de gemeentelijke leegstaande 
panden. De lijst met leegstaande of leegkomende panden is 
zeer dynamisch. Voor meer dan 75% van de panden lopen 
acties. Er is een top 10 van panden samengesteld die hoog 
scoren op onder andere de hoge kosten bij leegstand, 
maatschappelijke impact bij leegstand en het tijdspad vanaf 
wanneer het pand leeg komt te staan of reeds leegstaat. Het 
instrument tijdelijke verhuur bij leegstand in plaats van anti-
kraak is succesvol ingezet. Het aanbod van gemeentelijke 
panden is sinds juli op de website te zien. 
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Wat heeft het gekost? 
 
In hoofdstuk 4 is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin wordt uitgelegd wat de belangrijkste oorzaken zijn van de hieronder genoemde verschillen ten 
opzichte van de actuele begroting. 
 
 

Programma Economie en Cultuur
Verschil ten opzichte van de actuele begroting

Bedragen x  € 1.000

Product Begroot Werkelijk Verschil Begroot Werkelijk Verschil

Culturele educatie 2.435 2.427 8 0 0 0

Culturele subsidies 1.936 1.956 -20 22 63 41

Educatie / tentoonstelling 0 0 0 0 0 0

Volksfestiviteiten 176 182 -6 218 207 -11

Havenexploitatie 1.766 1.776 -10 3.565 3.951 386

Werkgelegenheid segmenten 3.019 2.110 909 0 394 394

Economische innovatie 576 235 341 8 0 -8

Binnenstad 798 406 392 0 -1 -1

Toerisme 3.042 3.101 -59 10 24 14

Marketing 0 0 0 0 0 0

Ondersteuning ondernemerschap 555 546 9 0 7 7

Detailhandel en ambulante handel 340 303 37 272 239 -33

Droge / natte bedrijven 22.489 1.787 20.702 11.733 1.012 -10.721

Hofkwartier 5.728 980 4.748 0 2 2

Intensivering culturele programmering 0 0 0 0 0 0

DIEP 0 0 0 0 0 0

Schouwburg Kunstmin 3.636 3.443 193 780 797 17

CBK 0 0 0 0 0 0

Dordtse Musea 0 0 0 0 0 0

Kunst en geschiedenis 10.334 10.433 -99 1.680 1.852 172

56.830 29.685 27.145 18.288 8.547 -9.741

Mutaties in de reserves -2.045 810 -2.855 16.639 4.432 -12.207

Totale verschil t.o.v. actuele begroting 2.342

Lasten Baten
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4.9 Programma Economie en Cultuur 
 

 

Programma Economie en Cultuur
Verschil ten  opzichte van de actuele begroting

Bedragen x  € 1.000

Begroot Werke lijk Verschil Begroot Werkelijk Verschil

Programma Economie en Cultuur 56.830 29.685 27.145 18.288 8.547 -9.741

Mutaties met de reserves -2.045 810 -2.855 16.639 4.432 -12.207

54.785 30.495 24.290 34.927 12.979 -21.948

Totale verschil t.o.v. actuele begroting 2.342

Lasten Baten

 
 

Incidenteel/ Verschil V erschil Verschil

Oorzaken van de verschillen Structureel Lasten Baten Reserves

1. Project A ctieplan Jeugdwerkloosheid meerjarig geraamd Incidenteel/ 999 -144

2. Projecten Zeehavengebied en Mij lweg meerjarig geraamd Incidenteel/ 20.702 -10.721 -9.763

3. Project Hofkwartier meerjarig geraamd Incidenteel/ 4.748 2 -4.585

4. Project V oorstraat Noord meer jarig geraamd Incidenteel/ 144 -144

5. Programma Levendige Binnenstad meer jarig geraamd Incidenteel/ 477 -477

6. Vervanging theater techniek Schouwburg Kunstmin uitgeste ld Incidenteel 140 -140

7. Baten Kunst en geschiedenis meegevallen Incidenteel 122

8. Exploitatie  Havendienst meegevallen Incidenteel 472

9. Middelen uit Par ticipatiebudget meegevallen Incidenteel 551

10. Verschillen kle iner dan € 100.000 Incidenteel -65 -23 47

27.145 -9.741 -15.062
 

 

 
Toelichting bij de oorzaken 

 

1. Project Actieplan Jeugdwerkloosheid meerjarig geraamd 

De lasten zijn incidenteel € 999.000 lager dan geraamd. De baten zijn incidenteel € 144.000 lager dan 

geraamd. Per saldo een restant van € 855.000. Beide afwijkingen hangen samen met het meerjarige karakter 

van de jeugdwerkloosheidbudgetten. De niet bestede middelen zijn conform uw besluit van 12 maart 2013 (RIS 

995469) overgeheveld naar 2013. 

 

2. Projecten Zeehavengebied en Mijlweg meerjarig geraamd. 

De lasten zijn incidenteel € 20.702.000 lager dan geraamd. De baten zijn incidenteel € 10.721.000 lager dan 

geraamd. De onttrekkingen aan reserves zijn incidenteel € 9.763.000 lager dan geraamd. 

De afwijkingen hangen samen met het meerjarige karakter van de budgetten. In 2012 is het gehele budget 

voor (met name) de projecten Zeehavengebied en reconstructie Mijlweg begroot, terwijl baten en lasten 

meerjarig worden gerealiseerd (zie 4.4.3 uitleg Begrotingsmethodiek projecten). Vanaf 2013 zal de verdeling 

plaatsvinden op basis van een reële meerjarenraming. 

 

3. Project Hofkwartier meerjarig geraamd 

De lasten zijn incidenteel € 4.748.000 lager dan geraamd, door een uitgestelde betaling ad. € 2.375.000 aan 

Trivire wegens het niet voldoen aan de gestelde voorwaarden. Voorts wordt een bedrag van € 2.373.000 naar 

2013 doorgeschoven ten behoeve van Hof van Dordrecht en herhuisvesting resttaken Diep (zie 4.4.3 uitleg 

Begrotingsmethodiek projecten). De onttrekkingen aan reserves zijn incidenteel € 4.585.000 lager dan 

geraamd door voornoemde lagere lasten. 

 

4. Project Voorstraat Noord meerjarig geraamd 

Bij project Voorstraat Noord zijn de lasten incidenteel € 144.000 lager dan geraamd. Het budget is beschikbaar 

gesteld voor het totale project en wordt overgeheveld naar 2013 (zie 4.4.3 uitleg Begrotingsmethodiek 

projecten). De onttrekking aan de reserve is incidenteel € 144.000 lager dan geraamd door de hierboven 

toegelichte lagere lasten. 

 

5. Programma Levendige Binnenstad meerjarig geraamd 

De lasten zijn incidenteel € 477.000 lager dan geraamd. Het budget is beschikbaar gesteld voor het totale 

project en wordt overgeheveld naar 2013 en 2014. De onttrekking aan de reserve is incidenteel € 477.000 

lager dan geraamd door voornoemde lagere lasten. 
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6. Vervanging theatertechniek Schouwburg Kunstmin uitgesteld 

De lasten zijn incidenteel € 140.000 lager dan geraamd, omdat vooruitlopend op de renovatie minimaal 

onderhoud en geen vervanging voor theatertechniek is uitgevoerd. Het bedrag is toegevoegd aan de reserve 

onderhoud theatertechniek. 

 

7. Baten Kunst en geschiedenis meegevallen 

De baten zijn incidenteel € 122.000 hoger dan begroot, omdat meer inkomsten zijn gehaald uit het beheren 

van archieven, entreegelden, programmering en educatie. 

 

8. Exploitatie Havendienst meegevallen 

De baten zijn incidenteel € 472.000 hoger dan begroot , omdat er in 2012 drie vaartuigen van de voormalige 

Havendienst zijn verkocht. 

 

9. Middelen uit Participatiebudget meegevallen 

De baten zijn € 551.000 hoger dan geraamd. Het betreft middelen vanuit het Participatiebudget voor onder 

meer projecten van mensen met een laag verdienvermogen waarvan pas in een laat stadium in 2012 bekend 

was dat op deze bij de GRD-beheerde middelen kon worden ingetekend. 

  
10. Verschillen kleiner dan € 100.000 

Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht. 
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