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Inleiding

 Coalitieakkoord 2010-2014

 Economische impuls 

 Onderzoek extra havencapaciteit

 Regionaal Herstructurerings Fonds

 Herstructureringsprogramma afgerond

 Vraaggericht Ontwikkelen: 

 Samen ontstaat een nieuwe opgave



Vraaggericht Ontwikkelen

VO web.mp4


Vraaggericht Ontwikkelen

 Een andere aanpak:

 Vraag achter de vraag

 Proeftuin voor experimenteerruimte

 Co-creatie tussen bedrijfsleven en 

overheid
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Interactief proces

 Plenaire sessies en individuele gesprekken

 Problemen en kansen delen

 Omgaan met vertrouwelijke input

 In stappen samen naar een plan

 Diverse private partijen
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Interactief proces

 Plenaire sessies en individuele gesprekken

 In stappen samen naar een plan

 Diverse private partijen

 Eigenaar?

 Gebruiker? 

 Gegadigde?
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Ligging Werkendam



Havenontwikkeling Biesboschhaven
Ligging plangebied



Havenontwikkeling Biesboschhaven

 Omvormen van een bestaand droog bedrijventerrein met opstallen 

naar een bedrijventerrein met insteekhaven

 Terrein ligt nabij havengebied maar behoefte aan droog terrein is 

beperkt

 Havenontwikkeling is voor korte termijn enige mogelijkheid voor 

ontwikkeling kaderuimte en/of havencapaciteit

 Ontwikkeling is verliesgevend 



Rol van de gemeente

 Vraaggericht ontwikkelen: gemeente krijgt een andere rol

 Van regievoerend en bepalend naar faciliterend

 Dit is zeker niet hetzelfde als een passieve rol

 Gemeente heeft actieve rol om vraag en aanbod op elkaar te laten 

aansluiten

 Gemeente legt geen blauwdruk meer op maar plan wordt 

gezamenlijk tot stand gebracht



Rol van de gemeente

 Belangrijk bij deze rol:

 Weet wat er speelt in het gebied

 Houd partijen betrokken en communiceer met alle partijen actief 

welke stappen er worden gezet en hoe de planning er uit ziet.

 Voordeel:

 Intensief contact met programmamanager WMI



Actuele stand van zaken

 Gemeente Werkendam is betrokken in een herindelingsproject 

 Met gemeenten Woudrichem en Aalburg

 Per 1 januari 2019 vormen zij de gemeente Altena

 Gevolgen toekomstige fusie:

 Gemeenten staan onder bijzonder toezicht van provincie Noord 

Brabant 

 Er is voor dergelijke besluiten instemming van alle 3 gemeenten 

nodig. 



Actuele stand van zaken

 Gemeente staat aan de vooravond van besluitvorming

 De 3 gemeenten zitten nog niet op één lijn

 Er zijn meer inspanningen voor besluitvorming go/no go 

noodzakelijk

 Constructieve relatie met private partijen, echter:

 Verwervingsrisico leidt tot onzekerheid bij enkele grondeigenaren

 Afzetrisico: door de tijdsduur van het project haken gegadigden 

af, maar er melden zich ook nieuwe gegadigden
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