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Startnotitie Nota Economisch Beleid Ridderkerk 2023 e.v.  
 

 

Wat willen we bereiken? 

(doel) 

 

 

Met het vaststellen van de Notitie Economisch Beleid Gemeente Ridderkerk 

2013-2018 sprak de gemeente haar ambitie uit om te komen tot een actief 

economisch beleid. Op basis van deze beleidsnotitie is het economisch beleid 

destijds nader uitgewerkt in een zevental speerpunten die nog altijd de basis van 

het economisch beleid in Ridderkerk vormen:  

1. Vitale en veilige bedrijventerreinen “Ridderkerk is een aantrekkelijke 

vestigingsplaats”. 

2. Vitale detailhandelsstructuur  “Ridderkerk biedt inwoners een goed 

winkelvoorzieningenniveau”. 

3. Startende bedrijven en ZZP bedrijven “Stimuleren en kansen bieden aan 

ondernemerschap”. 

4. Lokaal netwerk “Ondernemers zijn betrokken bij de samenleving”. 

5. Agro/Foodcluster “Topsector met potentie”. 

6. Innovatie “Dynamisch vernieuwend en klaar voor de toekomst”. 

7. Arbeidsmarkt/werk/onderwijs “Ridderkerkse bedrijven kunnen goed 

personeel vinden”. 

 

De raad besluit met deze startnotitie het college opdracht te verlenen tot het 

ontwikkelen van een “Nota Economisch Beleid Ridderkerk 2023 e.v.” (hierna: 

Nota).  

 

In deze Nota wordt getoetst of de speerpunten die zijn voortgekomen uit de 

Notitie Economisch Beleid Gemeente Ridderkerk 2013-2018 nog altijd passen 

bij de ambities van Ridderkerk en de huidige economische werkelijkheid. Naar 

aanleiding van de notitie is in 2015 ook de Toekomstvisie Detailhandel 

Ridderkerk vastgesteld. Deze visie zal eveneens een update krijgen middels de 

op te stellen Nota Economisch Beleid Ridderkerk 2023 e.v. 

 

Concreet is er behoefte aan handvatten om het vestigingsklimaat verder te 

kunnen verbeteren. Daarbij is niet alleen materiële welvaart van belang, maar 

eveneens arbeid, gezondheid, onderwijs, milieu & leefomgeving, sociale 

cohesie, persoonlijke ontwikkeling en veiligheid. 

  

Wat gaan we daarvoor 

doen? (resultaat) 

Er wordt een analyse gemaakt over de brede welvaart in Ridderkerk. Hiervoor 

wordt gebruikt gemaakt van beschikbare bronnen voor een trendanalyse en de 

uitkomsten van consultaties met stakeholders (zoals de resultaten van een 

ondernemersenquête en dialoogsessies). Op basis van deze gegevens wordt 

een Nota opgeleverd met helder geformuleerde speerpunten en concrete 

aanbevelingen. Bij de aanbevelingen is er specifiek aandacht voor handvatten 

om het vestigingsklimaat te verbeteren evenals de aansluiting van vraag en 

aanbod op de lokale arbeidsmarkt. 

  

Waarom is het nodig? 

(probleem) 

Gezien de (internationale) ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving die op 

het bedrijfsleven en de gemeente afkomen is het wenselijk om het beleid te 

actualiseren en vast te leggen in een nota. 

  

Waarom moet het juist 

nu? (aanleiding) 

Begin 2013 is de Notitie Economisch Beleid Gemeente Ridderkerk 2013-2018 

vastgesteld. Deze notitie biedt voldoende handvatten voor actief beleid, maar de 

vraag dient zich aan of dit beleid toekomstbestendig is. Om alle nieuwe 
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ontwikkelingen een plaats te geven in ons economisch beleid is een update van 

de notitie opportuun. 

  

Waar moeten we op 

letten? (risico’s en 

neveneffecten) 

De economie is afhankelijk van trends en ontwikkelingen die zich buiten de 

gemeentelijke invloedssfeer afspelen. Een gemeente moet zich daarom richten 

op de randvoorwaarden die voor ondernemingen van belang zijn en waarop de 

gemeente invloed heeft, het vestigingsklimaat. 

  

Wat hoort niet bij dit 

project? (afbakening) 

 

De Nota geeft geen antwoord op de vraag waar de bedrijven zich in de toekomst 

wel of niet moeten vestigen. De huidige situatie en locaties vormen het 

uitgangspunt. Aangenomen wordt dat er geen nieuwe locaties worden uitgerold, 

maar ook geen grote locaties worden opgeheven. 

  

Betrokkenheid raad 

 

De raad wordt op belangrijke momenten gedurende het proces betrokken. Op 

deze wijze kan de raad lopende het proces input geven t.b.v. de Nota. 

  

Planning Nr. Werkzaamheden Wanneer 

1 Besluitvorming startnotitie B&W 30 augustus 2022 

2 Bespreking startnotitie commissie Samen 
leven 

29 september 2022 

3 Besluitvorming startnotitie raad 13 oktober 2022 

4 Startbijeenkomst stakeholders November 2022 

5 Opstellen analyse/Deskresearch December 2022-Januari 2023 

6 Ondernemers enquête Februari – Maart 2023 

7 Dialoogsessies stakeholders April – Mei 2023 

8 Bespreking tussentijds concept commissie 
Samen leven 

Juni 2023 

10 Opstellen eindrapportage Juli 2023 

11 Besluitvorming commissie Samen leven September 2023 

12 Besluitvorming raad vaststelling Nota Oktober 2023 
 

  

Financiën: Er wordt gebruik gemaakt van externe expertise. De kosten hiervan bedragen 

ca. € 12.000 en kunnen gedekt worden binnen bestaande middelen. 

  

Wie doet er mee? 

(participatie) 

Ondernemersplatform, ondernemersverenigingen/winkeliersverenigingen 

(waaronder BIZ), onderwijsinstellingen, ondernemers. 

  

Heeft het project 

raakvlakken met? 

(ondersteuning) 

Werkgelegenheid, Wonen, Ruimtelijke Ordening, Onderwijs, Verkeer, 

Leefbaarheid. 

  

Communicatie De Nota komt tot stand met de inbreng van een grote vertegenwoordiging van 

het bedrijfsleven. Daartoe moeten niet alleen (digitale) bijeenkomsten worden 

gehouden met het georganiseerde bedrijfsleven maar is ook raadpleging van de 

ondernemers middels (online) enquêtes noodzakelijk.  

  

Evaluatie In de Nota wordt geformuleerd hoe de raad wordt geïnformeerd over de 

voortgang. Het gehele beleid zal worden geëvalueerd bij een volgende Nota. 

  

Wat hebben we voor het 

project nodig? 

(randvoorwaarden) 

Er zal een beroep worden gedaan op externe expertise. Er zijn hiervoor 

middelen uit het bestaande budget Economische Advisering beschikbaar. 

 

  

Heeft het project 

draagvlak? 

(haalbaarheid) 

Ja, er is een raadstoezegging om een update van de economische visie te 

maken. 

 

  

Bijlagen  Notitie Economisch Beleid Gemeente Ridderkerk 2013-2018 

 Toekomstvisie Detailhandel Ridderkerk 2015 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 13 oktober 2022 


