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Facts en figures (Maritime Delta regio)

Potentieel AV 2025

Maritieme 
maakindustrie
4.690 fte

(bron: ETM regio AV)



Facts en figures (Maritime Delta regio)

AD van 12 november 2016:

Ontslaggolf
Commentaar Door de lage olieprijzen is het kommer en kwel in 
de Nederlandse offshore-industrie. Honderden mensen zijn hun 
baan al kwijtgeraakt.

Feit is dat de scheepswerven structureel minder werk hebben. 
'Elke dag hoop je op herstel, maar de realiteit is dat het morgen 
niet beter gaat en overmorgen ook niet zei onlangs directeur 
Harold Linssen van Keppel Verolme. 



Wat is maritiem? (branche-organisatie)

o.b.v. indeling Nederland Maritiem Land 

• Binnenvaart

• Havens (BOZ) in dit geval zeehavens

(NVB (binnenhavens) als tegenhanger)

• Koninklijke marine

• Maritieme dienstverlening

• Maritieme kennisinstituten (MKC)

• Maritieme toeleveranciers (NMT)

• Offshore (IRO)

• Scheepsbouw (NMT)

• Visserij

• Waterbouw

• Jachtbouw / watersportindustrie (HISWA)

• Zeescheepvaart (KVNR)

= vervoer van goederen, exploitatie van schepen 

= kadegebonden activiteiten, afhandeling van 
maritieme lading (ex achterlandvervoer)

= Inclusief korps mariniers

= levering van niet-haven gebonden diensten

= innovatie (universiteiten, onderzoeksinstellingen)

= eindproducten, halffabrikaten, subsystemen alsook 
reparatie en service eindproducten

= activiteiten op zee en land tbv winning natuurlijke 
hulpbronnen

= zeeschepen, binnenschepen en jachtbouw > 24 mtr

= visproductie obv visvangst (geen verwerking)

= baggeren en aanverwante natte waterbouw

= waterrecreatie, jachtwerven, jachthavens, 
dienstverlening

= voor derden verrichten van vervoer met 
zeeschepen

niet in AV



Waar in de AV? (en net daar buiten)

AV



Wat gebeurt er al? (onderzoeken, studies, programma’s)

• Zichtbaar Samen Maritiem (Rapport Jansen)
• Visie Ruimte en Mobiliteit
• Maritieme Delta monitor 2015
• Regionaal Meerjarenprogramma Drechtsteden
• MIRT onderzoek A5H / maritieme hotspots

• Nederlandse Maritieme Strategie 2015-2025
• Havenvisie 2030
• Meerdere onderzoeken Drechtsteden
• Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving 

(WLO)
• Programma Maritime Delta

• MIRT onderzoek goederencorridor Oost / logistieke 
hotspots

• Toekomstverkenning Maritieme Cluster Zuid-Holland
• ETM (Economische Transformatie Monitor)

= Versterking Drechtsteden als Maritieme Topregio
= Hoofdlijnen ruimtelijk en mobiliteitsbeleid PZH
= Analyse maritieme sector ZH en Werkendam
= Ambities en speerpunten voor maritieme topregio
= Korte termijn ontwikkelingen op Maritieme Hotspots in 

Rotterdam/Schiedam, Drechtsteden en Gorinchem
= Kader rijksbeleid voor het Maritieme Cluster
= Ambitie voor de toekomst van de Rotterdamse Haven
= Socio-economische verkenningen waaronder maritiem
= Referentiescenario’s obv economische groei en 

demografische ontwikkeling
= Versterking maritieme sector vanaf tweede Maasvlakte t/m 

Gorinchem / Werkendam
= Onderzoek goederencorridor Oost – West en mogelijke rol 

(container)terminals in Zuid-Holland Zuid
= Lange termijn ontwikkeling Maritiem i.r.t. aantrekkelijk 

vestigingsklimaat (PZH en Drechtsteden)
= Potentie van de AV op basis van de aanwezigheid van 

sterke sectoren



Wat hebben we in de leertuin opgehaald?

• Voorkom dubbele / overlappende activiteiten

• Vermijd concurrentie tussen initiatieven

• Verbinding met:

Drechtsteden (Atelier Drechtsteden als uitwerking van 
rapport Jansen)

Werkendam 

Krimpenerwaard

• Onderwijs MBO / HBO is sleutel



En nu verder! 



Wie zit er in de zaal?

1. Ik ben dagelijks werkzaam in de maritieme sector

2. Ik ben bestuurder

3. Ik ben raadslid

4. Ik ben ambtenaar

5. Anders



Gelet op de recente ontslagrondes moeten we juist nu 
investeren in de maritieme sector

1. Helemaal mee eens

2. Mee eens

3. Neutraal

4. Mee oneens

5. Helemaal mee oneens



Realisatie van HBO onderwijs in de regio is voor de 
maritieme sector prioriteit 1 

1. Helemaal mee eens

2. Mee eens

3. Neutraal

4. Mee oneens

5. Helemaal mee oneens



Wie moet voorop lopen om de maritieme sector verder 
te brengen?

1. Bedrijfsleven

2. Onderwijs

3. Overheid

4. Andere partij



Wat wilt u ons nog meegeven waarover we niet hebben 
gesproken?


