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“Samen vormen wij de economische 
motor van de Hoeksche Waard.”
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SAMEN STERK 2022-2026
MANIFEST ONDERNEMERSVERENIGING HOEKSCHE WAARD: 

Hoeksche Waard, september 2021

In dit manifest vind je de standpunten en aanbevelingen van de 

Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (OHW) om het ondernemerschap 

op ons eiland verder te versterken. We brengen dit manifest uit met het 

oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, gericht aan de 

politieke partijen als inbreng voor hun verkiezingsprogramma’s. Ook maakt 

dit Hoeksche Waardse ondernemers en andere belangstellenden duidelijk 

waar wij ons de komende jaren samen sterk voor maken. 

Economische motor Hoeksche Waard

Onder het motto ‘Samen sterk’ zet OHW zich in voor 

ondernemend Hoeksche Waard. We vertegenwoordigen 

officieel ruim 600 ondernemers, die samen zorgen voor 

meer dan een kwart van de banen in de Hoeksche 

Waard. We behartigen echter de belangen van ruim 

8.000 bedrijven. Samen zijn die bedrijven goed voor 

een bruto Hoeksche Waards product van € 1,8 miljard 

per jaar en 80% van de banen. Samen vormen wij de 

economische motor van de Hoeksche Waard.

Vitaal ondernemerschap 

Voor veel mensen is de Hoeksche Waard vooral een plaats 

om te wonen, werken, winkelen of om te recreëren. 

Ook zij hebben baat bij vitaal ondernemerschap in de 

Hoeksche Waard, dat onder meer zorgt voor gezellige 

dorpscentra, mooie winkels, leuke uitgaansgelegenheden 

en betrouwbare dienstverleners.

De motor samen nog beter laten draaien

Wat is er nodig om de economische motor van de 

Hoeksche Waard de komende jaren nog beter te laten 

draaien? Wat ons betreft een goede bereikbaarheid, 

een gezonde arbeidsmarkt en passend onderwijs, een 

sterk startersbeleid, een nette en veilige omgeving, 

koop lokaal, een duidelijk duurzaamheids- en 

circulariteitsbeleid voor ondernemers, oog voor 

lokaal belang, zichtbaarheid van ondernemerschap 

in regiomarketing en een duidelijk beleid & plannen 

voor recreatie en toerisme. 

Graag slaan we hiervoor de handen ineen met politieke 

partijen, gemeente Hoeksche Waard en andere 

betrokkenen om zo ons eiland voor ondernemers en 

inwoners nog meer dan waard te maken. 

Frank van den Ouden

Voorzitter Ondernemersvereniging 

Hoeksche Waard
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1. GOEDE BEREIKBAARHEID 

De Hoeksche Waard is een eiland, maar tegelijkertijd zijn we nauw verbonden met en sterk afhankelijk 

van de omgeving. De Rotterdamse haven is dichtbij. Hierdoor is de Hoeksche Waard aantrekkelijk voor 

bedrijven in de industrie, logistiek en handel. Daarnaast komt een groot deel van ons arbeidspotentieel 

van buiten de Hoeksche Waard en werken veel van onze inwoners buiten ons eiland. Een goede 

infrastructuur is daarom voor de Hoeksche Waard essentieel. 

Problemen bij de Haringvliet

Momenteel ervaren we grote hinder van de 

verkeersmaatregelen op de Haringvlietbrug. 

Rijkswaterstaat heeft ons een oor aangenaaid met 

de zogenaamd dubbele rijbanen, die gevaarlijke 

situaties opleveren. En dit zou dan ook nog eens 

2 jaar voortduren. OHW vindt dit onacceptabel.

We vragen gemeente Hoeksche Waard om zich 

samen met de OHW en onze tegenhangers van 

Goeree-Overflakkee hard te blijven maken voor 

verbreding van de rijstroken en voor verkorting van 

de doorlooptijd, ongeacht de drukte rond en uitkomst 

van de verkiezingen.

Houd onze levensaders zoveel mogelijk open

De komende jaren wordt er groot onderhoud gepleegd 

aan alle vaste verbindingen met onze omgeving. 

De Haringvlietbrug (A29) is tot 2023 gestremd en in 

2025 moet het wegdek vervangen worden. Er vindt 

momenteel groot onderhoud plaats aan de Kiltunnel 

(N217) t/m 2022. De renovatie van de Heinenoordtunnel 

(A29) is gepland voor 2023 en 2024.

Dat onderhoud heeft enorme impact op ondernemers 

in de Hoeksche Waard en moeten we tot het minimum 

beperken. En we moeten zeker voorkomen dat deze 

werkzaamheden elkaar overlappen. Ook hierin hebben 

we de gemeente als bondgenoot hard nodig en rekenen 

we op continuïteit, ongeacht de verkiezingen.
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Betere verbindingen openbaar vervoer

In verband met de renovatie van de Heinenoordtunnel 

gaat Rijkswaterstaat een uitgebreide campagne voeren 

om mensen te stimuleren met de fiets of openbaar 

vervoer te reizen. Daar staan we als OHW volledig 

achter, voor zover dat kan. Wat ons betreft moet dan 

wel de bereikbaarheid van sommige industrieterreinen 

met het openbaar vervoer verbeterd worden (zoals het 

bedrijvenpark Hoeksche Waard).

Sowieso vindt OHW dat gemeente Hoeksche Waard 

zich sterk moet maken voor betere verbindingen met 

het openbaar vervoer, van deur tot deur. We willen dat 

meer mensen met het openbaar vervoer reizen, maar 

de laatste jaren worden er steeds meer buslijnen en 

-haltes geschrapt. De dorpskernen en industriegebieden 

worden gemeden, terwijl mensen daar wonen en 

werken. Steeds meer mensen moeten daardoor te ver 

lopen naar een bushalte en kiezen voor de auto. Dit kan 

niet de bedoeling zijn.

Investeer in N217

Met de A29 als belangrijkste verkeersader door ons 

eiland, pleiten we als OHW daarnaast voor investeringen 

in ons beste alternatief: de N217. Daar is een goede 

doorstroming en aansluiting op de A16 nodig, zodat het 

verkeer op ons eiland bij incidenten op de snelweg niet 

direct vast staat. 

“Een goede 
infrastructuur 
is essentieel

voor de 
Hoeksche Waard.”
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2. GEZONDE ARBEIDSMARKT EN PASSEND ONDERWIJS

In een vergrijzend gebied zoals de Hoeksche Waard is het noodzakelijk een duidelijke visie te ontwikkelen op 

de toekomst van het bedrijfsleven. Arbeidsplaatsen die vrijkomen door vertrek van werknemers die met pensioen 

gaan, moeten worden ingenomen door goed opgeleide, jonge mensen. Zij volgen hun mbo- of hbo-opleiding 

veelal in Rotterdam of Dordrecht, plaatsen waar ze vaak ook een baan vinden. OHW maakt zich daarom 

graag samen met de gemeente sterk om een gezonde arbeidsmarkt binnen de Hoeksche Waard te creëren. 

Opzetten van mbo-/bbl-opleidingen

OHW is met diverse partners bezig om mbo-onderwijs 

op te zetten voor een aantal sectoren. Voor de bouw is 

deze opleiding er inmiddels. We willen nog drie mbo-/

bbl-opleidingen realiseren: Electrotechniek/ICT, 

Metaalbewerking en Logistiek & Zorg. Dit om krapte 

 op de arbeidsmarkt binnen 

de Hoeksche Waard tegen te gaan. We vragen gemeente 

Hoeksche Waard verdere hulp bij het creëren van 

deze opleidingen.

Op termijn zou een geschikte ruimte voor het geven 

van theorie-onderwijs van de mbo-/bbl-opleidingen 

aan de orde kunnen komen. 
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Nu wordt dat nog opgevangen door het Actief College 

en individuele bedrijven, maar bij groei gaat hier een 

knelpunt ontstaan. We vragen de gemeente om voor een 

passende ruimte te zorgen. 

Beroepsoriëntatie & stage

OHW is een betrokken partner van Samenwerking 

Onderwijs en Bedrijfsleven Hoeksche Waard (SOBHW). 

De SOBHW ondersteunt scholen en bedrijven, zodat 

leerlingen zich kunnen oriënteren op verschillende 

beroepen in uiteenlopende sectoren. Ook gemeente 

Hoeksche Waard is partner van SOBHW. Wij vragen de 

gemeente om betrokken te blijven bij SOBHW en om 

middelen beschikbaar te blijven stellen.

Onder het thema ‘Bouwen aan talent’ gaat OHW zich 

inzetten om stageplaatsen te creëren voor studenten uit 

de Hoeksche Waard bij Hoeksche bedrijven. Wij zijn op 

zoek naar financiering om onze ambitie voor 

talentontwikkeling verder uit te bouwen en doen 

daarvoor ook graag een beroep op de gemeente.

Huisvesting & vestigingsklimaat bedrijven

Om opgeleide jonge talenten te behouden, zijn niet 

alleen opleidingen en stageplaatsen nodig. Er moet 

ook gezorgd worden dat deze talenten binnen de 

Hoeksche Waard kunnen blijven wonen. Betaalbare 

woningen voor starters zijn daarom noodzakelijk.

OHW vindt daarnaast dat het huidige vestigingsklimaat 

zich ook moet richten op bedrijven die hbo’ers 

zoeken. Dit sluit aan bij de huidige populatie. 

Het is goed als gemeente Hoeksche Waard dit 

meeneemt in de regiomarketing.

De gemeente als verbinder

Gemeente Hoeksche Waard zou zich ook sterk moeten 

maken om de huidige populatie werkenden en bedrijven 

met elkaar in contact te brengen. Dit kan door 

bedrijvendagen te organiseren, waar we overigens 

als OHW graag aan meewerken.

“OHW maakt zich daarom 
graag samen met de 

gemeente sterk om een 
gezonde arbeidsmarkt 

binnen de Hoeksche Waard 
te creëren.”
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3. STERK STARTERSBELEID 

Elk jaar starten er ongeveer 500 nieuwe ondernemers in de Hoeksche Waard. Als 

de Hoeksche Waard hebben we er belang bij dat die ondernemers een vliegende start 

krijgen en slagen in hun missie. Daar wordt onze economie sterker en rijker van. 

Vanuit OHW leveren we hier een bijdrage aan met het Startersnetwerk 

Hoeksche Waard en StartCoach, maar nog niet iedere starter weet dit 

alles even goed te vinden. 

Welkomstpakket 

OHW vindt dat ook de gemeente een belangrijke rol speelt 

in het goed op weg helpen van starters, met een sterk 

startersbeleid. Daaronder verstaan we het welkom heten 

van starters met een welkomstpakket met waardevolle 

tips en informatie over nuttige begeleiding en connecties, 

zoals de verschillende ondernemersverenigingen. 

Bedrijfsverzamelgebouwen 

Wij zien dat starters vooral behoefte hebben aan 

zichtbaarheid, coaching en werkplekken. 

Zichtbaarheid en coaching bieden we via de 

verschillende ondernemersverenigingen. Om aan 

de behoefte voor starterswerkplekken te voldoen, 

roept OHW de gemeente op om - verspreid door de 

Hoeksche Waard -bedrijfsverzamelgebouwen te 

creëren, waarin starters en kleine bedrijven een 

werkplek en de nodig contacten kunnen vinden.

“Als de Hoeksche Waard hebben 
we er belang bij dat die 
ondernemers een vliegende 
start krijgen en slagen 

in hun missie.”
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4. EEN NETTE EN VEILIGE 
OMGEVING

We willen allemaal een nette en veilige omgeving. En dat 

geldt ook voor onze winkelcentra en bedrijventerreinen. 

Als OHW willen we ons graag samen met gemeente 

Hoeksche Waard inzetten voor:

•  Het stimuleren van Bedrijveninvesteringszones (BIZ), 

die samen een stukje onderhoud en beveiliging 

aanpakken via camera’s, slagbomen en 

surveillancediensten.

•  Het informeren van ondernemers over en  

stimuleren van cybersecurity (veilig gebruik  

van internetverbindingen).

•  Het tegengaan van ondermijning (illegale  

praktijken onder het mom van een bedrijf)  

op bedrijventerreinen en winkelcentra.

•  Het creëren van parkeergelegenheid voor 

vrachtwagens buiten de dorpskernen en 

industriegebieden.

•  Het stimuleren van onderlinge lokale  

verbinding, zodat ondernemers elkaar beter  

leren kennen. Bijvoorbeeld door aansluiting bij 

ondernemersverenigingen en BIZ. Zie hiervoor  

ook punt 7 ‘Ook oog voor lokaal belang’.

“We willen allemaal 
een nette en 

veilige omgeving.”
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5. WAT WE LOKAAL KUNNEN, DOEN WE LOKAAL

We willen allemaal graag gezellige dorpscentra met winkelgebieden en horeca in de buurt. Ook is het 

fijn om goede en betrouwbare dienstverleners dichtbij te hebben. Gelukkig hebben we dat in de 

Hoeksche Waard en dat moeten we koesteren, vindt de OHW. Onze stelling is: Wat we lokaal kunnen, doen 

we lokaal. Als OHW steunen we daarom het ‘Koop Lokaal’-initiatief en roepen we de gemeente, 

ondernemers en inwoners op om lokaal te kopen. 

Voor de gemeente zien we een bijzondere voorbeeldrol 

weggelegd en hebben we nog een aantal aanbevelingen:

•  Ga door met ‘Koop Lokaal’-acties in de  

Hoeksche Waard, ook na coronatijd.

• Geef zelf het goede voorbeeld.

•  Zet een doelstelling neer om als de gemeente 

tenminste 50% lokaal te kopen en publiceer  

de resultaten.

•  Geef lokale ondernemers een voorkeurspositie,  

waar mogelijk binnen de wettelijke kaders  

(zowel in beleid als in uitvoering).

•  Werk samen met lokale partners bij acties en 

subsidies gericht aan inwoners. Zoals voor 

zonnepanelen, huisisolatie, veilig wonen of  

andere projecten.

“Wat we 
lokaal 
kunnen,
doen we 
lokaal.”
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6. TANDJE ERBIJ IN DUURZAAMHEID EN CIRCULARITEIT

Duurzaamheid en circulariteit worden steeds belangrijkere thema’s. Vanuit en met gemeente Hoeksche 

Waard is al veel georganiseerd op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, maar OHW vindt dat er een 

tandje bij moet. Vanuit gemeente verwachten wij een sturende en coördinerende rol. OHW werkt graag mee 

aan de transitie, met een maximum rendement voor ondernemers en installatiebranche op ons eiland.

Om ondernemers maximaal bij te staan in de transitie, roept 

OHW de gemeente op om duurzaamheid zwaar te laten wegen 

in de portefeuilleverdeling en om dit meer dan nu samen met 

lokale ondernemers aan te pakken. Voor de nieuwe wethouder 

hebben we als OHW alvast de volgende aanbevelingen:

•  Ontwikkel een beleid als gemeente voor duurzaam & circulair 

inkopen en aanbesteden. En laat dit steeds zwaarder wegen bij 

beslissingen. Geef hierbij de voorkeur aan lokale ondernemers 

die aan de vereisten voldoen. OHW helpt graag mee om dit 

beleid te ontwikkelen en te ondersteunen.

•  Elke ondernemer die zonnepanelen of andere duurzame 

installaties wil plaatsen, moet deze ook kunnen aansluiten 

op het netwerk. Dus Hoeksche Waard breed en niet alleen 

op de locaties die voor Stedin makkelijk zijn te realiseren. 

Dit is zeker relevant voor ondernemers die hun energielabel C 

willen halen door de aanschaf van zonnepanelen.

•  De Hoeksche Waard streeft ernaar om in 2040 energieneutraal 

te zijn. Voor sommige is dit een forse uitdaging, voor 

anderen een enorme kans. Vanuit de gemeente verwachten 

wij een sturende en coördinerende rol. OHW wil hieraan 

meewerken, zodat onze ondernemers in de installatiebranche 

een optimaal rendement uit deze ambitie gaan behalen.

“Elke ondernemer die 
zonnepanelen of andere 

duurzame installaties wil 
plaatsen, moet deze 
ook kunnen aansluiten 

op het netwerk.”
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7. OOK OOG VOOR LOKAAL BELANG

OHW is altijd voorstander geweest van de eenwording van 

gemeente Hoeksche Waard. Ondanks deze belangrijke stap wil 

OHW het lokale belang van dorpskernen en bedrijventerreinen 

niet uit het oog verliezen. 

8. ZICHTBAARHEID ONDERNEMEND 
HOEKSCHE WAARD IN REGIOMARKETING

OHW pleit voor meer zichtbaarheid van ondernemend Hoeksche Waard. We pleiten er voor dat gemeente 

Hoeksche Waard in de profilering van de Hoeksche Waard ook het ondernemerschap mee neemt.

Geef meer aandacht aan het hoger opgeleid personeel wat hier te vinden is. 

Als belangenvereniging willen wij aandacht hebben voor 

lokale situaties. Kennis van de lokale cultuur en visie 

hierop zijn wat ons betreft onmisbaar. 

OHW en gemeente Hoeksche Waard trekken hier nu al 

gezamenlijk in op richting lokale ondernemers. 

Vanuit OHW is de wens om dit verder uit te breiden 

door meer lokale bijeenkomsten te organiseren. 

Van de gemeente verwachten we hiervoor medewerking 

en inzet van/ bijdrage in middelen.

Wij zijn blij dat de gemeente investeert in regiomarketing.

Graag zouden we zien dat hierin de Hoeksche Waard 

hierin als ondernemend en interessant voor ondernemers 

naar voren komt. Hiervoor enkele aanbevelingen:

 

•   Vermarkt de Hoeksche Waard als interessante 

vestigingsplaats voor ondernemers.

•   Noem hierin het grote arbeidspotentieel van goed 

opgeleide inwoners.

•   Benut de ideale ligging, de connectie met de 

Rotterdamse haven.

•   Benoem de goede digitale infrastructuur die er komt 

met glasvezel.

 

Kortom: we roepen de gemeente op om een wervend

verhaal over ondernemend Hoeksche Waard te maken.
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“Wij stimuleren 
onderling 
contact 
tussen 

ondernemers.”

“Breng een 
reëel en 

duidelijk beeld 
naar buiten 

over wat er op 
ons eiland te 
doen is.”

9. BEHOEFTE AAN BELEID 
EN CONCRETE PLANNEN 
RECREATIE EN TOERISME 

OHW behartigt de belangen van ondernemers, ook 

in recreatie en toerisme. We bemerken echter 

scepsis bij deze ondernemers, omdat er door de 

gemeente veel wordt gesproken over de lange 

termijn droom, terwijl er vandaag weinig ruimte is 

voor de ondernemers die nu vooruit willen.

We roepen de gemeente op om de lange termijnvisie 

om te zetten in een reëel en duidelijk beeld van de 

situatie vandaag en in concrete stappen voor de 

periode 2022-2026.
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WIE IS OHW? 

Onder het motto ‘Samen sterk’ zet Ondernemersvereniging Hoeksche Waard (OHW) zich in voor 

ondernemend Hoeksche Waard. We vertegenwoordigen officieel ruim 600 ondernemers, die samen 

goed zijn voor meer dan een kwart van de banen in de Hoeksche Waard. We behartigen 

echter de belangen van ruim 8.000 bedrijven. 

Wij geloven in verbindingen leggen en onderhouden, 

om zo de krachten te verenigen. Door te werken aan 

gezamenlijke doelen hebben we een betere ingang 

bij instanties en kunnen we Hoeksche Waardse 

ondernemersbelangen behartigen. 

Bestuur

Het bestuur van OHW bestaat uit een driehoofdig 

dagelijks bestuur en acht voorzitters van commissies, 

van waaruit de belangen worden behartigd. 

OHW bouwt aan een nog beter ondernemersklimaat 

in de Hoeksche Waard door goede contacten met 

gemeente Hoeksche Waard, (overheids)instellingen 

en andere belangenbehartigers in de regio.

Het dagelijks bestuur van OHW spreekt ieder 

kwartaal (leden van) het College van B&W over de 

ontwikkeling op hoofdlijnen, de communicatie, 

actuele zaken en vragen vanuit de achterban.

De commissies richten zich elk op een eigen 

deelgebied van de ondernemersbelangen en 

onderhouden contacten met de gemeente op 

ambtelijk en bestuurlijk niveau. 
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Daardoor is er de nodige diepgang in deze thema’s, 

zijn we een gesprekspartner van niveau en worden 

de ondernemersbelangen meegewogen in de 

besluitvorming. OHW onderhoudt daarnaast goede 

banden met Ondernemend Nederland (ONL), hierdoor 

hebben we ook toegang tot de landelijke politiek. 

 

Leden

We staan uiteraard voor de belangen van onze leden. 

Wie onze leden zijn, is terug te vinden op de website 

(www.o-hw.nl). Daarnaast hebben we ook de nodige 

partnerships met andere verenigingen en 

Bedrijveninvesteringszones.

Om in contact te blijven met onze leden, hebben we 

vooral veel informeel contact. We organiseren regelmatig 

momenten dat we elkaar kunnen ontmoeten. Zo 

stimuleren we het onderlinge contact tussen de leden 

door het organiseren van bijeenkomsten. Deze 

bijeenkomsten bestaan vaak uit een aangename mix 

van inhoud, netwerken en gezelligheid.

Tijdens de algemene ledenvergadering is er 

natuurlijk ook ruimte voor de inbreng van onze 

leden. Zo stellen zij het bestuur aan en geven ze 

feedback op onze plannen. Uiteraard hebben we 

een luisterend voor vragen, problemen en ervaringen 

van onze leden.

“Wij geloven in verbindingen 
leggen en onderhouden, om zo de 

krachten te verenigen.”

Ben je nog geen lid? 
Sluit je aan via o-hw.nl 



18

Samenwerking

Om het draagvlak binnen ondernemend Hoeksche Waard 

nog groter te maken heeft OHW een samenwerking 

met onder andere Bedrijveninvesteringszone 

De Hoogerwerf, Oké Binnenmaas en Startersnetwerk 

Hoeksche Waard. Hierdoor vertegenwoordigen wij 

inmiddels ruim 600 ondernemers. 

Momenteel zijn er ook gesprekken met andere 

businessclubs en belangenorganisaties binnen de 

Hoeksche Waard om te kijken of wij ook hun leden 

kunnen vertegenwoordigen. Ons doel is om medio 

2022 voor meer dan 1.000 ondernemers belangen 

te behartigen.

“We staan uiteraard voor de 
belangen van onze leden.”
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