
Besluitvorming Dutch Fresh Port – mobiliteit en leefbaarheid 
 
Wat is Dutch Fresh Port? 
Dutch Fresh Port is het merk waaronder de ondernemers op de bedrijventerreinen BT-Oost, 
Verenambacht en Nieuw Reijerwaard actief zijn en samenwerken.  
 
Waaraan werken de ondernemers op Dutch Fresh Port samen? 
Samen werken ze aan economische ontwikkeling, werkgelegenheid, onderwijs, innovatie, 
bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast is iedere ondernemer uiteraard zelf 
verantwoordelijk voor zijn eigen bedrijfsvoering. 
 
Wie bestuurt Dutch Fresh Port? 
De stuurgroep Dutch Fresh Port bepaalt de koers. Deze stuurgroep bestaat uit bestuurders van 
overheden (gedeputeerde van Zuid-Holland, wethouders van de gemeenten Ridderkerk, 
Barendrecht, Rotterdam) en ondernemers(vereniging). Het voorzitterschap wisselt. Daarnaast is er 
een gebiedsteam die uitvoering geeft aan de bestuurlijke afspraken. 
 
Wat zijn de verantwoordelijkheden van de stuurgroep Dutch Fresh Port? 
De leden van de stuurgroep zijn verantwoordelijk voor het gezamenlijk nemen van besluiten. Ook 
bepalen zij hoeveel geld aan welke thema’s mag worden besteed. Wanneer de stuurgroep een 
besluit neemt dat verder gaat dan waarover ze zelf mag besluiten (bijvoorbeeld over geld), brengen 
de leden dit besluit in als advies aan hun achterban: de colleges en raden van de betrokken 
gemeenten. 
 
Wat zijn de belangrijkste onderwerpen voor de stuurgroep Dutch Fresh Port? 
Om Dutch Fresh Port verder te ontwikkelen, hebben de betrokken partijen voor een periode van in 
ieder geval 3 jaar bestuurlijke afspraken gemaakt. In aansturing zet de stuurgroep de koers uit op 
negen thema’s, ook wel ‘bouwstenen’ genoemd: 
1. Dutch Fresh Port Werkt! 
2. Techniek talent benadering jongeren 
3. Campusontwikkeling (innovatie hub) 
4. Ruimte voor startups/scale-ups en doorbraaktechnologie 
5. Duurzaamheid 
6. Het merk Dutch Fresh Port 
7. Bereikbaarheid en leefbaarheid 
8. Parkmanagement 
9. Governance en monitoring clusterkracht 
 
Hoe komt de stuurgroep Dutch Fresh Port aan zijn informatie? 
Hiervoor is het gebiedsteam Dutch Fresh Port in het leven geroepen. Dit team bestaat uit 
ambtenaren van de betrokken overheden, ondernemers én en een manager Leefbaarheid (die is 
ingehuurd door Dutch Fresh Port als de belangenbehartiger van de omwonenden). Het gebiedsteam 
bereidt binnen de kaders van de bestuurlijke afspraken de besprekingen van de stuurgroep voor, 
stelt jaarplannen op en monitort de voortgang van de uitvoering van besluiten. Ook zoekt het 
gebiedsteam naar subsidiemogelijkheden. 
 
 
Wat is de taak van de manager Leefbaarheid binnen het gebiedsteam Dutch Fresh Port? 
De thema’s bereikbaarheid en leefbaarheid gaan de omwonenden van BT-Oost, Verenambacht en 
Nieuw Reijerwaard direct aan. De manager Leefbaarheid is het aanspreekpunt voor de bewoners. Ze 
zoekt de bewoners actief op en praat hen bij over onderzoeken, plannen en vervolgstappen. 



Andersom brengt ze de belangen van bewoners in bij de overleggen van het gebiedsteam. Ze denkt 
oplossingsgericht mee als omwonenden vragen of zorgen hebben over actuele ontwikkelingen en 
zorgt voor verbinding tussen bewoners en het gebiedsteam Dutch Fresh Port. 
 
Heeft de manager Leefbaarheid als aanspreekpunt van de omwonenden invloed op de besluiten 
die de stuurgroep Dutch Fresh Port neemt? 
De manager Leefbaarheid geeft de essentie van de gesprekken die ze met bewoners voert door aan 
de stuurgroep. De leden van de stuurgroep bespreken deze en wegen de belangen van de bewoners 
nadrukkelijk mee in de besluitvorming.  
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