
Economische Zaken 

Gemeente Woerden 



1) Doelstellingen op economisch gebied 

• Waarom doen we wat we doen? 

2) Werkwijze cluster EZ incl. financiële onderbouwing 

• Hoe realiseren wij onze doelstellingen?  

3) Staat van de lokale economie 

• Wat gaat er goed en wat kan er beter?  

4) Hoe gaan we met uitdagingen om? 

5) Wat komt er de komende collegeperiode op ons af? 

 

 

 

Inhoudsopgave 



We streven naar een Woerden waar mensen prettig wonen, werken en 

recreëren, waar verantwoord ondernemerschap kan bloeien, het milieu 

wordt gerespecteerd en de economie tegen een stootje kan in 

economisch moeilijker tijden. 

 

Beleidsdoel:  

Het onderhouden en verbeteren van het ondernemersklimaat en een goede 

voorzieningenstructuur. 

• (Digitale) Bereikbaarheid en ligging 

• Arbeidsmarkt 

• Fysieke ruimte 

• Woon- en leefklimaat 

• Gemeentelijke dienstverlening 

Doelstelling 
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Werkwijze cluster EZ : Samenwerking met POVW 

Bestuurlijk overleg 

Werkgelegen-
heid 

Ondernemers-
klimaat 

Infrastructuur Merk Woerden 

• Dienstverlening 
• Aanbestedings-

beleid 
• Kantorenleeg-

stand 
• Bedrijven-

terreinen 

 

• Aansluiting 
onderwijs - 
arbeidsmarkt 

• Stage- en 
leerplekken 

• Samenwerking 
Groene Hart 

• Statushouders 

 

• Verkeersvisie 
gemeente 
Woerden 

• Werkzaamheden 
infrastructuur 

 

• Recreatie en 
toerisme 

• Wonen en 
werken 

• Profilering 
gemeente 
Woerden 

 



Algemeen economisch 
beleid 

Binnenstad Woerden Werkt 

€ 80.000,- € 30.000,- € 40.000,- 

€ 50.000,- (EBU) € 3.500,- (intermediair + 
contributies) 

€ 25.000,- 
(Projecten) 

€ 7.000,- (Provada) € 5.000,- (website) 

€ 7.500,- (Contributies) 

€ 15.500,-  
 

€ 27.500,- € 10.000,- 

Werkwijze cluster EZ: Financiële mogelijkheden 



Staat van de lokale economie: Wat gaat goed? 



Staat van de lokale economie: Wat gaat goed? 



• Kwaliteit bedrijventerreinen onder druk 

• Relatief hoge kantorenleegstand 

• Toekomstbestendigheid buitengebied 

• Binnenstad heeft het moeilijk 

• Mismatch onderwijs – arbeidsmarkt (m.n. in techniek en zorg) 

 

Staat van de lokale economie: Wat kan beter / waar liggen de 

uitdagingen? 



 

Probleem 

1) De kwaliteit van enkele bedrijventerreinen is onvoldoende 

toekomstbestendig 

2) Onvoldoende ruimte voor de uitbreidingsvraag van het bedrijfsleven 

 

Aanpak 

Herstructureringsprogramma opgesteld waarmee het vestigingsklimaat 

kwantitatief en kwalitatief kan worden verbeterd.  

 Herstructurering leidt tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 

(functionele waarde, belevingswaarde en toekomstwaarde) 

 Herstructurering leidt tot 6 hectare schuifruimte  

 

Hoe gaan we met de uitdagingen om? 

 Kwaliteit bedrijventerreinen onder druk 



 

Uitdaging komende periode 

• Opstellen herstructureringsplannen per bedrijventerrein 

– Samenspel met belanghebbenden en creëren investeringsbudgetten 

 

• Locatieonderzoek voor de 6 hectare schuifruimte 

– Dubbele politieke dimensie gezien betrokkenheid gemeenteraad én 

provinciale staten 

Hoe gaan we met de uitdagingen om? 

 Kwaliteit bedrijventerreinen onder druk 



 

Probleem 

Kantorenleegstand zorgt voor inefficiënt ruimtegebruik en verloedering. 

 

Aanpak 

Ontwikkelingsvisie Middelland opgesteld 

- Transformatiemogelijkheden (noord) 

- Afgebakend werkgebied (zuid) 

 

Uitdaging komende periode 

Focus behouden op zowel Middelland Noord als Zuid  

- Groot werkgelegenheidspotentieel 

- Overhevelen functiegebruik bij transformaties 

 

 

Hoe gaan we met de uitdagingen om? 

 Relatief hoge kantorenleegstand 



 

Probleem 

Complexiteit van ondernemen in het buitengebied 

 

Aanpak 

• Basisvoorzieningen verbeteren  

– Internet in het buitengebied 

• Alternatieve teelt/ verdienmodellen  

– Cranberry, lisdodde en recreatie / toerisme 

 

Uitdaging komende periode 

LTO/ agrariërs betrekken bij opstellen nieuw EAP  formuleren acties voor 
buitengebied 

  

Hoe gaan we met de uitdagingen om? 

 Toekomstbestendigheid buitengebied 



 

Probleem 

Economische zelfredzaamheid onder druk 

 

Aanpak 

Onderscheidend vermogen benutten door:  

- intensieve samenwerking; 

- unique selling points; 

- lange termijnvisie. 

 

Uitdaging komende periode 

Overeenstemming binnenstadsvisie, uitwerken actieplan, toekomstbestendig 

winkelbestand realiseren 

Hoe gaan we met de uitdagingen om? 

 Binnenstad heeft het moeilijk 



 

Probleem 

Uitstroom scholen komt niet overeen met marktvraag  remt groeipotentie 

lokale bedrijven (techniek en zorg) 

 

Aanpak 

Verleggen (hoofd)doelstelling programma Woerden Werkt! 

 

Uitdaging komende periode 

- Opzetten techniekvakschool (i.s.m. WTT); 

- CIV Smart Technology (promotie en field labs); 

- Regionale samenwerking op aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt (EBU/ 

U10, Groene Hart Werkt!). 

Hoe gaan we met de uitdagingen om? 

 Mismatch onderwijs - arbeidsmarkt 



• Toekomstbestendigheid lokale bedrijfsleven (inclusief verduurzaming) 

 

• Wonen versus werken? 

 

• Onderwijs – arbeidsmarkt 

 

• (Digitale) Infrastructuur 

 

 

 

Grote thema’s voor de komende periode 



• Wonen versus werken? 

• (Digitale) Infrastructuur 

• Duurzaamheid 

 

 

 

Grote thema’s voor de komende periode 


