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Samenvatting:
Wij stellen de raad voor het Economisch actieplan 2019-2022 vast te stellen met bijbehorende
financiering zoals vastgesteld binnen het bestaande kader van de begroting. Het geeft invulling aan
het huidig coalitieprogramma. Het belangrijkste gevolg van het pakken van de gemeentelijke rol ter
versterking van de lokale economie, in samenwerking met het lokaal gevestigde bedrijfsleven, is een
florerend bedrijfsleven dat beschikt over vitale werklocaties en een vitale arbeidsmarkt.
Gevraagd besluit:
1. Het Economisch Actieplan 2019-2022 (19.085987) vast te stellen.
2. Het Economische actieplan 2015 e.v. (15R.00360) en de Update Economisch Actieplan ‘de
kloppende economie’ 2016 e.v. (16R.00762) in te trekken.
Inleiding
Uw raad is op 16 oktober 2018 geïnformeerd (18R.00542) over het opstellen van het Economisch
Actieplan 2019-2022 (hierna: EAP). Op 28 mei 2019 is uw raad geïnformeerd over de planning van
het EAP (19R.00450). Het voorliggend EAP 2019-2022 is opgesteld in nauwe samenwerking met
het Platform Ondernemers Verenigingen Woerden (POVW). Het coalitieakkoord 2018-2022 en de
ondernemersvisie Woerden 2030 (17.013785) van het POVW vormen belangrijke bouwstenen. Dit is
de toekomstvisie van de ondernemersverenigingen. Tevens is het EAP besproken met de Land- en
Tuinbouw Organisatie (LTO) en met Bouwpatroons Woerden. Hun reactie is meegenomen.

Participatieproces
Hoe is dit voorstel tot stand gekomen
Samenwerking met het POVW
Het EAP 2019-2022 is in samenspraak met het POVW opgesteld. De samenwerking tussen
gemeente en POVW heeft als doel om de economische agenda samen actueel te houden en
prioritering aan acties te geven. Het POVW heeft een EAP werkgroep opgericht die specifiek input
heeft geleverd. Tevens is het concept EAP twee keer besproken tijdens het reguliere overleg van het
POVW met de gemeente. In aanwezigheid van de EZ wethouders heeft POVW haar akkoord
gegeven op voorliggend EAP 2019-2022.
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Brede participatie van bedrijfsleven
Aangezien het POVW niet alle Woerdense ondernemers vertegenwoordigd, is op de nationale ‘’Dag
van de Ondernemer’’ -16 november 2018- een inloopmiddag georganiseerd voor alle Woerdense
ondernemers als een brede participatiebijeenkomst. De aandachtspunten van deze ondernemers
komen overeen met de eerder aangedragen punten door het POVW. Dit zijn met name: een goed
ondernemersklimaat, vitale woon –en werkgebieden, goede infrastructuur en bereikbaarheid.
LTO en Bouwpatroons
Het concept EAP is gedeeld met de LTO. Er zijn gesprekken gevoerd met LTO in januari en juli
2019. Ook is Bouwpatroons Woerden in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op het EAP.
Zij hebben aangegeven alle vertrouwen te hebben in het POVW om goede input te geven.
Wat willen we bereiken?

De gemeente Woerden wil de lokale economie stimuleren en faciliteren. De belangrijkste
economische beleidsdoelen zijn:
1) Kwalitatief goede en toekomstbestendige werklocaties voor bedrijven;
2) Op peil houden en mogelijk versterken van het voorzieningenniveau in de binnenstad
en kleine kernen;
3) Dienstverlening aan het Woerdense bedrijfsleven verbeteren;
4) Stimuleren van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan het EAP 2019-2022.
Argumenten
1.1 Actualisatie nodig van verouderd EAP 2015 e.v.
Het voorgaande EAP 2015 e.v. is verouderd en actualisatie is nodig. Met de oprichting van het
POVW in 2016 is de samenwerking met het lokaal gevestigde bedrijfsleven in de gemeente
Woerden geïntensiveerd en verbeterd. We blijven inzetten op verdere verbetering. Het EAP heeft nu
een grote mate van flexibiliteit om goed te kunnen inspelen op actuele economische ontwikkelingen
en trends die verder in de toekomst liggen, zo kijken we met de ondernemers vooruit naar 2030.
1.2 Versterking lokale economie
Versterking van de lokale economie, aandacht voor duurzaamheid, toekomstbestendigheid (van o.a.
het buitengebied en ondernemen en werkgelegenheid in de dorpen) en ruimte voor groei voor
bedrijven zijn speerpunten van de raad, voortkomend uit het coalitieakkoord en uitgewerkt in de
programmabegroting. Uit het coalitieakkoord: “In Woerden is er al langere tijd behoefte aan een
uitbreiding van de ruimte voor bedrijven, om de bedrijven die nu in Woerden gevestigd zijn de
gelegenheid te bieden door te kunnen groeien op kwalitatief goede bedrijventerreinen.”
Belangrijke acties in het EAP voor het realiseren hiervan zijn de herstructureringsplannen en de
acties voor het realiseren van 6 tot 9 hectare schuifruimte voor bedrijven.
1.3 Goede samenwerking met het POVW: samen verder de toekomst in kijken, naar 2030
De samenwerking met het POVW is verbeterd in de afgelopen periode en de blijvende inzet op een
sterke samenwerking levert vruchten op ter versterking van de lokale economie.
Het POVW heeft haar Ondernemersvisie 2030 als input voor het EAP meegegeven met een doorkijk
tot 2030. POVW wenst dat de gemeente zorg draagt voor de pijlers hierin benoemd. De acties
benodigd vanuit de Ondernemersvisie zijn echter niet alleen in het EAP te beleggen, maar ook
elders in de organisatie van de gemeente, zoals bij het programma Energietransitie als het gaat om
duurzaamheid; de uitwerking van de Verkeersvisie als het gaat om de ontsluiting van werklocaties;
en de woonvisie als het gaat om een aantrekkelijk woonklimaat. Hierin is tevens een actie
opgenomen ten aanzien van arbeidsmigranten. Het EAP bevat alleen de acties die vanuit het cluster
Economisch zaken uitgevoerd worden. Het EAP kent mede op aanraden van het POVW een grote
mate van flexibiliteit, om goed in te spelen op actuele economische ontwikkelingen en trends. We
stellen samen met het POVW de acties jaarlijks vast. De acties worden dan ook jaarlijks concreet en
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smart gemaakt. Zo stellen we de acties voor de arbeidsmarkt gezamenlijk op na de herijking van het
arbeidsmarktbeleid; de acties voor de binnenstad worden gezamenlijk met alle stakeholders in een
apart traject voor de binnenstad in de vestingraad plus opgesteld.
1.4 Aandacht voor het buitengebied en de agrarische sector
Het concept EAP is gedeeld met de LTO. Er zijn gesprekken gevoerd met LTO in januari en juli
2019. Het aandachtspunt “ Herbestemming vrijkomende agrarische bebouwing moet worden
mogelijk gemaakt “ is opgenomen als actie in het EAP.
o
Herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing moet worden mogelijk gemaakt
(sterke raakvlakken met de ‘ruimte voor ruimte’-regeling). Gezien het tekort aan ruimte op
alle vlakken (wonen, recreëren en werken) is onbenut potentieel op het vlak van
leegstaande agrarische bebouwing mogelijk te benutten. Samen met het cluster wonen wil
het cluster economische zaken onderzoeken of het mogelijk is om deze leegstaande
bebouwing op een andere manier te benutten.
Daarnaast zijn er aandachtspunten genoemd door LTO die niet door het cluster Economische
zaken, maar mogelijk elders kunnen worden opgepakt, zoals:
o
Bodemdalingsproblematiek en het effect op het boerenbedrijf.
Gemeente heeft een Regiodeal Bodemdaling
o
Claims op landbouwgrond voor waterberging (HDSR-Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden) en alternatieve vormen van energieopwekking (energietransitie)
Het cluster duurzaamheid houdt zich bezig met energietransitie en daaruit voortkomende
claims op landbouwgrond. De HDSR is eerst verantwoordelijke voor eventuele claims op
landbouwgrond voortkomend uit de wens om waterbergingsgebieden te realiseren.
o
Problemen met ruilverkaveling als gevolg van starre bestemmingsplannen
(bestemmingsplannen laten geen nieuwe bedrijfslocaties toe)
Deze problematiek is erg casus-afhankelijk en zal van geval tot geval moeten worden
bezien bij het cluster ruimtelijke ontwikkeling.
o
Slechte infrastructurele ontsluiting bij o.a.de Mijzijde op de Van Teylingenweg (dit vormt
onderdeel van regionaal project Veenweide in beweging) en de Kromwijkerdijk (dit vormt
onderdeel van de uitwerking ‘strategienota Verkeersvisie’ in een verkeersmaatregelenplan).
o
Boerenbedrijven kunnen relatief veel energie leveren. Het is nu echter lastig om terug te
leveren op het net. Het huidige net kan dit niet aan/ energiebedrijven werken niet mee. LTO
merkt tevens op dat zij de voorkeur geven aan windmolens boven zonneweiden.
Dit vormt onderdeel van bespreking in het cluster duurzaamheid van de gemeente.
Het cluster Economische zaken blijft in gesprek met LTO over de genoemde aandachtspunten.
Kanttekeningen, risico’s en alternatieven
1.1 Het EAP bevat acties die zijn uit te voeren door de afdeling EZ
Ondernemers zien de gemeente doorgaans als één gemeente. Ze verwachten dat de afdeling EZ
acteert op alle beleidsterreinen, bijvoorbeeld op hun speerpunt bereikbaarheid van werklocaties.
Dit vergt een zorgvuldig verwachtingenmanagement van beide kanten. De gemeente zet hiervoor in
op EZ-accountmanagement.
1.2 Economische crisis
Een omvangrijke economische crisis ligt buiten de directe invloedssfeer van de gemeente.
Bewezen is dat een sterk geworteld lokaal MKB bedrijfsleven minder gevoelig is voor dergelijke
economische conjunctuurschommelingen. Woerden prijst zich gelukkig met een sterk lokaal
gebonden en goed georganiseerd MKB. Derhalve is een voortzetting van de ingezette beleidskoers
in samenwerking met het bedrijfsleven van essentieel belang.
1.3 Regionale samenwerking steeds belangrijker
De Utrechtse U10 regio (en samen met Utrecht-west vormt het de U16) is een van de topregio’s
(meest competitieve) van Europa. Onderwerpen als duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkelingen en
mobiliteit vergen een regionale aanpak. Dat kan de gemeente niet alleen. Voor uitvoering van het
EAP is samenwerking in regionaal verband vanzelfsprekend, ook in Groene Hart verband.
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Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit
De kosten passen binnen het bestaande kader. Hier wordt niet op bezuinigd bij de begroting 2020.
Voor de uitvoering van het Economisch actieplan is budget gereserveerd. In het EAP 2019-2022
(bijlage1) is een financiële tabel opgenomen die een uitsplitsing geeft van het budget gereserveerd
voor de uitvoering van het economisch actieplan.
Communicatie
Het raadsbesluit wordt gecommuniceerd via een persbericht. Het POVW is betrokken bij het gehele
proces tot en met besluitvorming en wordt aldus op de hoogte gehouden. Tevens communiceren we
met de LTO.
Vervolgproces
Na vaststelling van het Economisch actieplan 2019-2022 volgt de uitvoering ervan. De uitvoering
vindt plaats in samenwerking met het POVW. We stellen jaarlijks samen met het POVW de acties
vast. De acties worden dan ook jaarlijks concreet en smart gemaakt. Uw raad wordt hierover jaarlijks
geïnformeerd.
Bevoegdheid raad:
Artikel 108, in samenhang gelezen met artikel 147, van de Gemeentewet.
Bijlage:
-

Economisch actieplan 2019-2022 (19.085987)

De indiener:

College van burgemeester en wethouders
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