
Beantwoording reactie n.a.v. inspraak (Z22/051669 D/23/090850) 

op concept Economisch Actieplan 2022-2026 (versie Januari 2023) 
 
Reactie uit Inspraak  
Hierbij enige overwegingen n.a.v. het lezen van het in hoofde genoemde concept rapport.  
Woerden en omgeving is een sterk agrarische omgeving. 
Er is een sterke economische activiteit met sterke productieketens rond melk en kaas productie.  
Tevens voorziet het in vlees productie, en handel. 
Ik mis een lange termijn visie op grote veranderingen in deze economische activiteiten 
Beantwoording:  
De grote veranderingen waar u op doelt vragen inderdaad om een samenhangende aanpak. 
Voor de transitie in het landelijk gebied heeft de gemeente in haar Collegewerkprogramma 
opgenomen dat gewerkt gaat worden aan een Plattelandsagenda (opstellen Startnotitie in 2023).   
 
Immers er komt een grote transitie in de productie van eiwitten.  Veranderingen van traditionele 
veehouderij  richting alternatieven: insecten, fermentatie met schimmels en direct plantaardig. 
Woerden kan daar op inspoelen. De kennis die er is in Nederland, mn Wageningen kan lokaal in 
Woerden worden ingezet voor productie op industriële schaal.  
Woerden kan hierop inspelen met opleiding en werkplaatsen op beroepsniveau.  
Starten op kleine schaal, maar aangestuurd door bestaande werkgevers, onderwijsinstellingen en 
Gemeente. (Vergelijk investering in duurzame industrie door oliemaatschappijen) Een goede 
mogelijkheid is dit te combineren met het bestaande kaaspakhuis.  
Tevens promotie van de stad als innovator. 
Beantwoording: We maken dankbaar gebruik van de aanwezige kennisbronnen en ondersteunen 
initiatieven in Woerden zoals het Veenweiden Innovatiecentrum (www.veenweiden.nl). Ook nemen 
we zelf initiatief en nemen deel aan regionale samenwerkingsverbanden, zoals U10 (samenwerkende 
gemeenten in Regio Utrecht https://www.utrecht10.nl/) en Groene Hart Werkt (circulaire economie 
https://groenehartwerkt.nl/). 
 
Woerden ligt centraal. Met beperkte bereik van huidige elektrisch autos, kan heel Nederland goed 
wordt bereikt. Woerden kan hierop beter inspelen door zorg te dragen voor voldoende elektrische 
laadpalen. Het laat tot op heden te wensen open en er is zeker nog geen promotie van de stad 
vanwege goede bereikbaarheid.. Nieuwe wijken zoals rond het station, moeten ook van dit soort 
goede faciliteiten hebben voor auto’s. Voordeel beter uitbuiten van combinatie OV en elektrisch 
vervoer is een unfair advantage voor de stad. 
Beantwoording: Actiepunt ’Uitwerken laadvisie om elektrisch vervoer te stimuleren’ is opgenomen 
in het Economisch Actieplan 2022-2026. De gemeente zet volop in op stimulering van fietsgebruik.  
 
Het station van Woerden heeft een onbeduidende plaats in de planning van de NS. 
Woerden moet veel beter op de kaart worden gezet, met een sterke lobby. 
Woerden moet een intercity station worden. 
Beantwoording: We onderschrijven het belang van station Woerden en de positionering ervan. De 
gemeente werkt aan gebiedsgerichte aanpak ‘Stationsgebied’, hierin wordt het meegenomen.  
Zie ook :  https://www.svp-svp.nl/projecten/stationsgebied-de-poort-van-woerden.  
 
Woerden is nog geen digitale stad.Het beleid moet erop gericht zijn dat iedere site (woning bedrif) 
direct toegang heeft tot snel internet (glasvezel). ONAFHANKELIJK van de keuze van een provider ! 
Beantwoording: Het beleid om alle woningen en bedrijven te kunnen aansluiten op glasvezel is in 
uitvoering.  
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