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Samenvatting 
Wij stellen de raad voor het Economisch Actieplan 2022-2026 vast te stellen. Het geeft invulling aan het huidig 
Bestuursakkoord 2022-2026 en collegewerkprogramma, waarin staat opgenomen: "Samen met Ondernemend Woerden 
vernieuwen we de economische visie, met uitgangspunt brede welvaartsontwikkeling, en het Economisch Actieplan". 
Voor de aanpak en procesplanning heeft het college een startnotitie opgesteld en gedeeld met uw raad middels een 
raadsinformatiebrief (Z/22/051671 / D/22/074559). Het belangrijkste gevolg van het doorpakken van de gemeentelijke rol 
ter versterking van de lokale economie middels het Economisch Actieplan, is een verdiepende samenwerking (overheid - 
ondernemers - samenleving) voor brede welvaartontwikkeling, om flexibel te kunnen inspelen op de economische 
vraagstukken in een snel veranderende samenleving. Alsook een gezamenlijke focus op het blijvend en 
toekomstbestendig beschikken over vitale werklocaties en een vitale arbeidsmarkt, met een doorkijk tot 2030 en 2040.  
 
   
 
Gevraagd besluit 

Het Economisch Actieplan 2022-2026 vast te stellen. 
 
 
   
 
Inleiding 
Uw raad is op 4 oktober 2022 geïnformeerd met de Startnotitie (Z/22/051671 / D/22/074559) over het proces en de 
planning van het opstellen van het Economisch Actieplan 2022-2026. 
Het Economisch Actieplan 2019-2022 dat het vorige college samen met Ondernemend Woerden (toen nog POVW 
geheten) heeft opgesteld geven we hiermee vervolg. De ambities van het huidige college (Bestuursakkoord en 
collegewerkprogramma) en de Ondernemersvisie Woerden 2030 (met update in 2021) van Ondernemend Woerden 
liggen aan de basis van dit Economisch Actieplan.  
Samen met Ondernemend Woerden vernieuwen we de economische visie, met uitgangspunt brede 
welvaartsontwikkeling, en het actieplan om flexibel te kunnen inspelen op de economische vraagstukken in een snel 
veranderende samenleving. Dit draagt bij aan een dynamische en toekomstbestendige vitale lokale economie. Met dit 
Economisch Actieplan 2022-2026 verdiepen we het samenspel van overheid, ondernemersverenigingen en 
samenleving, voor brede welvaartsontwikkeling in de komende coalitieperiode met doorkijk tot 2030 en 2040.  
 
   
 
Participatieproces 
Samenwerking met Ondernemend Woerden  
Het Economisch Actieplan 2022-2026 is in samenspraak met Ondernemend Woerden opgesteld. Sinds de oprichting van 



de overkoepelde ondernemersvereniging Ondernemend Woerden (OW) in 2016 (toen POVW geheten) is een actieve 
samenwerking met de gemeente ontstaan. Ondernemend Woerden treedt op als spreekbuis voor ondernemers uit 
Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. Elke collegeperiode worden er werkafspraken gemaakt tussen College van 
B&W en de overkoepelende ondernemersvereniging Ondernemend Woerden. Deze afspraken worden vastgelegd in het 
Economisch Actieplan (EAP) en richten zich op de actieve samenwerking tussen gemeente en ondernemers om de lokale 
economie te versterken. Ondernemend Woerden heeft in 2021 zogeheten commissies opgericht om het samenspel te 
verdiepen op de thema’s arbeidsmarkt, ruimtelijke ordening (RO), duurzaamheid en infrastructuur. Met de vernieuwde 
visie en dit Economisch Actieplan 2022-2026 verdiepen we de samenwerking voor brede welvaartsontwikkeling de 
komende coalitieperiode met doorkijk tot 2030 en 2040.   
Ondernemend Woerden is proactief betrokken en heeft reactie gegeven op conceptversie december 2022. De reactie van 
Ondernemend Woerden is verwerkt in het voorliggend Eindconcept. Zie 'Beantwoording reactie Ondernemend Woerden 
op concept Economisch Actieplan 2022-2026' in de bijlage (Z/22/051669 D/23/086407). De vernieuwde visie en het 
actieplan geeft een verdieping aan het samenspel tussen ondernemers(verenigingen), overheid en samenleving.   
 
Inspraak / participatie  
De wijze van participatie is volgens MEE praten. Inwoners en partners geven hun meningen, ervaringen en ideeën over 
een plan/project. Het besluit en de uitvoering blijft bij de gemeente.  
De conceptversie januari 'Economisch Actieplan 2022-2026' is ter inspraak gelegd (4 weken) door publicatie in het 
Kontakt en bekendmaking op de gemeentelijke website van het ter inspraak voorliggende Eindconcept 'Economisch 
Actieplan 2022-2026'. De reacties op het Economisch Actieplan worden meegenomen bij de raadsbehandeling ter 
vaststelling.   
  
 
   
 
Wat willen we bereiken 
De vernieuwde visie en het actieplan geeft een verdieping aan de samenwerking die de gemeente heeft met 
Ondernemend Woerden. Samen werken we aan oplossingen voor de actuele maatschappelijke vraagstukken, opgaven 
en uitdagingen, zoals de economische impact van crisis, de overgang naar een klimaat-neutrale, circulaire samenleving 
en een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Een sterke lokale economie is van essentieel belang voor een 
aantrekkelijke leefomgeving. De gemeente Woerden wil de lokale economie stimuleren en faciliteren. 
Woerden zet in op een toekomstbestendige en vitale lokale economie, daarbij hoort: 
• een goede balans tussen wonen, werken en recreëren; -en 
• het op peil houden van de werkgelegenheid, evenredig aan groei aantal inwoners. 
Kortom: met als uitgangspunt ‘(ondernemen voor) brede welvaartsontwikkeling’ blijft Woerden zich inzetten samen met 
Ondernemend Woerden voor de lokale economie en verdiepen we het samenspel tussen ondernemers(verenigingen), 
overheid en samenleving. 
  
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
We geven uitvoering aan het Economisch Actieplan 2022-2026. Dit doen wij samen met Ondernemend Woerden en 
andere partners (en regio en provincie) specifiek op de acties vitale arbeidsmarkt, toekomstbestendige werklocaties, 
duurzaamheid, infrastructuur en binnenstad en overige voorzieningencentra in de dorpscentra en wijken.  
  
 
   
 
Argumenten 
1.1 Toegankelijke dienstverlening en flexibel inspelen op (economische) veranderingen  
Ondernemers zien de gemeente doorgaans als één gemeente en dienstverlening aan ondernemers dient toegankelijk te 
zijn. De dienstverlening van de gemeente is hierop in te richten. Korte lijnen vanuit het gemeentelijk bestuur en de 
ondernemers zijn van belang. De gemeente zet hiervoor in op EZ-accountmanagement en samenwerking met 
Ondernemend Woerden. Het team Economische Zaken vormt de verbindende schakel tussen ondernemers en de 
gemeente. Dit Economisch Actieplan 2022-2026 biedt de kans om verdiepend samen te werken met ondernemers op de 
thema´s arbeidsmarkt, werklocaties, duurzaamheid en bereikbaarheid/infrastructuur. Zo kunnen we actuele economische 
ontwikkelingen met elkaar bespreken en de nodige acties oppakken en uitvoeren. We blijven continu werken aan 
toegankelijke dienstverlening en het flexibel kunnen inspelen op (economische) veranderingen.  
 
1.2 Brede welvaartsontwikkeling  
Digitalisering, ambities op duurzaamheid, de transitie naar een circulaire economie en de ambitie om te komen tot een 
gezonde en inclusieve samenleving zorgen voor een drastische verandering van de structuur van onze economie. De 



gemeente Woerden zet zich in om die transitie te ondersteunen en waar mogelijk te versnellen ten behoeve van brede 
welvaartsontwikkeling.  
Aangezien ´niet alles overal kan´, kijken we op maat welke economische activiteiten we wel faciliteren en 
stimuleren. Woerden zal middels het Economisch Actieplan 2022-2026 gezamenlijk optreden met ondernemers, 
maatschappelijke organisaties, onderwijs, overheden en samenleving. 
 
1.3 Balans wonen, werken en recreatie  
Het Economisch Actieplan geeft invulling aan de opgave ´Werken´ ofwel werklocaties. Van belang is dat de ontwikkeling 
van de werkgelegenheid en werklocaties gelijke tred houdt met de groei van het aantal inwoners en 
recreatiemogelijkheden. De opgave ´Wonen´ is opgenomen in de woonvisie. Voor ´Recreatie´ wordt een aparte agenda 
opgesteld.  
  
  
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
1.1 Landelijk stikstofproblematiek en energie netcongestie  
Actueel is de landelijke problematiek rondom stikstof en energie netcongestie. Dit kan een verstorende en vertragende 
werking hebben op de ruimtelijke procedure en realisatie van nieuwe woon /en 
werklocaties. De gemeente ziet dit als een punt van aandacht en een risico voor alle projecten. 
   
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 (samen met Utrecht-west gemeenten vertegenwoordigt  de U10 inmiddels 16 gemeenten) 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 Economisch Actieplan 
is samenwerking in regionaal verband vanzelfsprekend, ook in Groene Hart verband.   
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
Geen financiële gevolgen. Financiering zoals vastgesteld binnen het bestaande kader van de begroting. 
 
   
 
Communicatie 
Voor besluitvorming is over het Eindconcept Economisch Actieplan gecommuniceerd door participatie Ondernemend 
Woerden en brede inspraak via het gemeentelijk blad het Kontakt en de gemeente website. Over besluitvorming zal met 
participanten rechtstreeks worden gecommuniceerd. 
 
   
 
Vervolgproces 
Het Economisch Actieplan 2022-2026 ligt ter vaststelling voor aan de raad.  
Het college is bereid om op een politieke avond toelichting te geven (themabijeenkomst) op het Economisch Actieplan 
2022-2026.  
Na vaststelling van het Economisch Actieplan 2022-2026 volgt de uitvoering ervan. De uitvoering vindt plaats in 
samenwerking met Ondernemend Woerden en andere organisaties, verdiepend op de thema's werklocaties, 
arbeidsmarkt, duurzaamheid en infrastructuur/bereikbaarheid. We geven op flexibele wijze uitvoering aan de nodige 
acties, die we samen blijven prioriteren en evalueren. Uw raad wordt hierover jaarlijks geïnformeerd.  
 
  
 
   
 



Bevoegdheid raad 
Artikel 108, in samenhang gelezen met artikel 147, van de Gemeentewet.  
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