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Inleiding 
De economische visie met bijbehorend Economisch Actieplan (EAP) is voor het college een concrete manier om te laten 
zien wat zij ambieert voor de lokale economie en haar ondernemers; waar het college zich voor gaat inzetten. Andersom 
is het voor ondernemersverenigingen de manier om hun leden te laten zien wat zij doen ter stimulering van het lokale 
economie en het ondernemersklimaat. Het huidige Economische Actieplan 2019-2022 loopt af bij het aantreden van een 
nieuw college. Het huidige college wenst de Economische visie en bijbehorend actieplan te vernieuwen. Voor het 
opstellen ervan is bijgevoegde Startnotitie opgesteld.  

Kernboodschap 
Het huidige Economische Actieplan 2019-2022 loopt af bij het aantreden van een nieuw college. Het huidige college 
wenst de economische visie en bijbehorend actieplan (EAP) te vernieuwen. Voor het opstellen van een vernieuwde visie 
en EAP is bijgevoegde Startnotitie opgesteld.  

Financiën 
-Dekking kosten 'opstellen Economische visie met bijbehorend actieplan' uit regulier (jaarlijks) EZ budget (2022/ 2023)

Vervolg 
- Participatie wordt georganiseerd: Ondernemend Woerden is actief betrokken.
De manier waarop we willen participeren is: MEEpraten: Inwoners en partners geven hun meningen, ervaringen en

ideeën over een plan/project. Het besluit en de uitvoering blijft bij de initiatiefnemer/ gemeente. 
- Het College stelt het Eindconcept vast in december 2022 / januari 2023 en stuurt deze (uiterlijk 31 januari) door naar de
raad.



- De raadsbehandeling volgt in Q1 2023. De raad stelt het vernieuwde Economisch Actieplan 2022-2026 vast in Q1 2023.

Bijlagen 
- Startnotitie 'Economische visie & Economisch Actieplan 2022-2026'



Startnotitie 
Economische visie & Economisch Actieplan 2022-2026 

Beleidsproduct: Economische visie & Economisch Actieplan 2022-2026 

Ambtelijk opdrachtgever:  Teammanager Ruimtelijke plannen 

Bestuurlijk opdrachtgever:  het college van B&W, vertegenwoordigd door Jacques 

Rozendaal, wethouder Economische Zaken 

Beleidsmedewerker: cluster Economische zaken 

Inhoud: 

1. Aanleiding en huidige situatie

2. Gewenste situatie en urgentie

3. Beleidsopdracht

4. Draagvlak en risico’s

5. Globale aanpak

6. Organisatie

7. Kosten, baten en dekking

8. Vervolgstappen



Deze startnotitie is goedgekeurd door: 

Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Beleidsmedewerker: 

Jacques Rozendaal 
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1. Aanleiding en huidige situatie
De economische visie met bijbehorend Economisch Actieplan is voor het college een concrete
manier om te laten zien wat zij ambieert voor de lokale economie en haar ondernemers; waar
het college zich voor gaat inzetten. Andersom is het voor ondernemersverenigingen de
manier om hun leden te laten zien wat zij doen ter stimulering van het lokale economie en het
ondernemersklimaat.
Het huidig Economisch Actieplan 2019-2022 loopt af bij het aantreden van een nieuw College.
Het huidige College heeft in haar Bestuursakkoord opgenomen: “Samen met Ondernemend
Woerden vernieuwen we de economische visie en bijbehorend actieplan. Uitgangspunt van
deze visie is brede welvaartsontwikkeling.”
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. De samenwerking
voor dit Economisch Actieplan is georganiseerd binnen werkgroepen rond de thema’s:

1. Ruimtelijke Ordening – Opgave werklocaties: herstructurering – schuifruimte

2. Verkeer – bereikbaarheid werklocaties, mobiliteit, brug Woerden West etc.

3. Vitale arbeidsmarkt – aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt, TechnoHUB, etc.

4. Duurzaamheid – circulaire economie, organisatiegraad bedrijventerreinen,

    toekomstbestendigheid werklocaties (energie, zorgvuldig ruimtegebruik etc.) 

Zowel de gemeente Woerden als Ondernemend Woerden leveren inhoudelijk betrokken 
werkgroep leden (voor de commissies van Ondernemend Woerden) die zich inzetten om 
gezamenlijk op deze thema’s afstemming te zoeken en tot concrete uitvoering te komen van 
de gezamenlijke plannen en geprioriteerde acties.  

Ondernemend Woerden heeft een update gemaakt in 2021 bij haar Ondernemersvisie 2030 
(uit 2019) ter input voor dit actieplan 2022-2026 met doorkijk naar 2030.   
Het College heeft haar Collegewerkprogramma. Vanuit de gemeente is cluster EZ in de lead 
voor het coördineren van het opstellen en vervolgens uitvoeren van het EAP. Dit in nauwe 
samenwerking met betrokken collega’s: we sturen aan op een integrale werkwijze en goede 
gemeentelijke dienstverlening. 

2. Gewenste situatie en urgentie
Het beoogde doel is een met onze partners afgestemd, vastgesteld door de gemeenteraad en
uitvoerbaar Economisch Actieplan voor de collegeperiode 2022-2026. Het college wenst met
de vernieuwde Economische visie en EAP flexibel te kunnen inspelen op wat de lokale
economie nodig heeft ter ondersteuning en versterking. Denk aan dienstverlening, ruimtelijke -
en (sociaal)economische projecten en beleidsopgaven.

Waarom  
De huidige tijd en economische ontwikkeling is onzeker. Het college wenst flexibel te kunnen 
inspelen op onzekere omstandigheden met impact op de lokale economie, zoals economische 
crisis, inflatie, krapte op de arbeidsmarkt, evt. corona maatregelen, energiecrisis/ klimaatcrisis, 
meer aandacht voor circulaire economie, impact van de oorlog in Oekraïne en fluctuaties in de 
wereldhandel. Hierbij zijn korte lijnen in communicatie van de gemeente met ondernemers 
wenselijk. Korte lijnen hebben in de afgelopen corona crisisperiode goed gewerkt.     



Afgelopen jaren heeft de Gemeente Woerden veel geïnvesteerd in een nauwe samenwerking 
met de ondernemers. Er is een EZ team met accountmanagers voor het relatiebeheer met de 
ondernemers en zijn er overlegmomenten (en werkgroepen) met Ondernemend Woerden.  
Om de geprioriteerde economische acties ter versterking van de lokaal economische 
ontwikkeling goed op te volgen in uitvoering is een vastgesteld Economisch Actieplan nodig. 
Hierin staan de werkafspraken waar beide partijen elkaar aan kunnen houden, deze worden 
jaarlijks, flexibel tussentijds en aan het eind van de collegeperiode geëvalueerd en indien 
nodig bijgestuurd. Afbakening: het EAP gaat niet over niet over Recreatie & Toerisme en ook 
niet over de agrarische sector. 

Urgentie  
We starten dit najaar 2022 met het opstellen van de Economische visie en het EAP 2022-
2026 zodat het Q1 2023 vastgesteld kan worden voor deze Collegeperiode. In de periode 
voor vaststelling is de inhoud zorgvuldig af te stemmen met diverse partijen (zie paragraaf 6). 

3. Beleidsopdracht
Vernieuwen van de Economische visie en bijbehorend Economisch Actieplan in
samenwerking met Ondernemend Woerden, starten najaar 2022 en gereed in Q1 2023.

4. Draagvlak en risico’s

Draagvlak  
Vanaf 2016 is het draagvlak voor het onderschrijven van een gemeentelijke Economische 
visie en gezamenlijk opgesteld Economisch Actieplan toegenomen. Ondernemend Woerden 
vertegenwoordigd de ondernemersverenigingen uit Woerden, Harmelen, Zegveld en Kamerik, 
geeft aan dat de samenwerking vrucht draagt door verbeterde communicatie met EZ 
wethouder(s), College en de Raad. Ondernemend Woerden heeft in 2021 haar structuur 
verbeterd en een meer efficiënte werkwijze voor de samenwerking EAP ingericht. Zo is op de 
4 belangrijke thema’s de samenwerkingsstructuur in werkgroepen verbeterd om met elkaar 
invulling te geven aan en in gesprek te zijn over de lokale -en regionaal economische 
vraagstukken. Voor de regionale vraagstukken is het Platform Bedrijvenkring Utrecht-west 
(PBUW) ook zeer actief betrokken, waar Woerden en Harmelen aan deelnemen.    

Risico’s  
Het is belangrijk tussentijds het EAP ambtelijk en bestuurlijk te evalueren en waar nodig – in 
goed overleg en met onderbouwing – de planning ervan bij te stellen. Zo blijven 
verwachtingen en toezeggingen goed op elkaar afgestemd.  
De gemeente moet in deze economisch onzekere tijden stevig prioriteren wat in de 
collegeperiode wel en niet gerealiseerd kan worden, gezien de (beperkte) middelen.  

5. Globale aanpak

Projectfase Activiteiten Doorlooptijd of 
voorlopige data 

Definitie • Goedkeuren startnotitie door opdrachtgevers/college
• Informeren gemeenteraad met RIB startnotitie
• Opstellen 1e concept Economische visie en EAP
• Werkgroepen Ondernemend Woerden zijn reeds vastgesteld

en geven reactie op concept
• Eindconcept laten goedkeuren door College en doorzetten aan

de raad voor de raadsbehandeling
• Vaststellen Economische visie/ EAP 2022-2026 door de raad

4 oktober 

Najaar 2022 

Najaar 2022 
Januari 

Q1 2023 

Voorbereiding • Ondernemend Woerden vormt de klankbordgroep voor het
Economisch Actieplan 2022-2026.

• Bij het Ondernemend Woerden overleg staat het plan van
aanpak t.b.v. start samenwerking EAP op de Agenda ter

4 oktober 



Projectfase Activiteiten Doorlooptijd of 
voorlopige data 

afstemming van procesplanning en wijze van samenwerking. 
Concept EAP wordt gedeeld met Ondernemend Woerden om 
reactie te verkrijgen. Daarop wordt het EAP aangepast indien 
bestuurlijk gewenst.  

Najaar 2022 

Uitvoering • Jaarlijks ambtelijk en bestuurlijk voortgang bespreken en
inhoud/planning updaten

• Eindevaluatie

2023-2026 

2026 

Vaststelling • Goedkeuren Economische visie en EAP 2022-2026 door
opdrachtgevers/college

• Goedkeuren Economische visie en EAP 2022-2026 door
gemeenteraad

Januari 2023 

Maart 2023 

Implementatie • Communicatie advies vragen en Participatie advies
• Evt. extern bureau voor opmaak EAP document

Najaar 2022 / 
Q1 2023 

Evaluatie van 
het proces 

• Evaluatie met opdrachtgevers en projectleden Q2 2023 

Evaluatie van 
het beleid 

• Evaluatie en eventuele bijstelling van het nieuwe beleid d.m.v.
tussentijdse / jaarlijkse evaluatie en updates

2023-2026 

6. Organisatie
Het EZ cluster stelt de Economische visie met EAP op. Daarbij worden de afdelingen Verkeer,
Milieu, VTH en R&B gevraagd kennis en input te leveren. Communicatie wordt gevraagd mee
te kijken met de opmaak van het EAP en de communicatie erover. Tevens is er afstemming
met de participatie adviseur over de wijze van participeren en het ophalen van reacties van
belanghebbenden. Ondernemend Woerden is actief betrokken bij het participatieproces.

Samenwerking Ondernemend Woerden en gemeente 
Samenwerking met OW zal plaatsvinden via de werkgroepen (commissies) van OW op de 
thema’s Ruimtelijke ontwikkeling, Arbeidsmarkt, Verkeer en Duurzaamheid. Doel is om 
gezamenlijk concrete doelstellingen te benoemen en prioriteiten en acties op economisch 
gebied voor de periode tot en met 2026. In het EAP zal, waar nodig, onderscheid worden 
gemaakt tussen gemeentelijke doelstellingen en acties en door OW geprioriteerde 
doelstellingen en acties. Op deze manier wordt, in het geval van uiteenlopende belangen, 
inzichtelijk gemaakt op welke wijze gemeente en ondernemersverenigingen hiermee omgaan. 
De gemeente is verantwoordelijk voor de vertaling van benoemde doelstellingen en acties in 
een concreet actieprogramma.  

Ondernemers en de wijkplatforms (betrokken verenigingen/ ondernemers) willen we de 
gelegenheid bieden input te geven voor het EAP in het najaar 2022. Aangezien niet alle 
ondernemers zijn aangesloten bij OW is een brede oproep te verzorgen voor input EAP, 
bijvoorbeeld via lokale media (het Kontakt). De manier waarop we willen participeren is: 
MEEpraten: Inwoners en partners geven hun meningen, ervaringen en ideeën over een 
plan/project. Het besluit en de uitvoering blijft bij de initiatiefnemer/ gemeente.  

De input wordt inzichtelijk gemaakt en desgewenst door het College verwerkt in het 
Eindconcept EAP. Het college maakt inzichtelijk voor de raadsbehandeling hoe de reacties 
zijn verwerkt.     



Doorkijk richting 2030 
Naast doelstellingen en acties voor de huidige collegeperiode zal in het EAP tevens een visie 
worden gegeven op (lokale) economische ontwikkelingen en uitdagingen tot 2030 en 2040. 
Op deze manier zoekt de gemeente aansluiting met de tijdspanne opgenomen in de 
ondernemersvisie Woerden. De doorkijk richting 2030 en 2040 is noodzakelijk omdat een 
aantal vraagstukken een langere doorlooptijd dan één collegeperiode kent. Een goed 
voorbeeld hiervan is de herstructureringsopgave op de bedrijventerreinen (2030) en de 
omgevingsvisie tot 2040, met o.a. een behoefte onderzoek werklocaties tot 2040 . 

7. Kosten, baten en dekking

• Uren EZ inschatting: 120

• Meerdere collega’s / Teams erbij betrekken in interactief proces

• Uren R&B, Verkeer, Duurzaamheid/ Milieu, openbare ruimte, RBP inschatting: 50

• Uren Communicatie inschatting: 10

• Uren participatie inschatting: 20

• Kosten communicatiemiddelen inschatting: 3.000 Euro
Dekking van bovenstaande kosten: uit regulier (jaarlijks) EZ budget (2022/ 2023)

8. Vervolgstappen
Het College stelt het Eindconcept vast in december 2022 / januari 2023 en stuurt deze
(uiterlijk 31 januari) door naar de raad. De raadsbehandeling volgt in Q1 2023.
De raad stelt het vernieuwde Economisch Actieplan 2022-2026 vast in Q1 2023.
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