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Voorwoord 
‘Een levendige,
innovatieve en
toekomstbestendige
economie’

Met dit Programma Economie 2020-2023 is de ambitie om een
levendige, innovatieve en toekomstbestendige economie in Stichtse
Vecht te ontwikkelen. Wij weten dat het ook de ambitie is van
de ondernemers in onze gemeente. Daarin vinden we elkaar. Als
wethouder Economie ervaar ik de kracht van de ondernemers, zie ik
hun ondernemersgeest en hoor ik als ik op bezoek ga, hun ideeën.
Als gemeente ondersteunen we hen waar we kunnen. De ruim
vierduizend ondernemers en ‘ondernemende mensen’ zijn met hun
bedrijven en initiatieven immers van bijzonder toegevoegde waarde
voor onze gemeente.
Economische ontwikkeling gaat over mensen, over initiatieven vanuit
de samenleving. Die zijn niet altijd te voorspellen. Daar moeten we voor
openstaan en in mee durven bewegen. Dit maakt dat het programma
economie dynamisch is. Het economisch welvaren in onze gemeente
is mede afhankelijk van ontwikkelingen op regionaal, nationaal en
internationaal niveau. Ook met deze dynamiek hebben we rekening
te houden.
Ik kijk uit naar de eerste acties uit het Programma Economie. Daarbij
denk ik onder andere aan de visie op bedrijventerreinen en verbeteren
samenwerking met ondernemers. Ik ben ervan overtuigd dat we samen
kunnen bouwen aan een levendige, innovatieve en toekomstbestendige
economie.
Maarten van Dijk
Wethouder Economie
P.S.
Via info@stichtsevecht.nl horen we graag welke kansen en
mogelijkheden u ziet voor een levendige, innovatieve en
toekomstbestendige economie. Verras ons.
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Inleiding 

Vervolg Programma Economie 2015-2018
Het Programma Economie 2020-2023 geeft invulling aan de wens van het
college om een vervolg te geven aan het Programma Economie 2015-2018.
Beide programma’s geven uitvoering en slagkracht aan de Economische Visie
Stichtse Vecht 2025. Het Programma 2020-2023 gaat verder op de resultaten
van het vorige programma en ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Belangrijke
ontwikkelingen zijn onder andere een versterkte samenwerking in Regio Utrecht,
het opzetten van de omgevingsvisie en aandacht voor verduurzaming en vitaal
platteland. Programma Economie 2015-2018 is geëvalueerd door middel van een
rekenkameronderzoek in 2019, genaamd ‘Een mozaïek van belangen’. Op basis
van de bevindingen is er een vernieuwd programma opgesteld dat loopt tot 2023.
Een bewuste keuze zodat het nieuwe college de tijd heeft om het programma te
continueren, te prioriteren of nieuwe accenten te leggen.

De ambitie van het Programma Economie
2020-2023 is een levendige, innovatieve en
toekomstbestendige economie. Daarvoor zijn
de volgende doelen geformuleerd:

Veiligheid

Wonen

1
Krachtig ondernemersklimaat

Openbare
ruimte

2
Betere toekomstbestendigheid van
economische gebieden

Duurzaamheid

3
Verhogen van de aantrekkingskracht
van de historische dorpen
en recreatieve gebieden

Aansluiting
onderwijs arbeidsmarkt

Bereikbaarheid

Grote regionale belangen voor lokale economie
Het programma staat niet op zichzelf. Economische vraagstukken en maat
schappelijke opgaven op het gebied van onder andere mobiliteit, duurzaamheid
en arbeidsmarkt overstijgen de gemeentegrenzen en moeten in regionaal verband
worden opgepakt. In Regio Utrecht, waar Stichtse Vecht deel van uitmaakt, werken
partners, overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen aan het creëren van
Gezond Stedelijk Leven voor alle mensen en organisaties. De Regio Utrecht
– één van de meest competitieve en innovatieve regio’s van Europa – kan
zodoende de komende jaren haar sterke punten en grote kwaliteiten verder
uitbouwen. Dit Programma Economie sluit aan op de koers van Gezond Stedelijk
Leven in Regio Utrecht. Zo wordt er onder andere gewerkt aan het Ruimtelijk
Economisch Programma in de regio.
Samenwerking met ondernemers
Het Programma Economie is tot stand gekomen in samenwerking met onder
nemers uit diverse branches. Zij hebben hun prioriteiten aangegeven en ideeën
voor het programma aangedragen. De doelen van het programma vormen de
basis voor de acties. De acties maken zichtbaar op welke manier dit gebeurt.
Aangezien de economische situatie snel kan veranderen wordt jaarlijks bekeken
welke acties prioriteit hebben, of er acties gestopt worden en of nieuwe initiatieven
worden toegevoegd. Dit gebeurt in afstemming met de Stuurgroep Samen aan
Zet, waar de Ondernemers Vereniging Stichtse Vecht en het ZZP-Platform
Stichtse Vecht zitting in hebben.

Leeswijzer:
Het Programma Economie 2020-2023 is onderverdeeld in drie hoofdstukken
op basis van de drie doelen. Per doel worden de activiteiten in een infographic
weergegeven.

Focus
Het domein economie strekt zich uit over meerdere werkvelden. Het rekenkamer
onderzoek adviseert om focus aan te brengen in het Programma Economie en
keuzes te maken. De afbeelding hiernaast verbeeldt de focus van dit programma
in het blauw; de drie doelen van het programma. Daaromheen staan de werk
velden die randvoorwaarden vormen voor de ambitie van dit programma. Hier
zit het domein economie stevig aan tafel bij de betrokken werkvelden om de
economische belangen te behartigen.
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Doel 1 
krachtig
ondernemersklimaat

Informeren over
samenwerkingsvormen
- bedrijfsinvesteringszone
- VVE’s
- parkmanagement
- ondernemersfondsen

Waarom is dit een doel?
Gemeente Stichtse Vecht wil
ondernemers de ruimte bieden om
te ondernemen en bij te dragen aan
maatschappelijke ontwikkelingen. Als
gemeente maken we dit waar kan
aantrekkelijker en gemakkelijker.

Toelichting
Een goede organisatie graad
levert ondernemers diverse
collectiviteitsvoordelen op bij bijv.
energie inkoop, afvalinzameling,
beveiliging, promotieactiviteiten
enz. Daarnaast versterkt het
een goede communicatie en
samenwerking met de gemeente.

Verhogen organisatiegraad
ondernemers
Toelichting

Bedrijfsbezoeken
Account managers
- aanspreekpunt voor
ondernemers om mee
te denken, contacten
te leggen, netwerken te
stimuleren en kennis te
delen.

- Ondernemers vereniging
Stichtse Vecht
- ZZP-platform Stichtse Vecht
- winkeliersverenigingen
- vertegenwoordigers van
bedrijventerreinen

Activiteiten organiseren
voor ondernemers
Toelichting

Verbeteren samenwerking
met ondernemers

Structurele overleggen
met onder andere:

7

Ondernemers weten wat zij nodig
hebben om hun bedrijf hier te kunnen
runnen. De gemeente faciliteert.
Daarom is het belangrijk om als
gemeente goed samen te werken met
alle typen ondernemers. Voor deze
samenwerking worden verschillende
instrumenten ingezet.

De dag van de ondernemer
- netwerk-bijeenkomst

Voor een goede communicatie
en samenwerking is netwerken
zeer belangrijk. Daarom
organiseren wij zowel informatieals netwerkbijeenkomsten voor
ondernemers.

Dienstverlening
aan ondernemers
Lokale ondernemerslijst
- bekend maken bij
ondernemers

- onderzoeken
ondernemersloket

Organisatie van thema- en
informatie bijeenkomsten
- zoals zonnepanelen op
bedrijfsdaken
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Toelichting

Doel 2
toekomstbestendigheid
Waarom is dit een doel?

- visie op de
Snelle Vecht

Verbinden

Bedrijventerreinen zijn van groot belang voor de
economie en werkgelegenheid. De toekomstvisie
geeft de kansen en behoefte aan voor de fysieke
omgeving, energie en verduurzaming en sociale
aspecten zoals organisatiegraad en prettige werk
omgeving. De visie is ook een bouwsteen voor
de omgevingsvisie waarin alle belangen met een
ruimtevraag worden gewogen.

Visie op
bedrijventerreinen

Visievorming
- plan opstellen
- uitvoeren
programma

Regionale
samenwerkingsverbanden

Vitaal Platteland

Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij
Utrecht

9

Regio Utrecht is één van de snelst groeiende regio’s van
Europa. De aandacht voor wonen, werken, mobiliteit,
natuur en energie zorgt voor grote druk op gebruik
van de ruimte. In 2030 zijn er bijvoorbeeld 80.000
extra arbeidsplaatsen en 100.000 extra woningen nodig.
Om de leefbaarheid te behouden en te ontwikkelen
maakt de gemeente deel uit van verschillende samen
werkingsverbanden.

Economic
Board Utrecht

U10

Verduurzamen

De komende decennia staan veranderingen op
stapel in het landelijk gebied. Het Interbestuurlijk
Programma van het Rijk, Waterschappen en
Provincies gaat aan de slag met landbouw, natuur
en kwaliteit van de leefomgeving. De gemeente hecht aan waardevolle natuur en een landelijk
gebied waarvan we van kunnen genieten en in
kunnen werken. Daarom dragen we bij aan het
ontwikkelen van de visie over het veenweidegebied
en leveren we input aan de omgevingsvisie en het
REP van de U10. Daarbij doen we onderzoek naar
de gemeentelijke sturingsrol in dit dossier.

Toelichting

Regionale en
landelijke
netwerk
bijeenkomsten

Binnen de U10 bijvoorbeeld, een samenwerkingsverband
Bestuurlijke
van
meerdere gemeenten uit de Provincie Utrecht, werkt
samenwerking
Stichtse
Vecht aan het Ruimtelijk Economisch Programma
binnen
de hiervan
U10 helpt bij het maken van keuzes met
(REP).
De visie
-opstellen Ruimbetrekking tot ruimtelijke en economische vraagstukken.
telijk Economisch
Stichting
Economic
Programma
(REP)Board Utrecht is een partner voor
nieuwe initiatieven en innovatie binnen het thema Gezond
Stedelijk Leven en met de recreatieschappen werken we
aan beheer en ontwikkeling van natuur- en recreatieterreinen. Met het Routebureau Utrecht ontsluiten we het
gebied via routes en uniforme bewegwijzering in de regio.

- v erbinden van onder
nemers met vragen
aan de juiste partij
-o
 rganisatie van informatie
bijeenkomsten voor
ondernemers omtrent
duurzaamheid

Input geven op omgevingsvisie
en programma’s

Toelichting

Provincie
Utrecht

Recreatie
schappen

-h
 et Energie Collectief
Utrechtse Bedrijven
ondersteunt ondernemers
bij verduurzaming van eigen
panden
-e
 en aantal energiescans
laten doen bij ondernemers

Toelichting

We willen goed voorbereid zijn op de
toekomstige ontwikkelingen die gaan spelen in
de omgeving waarin we werken en recreëren.
Stichtse Vecht houdt een sterke positie in de
Regio Utrecht. Met een centrale ligging op de
economische as tussen Utrecht en Amsterdam,
ook wel de Snelle Vecht genoemd, en als een
van de grotere gemeenten. Dit willen we
behouden en versterken samen met (regio)
partners en ondernemers.

Routebureau
Utrecht

Visievorming

Advies

Economie is een van de thema’s voor de omgevingsvisie. In de visie wordt op hoofdlijnen
aangegeven waar we als gemeente met de
omgeving naar toe willen groeien. Uiteindelijk
zal de vertaling van de visie plaatsvinden in
programma’s. Programma Economie kan een
van deze programma’s worden. Uiteindelijk
worden de programma’s vertaald in het omgevingsplan.

Toelichting
De gemeente wil in 2030
klimaatneutraal zijn.
Dat lukt alleen als iedereen
zijn steentje bijdraagt.
De gemeente en
de ondernemer.

Inventarisatie
- van kansen en
mogelijkheden in
het buitengebied
en voor de agrarische
sector

Bijdragen aan
innovatieve
onderzoeken

(Digitale) infrastructuur
en innovatie
Toelichting
Een goede (digitale) infrastructuur
is belangrijk voor de toekomstbestendigheid van de gemeente.
Daarom wil de gemeente samen
met ondernemers kansen
benutten.

- logistieke hub
en waterstof

Watergebonden
bedrijvigheid
- 	 onderzoeken
economische
kansen

Project snel
internet in het
buitengebied
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Verkennen
digitale agenda

Doel 3 
verhogen van de
aantrekkingskracht

Toelichting
Het aantal binnenlandse en buitenlandse bezoekers neemt
toe en dat levert banen en reuring op. Anderzijds dient
de groei in goede banen te worden geleid en in balans
te zijn met de leefomgeving. Recreatie mogelijkheden
en een hoog voorzieningenniveau dragen bij aan de
aantrekkingskracht van de gemeente.

Waarom is dit een doel?
Stichtse Vecht wil een levendige en gastvrije
gemeente zijn in de Regio Utrecht. Waar
ondernemers, bewoners en bezoekers prettig
verblijven en ondernemen. De gemeente heeft
een zeer centrale liggen tussen Amsterdam en
Utrecht en grote ruimtelijke, landschappelijke en
historische kwaliteiten. Met een breed aanbod
voor recreatie en toerisme, zoals de historische
kernen en recreatieve gebieden. Deze
kwaliteiten willen we behouden en versterken.

De gemeente speelt hierop in door voort te bouwen op
de huidige uitgangspunten voor kwaliteitstoerisme en
herijkt het recreatief en toeristisch beleid. Hiervoor wordt
onderzocht welke vorm van toerisme past bij de gemeente.
Om bewoners en bezoekers te informeren wordt marketing
en communicatie toegepast.

Toelichting

Recreatie en toerisme
in balans

Voor winkeliers, horeca-ondernemers,
culturele organisaties en evenementen-organisaties is een aantrekkelijk en
levendig centrumgebied van wezenlijk
belang.
De gemeente draagt onder andere bij
door te zorgen voor bereikbaarheid,
openbare ruimte en beleid op thema’s
zoals retail, horeca, evenementen en
standplaatsen.

Uitvoeren huidige
uitgangspunten
voor kwaliteitstoerisme
onderwerpen zoals:
- realiseren van cultuur en
erfgoed initiatieven
- opgesteld samen met
ondernemers

Herijking visie toerisme
en recreatie
Uitvoeringsbeleid horeca

Stimuleren van kwaliteit
van centrumgebieden

- vernieuwde ambitie, doelstelling,
en strategie
- in gesprek gaan met bewoners
en ondernemers
- uitwerking meerjarig
projectenplan

- pilot terassen

Regiostrategie
Internationaal
Toerisme
Utrecht Region

Leegstaande panden
- contact met eigenaren
- contact met makelaars
- versoepelen mogelijkheden
in de bestemming, zoals
pop-up mogelijkheden

Contact ondernemers
verenigingen
- ophalen van wensen
- gezamenlijk aan deze
wensen werken
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Verhoging kwaliteit
openbare ruimte
- samen met ondernemers
de beeldkwaliteit verhogen
- leegstand tegengaan

Vernieuwen marketing
en communicatie
- nieuwe visie duidelijk
communiceren

Programma Economie 2020-2023

