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Sfeerverslag van de openbare raadsconferentie economie van woensdag 22 mei 2019 om 19.30 uur 
in gemeentehuis Boom en Bosch, Breukelenzaal, te Breukelen. 
 
Aanwezig 
Voorzitter eerste deel Gertjan Verstoep    
Voorzitter tweede deel burgemeester Yvonne van Mastrigt 
Raadsadviseur Ger-Jan Marsiljé 
Griffier Jelle Hekman 
 
De raads- en commissieleden 
VVD Babet de Vries, Paulien Bredt en ? 
Lokaal Liberaal Suzanne Kox, Olaf Morel en Onno Tijdgat 
GroenLinks Gertjan Verstoep en Marja van Gaalen 
CDA Klaas Overbeek en Sarah Lindenberg-Hess 
Streekbelangen Rob Roos en Karin van Vliet 
PvdA Douwe van der Wal, Joseph Toonen en Els Swerts 
 en Douwe van der Wal 
ChristenUnie-SGP Ike Roetman 
 
Collegeleden Yvonne van Mastrigt, Maarten van Dijk,  
 
Ambtelijk Patricia Swinnen (adviseur) 
 Bauke Schut (teammanager economie en duurzaamheid) 
 Casper Toetenel (beleidsmedewerker) 
 Bettie Duijff (adviseur) 
 Wieke van Mourik (projectleider Omgevingswet) 
 
Overige aanwezigen Cees van Oosten (voorzitter Ondernemersvereniging Stichtse Vecht - OVSV) 
 Willem Sorel (bestuurslid OVSV) 
 Kees Zwierts (ZZP-platform) 
 Rietje Behrens (ZZP-platform) 
 Stefan Verwijlbergen (voorzitter winkeliersvereniging Breukelen) 
 Elly Halbmeijer (bestuurslid winkeliersvereniging Breukelen) 
 Andra Jacobs (bestuurslid winkeliersvereniging Breukelen) 
 
 

1. Opening en doel van de avond: economisch profiel Stichtse Vecht 
 
Gertjan Verstoep, raadslid van GroenLinks, opent namens de werkgroep van raadsleden de avond 
en heet de vele belangstellenden welkom. Een groep raadsleden heeft vorig jaar een werkgroep 
gevormd rondom de vraag: Wat is de economische visie van de gemeente. Eerst is afgewacht wat 
een onderzoek van de rekenkamercommissie zou opleveren. Daarna is de raadsconferentie 
voorbereid.  
De werkgroep wil de vraagstelling toespitsen op twee opties: 

a. Moet het bestaande economisch profiel worden aangescherpt? of 
b. Moet er een nieuw economisch profiel komen? 

De resultaten van de werkconferentie kunnen een rol spelen in het Ruimtelijk Economisch 
Programma (REP) van de U10 en in de raadsconferentie van 5 juni 2019 “Panorama Stichts Vecht”.  
 

2. Inleiding 
 
Patricia Swinnen (adviseur en accountmanager economie) LINK 
Belangrijke elementen van het huidige ruimtelijk-economisch profiel zijn: 
- handel, zorg en zakelijke dienstverlening grootste sectoren: 60% “stuwende bedrijven”; 6 bedrijven 
met meer dan 200 werknemers 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raadsconferentie/2019/22-mei/19:30/Presentatie-Patricia-Swinnen-Economisch-Profiel-2019-1.pdf
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- agrarische sector neemt veel ruimte in, maar heeft beperkte betekenis 
- MKB is sterk vertegenwoordigd. 
- veel ZZP-ers (boven het landelijk gemiddeld). 
 
Zaken die opvallen in het sociaaleconomisch profiel: 
- meer woon- dan werkgemeente 
- “high-end” woonklimaat; veel koopwoningen 
- relatief veel starters. 
 
Er is een SWOT-analyse gemaakt van Stichtse Vecht met sterke/zwakke punten en 
kansen/bedreigingen.  
De kansen liggen bij recreatie, samenwerking, zorgeconomie, interactie met studenten Nyenrode, 
onderscheidende Retail, versterken infrastructuur. 
Het economisch profiel moet zijn plek krijgen  in de Omgevingsvisie en het Regionaal Economisch 
Programma (REP) van de U10. 
 

3. Externe inleiders 
a. Gerlof Rienstra - de huidige economische mogelijkheden in de regio. LINK 
Opvallende constateringen: 
- relatief veel metaalbedrijven  noodzaak tot revitaliseren terreinen 
- veel groei bij bestaande bedrijven, weinig nieuwe  per saldo verlies  
- potentie ligt bij “informele werklocaties” 
- ligging tussen Amsterdam en Utrecht is geen voordeel, maar nadeel 
- geen duidelijke branchering op industrieterreinen 
- kijk bij samenwerking vooral naar stad Utrecht 
Aanbevelingen: 

1. Maak meer werk van maakindustrie (metaal) samen met Woerden en de Ronde Venen 
2. Benut beperkte uitbreidingsruimte op industrieterreinen voor bedrijven die daar absoluut 

moeten zitten 
3. Economische aardering bij transformatie moet leidend zijn 
4. Transformeer naar gemengde woon-werkmilieus 
5. Informele werklocaties hebben de toekomst! 

 
b. Prof Anke van Hal - aan welke knoppen je kan draaien om economische veranderingen 

te krijgen. LINK 
Belangrijke credo’s: Verbreed je blik, werk goed samen en durf te dromen. 
De knoppen: 

1. Aanpassen regelgeving  flexibele bestemmingen in bestemmingsplannen 
2. Stimuleren markt  toerisme 
3. Bevorderen maatschappelijk ondernemen  ? 
4. Partijen samenbrengen  ? 
5. Het goede voorbeeld geven  ? 

 
c. Gert Boeve - economisch profiel gemeente binnen Food Valley. LINK 
Opvallende constateringen: 
- voor bedrijven bestaan de grenzen tussen gemeenten niet 
- als je langs de Vecht rijdt dan zie je een deel van het economisch profiel van de gemeente al 
- Stichtse Vecht maakt deel uit van de regio Utrecht: “één van de meest competitieve regio’s van 
Europa” 
- kracht van samenwerking van 8 gemeenten in Regio Foodvalley: 1 + 1 = 3; of 1 + 1 = 11 
- kenniscentra zijn binnengehaald en versterkt 
- samen € 22 miljoen binnengehaald voor “Regio Deal Foodvalley” 
- binnen de samenwerking heeft elke gemeente ook zijn eigen kenmerken: Barneveld verschilt van 
Wageningen 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raadsconferentie/2019/22-mei/19:30/Presentatie-Gerlof-Rienstra-bij-Raadsconferentie-Economie-Stichtse-Vecht-22-mei-2019-aangepaste-versie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raadsconferentie/2019/22-mei/19:30/Presentatie-Anke-van-Hal-bij-Raadsconferentie-Economie-Stichtse-Vecht-22-mei-2019-aangepaste-versie.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raadsconferentie/2019/22-mei/19:30/Presentatie-Gert-Bouve-bij-Raadsconferentie-Economie-Stichtse-Vecht-22-mei-2019.pdf
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4. Reacties aanwezigen bij “verscherpt profiel” of “nieuw profiel”. LINK 

 
Burgemeester Van Mastrigt staat stil bij enkele clusters van vragen die n.a.v. de inleidingen zijn 
gesteld: 
- de kracht van samenwerking 
- informele werklocaties worden verklaard door de behoefte aan combinatie van wonen en werken 
 
- flexibeler maken bestemmingsplannen: bijvoorbeeld door “centrumfunctie” toe te kennen aan de 
plint van een gebouw 
- infrastructuur aanpassen t.b.v. maakindustrie? Bundelen van bedrijven per terrein is voldoen 
- ZZP-ers bieden een genuanceerd beeld: het kan groei betekenen, maar de meerderheid is niet 
succesvol 
 
Zij concludeert dat meer tijd is om richting te geven op de ideeën die bij de beide profielen.  
Het presidium zal gevraagd worden een passende datum te zoeken 
 
 
Gert-Jan Verstoep sluit de avond om 22.00 uur af met dankzegging aan de inleiders. 
 
 
 

JAH, 06-06-2019 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raadsconferentie/2019/22-mei/19:30/Vragen-en-Ideeen-sheets.pdf
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