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Aan:  Leden van Gemeenteraad en College van B&W Stichtse Vecht 
 
Kopie:  pers, leden van OSV, belanghebbenden 
 
Betreft: Focus op Morgen. 
 
 
 
 
Geacht College, geachte leden van Gemeenteraad Stichtse Vecht, 
 
De Ondernemersvereniging Stichtse Vecht (OSV) heeft op verschillende momenten bijgedragen aan 
vergaderingen van de zogenaamde focusgroep die betrokken is bij het opstellen van 'Focus op 
Morgen', een toekomstvisie op Stichtse Vecht 2013 – 2040. We hebben informatie aangereikt en onze 
inzichten gedeeld. Met belangstelling hebben wij het resulterend document gelezen. 
 
Helaas moeten wij concluderen dat de visie zich concentreert op enkele geselecteerde aspecten van 
Stichtse Vecht. Aan de motor van de welvaart van Stichtse Vecht: ondernemerschap, bedrijvigheid en 
werkgelegenheid, wordt nauwelijks aandacht besteed. Wij herkennen onze inbreng op deze gebieden 
helaas niet. Naar ons inzicht bevat dit document daarom geen integrale en overkoepelende visie. 
Focus op Morgen is in deze versie als een opgepoetste auto, zonder motor. 
Dit is een gemiste kans, met mogelijk nadelige gevolgen voor de bewoners van Stichtse Vecht. 
 
In deze brief geven wij onze reactie. Wij gaan in op zowel de inhoud van het document als op het 
proces dat er toe leidde. Tevens doen wij een voorstel om in overleg tot een integrale en daardoor 
betere versie te komen. 
 
Inhoud  
Zoals boven reeds geschreven, gaat Focus op Morgen in op slechts een aantal aspecten van Stichtse 
Vecht. Diverse essentiële en fundamentele onderwerpen worden niet of nauwelijks besproken. Wat 
betreft de OSV dienen de volgende onderwerpen aan Focus op Morgen te worden toegevoegd. 

 
1. Ondernemerschap, bedrijvigheid en werkgelegenheid 

 
Deze onderwerpen worden slecht zijdelings aangeraakt. Naar onze mening vormen deze 
onderwerpen het fundament van de welvaart van de gemeente Stichtse Vecht. Het is goed om het  
groene gezicht, de duurzaamheid en de potentie van seniorenrecreatie van Stichtse Vecht te 
benadrukken. Dit kan echter alleen gedragen worden door florerend ondernemerschap, actieve 
bedrijvigheid en goede werkgelegenheid, dus door een welvarende samenleving. In die zin kan het 
belang van deze onderwerpen nauwelijks overschat worden.  
 
Het is goed om dit belang te kwantificeren. Per 1 januari 2012 telde Stichtse Vecht [bron KvK]: 
Aantal bedrijfsvestigingen    6.660 
Waarvan ZZP-er     4.025 
Jaarlijkse groei aantal bedrijven          175 
Aantal werknemers   22.933 
Aantal inwoners Stichtse Vecht  62.238 
 
Bovenstaande cijfers maken duidelijk hoe groot het belang van ondernemerschap, bedrijvigheid en 
werkgelegenheid voor Stichtse Vecht is. De OSV vindt het daarom onbegrijpelijk dat hiervoor geen 
centrale positie in de Focus op Morgen is ingeruimd. 
Op pagina 6 van het document wordt gesproken over Stichtse Vecht als rustpunt tussen Utrecht en 
Amsterdam. De feiten tonen een andere realiteit dan de geschreven teksten. 
 
 
 



 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Ondernemersvereniging Stichtse Vecht (OSV), Postbus 123, 3620 AC  Breukelen 

www.ovsv.nl  / secretariaat@ovsv.nl  / tel. 06-54362647 

            2/4 
2. Geografische positie 

 
In Focus op Morgen wordt Stichtse Vecht beschreven als een gemeente die bestuurlijk wisselende 
partners kan kiezen. Dit moge vanuit bestuurlijk oogpunt wellicht juist zijn. Vanuit stedelijk, 
geografisch, sociaal en economisch perspectief is de realiteit echter anders. 
 
Het gebouwde gebied van Maarssenbroek, Maarssen en Oud Zuilen loopt naadloos over in dat van de 
stad Utrecht. Op pagina 4 wordt in dat verband alleen Oud Zuilen genoemd. Wij begrijpen niet 
waarom Maarssen en Maarssenbroek, met in totaal circa 38.000 inwoners ongeveer 2/3 deel van alle 
inwoners van de Stichtse Vecht, daar niet bij genoemd worden.  
 
Vanuit economisch perspectief is dit niet te begrijpen. De bedrijvigheid van Stichtse Vecht is voor een 
groot deel regionaal georiënteerd. Het overgrote deel daarvan wordt in de stadsregio Utrecht 
gerealiseerd. De bedrijventerreinen van Maarssenbroek en Herenweg/Gageldijk lopen naadloos over 
in die van Utrecht. Al tientallen jaren is er intensieve samenwerking over deze grenzen heen: op het 
niveau van individuele bedrijven, tussen verenigingen en organisaties en op bestuurlijk niveau. In die 
zin maakt de bedrijvigheid van Stichtse Vecht onderdeel uit van de stadseconomie Utrecht.  
Maarssenbroek is het economisch centrum van Stichtse Vecht. 
 
Ook Kockengen kent een actief en florerend bedrijfsleven. Hieraan wordt eveneens geen aandacht 
besteed. 

 
3. Trends en ontwikkelingen 

 
In Focus op Morgen wordt een aantal mondiale en landelijke ontwikkelingen geschetst. Vanuit 
economisch perspectief is het nodig een aantal ontwikkelingen toe te voegen. 
 
De positie van de detailhandel zal de komende jaren fundamenteel wijzigen onder invloed van 
Internet. Het aantal detaillisten zal in de komende 5 jaar verminderen met 30 tot 50%, zo luidt de 
schatting van specialisten zoals de Kamer van Koophandel. Dit heeft grote gevolgen voor het 
winkelbestand in Stichtse Vecht. Leegstand van winkels is nu al zichtbaar en deze zal de komende 
toenemen. De kleine kernen zullen daardoor getroffen worden, met grote invloed op het 
voorzieningenniveau en de leefbaarheid. Dit schaadt de toeristische potentie van de Vecht dorpen. 
Alleen Maarssenbroek heeft met ruim 25.000 inwoners een schaalgrootte op basis waarvan een 
volledig pakket aan winkels en voorzieningen in stand gehouden kan worden. De andere kernen zijn 
daarvoor te klein. Het is een illusie te denken dat door het bijbouwen van enige tientallen woningen in 
de kleinere kernen het voorzieningenniveau gehandhaafd kan blijven. Om de leefbaarheid van kernen 
op niveau te houden zijn andere acties nodig dan woningbouw. In onze beleving is het noodzakelijk 
hierover een visie te ontwikkelen, in relatie met andere voorzieningen in de kernen. Wij noemen dit 
Sociale Innovatie. 
 
Stichtse Vecht kent inmiddels een leegstand van meer dan 30% van het kantorenbestand en neemt 
daarmee positie 7 van de Nederlandse Leegstandranglijst in. Als gevolg van Internet, “het Nieuwe 
Werken” en het verminderen van het aantal vierkante meters per kantoorwerknemer zal de vraag naar 
kantoorruimte de komende jaren nauwelijks toenemen. Daardoor kent Stichtse Vecht een groot 
bestand van verouderende kantoorruimte, waar de komende jaren geen emplooi voor is. 
Het is noodzakelijk hierover een visie te ontwikkelen. Hergebruik, revitalisatie en/of functieverandering 
kunnen hiervan deel uitmaken.  
 
Het winkelcentrum Bisonspoor is het enige centrum in Stichtse Vecht met een regionale functie. Dit 
winkelcentrum wordt druk bezocht en regionaal gewaardeerd. Bisonspoor concurreert in regionaal 
verband met ander centra als City Plaza in Nieuwegein en het toekomstig centrum van Leidsche Rijn. 
In onze overtuiging is het essentieel dat de gemeente Stichtse Vecht investeert in het economisch 
centrum Maarssenbroek om de huidige positie te behouden en te versterken. 
 
Stichtse Vecht telt diverse industriegebieden, verspreid over de gemeente. Dit zijn belangrijke 
werkgelegenheidslocaties. Een visie op de toekomst van - en de samenhang tussen - het tiental grote 
en kleine bedrijventerreinen in Stichtse Vecht is dringend gewenst.  
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Revitalisering, upgrading, concentratie en bereikbaarheid zijn voor diverse bedrijventerreinen 
belangrijke aandachtspunten. Bij gebrek aan een duidelijke visie van de gemeente hierover kunnen er 
minder initiatieven vanuit de ondernemingen zelf worden verwacht en dat is schadelijk voor zowel de 
gemeente als de ondernemingen, maar ook voor de burgers. 

 
4. Bestuurlijke opgaven 

In Focus op Morgen wordt op pagina 9 gesproken over regionaal samenwerken en/of fusie met 
andere gemeenten. De OSV heeft hierover geen mening. Voor ons is het aantal inwoners geen maat 
of garantie voor de kwaliteit van beleid.  
 
De realiteit is dat economie, bedrijvigheid en werkgelegenheid zich niet beperken tot de 
administratieve grens, die uiteindelijk een gemeentegrens is. In het voorgaande hebben wij al 
beschreven hoezeer de economie van Stichtse Vecht onderdeel is van de stadseconomie van de 
regio Utrecht. De stadsregio telt nu meer dan 700.000 inwoners en groeit de komende jaren met meer 
dan 120.000 inwoners. Het is de snelst groeiende regio van Nederland. De stadsregio is het vliegwiel 
van de economie van Stichtse Vecht. De groei van de stadsregio is de grootste kans op verdere groei 
van de welvaart in Stichtse Vecht. 
 
In onze overtuiging is het daarom zowel essentieel als urgent om nadrukkelijk te investeren in de 
relatie met gemeenten die samen de stadsregio vormen. Daarnaast kan het wenselijk zijn samen te 
werken met de omliggende gemeenten Ronde Venen, De Bilt, Weesp en Wijde Meren. De nadruk op 
de relatie met de gemeente Amsterdam komt ons vanuit economisch perspectief als niet prioritair en 
geforceerd over. 

 
5. Bestuurlijke Mindset 

In Focus op Morgen wordt de gemeentelijke overheid gepositioneerd als die van een goede buur die 
reageert als het nodig is. Dit beschouwen wij als reactief beleid. 
 
De afgelopen jaren is vaak bestuurd vanuit de gedachte van een terugtredende overheid, “laat de 
markt zijn werk doen”. Als gevolg van de landelijke economische voorspoed en de centrale ligging van 
de stadsregio Utrecht is het onze regio in economische zin voor de wind gegaan. 
De economische omslag met de onderliggende fundamentele veranderingen maken het naar onze 
mening noodzakelijk om over te gaan van een passief beleid naar een (pro)actief economisch beleid. 
Bedrijven, organisaties en gemeente werken daarin samen op basis van een gemeenschappelijke 
visie en doelstelling, met behoud van ieders taken en verantwoordelijkheden. Dit beleid moet gericht 
zijn op behoud en verdere groei. Stichtse Vecht kan zich simpelweg geen terugtredende overheid 
meer veroorloven. 
 
Proces 
 
De keuze van het proces om tot de visie Focus op Morgen te komen, is vanzelfsprekend aan de 
gemeenteraad van Stichtse Vecht. Slechts een beperkte groep van 15 inwoners heeft kunnen 
meepraten in de focusgroep inwoners. De OSV was hierin vertegenwoordigd, maar onze inbreng is in 
het uiteindelijke document nauwelijks terug te vinden. 
 
De samenstelling van deze groep is bepaald geen representatieve afspiegeling van de bevolking van 
Stichtse Vecht: jongeren, werkenden en inwoners van Maarssen en Maarssenbroek waren nauwelijks 
vertegenwoordigd. Dit is relevant omdat zich dit ook uitte in de discussies. Op enig moment viel de 
term “Zwitserleven Gevoel”. Ook werd het afstoten van Maarssenbroek voorgesteld. Zoals hierboven 
verwoord komen dat gevoel en deze suggestie bepaald niet overeen met onze visie op de toekomst 
van Stichtse Vecht. In onze e-mail van 23 oktober 2012 hebben wij dat ook schriftelijk gemeld. 
 
Wellicht dat de beperkte afstemming van de visie Focus op Morgen met de bewoners van Stichtse 
Vecht van invloed is geweest op de inhoud van de visie, c.q. op welke onderwerpen wel en op welke 
onderwerpen niet nader is ingegaan. Dit zou kunnen verklaren waarom aan onder meer 
ondernemerschap, bedrijvigheid en werkgelegenheid zo weinig aandacht is besteed. 
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Vervolg 
 
De OSV betreurt het dat het visiedocument Focus op Morgen een beperkte focus heeft, voornamelijk 
gericht op het groene gezicht, de duurzaamheid en de potentie van seniorenrecreatie van Stichtse 
Vecht. Er is nauwelijks aandacht voor ondernemerschap, bedrijvigheid en werkgelegenheid. Nota 
bene de bron van de welvaart in Stichtse Vecht maakt geen onderdeel uit van Focus op Morgen! 
Om die reden kunnen wij de huidige versie van Focus op Morgen niet ondersteunen. 
 
Een van de onderliggende oorzaken kan zijn dat het bedrijfsleven in Stichtse Vecht te weinig zichtbaar 
is en dat daardoor het belang en de toegevoegde waarde van de economie in Stichtse Vecht niet 
voldoende duidelijk is. Een andere verklaring kan zijn dat de lokale politici en beleidsmakers 
onvoldoende kennis hebben van en relaties hebben met het lokale bedrijfsleven. 
De afstand tussen bedrijfsleven en politiek is te groot, onbekend maakt onbemind. De noodzakelijke 
bredere focus bij aanvang van het visie ontwikkelingstraject ontbrak daardoor. 
 
De OSV is zich hiervan bewust. De missie van de OSV is: Samen Welvarend. Vanuit die missie is de 
OSV bereid te investeren in de relatie met de politiek en beleidsmakers. Dit kan in de vorm van 
bedrijfsbezoeken, bijeenkomsten en ook door het aanvullen van de huidige, onvolledige visie. Wij zijn 
bereid mee te werken aan een verbeterde versie van Focus op Morgen op basis van een integrale 
visie op Stichtse Vecht. 
 
Pas op de plaats 
Wat betreft het visiedocument Focus op Morgen adviseren wij u om deze visie nog niet vast te stellen, 
maar eerst aan te vullen tot een integrale visie zoals hiervoor beschreven. Het document is immers 
bedoeld als kaderstellend. Uitwerking van een toekomstvisie zonder kaders op economisch gebied 
lijkt ons in een grote gemeente als Stichtse Vecht niet mogelijk en niet wenselijk. Focus op Morgen is 
daarom in onze ogen niet gereed voor besluitvorming. 
 
Een pas op de plaats, verbreding en uitdieping van de inhoud van de visie en vervolgens een breed 
gedragen discussie met inwoners en belanghebbenden zijn in onze beleving de meest voor de hand 
liggende vervolgacties. 
 
Wij adviseren u de volgende prioriteitstelling op economisch gebied: 

1. Een actief beleid op economisch gebied. Stichtse Vecht kan zich geen terugtredende overheid 
meer veroorloven. 

2. Maarssenbroek is het economisch centrum van Stichtse Vecht. Investeer in Maarssenbroek 
en Bisonspoor om de regionale functie te behouden en te versterken. 

3. Sociale innovatie op het gebied van winkelbestand en voorzieningen in de kernen. 
 
In deze reactie hebben wij ons geconcentreerd op de hoofdlijnen. Uit deze prioriteitstelling mag niet 
geconcludeerd worden dat andere genoemde en nog niet genoemde thema’s niet relevant zijn. Dit 
overzicht is daarom niet uitputtend.  
 
Zoals eerder aangegeven is OSV graag bereid te investeren in de gemeente Stichtse Vecht om met 
gemeente, ondernemers, inwoners en organisaties samen te werken aan de integrale visie voor de 
toekomst en op basis daarvan mee te werken aan concretisering daarvan. Dit is echter alleen mogelijk 
als ondernemerschap, bedrijvigheid en werkgelegenheid sterk verankerd zijn en het belang daarvan 
door de gemeente wordt erkend. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens bestuur OSV 
 
Herman Schiltkamp, voorzitter    Gerard Aaftink, bestuurslid 
 


