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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
De hoofdlijnennotitie Economische Visie Stichtse Vecht 2025 vast te stellen. 
 
 
Samenvatting 
 
 
In de Economische Visie geeft de gemeente aan hoe zij de komende jaren om wil gaan met 
economische ontwikkeling en het bedrijfsleven, met als doel om de werkgelegenheid en 
voorzieningen binnen de gemeente te stimuleren. Op deze manier wordt duidelijkheid geboden voor 
ondernemers en andere maatschappelijke partijen wanneer zij plannen en initiatieven ontwikkelen. 
De Economische Visie sluit aan bij de ambitie om de faciliterende rol richting ondernemers te 
versterken, zoals bijvoorbeeld door middel van deregulering. Aanvullend wil de gemeente zich sterker 
ontwikkelen als partner in lokale en regionale economische netwerken. 
Binnen de visie wordt van de bestaande werklocaties op hoofdlijnen aangegeven hoe hier naar de 
toekomst mee omgegaan wordt en waar extra aandacht noodzakelijk is. Daarnaast wordt 
aangegeven in welke sectoren zich met name kansen voor nieuwe ontwikkelingen zullen voordoen of 
waarbinnen nieuwe concepten tot ontwikkeling kunnen komen. De visie laat zien hoe gemeente 
Stichtse Vecht slim gebruik kan maken van haar diversiteit in karakter; welke delen van de gemeente 
lenen zich voor intensievere ontwikkeling en welke delen van de gemeente lenen zich juist voor 
behoud van rust en ruimte in combinatie met extensieve ontwikkelingen. De Economische Visie is 
daarmee in lijn met de langetermijnvisie Focus op Morgen en vormt hiervan één van de 
deeluitwerkingen. 
 
 
Bijlagen 
- Hoofdlijnennotitie Economische Visie Stichtse Vecht 2025  
- Economische Visie Stichtse Vecht 2025; kansen pakken is mensenwerk  
- Bouwstenenrapport Economische Visie Stichtse Vecht 2025  

Raadsvoorstel 
(Gewijzigd) 
Onderwerp 
Economische Visie Stichtse Vecht 2025 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
16 december 2014 
 
Werksessie 
2 december 2014 

 

Portefeuillehouder 
P.F. de Groene eur. ing. 
 
Afdeling 
Ontwikkeling 
Mail opsteller 
evert.van.tellingen@stichtsevecht.nl 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
In de Economische Visie geeft de gemeente aan hoe zij de komende jaren om wil gaan met 
economische ontwikkeling en het bedrijfsleven met als doel om de werkgelegenheid en 
voorzieningen binnen de gemeente te stimuleren. Op deze manier wordt duidelijkheid geboden voor 
ondernemers en andere maatschappelijke partijen wanneer zij plannen en initiatieven ontwikkelen.  
Uiteindelijk is het de ondernemer of investeerder die kansen moet zien en deze vervolgens moet 
kunnen invullen en verzilveren. De ondernemer mag daarbij van de gemeente verwachten dat 
duidelijkheid geboden kan worden en dat dienstverlening op een hoog niveau staat. 
 
Argumenten 
• De Economische Visie toont aan dat op economisch vlak de kwaliteiten van Stichtse Vecht nog 

onvoldoende worden benut. Door gericht op economische ontwikkeling in te zetten en duidelijke 
keuzes te maken kan meer uit economische ontwikkeling worden gehaald dan tot nu toe het 
geval is. Er zijn genoeg kansen die bij kunnen dragen aan de kwaliteit van de gemeente en aan 
de voorzieningen voor haar inwoners. 

• De Economische Visie laat zien hoe gemeente Stichtse Vecht slim gebruik kan maken van haar 
geografische ligging en bereikbaarheid, maar ook van de diversiteit in karakter van de 
verschillende  deelgebieden. Duidelijk wordt welke delen van de gemeente zich lenen voor 
intensievere ontwikkeling en welke delen van de gemeente zich juist lenen voor behoud van rust 
en ruimte in combinatie met extensieve ontwikkelingen.  

• De visie beoogt een gezonde balans tussen enerzijds kansen voor economische ontwikkeling en 
anderzijds behoud van waardevolle gebieden. Hierdoor sluit de Economische Visie goed aan op 
de uitgangspunten van de langetermijnvisie Focus op Morgen, waarvan de Economische Visie 
één van de deeluitwerkingen is. 

• De strategie om de gewenste economische ontwikkeling te genereren vraagt om een helder 
perspectief. Dit wordt op verschillende wijzen geboden: 
o Van de bestaande werklocaties (winkelgebieden, bedrijventerreinen, etc.) wordt op 

hoofdlijnen aangegeven hoe hier naar de toekomst mee omgegaan wordt en waar de extra 
aandacht noodzakelijk is; 

o Sectoren waar Stichtse Vecht nu al sterk in is, zoals handel en zakelijke dienstverlening, 
kunnen naar de toekomst toe doorgroeien; 

o Daarnaast biedt de visie naar de toekomst toe ook kansen voor nieuwe ontwikkelingen en 
sectoren zoals e commerce (internethandel) of nieuwe concepten binnen kansrijke sectoren 
zoals zorg en recreatie & toerisme;  

• De gemeente heeft een belangrijke rol als facilitator van economische initiatieven. De komende 
jaren wordt nadrukkelijk ingezet op versterking van deze rol. Zo moet het ondernemers 
bijvoorbeeld niet onnodig moeilijk gemaakt worden door een ‘woud’ aan regels. Daarom wordt 
sterk ingezet op deregulering, maar ook op de accountfunctie. Aanvullend wil de gemeente zich 
sterker ontwikkelen als partner in economische netwerken, in de regio, maar ook lokaal, 
bijvoorbeeld in de samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Ook kan de 
gemeente optreden als facilitator van netwerkbijeenkomsten voor zzp’ers. 

 
Kanttekeningen 
• Een Economische Visie biedt een (afwegings)kader op hoofdlijnen. Het vormt geen ‘blauwdruk’ 

hoe in detail om te gaan met individuele initiatieven en economische ontwikkelingen die zich in 
de tijd zullen voordoen. 

• Een Economische Visie biedt in eerste instantie een ‘papieren’ kader en is daarmee voor 
samenleving en ondernemers in het bijzonder niet altijd direct tastbaar. Voor ondernemers 
zullen vooral de verdere inhoudelijke uitwerking en met name de uitvoeringsmaatregelen van de 
uitvoeringsagenda direct relevant zijn.  
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• Binnen de Economische Visie worden ook keuzes voorgestaan met ruimtelijke consequenties. 
Deze zullen in een volgende stap input vormen voor een integrale afweging binnen de op te 
stellen Ruimtelijke (Structuur)visie. Totdat ‘verankering’ van uitgangspunten uit de Economische 
Visie in de Ruimtelijke (Structuur)visie heeft plaatsgevonden vormt een vastgestelde 
Economische Visie een relatief ‘zacht’ instrument.  

 
Communicatie 
Vanaf de initiatieffase is een dynamisch communicatieplan opgesteld zodat alle interne en externe 
betrokkenen op strategische momenten zijn geïnformeerd. 
 
Participatief traject 
Naast een intern traject waarbij relevante beleidsvelden zijn aangetakt, zijn tot op heden drie externe 
ondernemersworkshops gehouden, aangevuld met diverse interviews. Per fase heeft een workshop 
plaatsgevonden waarvoor telkens per ondernemersvereniging, winkelgebied of bedrijventerrein twee 
vertegenwoordigers zijn uitgenodigd. Naar aanleiding van de laatst gehouden workshop kan 
geconcludeerd worden dat de hoofdlijn van de Economische Visie breed gedragen wordt onder 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Voor het vervolgtraject van het samenstellen van de 
dynamische uitvoeringsagenda wordt ingestoken op voortzetting van het participatief traject.  
 
Raadsinformatiebrief 
In een werksessie begin december wordt uw raad geïnformeerd over de belangrijkste inhoudelijke 
punten van de Economische Visie Stichtse Vecht 2025. Eerder is uw raad via RIB’s geïnformeerd 
over de diverse processtappen. Na formele raadsbehandeling zal uw raad via RIB’s worden 
geïnformeerd over de voortgang van de uitvoeringsagenda. 
 
Financiën en risico’s 
Het opstellen van de Economische Visie vindt plaats vanuit middelen die zijn gereserveerd vanuit het 
budget Ruimtelijke Structuurvisie (681012). Voorliggend voorstel bevat geen directe financiële 
consequenties. Te zijner tijd zal de uitvoeringsagenda als een apart voorstel, voorzien van een eigen 
financiële onderbouwing, aan het college worden voorgelegd.  
 
Vervolg 
De visie moet de komende maanden z’n vertaling krijgen in een dynamische uitvoeringsagenda. De 
maatregelen uit de uitvoeringsagenda hebben als doel om de keuzes uit de visie kracht bij te zetten 
en de gewenste situatie samen met betrokken partijen dichter bij te brengen. Voorbeelden of 
suggesties voor uitvoeringsmaatregelen zijn bijvoorbeeld het voor de consument aantrekkelijker 
maken van winkelgebieden en dorpscentra, het revitaliseren van specifieke bedrijventerreinen, het 
verbinden van toeristisch-recreatieve voorzieningen en het beter promoten hiervan. Als verdere 
uitwerking van de Economische Visie zal in maart 2015 het beleidsplan ‘Recreatie en Toerisme; 
water verbindt’ ter vaststelling worden aangeboden. Binnen de uitvoeringsagenda ligt de nadruk met 
name op het stimuleren van ontwikkelingen door een brug te slaan tussen verschillende partijen en 
zo gezamenlijk doelen te behalen. 
 
 
4 november 2014 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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