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1. Voorwoord
Voor u ligt de eindmonitor van het Programma
Economie 2015 – 2018 Stichtse Vecht. Deze
monitor laat het totaalbeeld zien van de eerdere
vier monitors van het programma, aangevuld tot de
laatste stand per december 2018. De monitor gaat
in op de doelen van het Programma Economie en
geeft inzicht in de economische ontwikkelingen die
voor deze doelen relevant zijn. De doelen
omvatten het behouden en aantrekken van
bedrijven, groei van bestedingen van inwoners en
bezoekers, stimuleren werkgelegenheid,
versterken van het recreatieve aanbod in de
gemeente en het behouden en versterken van
bestaande kwaliteiten en identiteit.
Het programma is gestart in de periode dat, na
jaren van recessie, de eerste tekenen van
economisch herstel zich aandienden, maar we
waren toen allerminst zeker dat dit door zou
zetten. Het programma omvat een breed scala aan
activiteiten dat dynamisch is en inspeelt op
actualiteiten. Om die reden is er soms prioriteit
gegeven aan onderwerpen die actueel waren, of
zijn activiteiten gestopt omdat er geen draagvlak
voor bleek.
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Voor zowel de totstandkoming als de uitvoering
van het Programma Economie hebben we de
afgelopen jaren de krachten gebundeld met
belangrijke partners. In het bijzonder noem ik de
koepels van ondernemersverenigingen: de
Ondernemersvereniging Stichtse Vecht en het
ZZP-platform. Vanuit deze koepels worden
actief economische thema’s aangekaart. Ik ben
blij dat de verhoudingen met ondernemers
tijdens de periode van het Programma
Economie aanzienlijk verbeterd zijn.
Het Programma Economie 2015 – 2018 is op
haar einde, maar we gaan niet niet stil zitten.
Meerdere activiteiten uit het programma lopen
door in 2019 of krijgen blijvend aandacht in de
komende jaren. Een aantal thema’s wordt al
benoemd in het collegewerkprogramma 2018 –
2022, zoals een aantrekkelijk
ondernemersklimaat en aanpak van kansrijke
bedrijventerreinen. In samenwerking met de
partners en de regio werken we aan de
economische opgave voor de komende jaren.
Jeroen Willem Klomps
Wethouder Middelen, Verkeer en
Omgevingswet

2. Inleiding
De eindmonitor Programma Economie 2015 –
2018 geeft aan of de doelen van het
Programma Economie behaald zijn. Het
programma is bedoeld om de economische
positie van Stichtse Vecht in de regio Utrecht te
versterken en omvat een scala aan activiteiten.

Leeswijzer
De eindmonitor bestaat uit de volgende
onderdelen:
• Programma Economie 2015 - 2018;
wat zijn de doelen van het programma?
• Monitor Programma Economie 2015 –
2018; welke economische ontwikkelingen
zijn er geweest met betrekking tot de doelen
van het programma?
• Stoplichtenmodel Programma Economie
2015 –2018; welke mijlpalen zijn behaald?
• Conclusie; wat is het resultaat van het
Programma Economie en hoe krijgt
economie aandacht in de komende jaren?
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3. Programma Economie 2015 - 2018
De ambitie van het Programma Economie is het
stimuleren van de economische positie van de
gemeente Stichtse Vecht in de regio Utrecht.
Daar zijn de volgende doelen voor geformuleerd:
1.
Behouden, aantrekken en goed
accommoderen van bedrijven en instanties
2.
Groei bestedingen van inwoners en
bezoekers
3.
Stimuleren werkgelegenheid
4.
Versterken en ontwikkelen van recreatief
aanbod
5.
Bestaande kwaliteiten en identiteit
behouden en versterken
Programma structuur
Het programma is gebaseerd op het profiel van
de gemeente Stichtse Vecht, zoals deze is
omschreven in het visiedocument “Focus op
Morgen”. Hierin worden de “harde as” en de
“zachte as” als de dragers van de identiteit van
Stichtse Vecht gezien. Per ‘as’ zijn meerdere
activiteiten benoemd die bijdragen aan de
doelen van het Programma Economie. Het
programma heeft de volgende structuur:

Totstandkoming van het programma
Het programma is in 2015 in samenspraak met
de koepels van ondernemersverenigingen
opgezet. Met de totstandkoming van het
programma heeft de samenwerking tussen
gemeente en onder meer de Ondernemers
Vereniging Stichtse Vecht (OVSV) en het ZZPplatform een stevige en constructieve impuls
gekregen. Vanuit deze partijen is een
stuurgroep “Samen aan Zet” geformeerd die
regelmatig bijeenkomt om de voortgang van
het programma te bespreken en daarop te
sturen. Door de ondernemersverenigingen
wordt op basis van een positieve
grondhouding, kritisch en alert meegekeken en
gewerkt aan de uitvoering. De gemeente koos
vaak voor een faciliterende rol. Het is tenslotte
de ondernemer die onderneemt.

• Harde as: het spoor, de A2,
hoogspanningsleidingen, het Amsterdam
Rijnkanaal en de daaraan grenzende
bedrijventerreinen/en werklocaties
• Kernen: voorzieningen, detailhandel,
aantrekkelijke woonomgeving
• Zachte as: de drager van cultuur en identiteit,
met de prachtige buitenplaatsen en
natuurschoon, plassen, polders en
veenweidegebied
• Overkoepelend: de activiteiten van het
programma die randvoorwaardelijk of
programmabreed zijn.
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Afb. Visualisatie programma structuur

4. Monitor Programma Economie
2015 - 2018
In dit hoofdstuk presenteren we een
samenvatting van economische ontwikkelingen
in de periode 2015 - 2018, die betrekking
hebben op de doelen van het Programma
Economie.
Doel 1: behouden, aantrekken en goed
accomoderen van bedrijven en instanties
We zien tussen 2015 en 2018 een groei van
bijna 10% van het aantal vestigingen. Dit is in
lijn met de ontwikkelingen binnen de U10. De
zakelijke diensten sector is de grootste sector in
Stichtse Vecht. Deze is de afgelopen tien jaar in
absolute aantallen ook het meeste gegroeid
(+772 vestigingen). Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door de groei van het aantal ZZP’
ers. Tussen 2015 en 2018 is er een
grootbedrijf (+500 medewerkers) vertrokken uit
Stichtse Vecht.

Monitor Economie,
afdeling onderzoek gemeente Utrecht
De genoemde resultaten in dit hoofdstuk komen uit
de monitor Economie, opgesteld door de afdeling
Onderzoek van de Gemeente Utrecht.* Zij hebben
aan de hand van de doelen van het Programma
Economie een uitgebreid monitoring rapport
opgesteld. Dit is gedaan op basis van economische
indicatoren die aansluiten bij de doelen van het
programma en waarvan gegevens direct
voorhanden zijn. Dit betekent dat er is gemonitord
op de eerste vier doelen van het Programma
Economie.

De voorraad kantoorruimte in Stichtse Vecht
is tussen 2014 en 2017 afgenomen met
2,1%. Tussen 2014 en 2015 was er een daling
in voorraad kantoorruimte, in 2016 is de
voorraad weer lichtelijk toegenomen.
In 2017 is het percentage leegstand van
kantoren in Stichtse Vecht gedaald van
34,1% naar 28,8%. Na de transformatie van de
Planetenbaan, waarvoor in 2018 vergunning is
afgegeven, is de verwachting dat de leegstand
van kantoren in Stichtse Vecht rond het
Nederlands gemiddelde gaat zijn. Dit is een
bijzonder grote daling ten opzichte van medio
2017 toen de leegstand met bijna 40% nog het
hoogste van heel Nederland was.
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*De complete monitor is op te vragen bij team Economie & Duurzaamheid via info@stichtsevecht.nl

Doel 2: groei bestedingen van inwoners en
bezoekers
De totale bestedingen binnen de gemeente
nemen toe, maar het aandeel van de
bestedingen dat binnen de gemeente wordt
besteed in winkels neemt af. De bestedingen
aan dagelijkse artikelen binnen de gemeente
Stichtse Vecht zijn met 10 miljoen euro
toegenomen tussen 2014 en 2016. De
bestedingen van inwoners van Stichtse Vecht
(meting in 2016) blijven voor dagelijkse artikelen
voor 87% binnen de gemeente en 11% vloeit af
naar andere gemeenten. Het aandeel van de
bestedingen dat binnen de gemeente wordt
besteed in winkels neemt af. Dit is voornamelijk
ten gunste van bestedingen via internet. Het
aandeel bestedingen voor niet-dagelijkse
artikelen is 36% (in 2016) en is dalende ten
opzichte van de 44% uit 2011. De afvloeiing
gaat vooral naar de gemeente Utrecht (24%) en
internet (22%).
Doel 3: stimuleren werkgelegenheid
Het aantal werkzame personen (inclusief
uitzendkrachten) is tussen 2015 en 2018
gegroeid met 1,3%. Deze groei blijft daarmee
achter met de trend in de U10. De grootste drie
sectoren in Stichtse Vecht zijn de handel (6.195
werkzame personen), zakelijke diensten (3.677)
en gezondheid en welzijn (2.464). Het aantal
werkzame personen is tussen 2015 en 2018
relatief het meeste gegroeid bij vervoer en
opslag, in overige diensten en horeca. Handel
is absoluut de grootste stijger met 255 extra
personen. De relatief grootste dalers zijn de
zakelijke diensten, de bouw en financiële
instellingen.
De werkloosheid is gedaald met 2,2
procentpunten van 5,9% naar 3,7%. De
werkloosheid ligt lager dan het gemiddelde van
de arbeidsmarktregio Midden-Nederland en
Nederland.
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Doel 4: versterken en ontwikkelen van
recreatief aanbod
Het aantal vestigingen voor cultuur, recreatie
en amusement is gestegen van 43 in 2008
naar 94 in 2018. Tussen 2008 en 2018 is het
aantal cafés gedaald (25 naar 11). Hier staat een
bijna even grote stijging van het aantal
restaurants en cafetaria’s tegenover.
Het totaal aantal werkzame personen in de
recreatieve en toeristische sector is tussen
2015 en 2018 toegenomen. Tussen 2015 en
2018 is er eerst een stijging waargenomen,
gevolgd door een daling vanaf 2017. De daling
zat voornamelijk in de horeca (-77 banen), de
groei zat bij de logiesverstrekking (+49) en de
detail- en groothandel (+41).

Doel 5: bestaande kwaliteiten en identiteiten
behouden en versterken
Dit doel kon niet gemonitord worden met behulp van
kwantitatieve data. Wel zijn er activiteiten
uitgevoerd om bestaande kwaliteiten en identiteiten
te behouden en te versterken. Zo is de
cultuurhistorische waardenkaart vastgesteld,
vormen de cultuurhistorische trendlijnen een
onderlegger voor de op te stellen omgevingsvisie,
ondersteunen we de Unesco-Nominatie voor de
Nieuwe Hollandse Waterlinie en voeren we het
cultuurpact uit.

5. Stoplichtenmodel Programma
Economie 2015 - 2018
Het Programma Economie 2015 – 2018 is
ingericht op actie en doen, met een uitgebreid en
concreet uitvoeringsprogramma. Het volledige
uitvoeringsprogramma is gemonitord aan de hand
van een stoplichtenmodel. In dit hoofdstuk gaan
we in op de belangrijkste mijlpalen, knelpunten en
gestopte activiteiten uit het Programma
Economie.
Mijlpalen Programma Economie
Harde as
•
Transformeren van kantoren: meerdere
kantoren zijn tussen 2015 en 2018
getransformeerd. In 2018 is de
omgevingsvergunning verleend voor de
transformatie van drie kantoortorens naar
woningen in het gebied Planetenbaan. Ook het
kantoorgebouw bij Bisonspoor is gesloopt.
•
Stimuleren ondernemerschap onder
jongeren: er zijn twee succesvolle edities geweest
van de Zomerondernemer met feestelijke
afsluitingen op Nyenrode.
•
Het project Glasvezel in uitvoering. Er is
veel animo voor het aanleggen van glasvezel in
het buitengebied. Knelpunt: de marktpartijen lopen
vertraging op in hun planning bij de aanleg.
Kernen
•
De retailvisie Stichtse Vecht is vastgesteld.
•
In Maarssen-Dorp is een
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) gerealiseerd.
•
Het horecabeleid is in concept vastgesteld
door het college en de participatieronde wordt
gestart.
Zachte as
•
Er is een ‘verbinder’ aangesteld om
gebiedssamenwerking te faciliteren tussen cultuur,
erfgoed, recreatie en toerisme.
•
De cultuurhistorische waardenkaart is door
de raad vastgesteld.
•
Het cultuurpact is in uitvoering genomen
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Stoplichtenmodel Programma Economie
De genoemde resultaten in dit hoofdstuk komen
uit het Stoplichtenmodel Programma Economie,
opgesteld door de Gemeente Stichtse Vecht.* In
het Stoplichtenmodel staan per as alle activiteiten
kort beschreven. Ook staat er per activiteit een
korte toelichting op de mijlpalen en is te vinden of
een activiteit doorloopt, is voltooid, gestopt, of dat
er een knelpunt is. Tijdens de loop van het
programma is er vijf keer gemonitord op de
voortgang van de activiteiten.

•
Ontwikkeling van recreatief fietsverkeer door
onder andere de oplevering van de fietsbrug bij
Nigtevecht en aanleg van diverse recreatieve fietsen wandelpaden.
•
Er is vanaf 2018 extra budget beschikbaar
gesteld ten behoeve van cultuur.
Overkoepelend
•
Meerdere bijeenkomsten en activiteiten zijn
georganiseerd voor ondernemers, met als
hoogtepunt de Dag van de Ondernemer. Deze dag
wordt sinds 2016 ieder jaar in samenwerking met
ondernemers georganiseerd.
•
Het accountmanagement van de gemeente
is versterkt met een extra accountmanager in 2018.
•
Lancering van de Lokale Ondernemerslijst,
waardoor de naamsbekendheid van lokale
ondernemers bij medewerkers van de gemeente
vergroot wordt.
•
In de regio is de positie van Stichtse Vecht
verstevigd door deelname aan meerdere
convenanten. Op dit moment wordt er in de U10
meegewerkt aan een Ruimtelijk Economisch
Programma van de U10.

*Het Stoplichtenmodel Programma Economie is op te vragen bij team Economie & Duurzaamheid via info@stichtsevecht.nl

Knelpunten
•
De voorbereiding voor de aanleg van een
Toeristisch Overstappunt Vreeland (Sperwerveld)
is vertraagd vanwege de zoektocht naar
draagvlak.
•
Bij het Stationsgebied van Breukelen heeft
uitbreiding van P+R plaatsgevonden. Daarnaast
wordt nog ingespeeld op initiatieven van de markt.
Daarmee is nog niet de voorgestane
hoogwaardige invulling van het gebied
gerealiseerd.
Gestopt
•
Het invoeren van parkmanagement is
stopgezet nadat onderzoek uitwees dat hier
onvoldoende draagvlak voor is op de
bedrijventerreinen.
•
Er is geen onderzoek uitgevoerd naar het
versterken en benutten van kansen voor de
gezondheidseconomie in Stichtse Vecht.
•
De Bedrijveninvesteringszone (BIZ)
Breukelen-Centrum gaat niet van start. Er zijn
onvoldoende stemformulieren retour gezonden (55
van 126 stemgerechtigden). Aan de eerste eis van
50% geldige stemformulieren is hiermee niet
voldaan.
•
Er is geen platform/denktank onderwijs,
overheid en bedrijfsleven opgericht voor het thema
onderwijs-arbeidsmarkt. De ondernemers willen dit
thema laten rusten. Er vindt op dit thema wel
uitvoering van andere acties plaats (zie
stoplichtenmodel), zoals deelname aan de
Utrechtse Werktafel.

11

6. Conclusie
Het hoofddoel van het Programma Economie 2015
– 2018 is om de economische positie van Stichtse
Vecht in de regio Utrecht te versterken. De
economische indicatoren laten zien dat dit met
name op de volgende punten is geslaagd: relatief
lage werkloosheid, inzet op transformatie kantoren,
verhoging in bestedingen van inwoners en groei in
aantal vestigingen. Aandachtspunten voor de
economische positie van de gemeente Stichtse
Vecht zijn het vasthouden van bedrijven, het
beschikbaar zijn van voldoende bedrijfsruimte,
creëren van meer groei in aantal werkzame
personen en voorkomen van uitvloei van
bestedingen naar buiten de gemeente.
Deze resultaten laten zien dat de effecten van de in
zijn geheel aantrekkende economie ook in Stichtse
Vecht merkbaar zijn. Een relatie tussen de
activiteiten van het Programma Economie en de
economische ontwikkelingen is niet direct te leggen.
Wel laat deze monitor zien dat veel activiteiten
succesvol zijn afgerond. Ondernemers laten weten
dat veel acties positief worden ontvangen. De
samenwerking met en het vertrouwen van
ondernemers zijn toegenomen, verbindingen zijn
gelegd. Gesteld kan worden dat de verhoudingen
meer dan genormaliseerd zijn. Misschien is dat wel
een van de belangrijkste resultaten van het
Programma Economie.
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Er is nog altijd “werk aan de winkel”. Met de
aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek in
het achterhoofd gaat het college samen met
lokale ondernemers werken aan het verder
faciliteren en stimuleren van economische
ontwikkeling. Daarbij zetten we de centrale rol
van de stuurgroep Samen aan Zet voort. Vanuit
het collegewerkprogramma 2018 – 2022 werken
we verder aan belangrijke economische thema's,
zoals een aantrekkelijk ondernemersklimaat,
kwaliteitstoerisme, vitaal platteland, aansluiting
onderwijs – arbeidsmarkt en duurzaam
ondernemen. Hiervoor vormt het afgeronde
Programma Economie een goede springplank.

