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Inleiding: 

Aanleiding: De economische agenda is opgesteld door de gemeente vanuit de behoefte het tweejaarlijkse 
overleg tussen bedrijfsleven en gemeente inhoudelijk meer inspirerend te maken en in een breder 
perspectief te plaatsen. Daarbij is meegenomen de wens om bedrijfsleven en gemeente (nog) meer 
gezamenlijk te laten optrekken ter versterking van de economische vitaliteit van Oudewater. Derhalve is de 
input van het bedrijfsleven in belangrijke mate leidend voor deze agenda. 

Gelopen proces: In de periode maart-april 2017 heeft de gemeente (ambtelijk) gesprekken gevoerd met de 
besturen van de ondernemersverenigingen in Oudewater en samenwerkingspartners (Bedrijvenvereniging 
Oudewater (BVO), de NOVO, VITAP, LTO, ZZP vereniging Montfoort-Oudewater, De Kracht van 
Oudewater I The Alignment House en Ferm Werk). Zij hebben de gelegenheid gekregen om onderwerpen 
en speerpunten aan te reiken. De voorliggende Economische Agenda vormt hiervan de weerslag. De 
verenigingen hebben kennis kunnen nemen van en een reactie kunnen geven op de concept-Agenda. Op 1 
juni 2017 is de Economische Agenda gepresenteerd in het overleg van ondernemersverengingen en (deel 
van) raadsleden. Hierin hebben de aanwezigen een prioriteit mogen aanbrengen in de agendapunten. De 
volgende aangedragen prioriteiten "jongeren binden, perspectief voor ouderen, nieuwe vervoersconcepten, 



accountmanager bedrijfsleven, creatief ruimtegebruik" staan hoog op de agenda. 

Kernboodschap: 

Samenvatting van Economische Agenda: Deze bevat een zestal onderwerpen: 
1 Doelmatiger communicatie, overleg en samenwerking 
2. Ruimte om te ondernemen door innovatief ruimtegebruik 
3. Nieuwe kijk op mobiliteit, infrastructuur (o.a. glasvezel) en openbare ruimte 
4. Vernieuwend perspectief op landelijk gebied Oudewater 
5 Vitale binnenstad Oudewater S toerisme 
6. Duurzame leef- en werkgemeenschap. 

Elk onderwerp bevat een aantal actiepunten voor de kortere termijn. Deze zijn merendeels in uitvoering. 
Per punt is aangegeven welke partij(-en) de uitvoering ter hand neemt. 

Kern van het stuk zijn de agendapunten. Deze zijn ook voor elk onderwerp benoemd. Ze zijn leidend voor 
de vervolgaanpak én de agendering in het tweejaarlijkse overleg tussen de ondernemersverenigingen en 
raadsleden. 

Bespreking van de Economische Agenda op 1 juni 2017 met ondernemersverenigingen en afvaardiging van 
de raad -een verslag van de bijeenkomst is bijgevoegd als bijlage van de Economische Agenda-. 
Eerste terugkoppeling: De ondernemersverenigingen geven aan tevreden te zijn met deze nieuwe aanpak. 
De bijeenkomst is in een positieve sfeer verlopen. 

Prioriterinq door ondernemersverenigingen en raads- en collegeleden van de agendapunten: 

De hoogste score krijgt het agendapunt "Jongeren binden, perspectief voor ouderen". 

Andere punten die hoog scoren bij ondernemers en raadsleden zijn: 
- Nieuwe vervoersconcepten 

Punten die vooral hoog scoren bij ondernemers zijn: 
- Accountmanager bedrijfsleven 
- Digitale trends/ innovatie 
- Aantrekkelijke arbeidsmarkt 

Punten die vooral hoog scoren bij raadsleden zijn: 
- Creatief ruimtegebruik 
- Vitaal houden binnenstad 

Financiën 

Op dit moment heeft deze agenda geen financiële gevolgen. 

Vervolg: 

Op basis van de prioritering van de agendapunten wordt een uitvoeringsplan opgesteld door betrokken 
partijen. Dit uitvoeringsplan inclusief financiële raming en dekkingsvoorstel wordt aangeboden aan de raad 
(eind september/begin oktober) en afgestemd met het uitvoeringsplan van "De Kracht van Oudewater". 
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Bijlagen: 

1, Economische Agenda, Oudewater onderneemt (17İ.02868) 
2. Presentatie Economische Agenda 1 juni 2017 (17L02869) 

De wnd. Secretaris De burgemeester 

Ir. W.J. Tempel mr. drs. P. Verhoeve 
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- werkdocument gemeente Oudewater-bedrijfsleven - juni 2017 
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Inhoudsopgave: 
 
1. Waarom een economisch agenda Oudewater? 
2. Kenmerken & trends economie Oudewater 
3. Formuleren gezamenlijke missie 
4 Hoe is de Economische Agenda tot stand gekomen? 
5. Opgaven Economische Agenda 

5.1.  Doelmatiger communicatie, overleg en samenwerking 
5.2. Ruimte om te ondernemen door innovatief ruimtegebruik 
5.3.  Nieuwe kijk op mobiliteit, infrastructuur en openbare ruimte  
5.4.  Vernieuwend perspectief op landelijk gebied Oudewater  
5.5  Vitale binnenstad Oudewater & toerisme  
5.6.  Duurzame leef- en werkgemeenschap. 

 
Bijlage: Verslag bijeenkomst 1 juni 2017 over de presentatie van de economische agenda Oudewater 
en de prioritering van agendapunten.  
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1. Waarom een Oudewaterse economische agenda? 
De economie heeft grote invloed op onze welvaart. Werk hebben, voldoende inkomen en een goed 
toekomstperspectief bepalen in hoge mate hoe tevreden en gelukkig mensen zijn. 
 
Het agenderen en bespreken van díe punten waarop gemeente, bedrijfsleven en andere partners 
invloed hebben én die mede toekomstbepalend zijn is de uitdaging: Loskomen van de waan van de 
dag, elkaar inspireren en durven vernieuwen.  
 
De huidige economische situatie in Oudewater is gemiddeld goed afgemeten aan indicatoren als 
werkgelegenheid, werkloosheid en de winstgevendheid van bedrijven. De economie is echter 
dynamisch en stilstand betekent achteruitgang. Derhalve is ook in Oudewater ‘werk aan de winkel’.   
 
Voorzieningen als winkels, horeca en recreatie zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving. De lokale 
economie draagt bij aan de samenleving o.a. door sponsoring van het verenigingsleven, evenementen 
en gemeenschapsactiviteiten. 
Een sterke economie is -behalve voor bedrijven en organisaties- belangrijk voor de gemeenschap en 
het welzijn van mensen.  
 
Oudewater wil een plaats zijn waar mensen prettig wonen, werken en recreëren, waar ruimte is voor 
verantwoord ondernemerschap, respect voor het milieu en de economie toekomstbestendig. Trends 
en ontwikkelingen in de economie en daarbuiten vragen om initiatieven en (re)acties. 
Ook heeft de gemeente een rol in het sociaal domein. Ons streven is het economisch beleid zoveel als 
mogelijk te verbinden aan de andere beleidsdoelen bijvoorbeeld voor de arbeidsmarkt.  
 
Dit werkdocument vormt het vertrekpunt om gezamenlijk meer richting te geven aan de economie, 
welvaart en welzijn én Oudewater toekomstbestendiger te maken.    
 

 

Leeswijzer 

De Economische Agenda bevat -in paragraaf 5- per onderwerp een aantal actiepunten voor de kortere 
termijn op basis van de geleverde input door het georganiseerde bedrijfsleven. Voor de uitvoering van  
een aantal punten zal verwezen worden naar andere plannen -waar de betreffende uitvoering onder 
valt- bijvoorbeeld Masterplan Binnenstad of uitbreiding Tappersheul.  
 
Het accent in dit werkdocument ligt op het agenderen van de meer strategische economische punten. 
Ook deze zijn per onderwerp opgenomen in paragraaf 5. Deze punten zullen op basis van prioriteit 
besproken worden op het tweemaal per jaar te houden gezamenlijke economisch overleg van 
gemeente en bedrijfsleven.    
   
Ook komt het voor dat punten in deze Agenda in andere plannen voorkomen. Ter voorkoming van 

doublures vindt voorafgaande aan de uitvoering van deze Agenda nadere afstemming plaats met 

andere initiatieven. Zo is er een duidelijke samenhang met punten uit de “Kracht van Oudewater” met 

deze Agenda en vice versa. Deze Agenda legt dwarsverbanden zodat sprake is van een gezonde 

kruisbestuiving tussen de verschillende aanpakken.     
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2. Kenmerken & trends economie Oudewater 
 
In onderstaande tabel staat de verdeling van het aantal bedrijven over de diverse sectoren. 

Aantal vestigingen per sector – Oudewater 
      2010 2015 2016 

 Landbouw, bosbouw en visserij  152 136 138 
 Industrie, nutsbedrijven 50 56 55 
 Bouwnijverheid 134 153 161 
 Groot- en detailhandel 195 192 207 
 Transport 24 30 30 
 Horeca 30 35 37 
 Informatie en communicatie  17 25 21 
 Financiële instellingen  5 7 8 
 Zakelijke dienstverlening 178 217 228 
 Overheid 3 3 3 
 Onderwijs  21 30 36 
 Gezondheids- en welzijnszorg 62 99 103 
 Overige dienstverlening  56 66 74 
 Totaal aantal vestigingen Oudewater 927 1049 1101 
 Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsenregister Utrecht 2017 

 
 Oudewater heeft ruim 4200 banen en kent in 2016 de hoogste relatieve groei in 

werkgelegenheid in de provincie Utrecht met 7,8 %.  
 Het totaal aantal vestigingen is 1100. De grootste absolute stijging van het aantal vestigingen 

in de afgelopen periode kent de sector zakelijke dienstverlening -vooral eenpitters- en de 
zorgsector. De bouwsector trekt aan en krabbelt uit “het crisis dal”.    

 De werkloosheid (2016) behoort met 4,1% tot de allerlaagste in de provincie.  
 Op innovatie gebied is een kloof tussen koplopers en traditionele bedrijven. Van alle bedrijven 

doet indicatief 51% niet aan innovatie volgens (definitie) onderzoek.  
(bron: Panteia, EBU 2017) 

 De economische basis is solide: Het merendeel van de bedrijven blijft ook in crisissituaties 
overeind. (bron: Staat van Utrecht, provincie Utrecht 2017) 

 Oudewater kent met 33% een hoger percentage MKB bedrijven dan provinciaal gemiddeld.  
 Handel is de grootste sector qua werkgelegenheid met 36%, de bouw en zakelijke 

dienstverlening volgen op afstand met elk ruim 10%. De agrarische sector is met een aandeel 
van bijna 8% groter dan landelijk en provinciaal gemiddeld.  

 Een kenmerk van de economie in Oudewater is een groot overwegend agrarisch buitengebied 
met een aandeel qua werkgelegenheid van ca. 10% in de economie. Tappersheul vormt een 
belangrijke werkgelegenheidslocatie met in totaal ruim 1400 arbeidsplaatsen. Dat is 34 % van 
de werkgelegenheid in Oudewater.   

 Kenmerkend is dat Oudewater onderdeel van de Randstad én kern in het Groene Hart is.  
 Uit het koopstromenonderzoek(2016) blijkt dat de bestedingen gemiddeld voor alle winkels 

voor 85% uit Oudewater komen.  
 

Trends en ontwikkelingen: onze uitdagingen 
Een aantal van de trends en ontwikkelingen van invloed op de economie van Oudewater zijn: 

 De agrarische sector heeft al jarenlang te maken met een afname van het aantal bedrijven en 
schaalvergroting. Productieprocessen veranderen. De Europese en wereldmarkt heeft sterke  
invloed. Bedrijfsbebouwing valt vrij. Wat is daarop het antwoord vanuit de sector zelf en 
andere betrokkenen?   

 Circulaire economie, smart industry, robotisering, ‘Internet of things’ trekken niet voorbij aan 
Oudewater. Vraag is: hoe spelen partijen hierop in?  

 Vergrijzing en ontgroening(krimp) resulteren in een andere samenstelling van de bevolking. 
Dat vraagt om anticipatie door alle betrokken partijen. 
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 Het aandeel internet-aankopen in de detailhandelsomzet groeit snel. Dit biedt kansen voor de 
detailhandel door meer in te zetten op ‘winkelen als beleving’ en zo een brug te slaan met 
recreatie en toerisme. Tegelijkertijd is het een bedreiging voor het fysieke winkelbestand. 

 Voor economische groei is de kwaliteit van de beroepsbevolking van wezenlijk belang. Het 
vraagt samenwerking van betrokken partijen om de beroepsbevolking kennis en kunde voor 
de toekomst mee te geven. 

 Mobiliteit: Oudewater wordt uitsluitend ontsloten door provinciale wegen. Dat is een inherente 
beperking. Nieuwe vervoersconcepten dienen zich aan. Wat kan dat geheel betekenen voor 
bevoorrading van de binnenstad of de logistieke afwikkeling in het buitengebied? 

 Ligging in het Groene Hart; Dat biedt kansen (centrale ligging en dichtbij afzetgebieden) en 
bedreigingen (beperkte uitbreidingsmogelijkheden). Hoe kunnen de kansen en mogelijkheden 
optimaal benut worden?  

 
Onder meer deze trends en ontwikkelingen zijn bepalend voor de agendering en de mogelijk daarop 
volgende acties. Paragraaf 5 gaat hier verder op in. 
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3. Formuleren gezamenlijke missie 
 
Onze gezamenlijke missie: Het bieden van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven uit Oudewater 
met een ‘solide’ basis aan werkgelegenheid en een bijdrage aan de gewenste leefomgeving.   
We hebben daarbij zowel een economische als sociale doelstelling. 
Economische doelstelling: 

 Het onderhouden en verbeteren van het ondernemersklimaat en een goede 
voorzieningenstructuur: zoals bereikbaarheid, gemeentelijke dienstverlening, veiligheid, 
duurzaamheid, winkelstructuur, bedrijventerrein, buitengebied. 

 
Sociale doelstelling: 

 Stimuleren van (de geschiktheid voor) de inzet van burgers op de arbeidsmarkt.  
 

Oudewater zet in op een duurzame, toekomstbestendige economische structuur.  
De rol van de gemeente is hierbij verbindend, faciliterend en stimulerend. Partnerschap is het 
sleutelwoord. Communicatie is geen doel op zich maar een belangrijk middel om elkaar te kunnen 
bereiken. Om die reden zetten we daar ook extra op in.   
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4. Hoe is de Economische Agenda tot stand gekomen? 
 
De economische agenda is opgesteld vanuit de behoefte de inhoud en de discussies in het 
gemeenschappelijk overleg tussen bedrijfsleven en gemeente meer inspirerend te maken en in een 
breder perspectief te plaatsen. Daarbij is de wens om (nog) meer gezamenlijk op te trekken om de 
economische vitaliteit van Oudewater te versterken.   
 
In de periode maart-april 2017 zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van onze partners. 
Dat zijn onder meer de Bedrijvenvereniging Oudewater (BVO), de NOVO, VITAP, LTO, ZZP vereniging 
Montfoort-Oudewater, De Kracht van Oudewater / The Alignment House en Ferm Werk. Zij hebben de 
gelegenheid gekregen om onderwerpen en speerpunten aan te reiken. De economische ontwikkeling 
van Oudewater is een gezamenlijke opgave van ondernemers, overheid en andere partijen. 
Versterking van de economische positie van Oudewater realiseren we dan ook samen met onze 
partners. 
Met de vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen stellen we de prioriteit vast in de 
uitvoering van de agenda.   
Ook zullen de ondernemersverenigingen of anderen acties voortkomend uit deze agenda zelf 
oppakken. Tegelijkertijd verwachten ondernemers dat de gemeente de basisvoorzieningen op orde 
heeft zoals het onderhoud van wegen en de openbare ruimte.  
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5. Economisch Agenda ‘Oudewater ONDERNEEMT!’ 
 
De onderwerpen voor het bepalen van de agendapunten voor Oudewater zijn: 

 
5.1. Doelmatiger communicatie, overleg en samenwerking 
 
5.2.  Ruimte om te ondernemen door innovatief ruimtegebruik 
 
5.3. Nieuwe kijk op mobiliteit, infrastructuur (o.a. glasvezel) en openbare ruimte  
 
5.4. Vernieuwend perspectief op landelijk gebied Oudewater  
 
5.5  Vitale binnenstad Oudewater & toerisme  
 
5.6. Duurzame leef- en werkgemeenschap. 
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5.1 Doelmatiger communicatie, overleg en samenwerking 
 

Huidige situatie 
Tweemaal per jaar overleg met alle ondernemersverenigingen en raadsleden gezamenlijk. Een 
gemeenschappelijke agenda ontbreekt. Daarnaast is er regelmatig bilateraal overleg tussen gemeente 
en de verschillende ondernemersverenigingen(BVO, VITAP, NOVO).    
Momenteel heeft de gemeente (beperkt) ambtelijke capaciteit beschikbaar voor economische zaken. 
Dit is voor beleid en de contacten met de ondernemersverenigingen. 
 

Opgehaalde input bij ondernemers  
- Tijdige communicatie & informatie: Ondernemers willen tijdig geïnformeerd over zaken, bijvoorbeeld 
over wegwerkzaamheden. Nu komt het voor dat de informatie plaatsvindt als de werkzaamheden al  
in uitvoering zijn. Er is behoefte aan een centraal punt van informatie waarin die informatie ook 
geduid wordt. Ook zzp-ers willen een betere aansluiting op een directe informatievoorziening en 
overlegstructuur van de gemeente. Als voorbeeld de procedure rondom Tappersheul 3: Ondernemers 
willen duidelijkheid over de wijze van aanmelden en de uitvraag.  
- Meer samenwerking: Hartekreet is om meer onderlinge samenwerking tussen alle partijen- 
bedrijven, bewoners, verenigingen en gemeente- te verkrijgen. Nu is teveel sprake van een 
verbrokkeling. Een planmatige aanpak ontbreekt. De ondernemers zien de gemeente als een 
belangrijke partij in het behouden van een helikopterview.  
- Onderbouwing beleid: Gedegen onderzoek door de gemeente is belangrijk bij belangwekkende 
onderwerpen. Dit is nodig om een goede discussie te kunnen voeren bijvoorbeeld rond eventuele 
afsluiting van de binnenstad.   
- Oplossingsgerichte houding: Ondernemers verwachten van de gemeente een probleemoplossende 
houding om economische groei te kunnen realiseren en het voorkomen van onnodige bureaucratie 
door het leveren van maatwerk.   
- Accountmanager individuele bedrijven: Knelpunt is het ontbreken van één duidelijk aanspreekpunt 
(ambtelijk) binnen de gemeente voor individuele ondernemers. Daaraan is behoefte. Ondernemers 
weten nu vaak niet waar ze aan toe zijn met de gemeente of bij wie ze terecht moeten. Bedrijven, 
(startende) ondernemers en zzp’ers moeten zich vooral kunnen bezighouden met ondernemen. Voor 
ondernemers moeten de randvoorwaarden hiervoor helder en makkelijk vindbaar en toepasbaar zijn. 
Ook is behoefte aan een stroomlijning van het vergunningentraject. Noodzakelijke regelgeving moet 
dan ook klantvriendelijk worden opgesteld, waarbij de hiermee gepaard gaande administratieve lasten 
tot een minimum worden beperkt. 
 
Overall beeld input 

Ondernemers verwachten een heldere communicatie en informatievoorziening van de gemeente en 
één aanspreekpunt voor de individuele ondernemer. Door meer en betere samenwerking valt er veel 
te winnen. Dit laatste zien ondernemers als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De 
gemeente wordt hierin gezien als een belangrijke samenbindende partij.   
 

Actiepunten (kortere termijn) 
- Communicatie & informatievoorziening gemeente: Ter verbetering van de communicatie stelt de 
gemeente voor vanaf heden periodiek (tweemaandelijks/ per kwartaal) een nieuwsbrief te maken met 
specifieke actuele informatie voor het bedrijfsleven. Daarin staat vermeld welke klachten en 
meldingen zijn gedaan in de afgelopen periode en welke acties daarop zijn ondernomen. Dit is 
aanvullend op de bilaterale overlegvormen. Ondernemers kunnen hiervoor ook informatie aanleveren.   

- Samenwerking bedrijfsleven: Ter versterking van de onderlinge samenwerking kunnen de 
ondernemersverenigingen de krachten verder bundelen. Dit kan door een platform op te richten van 
ondernemersverenigingen naar het voorbeeld in Alphen aan den Rijn. Het voortouw hiervoor ligt bij 
het georganiseerde bedrijfsleven. 

Agendapunten 

Accountmanager bedrijven gemeente: De ondernemers wensen een apart aanspreekpunt voor 
individuele ondernemers. De gemeente gaat bekijken wat exact de behoefte is en hoe we daar 
tegemoet aan kunnen komen.  
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5.2 Ruimte om te ondernemen door innovatief ruimtegebruik  

Huidige situatieschets 
Voor een aantal ondernemers uit Oudewater is er gebrek aan ruimte voor uitbreiding van bedrijven, 
nieuwvestiging of verplaatsing van activiteiten. Voor startende zzp-ers en kleine bedrijfjes is meestal 
voldoende aanbod beschikbaar in Oudewater. Maar er is nauwelijks tot geen ruimte voor gevestigde 
bedrijven met uitbreidingsbehoefte in de verschillende segmenten. 
Een paar bedrijven zijn recentelijk vertrokken uit Oudewater vanwege het ontbreken van ruimte. 
De ligging van Oudewater in het Groene Hart is mede bepalend voor de speelruimte in de ruimtelijke 
ontwikkeling.  
Positief is dat in het winkelgebied relatief weinig leegstand voorkomt. Dat geldt ook voor het 
bedrijventerrein Tappersheul.  
In het buitengebied zijn een aantal bedrijven die overlast veroorzaken in de omgeving.  

 
Opgehaalde input bij ondernemers  
- Huisvesting: Dit vormt een belangrijke succesfactor voor ondernemerschap.  
Uitbreiding, revitalisering en herstructurering van het bedrijventerrein en upgrading van het huidige 
vastgoed blijven daarom nodig. Ook de aanleg van glasvezel kan een impuls geven aan het 
vestigingsklimaat. 
 
- Ruimte voor groei: Ondernemers hebben behoefte aan nieuwe locaties om groei te kunnen 
realiseren van gevestigde bedrijven en/of te kunnen verplaatsen; Ondernemers kijken uit naar de 
realisatie van Tappersheul 3: Ze willen daar actief betrokken bij zijn. Het gaat om zaken als het 
communiceren van het tijdpad, uitgiftecriteria en uitgifteprotocol. Ook is behoefte aan revitalisering 
Tappersheul 1 en 2. Ondernemers bepleiten nu reeds een start te maken met Tappersheul 4 gelet op 
de ruimtebehoefte en het langdurig besluitvormingsproces.  
 
- Bewoning op Tappersheul: De woonfunctie staat ter discussie. De bewoners zijn veelal geen 
eigenaren maar werknemers van bedrijven woonachtig in bedrijfswoningen. Het VITAP bestuur vindt 
dit haaks staan op de doelstellingen van parkmanagement.  

 
Overall beeld input 

Huisvesting en ruimte voor bedrijven zijn primaire vestigingsvoorwaarden voor bedrijven. Voor een 
aantal bedrijven is de situatie knellend. Ondernemers zijn graag actief betrokken bij de uitbreiding van 
Tappersheul 3.  
 

Actiepunten (kortere termijn) 
- Tappersheul: Bestemmingsplan Tappersheul is in voorbereiding. De genoemde input van 
ondernemers wordt hierin meegenomen. Op 8 juni 2017 is een informatiebijeenkomst. Het plan maakt 
de uitbreiding met Tappersheul 3 mogelijk. De gemeente gaat van start met de revitalisering van 
Tappersheul 1 en 2 als de verwachte  opbrengsten uit Tappersheul 3zijn gerealiseerd. 

- Bewoning bedrijventerrein: De gemeente is bekend met de situatie van de bewoning. Op 
Tappersheul 3 komt geen bestemming bedrijfswoning. Ondernemers op Tappersheul 1 en 2 worden 
gevraagd ‘hun’ woonfunctie in te leveren. Dit punt wordt verder bilateraal afgehandeld met de VITAP.  

 

Agendapunten  

- Creatief ruimtegebruik: Hoe kunnen we ondernemers blijven faciliteren in ruimte? Door realisatie van 
Tappersheul 4? Of is de grens bereikt? Welke andere mogelijkheden zijn er behalve vestiging op 
Tappersheul? Welke kansen biedt de ligging in Het Groene Hart/ Randstad?  
Een actieve monitoring van de ruimtebehoefte is noodzakelijk: hoe geven we dat vorm?   
 
- Digitale trends: Smart Industry, robotisering etc. reeds genoemd onder trends: Wat zijn de 
(mogelijke) kansen voor de economie van Oudewater? Spelen ondernemers daar voldoende op in? 
Wat zijn eventuele effecten op het ruimtegebruik? Is er een behoefte om in dit thema meer 
gemeenschappelijk op te trekken? 
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiriqrw4OLTAhXJZVAKHRVwCRoQjRwIBw&url=https://www.ilocate.nl/bedrijventerrein/tappersheul_oudewater&psig=AFQjCNGPGSTt5bihVwoJzPs_Pmk20N0wiA&ust=1494417416358535
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYupmC4OLTAhWPJVAKHaAGB-QQjRwIBw&url=http://mapio.net/place/16090338/&psig=AFQjCNHaDhHWyWxKolDWhM8VgGxuQHOsHw&ust=1494417173249771
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT-L_45vHTAhVRLVAKHZWpACUQjRwIBw&url=https://www.talent-pro.com/blog/nieuws-uit-de-branche/beter-een-prikkelende-lening-dan-een-saaie-donatie-interview-met-de-rabobank-foundation/&psig=AFQjCNHEXYi3Unf5u2DAk4_No4UhY-PwAQ&ust=1494934450301540
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5.3 Nieuwe kijk op mobiliteit, infrastructuur (o.a. glasvezel) en 
openbare ruimte 

 
Huidige situatieschets 
Gemiddeld genomen is Oudewater goed bereikbaar voor de verschillende soorten bedrijven. Wel is er 
een toenemende drukte op de N-228 traject Gouda-Montfoort, zeker in geval het verkeer vaststaat op 
de A12 of tijdens spitsuren. Of als vrachtverkeer de laadbrug-indien in functie- ontwijkt op de A12 ter 
hoogte van Papekop en binnendoor rijdt via Oudewater-Montfoort. Gemeente is bekend met de 
verkeersdruk op de Vierbergenweg én met de beperkingen op de kruising Vierbergenweg-Wilgenweg.   
Er is sprake van achterstallig onderhoud wegen en in de openbare ruimte en van parkeerdruk op de 
binnenstad en Tappersheul. 

 
Opgehaalde input bij ondernemers  
- Onderhoud wegen & openbare ruimte: Specifiek het onderhoud van de wegen (instorten 
weggedeeltes buitengebied). De bereikbaarheid van bedrijven voor toeleveranciers komt hierdoor 
onder druk. Ondernemers(LTO) doen de suggestie bij herstel en onderhoud -met name in het 
buitengebied- gebruik te maken van lokaal aanwezige kennis bijvoorbeeld over de samenstelling en de 
werking van de grond.  
De ambitie voor het onderhoudsniveau van de openbare ruimte -o.a. het groen- is te laag.  
 

- Glasvezel & capaciteit kabelnet: In sommige delen -met name in het buitengebied- is de capaciteit 
van het net voor digitaal dataverkeer onvoldoende zo ervaren ondernemers. Er is behoefte aan 
glasvezel/ breedband.  
In het buitengebied is de bekabeling in capaciteit ontoereikend voor terug levering van 
energie(elektriciteit) aan het net.   
 
- Bereikbaarheid binnenstad: Deze garanderen door o.a. een optimale routing voor leveranciers en 
bezoekers, de bevoorrading van horeca en winkels;  Voldoende parkeergelegenheid behalve voor 
auto’s ook voor het fiets parkeren. Dat laatste is een knelpunt als grotere groepen tegelijk neerstrijken 
in de binnenstad.  
Afsluiting binnenstad mag geen doel op zich worden. De discussie over eventuele afsluiting moet 
zorgvuldig gevoerd worden.  
 
- Openbaar vervoer (OV): Gebrekkige OV-bereikbaarheid van Tappersheul en binnenstad.  
 
- Tappersheul: Op het bedrijventerrein zijn de knelpunten: De aanpak van het grijs (asfalt/ wegen) en 
groen, de parkeerdruk, de ontsluiting naar het secundaire wegennet. ‘Van belang is om de ontsluiting 
via Toleind te behouden’.  
 
Overall beeld input 
Ondernemers maken vooral een punt van het huidige -als “gebrekkig” ervaren- onderhoudsniveau van 
zowel de wegen als de openbare ruimte. Knelpunten in de bereikbaarheid van de binnenstad en 
Tappersheul zijn de parkeerdruk, het openbaar vervoer(OV) en ontsluiting. Een deel van het 
bedrijfsleven geeft aan behoefte te hebben aan sneller internet.     
 

Actiepunten (kortere termijn)  
 
Onderhoud wegen & openbare ruimte: Voor het onderhoud van wegen, de openbare ruimte en het 
ambitieniveau daarvan heeft de gemeente de verantwoordelijkheid. Op Tappersheul vindt binnenkort 
de uitvoering plaats voor de wegen, over het groenonderhoud is overleg met de VITAP. Voor andere 
delen zoals de binnenstad zijn plannen in de maak.  
Het Masterplan Binnenstad (met plan van aanpak) is het kader voor de fysieke inrichting en uitvoering 
openbaar gebied voor de binnenstad inclusief parkeren en routering. Bereikbaarheidszaken van de 
binnenstad worden ook opgenomen in dit Masterplan. 
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Breedband internet: Digitale ontsluiting is van groot belang om de economische en maatschappelijke 
kansen van het buitengebied te vergroten en te versterken. De toekomstbestendigheid van het 
buitengebied als woon- en werkgebied staat door verouderde internetnetwerken en de steeds sneller 
digitaliserende samenleving sterk onder druk. Voor het bevorderen van de aanleg en het gebruik van 
breedbandinternet in het buitengebied is bundeling van vraag essentieel. Zonder vraagbundeling is 
het voor marktpartijen bedrijfseconomisch niet interessant om in dit gebied betere internetnetwerken 
aan te leggen. In samenwerking met de Provincie Utrecht organiseert de gemeente Oudewater een 
interessepeiling voor breedbandinternet in het buitengebied. Tijdens de interessepeiling in april-juli 
2017 wordt de bereidheid van eigenaren tot de afname van breedbandinternet gepeild. De 
interessepeiling faciliteert marktpartijen om tot vraagbundeling over te gaan. De gemeente kijkt naar 
mogelijkheden voor bedrijven om hier bij aan te sluiten.  

OV bereikbaarheid: Verbetering van het openbaar vervoer is een wens van het bedrijfsleven. Hiervoor 
zal een lobby naar de provincie opgestart moeten worden. Stap één is het kunnen onderbouwen en 
aantonen van de behoefte door het bedrijfsleven(Tappersheul, binnenstad) en andere partijen. De 
VITAP houdt in 2017 een behoefte-peiling onder haar leden. De gemeente kan dit geïnventariseerde 
pakket aankaarten bij de provincie.   
 

 
 

Agendapunten 

- Nieuwe vervoersconcepten: Wat zijn de mogelijkheden voor Oudewater? Bijvoorbeeld voor een 
andersoortige bevoorrading van de binnenstad met kleinere voertuigen. Of wat zijn alternatieve 
mogelijkheden voor melk , mest, veevoedertransport in het buitengebied (Agro-logistiek).    
 
- Capaciteit provinciale wegen: In gemeenschappelijkheid bekijken of capaciteit toereikend is. Wat is 
nodig om het toereikend te houden? 
 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS3Zru0vHTAhXKYVAKHWDlA7YQjRwIBw&url=http://www.van-ooijen.nl/asfaltverhardingen/&psig=AFQjCNF3YO0_HWnLinjb1wDFh4wvJzZOvg&ust=1494929060165347
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbtNDW4PHTAhUGbFAKHfPsBsIQjRwIBw&url=http://www.htmfoto.net/nieuws/tonen.php?datum%3D20160915%26item%3D260&psig=AFQjCNFTM_iPUjS0vXU1hc9E_AFsLXFAjQ&ust=1494932721288022
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7oZLA4fHTAhVMI1AKHVP3B4QQjRwIBw&url=http://www.elektrischvaren.info/?nr%3D399&psig=AFQjCNHt8SzDcfTS_XWeT8vnL9tGlwDWOg&ust=1494932989866788
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5.4 Vernieuwend perspectief op landelijk gebied Oudewater  
 

Huidige situatieschets 
Verandering in agrarische gezinsbedrijven door: 
- Meer vrouwen werken buitenshuis 
- Minder binding: Jongeren willen meer vrijheid in maatschappij 
Bedrijven worden groter. En het aantal bedrijven neemt gestaag af.  
Er is sprake van schaalvergroting, grotere voertuigen en toename van transportbewegingen. 
Fosfaatwetgeving legt druk op de bedrijfsvoering.  

Opgehaalde input bij ondernemers  
- Vrijkomende agrarische bebouwing: Leefbaarheid en bedrijfsvoering van agrariërs komen in gedrang 
als de balans doorslaat in het toestaan van nieuwe functies in vrijkomende boerderijen. Agrariërs 
opperen het risico dat agrarische bedrijven hinder ondervinden van nieuwe (woon-) functies in het 
buitengebied.  

- Ontwikkeling linten: Een andere opvatting van ondernemers is dat de lintbebouwing een 
interessante mogelijkheid biedt als vestigingsplaats voor nieuwe kleinschalige ICT gerelateerde 
bedrijvigheid -passend in het digitale tijdperk voor de ‘yup-achtige’ starter/ professionals-.  
“Dit gebied verdient een nieuwe impuls.”   

- Waterberging: Knelpunt is het onttrekken van gronden aan de agrarische bestemming bijvoorbeeld 
voor waterberging. Agrariërs vragen de alternatieve mogelijkheden aangereikt door hen op waarde te 
schatten: Agrariërs kiezen voor “droge” berging ipv het aanleggen van bekkens zoals het 
waterschap(HDSR) voorstelt. Voor hun alternatief is het nodig hiervoor 3 à 4 hectaren grond te 
reserveren. 
 
- Perspectief: Agrariërs hebben geen behoefte aan expansiedrift, maar wel aan: “Op fatsoenlijke 
schaal kunnen blijven ontwikkelen”. “Gezonde levensvatbare gezinsbedrijven”. 

Overall beeld input 

Agrariërs ervaren een permanente druk vanuit andere functies -wonen, waterberging, natuur, 
recreatie, nieuwe economische functies-  op het buitengebied, naast de dynamiek in de sector zelf. 
Een deel van de (niet-agrarische) ondernemers ziet mogelijkheden voor economische ontwikkeling in 
de linten. Het vrijkomen van agrarische bedrijfsbebouwing is een issue. Deze onderwerpen vragen om 
een nadere strategie.   

Agendapunten 
- Toekomstverkenning agrarische sector: Ontwikkelingen in de sector -schaalvergroting, dynamiek 
wereldmarkt, regelgeving, milieu/ Groene Hart, innovatie- in een breder perspectief plaatsen en 
vertalen naar effecten op Oudewater en omgeving. 
 
- Verkenning economische ontwikkeling in de linten:  Indien de infrastructuur het daadwerkelijk 
toestaat biedt digitalisering(o.a.) mogelijkheden voor bedrijvigheid ook in een meer ‘buitengebied-
achtige’ woonomgeving. Dit onderwerp behoeft nadere verdieping bijvoorbeeld om mogelijke 
gevolgen voor de agrarische sector te bezien. In deze verkenning van de linten kan een combinatie 
gemaakt worden met de vrijkomende agrarische bebouwing en het huidige beleid hierin.  
 
- Waterberging buitengebied: Bij noodzaak een brainstorm houden over het ontwikkelen van 
alternatieven voor waterberging met behoud van de agrarische gronden - ‘Geen onttrekking’-  
 

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://cloud.funda.nl/valentina_media/077/089/371_groot.jpg&imgrefurl=http://www.fundalandelijk.nl/agrarischebedrijven/papekop/object-49152780-papekopperstraatweg-56-a/print/&docid=RbH35wQ4spAF_M&tbnid=qbF9dpxUXBwVjM:&vet=10ahUKEwiqhpH83OLTAhXKUlAKHVprCfIQMwiFAShVMFU..i&w=580&h=386&hl=nl&bih=849&biw=1680&q=agrarische bedrijven oudewater&ved=0ahUKEwiqhpH83OLTAhXKUlAKHVprCfIQMwiFAShVMFU&iact=mrc&uact=8
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj2l_D-5_HTAhVOblAKHcfyBsoQjRwIBw&url=http://veeteelt.nl/nieuws/delaval-produceert-tienduizendste-melkrobot&psig=AFQjCNFpGGJKL86cP_rMsEWNY50t5slaOg&ust=1494934667762560
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.vvdmontfoort.nl/public/files/images/2017_02_17_koe.jpg&imgrefurl=http://www.vvdmontfoort.nl/nieuws/2017-02-vvd-wil-aandacht-voor-agrarische-problematiek-lopikerwaard&docid=U1RzuIeKvj0YWM&tbnid=b-HEYhualskn0M:&vet=10ahUKEwjd9umT3eLTAhXRIVAKHStNBS04yAEQMwgJKAcwBw..i&w=1200&h=900&hl=nl&bih=849&biw=1680&q=agrarische bedrijven oudewater&ved=0ahUKEwjd9umT3eLTAhXRIVAKHStNBS04yAEQMwgJKAcwBw&iact=mrc&uact=8
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5.5 Vitale binnenstad Oudewater & toerisme  
 

Huidige situatieschets 
Uit het koopstromenonderzoek(2016) blijkt dat het centrum van Oudewater vooral een functie heeft 
voor haar eigen inwoners en omliggende dorpen. Van de bestedingen in de dagelijkse artikelen komt 
88% uit de eigen gemeente, in de niet dagelijkse goederen 85%. De koopkrachtbinding voor de 
dagelijkse goederen is 86%, voor de niet dagelijkse goederen 30%. De gemiddelde beoordeling van 
bezoekers voor de binnenstad is met 8,1 hoger dan die in vergelijkbare gemeenten. De leegstand(3%) 
is lager dan landelijk gemiddeld.    

 
Opgehaalde input bij ondernemers  
- Magneetfuncties: Het behoud, aantrekken en versterken van de magneetfuncties in de binnenstad 
zoals de bibliotheek, apotheek, de Klepper zijn van cruciale betekenis. Ontwikkeling van De Klepper 
als één van de magneetfuncties voor de binnenstad zou een speerpunt moeten zijn. Ondernemers 
willen graag het voortouw daarin kunnen nemen.  
 
- Doelgroep & verblijfsduur: De belangrijkste doelgroep zijn de inwoners van Oudewater. Het 
aantrekken van mensen van buiten volgt daarop en is noodzakelijk voor instandhouding van de 
voorzieningen en andere nieuwe functies in “de BV Oudewater”. Inzetten op laten groeien en 
renderen van BV Oudewater. Het beeld is dat mensen graag vertoeven in Oudewater en er sprake is 
van enige groei. Doel moet zijn de verblijfsduur van bezoekers te verlengen en de werving richten op 
mensen die wat te besteden hebben; Voor de regiofunctie de aandacht niet alleen richten op de 
provincie Utrecht maar ook op andere plaatsen/regio’s zoals Gouda.  
 
- Uitstraling: De entourage van de binnenstad op een hoger niveau brengen is noodzakelijk.  
  Daarbij gaat het om zaken als:   

 Het onderhoud van de openbare ruimte: kademuren, de bestrating, “roestige paaltjes bij witte 
brug”, parkeerplaats bij stadskantoor etc.  

 Het niveau van de reiniging:  “veel glas op straat” 
 Voor bereikbaarheid zie de paragraaf over mobiliteit. 

 
- Verbreden van het centrumgebied: Als voorbeeld het centrumgebied vergroten door 
magneetfuncties toe te voegen zoals het muziekhuis. Deze functies kunnen onderdeel zijn van het 
centrumgebied. Voor een dergelijke verbreding is wel een visie nodig met aanpak. Een ad hoc 
benadering dient voorkomen te worden. Geen winkels toestaan buiten het centrum.    
 
- Openingstijden: Ondernemers kijken verschillend aan tegen dit onderwerp. Een aantal bedrijven wil 
ruimere openingstijden bijvoorbeeld op zondag, anderen juist niet.   
 
- De Kracht van Oudewater: Duidelijkheid geven over de status van het plan “De Kracht van 
Oudewater”. Dit plan beoogt een integrale programmering te bieden die verder reikt dan  
gezamenlijke promotie. Dit plan gaat uit van een overkoepelend DNA-merk:  

 historisch,  
 bourgondisch,  
 ondernemend,  
 actief/ sportief,  
 gastvrij/ gemoedelijk. 

Het is gebaseerd op een gedegen kwalitatieve en kwantitatieve analyse en onderzoek. Het maakt een 
onderscheid in doelgroepen: inwoners van Oudewater, cirkel van mensen om Oudewater binnen 15 
minuten reisafstand en een cirkel van 30 minuten én onderscheid in een drietal categorieën 
consumenten: hoger opgeleiden/ young professionals, ouderen/genieters, carrièregezinnen met 
kinderen. Het kent vooralsnog een vijftal programma’s: 

 Aantrekkelijk zijn voor starters via een aanpak gericht op kennis-houding-gedrag 
 Winterprogrammering 
 Magnetenaanpak bijvoorbeeld terughalen bibliotheek 
 Slag om Leidsche Rijn 
 Actief ontdekken (recreatie). 
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Een uitdaging is om de kracht van ondernemers te bundelen in de uitvoering van deze programma’s. 
Elk programma draagt bij aan het verder laden van het merk Oudewater en kent vanuit de gemeente 
een bestuurlijk aanjager. Knelpunten zijn een gebrek aan capaciteit en financiële middelen voor een 
krachtiger uitvoering van deze aanpak. Het aanbrengen van een volgtijdelijkheid en prioritering kan 
het proces van uitvoering versterken.   
 
- Toeristische samenwerking regio: Meer samenwerking is nodig met de buurplaatsen Montfoort en 
Haastrecht ter versterking van het verblijfstoerisme. Juist om combinatie bezoek mogelijk te maken. 
Gezamenlijk kan een toeristisch aantrekkelijk product worden geboden. 
 
- Uniforme promotie: Het DNA van Oudewater moet met alle belanghebbende partijen verder 
uitgedragen worden: één uniforme uitstraling en profilering. Iets waaraan Oudewater herkend wil 
worden.  “Ons stadje gezamenlijk verder op de kaart zetten”.  

 
Overall beeld input samengevat 
Voor de Binnenstad: Stimuleer het aantrekken en behoud van magneetfuncties; Verbeter de 
uitstraling; Via gerichte acties de verblijfsduur van bezoekers verlengen.  
 
Voor Toerisme: Kom tot een gezamenlijke uitvoering van “De Kracht van Oudewater”; Zoek naar 
regionaal-toeristische samenwerking; Voer een uniforme promotiecampagne.  
 

Actiepunten (kortere termijn)  

- Masterplan binnenstad: De uitwerking van de geleverde input van ondernemers op de Binnenstad 
vindt plaats in het Masterplan Binnenstad. Oplevering plan is september 2017. 

- De Kracht van Oudewater: Voor Toerisme vindt uitvoering deels plaats via de aanpak “De Kracht van 
Oudewater”. De opgehaalde input van ondernemers wordt daarin meegenomen. Voor de uitvoering 
van Recreatie en Toerisme stelt de gemeente in 2017 en 2018  jaarlijks €10.000 beschikbaar. Voor 
een sterkere uitvoering van “De Kracht van Oudewater” zoeken partijen aanvullende financiering. 
Deze economische agenda is daarvoor ondersteunend.  

- Eén platform voor toerisme: Een sessie daarover organiseren om duidelijkheid te verschaffen naar 
alle partijen over de toeristische structuur van samenwerken. Duidelijkheid verkrijgen ook over welke 
partij wat bijdraagt aan de toeristische ontwikkeling en promotie van Oudewater. De gemeente neemt 
hierin het voortouw.  
 
- Verblijfsduur bezoekers: De ondernemers in de binnenstad hebben het initiatief om de verblijfsduur 
van bezoekers te verlengen bijvoorbeeld door wervende acties en evenementen.     
 

  

Agendapunten 

- Vitaal houden van de binnenstad; Magneetfuncties in de binnenstad: Wat is nodig voor het behoud, 
aantrekken en versterken van trekkers in de binnenstad?  
 
- Retail 2020: Hoe kan de binnenstad inspelen op ‘meer beleving’? Hoe kan internet en/of andere 
vormen van digitale toepassing de retail versterken?  
 
- Uitlijning “De Kracht van Oudewater” en Economische Agenda: ‘De Kracht’ vormt een paraplu voor 
de verdere ontwikkeling van Oudewater. Deze Agenda heeft veel raakvlakken daarmee. Het vele 
economisch potentieel benutten we beter door in de uitvoering beide aanpakken (nog)meer aan 
elkaar te verbinden. Hoe gaan we dat doen op een praktische manier? Sleutelwoorden zijn focus, 
prioritering en samenhang.   
 
- Toeristische fondsvorming: Hoe komt Oudewater aan extra fondsen? Wat is daarvoor nodig?  
Succesvolle voorbeelden van elders benutten.    
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5.6 Duurzame leef- en werkgemeenschap 
 
Huidige situatieschets 
Volgens de prognose krijgt de gemeente te maken met een lichte krimp van de bevolking richting 
2030.  
Sociale paragraaf: De gemeente vindt het een gezamenlijk belang om zoveel mogelijk mensen ook 
met een grotere achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Dat is een uitdaging. 
Ondernemers kunnen hieraan een essentiële bijdrage leveren. De vraag is hoe realiseren we dat? Wat 
hebben ondernemers daarvoor nodig? 
Innovatie staat relatief op een laag pitje bij ondernemend Oudewater blijkt uit onderzoek(Panteia 
2017). De samenleving heeft ook behoefte aan creatieve inbreng van ondernemers bij het oplossen 
van grotere vraagstukken op o.a. klimaatgebied en circulaire economie.  
 
Opgehaalde input bij ondernemers 

  
- Voorzieningen jongeren & ouderen: Goede voorzieningen houden voor ouderenzorg en voldoende 
betaalbare woningen voor jongeren beschikbaar hebben zijn van groot belang voor een leefbaar 
Oudewater. Actief beleid huisvesting richten op tweeverdieners die zich willen vestigen in de categorie 
woningen tussen 3 en 4 ton is daartoe een aanbeveling. Deze doelgroep is van belang te behouden. 
Bedrijven kunnen soms moeilijk aan personeel -jongeren- komen.  
Beleid, promotie en activiteiten inzetten op tweeverdieners met kinderen. 
 
- Promotie Oudewater: Het waarborgen van de economische aantrekkelijkheid: Hoe kan Oudewater 
onderscheidend en wervend blijven -ook voor personeel- onder het geweld van grotere 
“concurrerende” plaatsen in de omgeving?  
Een idee is om bijzondere bedrijven in Oudewater te promoten.   
 
- Arbeidsmarkt: De gemeente kan nog beter gebruik maken van het beschikbare lokale potentieel aan 
arbeidskrachten zoals zzp-ers.  
De ondernemersverenigingen nemen een open houding aan bij het streven van de gemeente om 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Een aantal bedrijven zijn daar 
reeds actief in. Zo heeft de VITAP de intentie om het groenonderhoud op “Tappersheul’ door 
FermWerk te laten uitvoeren. Ondernemers hebben behoefte aan meer informatie over het onderwerp 
bijvoorbeeld over de doelgroep zelf en de contractvormen. Ondernemers zien mogelijkheden voor 
bepaalde vormen werk. Interessant is ook welke mogelijkheden de gemeente biedt voor begeleiding. 
Van belang is ook de manier waarop de gemeente dit onderwerp communiceert naar de ondernemers 
toe.  
Een suggestie is om bij ondernemers te inventariseren wat de meest voorkomende vacatures of 
functies zijn en wat de toekomstige behoeften zijn. Dit zorgt voor een betere afstemming in de 
begeleiding van mensen in de bijstand. Vraag is ook welke rol scholing, opleiding en onderwijs hierin 
kunnen spelen.   
 

Overall beeld input 

Voor het vitaal houden van Oudewater is een actief beleid nodig voor jongerenhuisvesting en 

ouderenvoorzieningen én de werving van arbeidskrachten. Een gezamenlijke inspanning van alle 

partijen is nodig om geschikt werk te bieden voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.  

Agendapunten  
- Aantrekkelijke arbeidsmarkt: Met welke propositie gaat het bedrijfsleven ‘de boer’ op de komende 
jaren -met de gemeente- om voldoende arbeidskrachten te krijgen. Hoe gaan we om met krimp van 
de beroepsbevolking? Is het mogelijk een gezamenlijke propositie of USP (Unique Selling Points) van 
Oudewater uit te dragen?  
 
-Maatschappelijk doel: De gezamenlijke ambitie van partijen is om zoveel mogelijk mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. De gemeente komt samen met Ferm Werk in 
2017/2018 met een initiatief richting bedrijfsleven.  
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- Jongeren binden, perspectief voor ouderen: Hoe kunnen we jongeren en tweeverdieners binden aan 
Oudewater. Door huisvesting of inzet andere middelen? Maar ook: wat hebben we ouderen te bieden? 
 
 
- Circulaire economie: De gemeente vindt duurzaamheid van groot belang zoals lokale 
energievoorziening, circulaire economie, gasloze wijken, klimaatneutraliteit. Wat is betekenis hiervan 
voor de economie in Oudewater? Hoe ambitieus willen we zijn? Welke rol willen partijen hierin -
proactief- spelen?    
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Verslag bijeenkomst ondernemersverenigingen, raadsleden en College van 
B&W Oudewater 
 

Datum: Donderdag 1 juni 2017 
Tijd: 20:00 uur 
Locatie: Stadhuis Oudewater 
Aanwezigen: Fred van Schaik en Piet Six (VITAP), Piet Bongers (LTO), Marleen van Dam, Aschwin 
Snel en Hans van Raay (BVO), Dirk Huckriede en Diana Verburg (ZZPMO), Joost Middelman, Simone 
Boogaart en Margo Stekelenburg (NOVO), Arjen van der Lugt, Inès Wesselingh en Peter Ewalts 
(gemeente Oudewater), Bert Vermeij Pieter Verhoeve en Bob Duindam (College van B&W 
Oudewater), Dolf Wildeman, Wim Knol, René van de Hoogen, Elly van Wijk en Kees de Bruijn 
(raadsleden Oudewater) 
 
1. Opening door Bob Duindam 
 
Wethouder Bob Duindam opent de bijeenkomst en heet alle aanwezigen welkom. Hij geeft inzicht in 
het programma en de opzet van deze bijeenkomst.  

 
 

2. Presentatie door Eric Carree 
 
Eric Carree, voorzitter van de Vereniging Ondernemers Alphen (VOA) geeft een presentatie over de 
werkwijzen van de VOA.  
 
 
3. Presentatie Economische Agenda door Peter Ewalts 
 
Peter Ewalts geeft namens de gemeente Oudewater een presentatie over de concept Economische 
Agenda die is opgesteld. Deze Agenda is opgesteld in samenspraak met de diverse 
ondernemersverenigingen in Oudewater. 
 
 
4. Interactief gedeelte met deelnemers 
 
Peter Ewalts en Ines Wesselingh vragen de ondernemers om een eerste reactie op “geeltjes” te 
schrijven. Missen zij bijvoorbeeld iets? 
 
Dolf Wildeman (raadslid Onafhankelijken): hoe kunnen we nog iets doen met opleidingen in 
Oudewater? Bob Duindam geeft aan dat goed is wanneer kinderen in groep 6, 7 en 8 al 
geïnteresseerd worden in techniek. 
 
Wim Knol (raadslid Onafhankelijken): mist beleid om de binnenstad beter te benutten. Zowel 
ruimtelijk “vergroting” als in gebruik kan verbetering plaatsvinden. Voorbeeld is recreatieve 
ontwikkeling Havenkwartier. We moeten nu echt eens serieus aan de slag om stappen te kunnen 
zetten in de waterrecreatie. Er moeten speerpunten komen om de stip op de horizon echt te bereiken. 
Vertellen dat iets in een Masterplan zit is te weinig. 
 
Elly van Wijk (raadslid VVD/D66) gaat hier tegenin, want er komen binnenkort bijeenkomsten over de  
binnenstad (n.a.v. Masterplan Binnenstad). 
 
René van den Hoogen (raadslid Onafhankelijken) ziet liever eerst laaghangend fruit grijpen en aan de 
hand hiervan pas een Masterplan schrijven.  
 
Bert Vermeij (wethouder) geeft toelichting op het Masterplan Binnenstad. Op 4 juli moet het 
masterplan er definitief liggen. Het laaghangende fruit wordt dan zeker ook meegenomen. Het blijft 
niet bij papier, want direct volgend op het masterplan sturen we stratenmakers de stad in om alles op 
te knappen. Help ons om het uit te voeren! 
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Kees de Bruijn (raadslid CDA) noemt bereikbaarheid agrarische bedrijven in het buitengebied. Dit 
wordt steeds meer een knelpunt. Het zou goed zijn als hierover iets wordt opgenomen. Het is wel 
benoemd in de economische agenda, zo wordt gesteld. Dit stemt Kees de Bruijn tevreden. 
 
Margo Stekelenburg( NOVO) stelt dat de regiovergroting wordt gemist. Ze vraagt ook aandacht voor 
verkenning richting Zuid / West en niet alleen richting provincie Utrecht of Amsterdam. We moeten 
ook inzetten op bijvoorbeeld Gouda. Pieter Verhoeve (burgemeester) legt uit dat ook lijntjes lopen 
naar Schoonhoven en Gouda via de Kracht van Oudewater.  
 
Joost Middelman (NOVO) maakt zich zorgen over het aantal jongeren in Oudewater, een tekort 
ontstaat.  Bijvoorbeeld de horeca vindt het lastig om personeel te vinden. Tiny Houses zou wellicht 
een oplossing kunnen zijn in het bieden van huisvesting. Woningaanbod voor starters in prijsklassen 
lager dan 180.000 euro kan helpen. Voor doorstroming is aanbod van huizen in prijsklasse tussen 
300.000 en 450.000 euro nodig.  Elly van Wijk (raadslid VVD/D66) sluit zich hierbij aan en ook diverse 
andere mensen.  
 
Marleen van Dam (BVO) vraagt of de benaming 'prachtig stadje.nl' gebruikt kan worden voor 
stadspromotie en citymarketing. Een andere suggestie is het omscholen van personeel om ervoor te 
zorgen dat vacatures kunnen worden vervuld. 
 
Waarom wordt op innovatie laag gescoord? Hoe denkt de gemeente dat zij kan helpen om dit op 
lossen? Wethouder Vermeij countert door te vragen wat ondernemers denken hiervoor nodig te 
hebben. Dan kan de gemeente daarop inhaken bijvoorbeeld in het bestemmingsplan.  
 
Piet Six (VITAP) maakt complimenten naar de opstellers en vormgevers van het stuk. Het plan en visie 
zijn veel waard voor de toekomst. 
 
Fred van Schaik (VITAP) gaat in op de realisatie van Tappersheul III. Zoals het er naar uit ziet zouden 
de gronden snel verdeeld kunnen zijn. De vraag naar bedrijventerrein is groter dan het aanbod. Hij wil 
daarom Tappersheul IV nu vast op de agenda zetten.  
 
René van den Hoogen (raadslid Onafhankelijken) sluit zich aan bij tevredenheid over het stuk. 
 
Aanvullende punten op de geeltjes:  
Woningbouw: Geen rode contouren. 
Doorgaan economische groei. 
Frequenter overlegplatform. 
Tappersheul 3 is goed voor  werkgelegenheid, maar voor woonruimte?   
Gemeentelijke inspanning voor nieuwe innovatie industrie. 
Definitie Masterplan Binnenstad: Wat zijn daarin de actiepunten en agendapunten?; 
Bereikbaarheid binnenstad inclusief parkeren.  
   
Vervolgens worden de aanwezigen gevraagd om door middel van stickers hun prioriteiten weer te 
geven op de agendapunten.  Ines Wesselingh vat samen welke agendapunten goed gescoord hebben 
(zie verder bijlage).  
 
De hoogte score heeft agendapunt “Jongeren binden, perspectief voor ouderen”. 
 
Andere punten die hoog scoren bij ondernemers en raadsleden zijn: 
- Nieuwe vervoersconcepten. 
 
Punten die vooral hoog scoren bij ondernemers zijn: 
- Accountmanager bedrijfsleven 
- Digitale trends/ innovatie 
- Aantrekkelijke arbeidsmarkt.  
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Punten die vooral hoog scoren bij raadsleden zijn: 
- Creatief ruimtegebruik 
- Vitaal houden binnenstad.   
 
De overige 9 agendapunten scoren beduidend lager.   
 
Inès vraagt welke ondernemers bereid zijn mee te willen werken aan de invulling en uitwerking van 
de afzonderlijke punten.    
 
Suggestie: Bij het agenderen van “het binden van jongeren aan Oudewater” moeten we ook kijken 
wat jongeren willen en hoe we er voor kunnen zorgen dat ze niet wegtrekken. 
 
 
5. Sluiting door Bob Duindam 
 
Wethouder Bob Duindam geeft aan bij een volgende bijeenkomst een thema centraal te stellen en 
hierbij een spreker uit te nodigen die hier inspirerend over vertelt. Het onderwerp “jongeren binden en 
ouderen voorzieningen” leent zich daarvoor gelet op de prioritering.  Volgende keer is BVO aan de 
beurt. De gemeente en BVO kijken samen naar hoe ze deze meeting op een goede wijze kunnen 
organiseren. Hij vindt het fijn dat ook de LTO aanwezig is bij dit overleg.  
 
Vraag: houden we het proces wel op gang? Bob Duindam geeft aan dat de gemeente met een 
uitvoeringsvoorstel komt voor de economische agenda. Daarnaast zullen de vaste overlegmomenten 
van de gemeente met de verschillende ondernemersorganisaties blijven doorgaan. 
Hij bedankt alle aanwezigen voor de inbreng en de constructieve bijeenkomst.   
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Bijlage:  Uitkomst prioritering (1 juni 2017)  AGENDAPUNTEN van de 
Economische Agenda Oudewater Onderneemt! 

 
5.1 Doelmatiger communicatie, overleg en samenwerking 
 

 
- Accountmanager bedrijven gemeente: De ondernemers wensen een apart aanspreekpunt voor 
individuele ondernemers. De gemeente gaat bekijken wat exact  
de behoefte is en hoe we daar tegemoet aan kunnen komen.  
 

8x ondernemers 
2x raadsleden 

 

 

5.2 Ruimte om te ondernemen door innovatief ruimtegebruik  

 
- Creatief ruimtegebruik: Hoe kunnen we ondernemers blijven faciliteren in ruimte? Of is de grens 
bereikt? Welke andere mogelijkheden zijn er behalve vestiging op Tappersheul? Welke kansen biedt 
de ligging in Het Groene Hart/ Randstad?  
 

3x ondernemers 
7x raadsleden 

 
- Digitale trends/ innovatie: Smart Industry, robotisering etc. reeds genoemd onder trends: Wat 
zijn de (mogelijke) kansen voor de economie van Oudewater? Spelen ondernemers daar voldoende op 
in? Wat zijn eventuele effecten op het ruimtegebruik? Is er een behoefte om in dit thema meer 
gemeenschappelijk op te trekken? 
 

7x ondernemers 
1x raadsleden 

 

 

5.3 Nieuwe kijk op mobiliteit, infrastructuur (o.a. glasvezel) en openbare ruimte 

 

- Nieuwe vervoersconcepten: Wat zijn de mogelijkheden voor Oudewater? Bijvoorbeeld voor een 
andersoortige bevoorrading van de binnenstad met kleinere voertuigen. Of wat zijn alternatieve 
mogelijkheden voor melk , mest, veevoedertransport in het buitengebied (Agro-logistiek).    
 

4x ondernemers 
5x raadsleden 

 
- Capaciteit provinciale wegen: In gemeenschappelijkheid bekijken of capaciteit toereikend is. 
Wat is nodig om het toereikend te houden? 
 

0 ondernemers /  0 raadsleden 
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5.4 Vernieuwend perspectief op landelijk gebied Oudewater  
 

 

- Toekomstverkenning agrarische sector: Ontwikkelingen in de sector -schaalvergroting, 
dynamiek wereldmarkt, regelgeving, milieu/ Groene Hart, innovatie- in een breder perspectief 
plaatsen en vertalen naar effecten op Oudewater en omgeving. 
 

0 ondernemers  
1x raadsleden 

 
- Verkenning economische ontwikkeling in de linten:  Digitalisering(o.a.) biedt mogelijkheden 
voor bedrijvigheid ook in een meer ‘buitengebied-achtige’ woonomgeving. Dit onderwerp behoeft 
nadere verdieping bijvoorbeeld om mogelijke gevolgen voor de agrarische sector te bezien. In deze 
verkenning van de linten kan een combinatie gemaakt worden met de vrijkomende agrarische 
bebouwing en het huidige beleid hierin.  
 

2x ondernemers 
3x raadsleden 

 
- Waterberging buitengebied: Bij noodzaak een brainstorm houden over het ontwikkelen van 
alternatieven voor waterberging met behoud van de agrarische gronden - ‘Geen onttrekking’-. 
 

3x ondernemers  
0 raadsleden   

 

5.5 Binnenstad Oudewater & toerisme  
  

 
- Vitaal houden van de binnenstad; Magneetfuncties in de binnenstad: Wat is nodig voor het 
behoud, aantrekken en versterken van trekkers in de binnenstad?  
 

3x ondernemers 
8x raadsleden 

 
 

- Retail 2020: Hoe kan de binnenstad inspelen op ‘meer beleving’? Hoe kan internet en/of andere 
digitale toepassing de retail versterken?  
 

1x ondernemers 
2x raadsleden 

 
 
- Uitlijning “De Kracht van Oudewater” en Economische Agenda: De Kracht vormt een 
paraplu voor de verdere ontwikkeling van Oudewater. Deze Agenda heeft veel raakvlakken daarmee. 
Het vele economisch potentieel benutten we beter door in de uitvoering beide aanpakken (nog)meer 
aan elkaar te verbinden. Hoe gaan we dat doen op een praktische manier? Sleutelwoorden zijn focus, 
prioritering en samenhang.  

 
4x ondernemers 
1x raadsleden 

 
 

- Toeristische fondsvorming: Hoe komt Oudewater aan extra fondsen? Wat is daarvoor nodig?  
Succesvolle voorbeelden van elders benutten.    

 
1x ondernemers /  0 raadsleden 
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5.6 Duurzame leef- en werkgemeenschap 
 

 
- Aantrekkelijke arbeidsmarkt: Met welke propositie gaat het bedrijfsleven ‘de boer’ op de 
komende jaren -met de gemeente- om voldoende arbeidskrachten te krijgen. Hoe gaan we om met 
krimp van de beroepsbevolking? Is het mogelijk een gezamenlijke propositie of USP (Unique Selling 
Points) van Oudewater uit te dragen?  
 

9x ondernemers 
0 raadsleden 

 
-Maatschappelijk doel “alle inwoners aan het werk”: De gezamenlijke ambitie van partijen is 
om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. De 
gemeente komt samen met Ferm Werk in 2017/2018 met een initiatief richting bedrijfsleven.  
 

0 ondernemers 
1x raadsleden 

 
- Jongeren binden, perspectief voor ouderen: Hoe kunnen we jongeren en tweeverdieners 
binden aan Oudewater. Door huisvesting of inzet andere middelen? Maar ook: wat hebben we 
ouderen te bieden? 
 

8x ondernemers 
7x raadsleden 

  
- Circulaire economie/ duurzaamheid: De gemeente vindt duurzaamheid van groot belang zoals 
lokale energievoorziening, circulaire economie, gasloze wijken, klimaatneutraliteit. Wat is betekenis 
hiervan voor de economie in Oudewater? Hoe ambitieus willen we zijn? Welke rol willen partijen hierin 
-proactief- spelen?   
 

2x ondernemers 
2x raadsleden 

 

 
 


