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1. Voortgang activiteiten 

In deze rapportage wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van de 

Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030.  

 

In december 2016 is de Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030 

vastgesteld. Met de uitvoeringsagenda zetten we op de kaart wat er nodig is om te 

bouwen aan een vitaal en toekomstgericht Woudenberg. De gemeente kan en wil dit niet 

alleen doen, maar samen met ondernemers, inwoners, scholen en maatschappelijke 

organisaties.  

Van medio 2017 tot medio 2018 heeft een stuurgroep met vertegenwoordigers van 

Ondernemers, Maatschappelijke Organisaties, Onderwijs en Overheid invullen gegeven 

aan de doelen. Helaas door stoppen van de leden om diverse persoonlijke redenen is de 

stuurgroep gestopt. De bedrijvencontactfunctionaris en partijen zijn op zoek naar de 

wijze waarop we het best tot  de doelen kunnen komen (opnieuw vullen stuurgroep of op 

andere wijze de samenwerking zoeken)  

 

Betekent niet dat er niets gebeurd is:  

Hieronder vindt u de stand van zaken van alle acties en uitwerkingen rondom de 

uitvoeringsagenda tweede en derde kwartaal van 2019. 

 

Meer duurzaamheid en innovatie  

Met BSW zijn gesprekken gevoerd over duurzaamheid en de mogelijkheden om 

duurzaamheid te integreren in werkprocessen. Zo is er een uitwisseling geweest met de 

bedrijvenkring van Veenendaal om te kijken of hun werkwijze ook voor BSW geschikt zou 

kunnen zijn.  

 

Fairtrade gemeente 

Woudenberg is sinds juli fairtrade gemeente. Hiervoor zijn, naast de bedrijven en 

winkeliers die fairtrade producten aanbieden, ook bedrijven aangesloten die 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. De komende jaren hopen we een groeiend 

aantal deelnemers te krijgen. 

 

Regionale Energiestrategie 

De voorbereiding van de Regionale Energiestrategie (RES) is in volle gang. Hiermee is de 

opgave in beeld en wordt duidelijk wat er de komende jaren nodig is om de doelstelling 

van het Rijk, 49% CO2-reductie in 2030 t.o.v. 1990. In de regio zijn in het voorjaar al 

dialoogavonden geweest waar stakeholders voorstellen om dit te bereiken hebben 

aangedragen. 

 

De Innovatietafel Toerisme Heuvelrug  

heeft ondernemers en overheden bijeenbracht om gezamenlijk te kijken wat er met het 

oog op 2030 voor verandering gaat zorgen in de verblijfsrecreatie op de Utrechtse 

Heuvelrug. 
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Om de toekomststrategie verblijfsrecreatie te bepalen is er een vitaliteitsscan 

Vakantieparken opgestart, om in beeld te brengen hoe de situatie op dit moment is.  

 

Meer ruimte voor ondernemen 

Memo (on)mogelijkheid voor bedrijfsterreinen en inzet bestuur richting POVI 

In april 2019 is er een memo geschreven over: (On) mogelijkheden voor 

bedrijfsuitbreiding en -vestiging in Woudenberg op de korte termijn.  

De behoefte van Woudenberg aan 15 ha netto (bruto 20 ha) uitbreiding van 

bedrijventerrein zal afgewogen moet worden bij de provinciale Omgevingsvisie. Het 

college zet zich in om dit voor elkaar te krijgen. 

 

Regionaal onderzoek 

In de regio Amersfoort  is  (in afstemming met de provincie) gestart met een behoefte 

onderzoek naar bedrijventerreinen, ook ter onderbouwing van de behoefte en wensen 

inbreng op de provinciale Omgevingsvisie, de actualisering van de Regionale Ruimtelijke 

Visie en als onderlegger om het huidige convenant bedrijventerreinen te kunnen 

aanpassen.  

 

Glasvezel buitengebied 

De aanleg van Glasvezel in het buitengebied verloopt volgens planning. De 

hoofdbekabeling is gereed.  

 

Glasvezel bedrijventerreinen 

Op verzoek van BSW heeft het college aangegeven de aanleg van glasvezel op de 

bedrijventerreinen te willen faciliteren. Glasvezel buitenaf heeft vervolgens in maart een 

informatiebijeenkomst gehouden daarna zijn potentiele gebruikers benaderd. Onlangs is 

duidelijk geworden dat  er voldoende animo is om op de bedrijventerreinen over te gaan 

op aanleg van Glasvezel. Dit zal medio 2020 plaatvinden.   

 

Bijeenkomst eigenaren vastgoed centrum Woudenberg 

Samen met de DES is een extern expert vanuit het landelijk programma DNWS (De 

Nieuwe Winkelstraat) ingehuurd om op 13 mei een avond te begeleiden voor 

vastgoedeigenaren. De avond was bedoeld om de kennis over koopstromen en leefstijlen 

te actualiseren. Maar bovenal was het een avond om met elkaar in gesprek te gaan, 

nieuwe verbindingen te leggen en de betrokkenheid te vergroten. Dit is zeker gelukt. Er 

wordt gekeken naar de behoefte aan een vervolg hierop en welke onderwerpen leven en 

aandacht vragen.  Doel is toe te werken naar een vitaal, toekomstgericht centrum. 

 

Maatschappelijk Verantwoorder Ondernemen (MVO) 

Matchbeurs 

Een matchbeurs is een unieke ontmoetingsplek om fysiek vraag en aanbod met gesloten 

beurzen samen te brengen. Het opent deuren en levert voordelen op voor iedereen.  

Uitgangspunt is een duurzame relatie tussen bedrijfsleven en de Woudenbergse 

samenleving te realiseren. In oktober  2017 vond een eerste (light) versie van een 

matchbeurs plaats en in oktober 2018 de 2e. In 2019 vindt geen Matchbeurs plaats. 

Begin 2020 zal met actieve betrokken opnieuw bezien worden voor wie de meerwaarde 

van deze beurs het grootste is en hoe deze het beste vorm gegeven kan worden.  

 

Aandacht voor MVO 

Bij bedrijfsbezoeken wordt het onderwerp ter sprake gebracht en wordt het belang van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen on de aandacht gebracht. 

 

Meer acquisitie en accountmanagement 

Website InWoudenberg 

Door contact te leggen tussen de promotiecommissie en RBT is de website  

InWoudenberg ontstaan die door professionele ondersteuning vanuit RBT nu een goed 

bereikbaar centraal platform biedt aan partijen om hun activiteiten te promoten. Hier 
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kunnen zowel bezoekers als inwoners informatie vinden. De website is in april 2019 de 

lucht in gegaan.  

 

Bedrijfsbezoeken en aandacht  

In deze periode heeft het college een bezoek aan New Solar, een bezoek aan de 

Kringloop Woudenberg is op het laatste moment door de Stichting afgezegd i.v.m. privé 

omstandigheden.  

Waar mogelijk zijn lokale en regionale netwerkbijeenkomsten en ledenvergaderingen 

bezocht van o.a. BSW, DES en EBU bezocht door de wethouder en/of 

bedrijvencontactpersoon. 

 

Vaktoer 

Om meer verbinding tot stand te brengen  tussen onderwijs en arbeidsmarkt is hard 

gewerkt aan de organisatie van de eerste vaktoer in Nederland. Een rondtoer met een 

Hop-on, Hop-off bus waarbij jongeren van 14 – 24 jaar naar bedrijven worden gebracht 

in de omgeving om zich te oriënteren op studie, stage of werk. Zo ontstaat een win, win, 

win situatie. Voor bedrijven, omdat zij jongeren kunnen enthousiasmeren voor hun 

beroep/bedrijf (krappe arbeidsmarkt). Voor jongeren omdat zij kunnen zien wat een 

leuke bedrijven er hier zijn en ter plaatse meteen hun vragen kunnen stellen of mogelijke 

stage-/werkplek vinden. Voor het milieu en de gezondheid omdat stage en/of werk 

dichtbij huis betekent dat je op de fiets kan en dat is goed voor het milieu en voor de 

gezondheid. 

Jeugdpunt, BSW en de gemeente hebben samengewerkt aan de vaktoer 2019 die op 13 

juni zou plaatsvinden (www.vaktoer.nl). Er was veel belangstelling vanuit de 

ondernemers, helaas waren er weinig aanmeldingen van jongeren. Daarom is de vaktoer 

op dat moment, in die vorm niet doorgegaan. Begin 2020 wordt opnieuw bekeken hoe op 

een ander moment (en misschien in een iets andere vorm) dit alsnog plaats kan vinden.  

 

Meer samenwerking in de regio 

Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt samengewerkt op het gebied van Economie.  Zie 

hierboven. 

 

Bedrijven Investeringszone (BIZ) 

Op 11 juli heeft de gemeenteraad de Verordening BI-zone Centrum Woudenberg 

2020 vastgesteld. Op 17 september is een draagvlakmeting onder de ondernemers in 

het centrum gehouden. Er is voldoende draagvlak om de verordening op 1 januari 2020 

in werking te laten treden. 

 

Dit alles heeft niet altijd geleid tot concrete resultaten maar wel tot meer verbinding en 

samenwerking. Partijen beginnen elkaar beter te vinden.  

 

2. Geld 

Er is een vast budget  voor uitvoering van economisch beleid.  

 

In de gemeentebegroting 2017 en verder zijn budgetten geraamd voor economie, 

duurzaamheid, leader/landschap en versterking basisinfrastructuur sociaal domein. Als 

één van de 4 O’s dragen wij vanuit deze budgetten bij met cofinanciering als doel. 

  

3. Risico’s 

- Afhankelijk van initiatieven en initiatiefnemers vanuit 4O’s voor het behalen van 

successen; 

De gemeente Woudenberg wil een netwerkgemeente zijn die maximaal samenwerkt met 

andere organisaties en meebeweegt met vragen die zich voordoen in de samenleving. Zo 

ook dus bij de Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030. 

Het succes van de uitvoeringsagenda is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

Ondernemers, Onderwijs, (maatschappelijke) Organisaties en de Overheid. Of te wel de 

4 O’s. Alleen wanneer bij deze 4 O’s de wil écht aanwezig is om gezamenlijk de 

http://www.vaktoer.nl/
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verantwoordelijkheid te nemen voor het opstellen en uitvoeren van deze agenda wordt 

het een succes.  

 

Gebleken is dat vaak moeilijk exact te bepalen is óf en hóeveel een project bijdraagt of 

heeft bijgedragen aan het realiseren van de strategische doelstellingen. Niettemin geeft 

een afwegingskader houvast en richting bij het maken van keuzes en is met behulp van 

het afwegingskader vaak een plausibele verklaring te maken voor de keuze en bijdrage 

van een bepaald project.  

4. Organisatie 

Voor de uitvoering van de economische uitvoeringsagenda wordt door de 4 O’s 

samengewerkt. Ieder vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. De overheid 

(gemeente Woudenberg) werkt als vertegenwoordigers van het publieke belang mee aan 

de realisatie van de doelen van de uitvoeringsagenda. Ondernemers doen dat door te 

investeren in innovatie vanuit ondernemerschap, gericht op de continuïteit van hun 

bedrijf. Maatschappelijke organisaties en onderwijs leveren en werken proactief mee aan 

innovatie vanuit hun maatschappelijke opdracht en verantwoordelijkheden. 

Bedrijvencontact functionaris en partijen zijn opzoek naar de wijze waarop we het best 

tot de doelen kunnen komen (opnieuw vullen stuurgroep of op andere wijze de 

samenwerking zoeken) 

 

5. Tijd  

De looptijd van deze uitvoeringsagenda is tot 2030. Daarmee geven we aan dat het een 

dynamisch proces betreft van diverse bijdragen aan een duurzame economie. 

 

6. Informatie / communicatie 

 Per concreet initiatief of project 

 

 

 

8. Bijlagen 

Geen 

 

 

Voor akkoord: 

Naam opdrachtgever Naam behandelend ambtenaar 

Simone van der Marck Jolanda Aartssen 

Woudenberg   Woudenberg- oktober 2019 

            

 


