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Inleiding 
 

Op 19 december 2016 heeft de gemeenteraad het Programma Economische Ontwikkeling vastgesteld. 

In het Programma zijn twee hoofdkeuzes gemaakt: 1) in te zetten op voorzieningen en groei voor eigen 

inwoners en ondernemers en 2) in te zetten op toerisme.  

 

Vijf thema’s met eigen doelen geven hier uitwerking aan: 

1. Detailhandel en horeca: levendige en aantrekkelijk dorpscentra. 

2. Ondernemersklimaat: versterken van onze lokale economische kracht. 

3. Recreatie en toerisme: een gastvrije gemeente met aantrekkelijke vrijetijdsvoorzieningen. 

4. Duurzaamheid: duurzaamheid die samengaat met economische uitgangspunten. 

5. Arbeidsparticipatie en werkgelegenheid: aandacht voor inwoners met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

 

We willen met het Programma een verandering bewerkstelligen. Het gewenste eindresultaat is niet 

alleen om de gestelde doelen te halen. Er moet tegelijkertijd worden gewerkt aan een netwerk van 

ondernemers en gemeente. Door samenwerking behalen we het beste resultaat. Regisseren, faciliteren 

en uitvoeren zijn de woorden die de rol van de gemeente typeren. 

 

Het Programma Economische Ontwikkeling ging bij vaststelling vergezeld van een 

uitvoeringsprogramma voor 2016 en 2017. Dit uitvoeringsprogramma is inmiddels grotendeels in 

uitvoering. Voor u ligt het uitvoeringsprogramma voor de jaren 2018 en 2019. 

 

Proces 
 

Het uitvoeringsprogramma 2018 - 2019 is samen met ondernemers opgesteld. Dit vond plaats in twee 

stappen, door terug te kijken en vooruit te kijken: 

 Terugblik: Er is een evaluatie gedaan van het uitvoeringsprogramma 2016-2017. Centraal 

stonden de vragen ‘Wat gaat goed?’ en ‘Wat kan beter?’. De evaluatie biedt belangrijke 

aanknopingspunten voor het uitvoeringsprogramma 2018-2019.  

 Vooruitblik: In een bijeenkomst met ondernemers zijn projecten voor het nieuwe 

uitvoeringsprogramma voorgesteld en aangedragen.  

Het concept uitvoeringsprogramma is vervolgens in het ondernemersoverleg voorgelegd aan de 

besturen van de ondernemersverenigingen ter goedkeuring.  

 

Leeswijzer 
 

Dit document trapt af met een aanscherping van het Programma. Het afgelopen jaar zijn, samen met 

ondernemers, keuzes gemaakt op een aantal thema-overstijgende onderwerpen. Deze leiden tot een 

aantal aanscherpingen. Vervolgens presenteert dit document het uitvoeringsprogramma voor de jaren 

2018 en 2019.  
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Aanscherping Programma Economische Ontwikkeling 
 

In 2017 zijn een aantal keuzes gemaakt binnen de uitvoering van het Programma. Dit leidt tot een 

aanscherping van het Programma. Hieronder lichten we dit verder toe.  

 

 Regionale samenwerking binnen U10 
Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft in 2017 besloten aan te sluiten bij de Utrechtse netwerkorganisatie 

U10. U10 bestaat uit de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, 

Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist. De belangrijkste doelstelling van de U10 is het koesteren, 

versterken en benutten van de goede perspectieven van de regio Utrecht.  

 

Ook voor het onderwerp economie sluiten we aan bij de regionale samenwerking. De economie houdt 

immers niet op bij onze gemeentegrenzen. U10 werkt samen onder de vlag ‘Ontmoetingsplaats voor 

Healthy Urban Living’. Komende jaren zal de gemeente kansen benutten in U10-verband om de doelen 

van het Programma te behalen.  

 

Naast de samenwerking binnen U10 blijft de gemeente regionaal samenwerken in het kader van Q4 en 

voor recreatie en toerisme binnen het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei.  

 

 Bijdrage aan ambities duurzaamheid 
Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft in 2017 het Programma Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal 

vastgesteld. Ook dit Programma kent een uitvoeringsprogramma en heeft doelen op het gebied van 

duurzame economie. De focus in het Programma Heuvelrug Duurzaam en Klimaatneutraal ligt op de 

reductie van CO₂ en een sectorale aanpak. Beide Programma’s werken nauw samen. 

 

Naast het meewerken aan het Programma Duurzaam en Klimaatneutraal (HDK) wil het Programma 

Economische Ontwikkeling iets toevoegen. Dit gaan we doen door het netwerk van betrokken 

ondernemers te helpen met verduurzaming. Dit gebeurt door ondernemersverenigingen te helpen dit 

onderwerp op de agenda te zetten en ondernemers te faciliteren om stappen te zetten richting 

verduurzaming. Onze economie kenmerkt zich door het grote aantal kleine bedrijven. We streven 

ernaar zaken te bundelen zodat  

 

 Aandacht voor ZZP-ers en kleine bedrijven 
Onze gemeentelijke economie kenmerkt zich door de hoeveelheid ZZP-ers en kleine bedrijven. Er zijn 

circa 5000 bedrijven gevestigd in onze gemeente, wat een hoog aantal is vergeleken met andere 

gemeenten. Onze gemeente heeft ook het hoogste percentage ZZP-ers binnen de beroepsbevolking van 

alle middelgrote gemeenten in Nederland.  

 

Binnen het Programma zal altijd specifiek aandacht zijn voor deze groep in relatie tot het 

ondernemersklimaat. Deze groep is sterk gedifferentieerd en heeft uiteenlopende behoeften en wensen. 

Het gaat vaak om andere zaken dan bij grotere bedrijven spelen.  

 

 

  



 

  5 

Uitvoeringsprogramma 2018-2019 
 

Het uitvoeringsprogramma 2018 en 2019 bestaat uit een groot aantal projecten voor elk van de vijf 

thema’s. Deze projecten zijn jaarlijks terugkerend, aangedragen door ondernemers of bedacht om in te 

spelen op behoeften van ondernemers. Ook zijn er projecten voortgekomen uit projecten die in 2017 

zijn gestart.  

 

Hieronder presenteren we per thema de projecten voor 2018 en 2019. Ook is de start van projecten 

gemarkeerd. Bij het maken van de planning is er rekening mee gehouden dat het eerste kwartaal van 

2018 gebruikt zal worden voor de afronding van projecten uit het uitvoeringsprogramma 2016-2017. 

 

 

1. Detailhandel en horeca: levendige en aantrekkelijke dorpscentra 

 
Thema Detailhandel en horeca Toelichting 

Start 

Retailbeleid in overdrachtsdossier 

Het opnemen van het retailbeleid in het 

overdrachtsdossier naar de nieuwe wethouder Q1 2018 

Toeristische promotie winkelgebieden 

De winkelgebieden beter promoten in de regio en 

onder toeristen.  Q2 2018 

Uitvoering acties retailparagrafen 

Uitstraling dorpen verbeteren en optimaliseren 

inrichting openbare ruimte, conform de actielijst Q2 2018 

Afronding pilot prullenbakken 

Beoordelen of en hoe een vervolg wordt gegeven 

aan de in 2017 gestarte pilot met gescheiden 

afvalinzameling.  Q3 2018 

Terrassenbeleid Driebergen 

Beleid opstellen met de locaties en 

randvoorwaarden voor terrassen in Driebergen Q3 2018 

Centrummanagement winkelgebieden 

De winkelgebieden Doorn, Driebergen, Leersum 

en Maarn beter laten functioneren door te 

ondersteunen bij het uitwerken van de 

profilering, invulling en activiteiten. Q1 2019 

Aanpak Overstraat Amerongen 

Het stimuleren van de invulling van de panden 

aan de Overstraat met vaklui Q1 2019 

Marktverordening actualiseren Het actualiseren van de marktverordening Q2 2019 

Begeleiden BIZ 

Het begeleiden van de bedrijfsinvesteringszones 

(BIZ) in Driebergen, Doorn en Leersum Doorlopend 
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2. Ondernemersklimaat: versterken van onze lokale economische kracht 

 

Thema Ondernemersklimaat Toelichting Start 

Ondernemers to the MAX 

Het onder de aandacht brengen van de 

coachingstrajecten van Ondernemersklankbord 

met als doel de kleine ondernemer te steunen Q1 2018 

Faciliteren kennislabavonden 

Het organiseren van twee kennislabavonden 

samen met ondernemersverenigingen Q2 2018 

Mini-zorgcongres 

Het ondersteunen van een door lokale 

initiatiefnemers georganiseerd congres gericht op 

samenwerking binnen de zorgsector.  2018 

Leegstandsverordening 

Het opstellen van een verordening waarmee de 

gemeente de leegstand kan aanpakken Q2 2018 

Lokale monitor bedrijven 

Tweejaarlijks overzicht van de stand van onze 

economie  Q1 2019 

Actieve rol in U10 

Als lid van U10 onze gemeentelijke belangen 

behartigen en kansen signaleren Doorlopend 

Organiseren Ondernemer van het jaar 

Het organiseren van de Ondernemer van het 

Jaarverkiezing Jaarlijks 

Acquisiteur U10 

Het onderzoeken van de mogelijkheden voor het 

aanstellen van een acquisiteur met als doel 

nieuwvestiging in de U10-regio  Q1 2018 

Signaleren verbeteren gemeentelijke 

dienstverlening 

Het continu werken aan het meer klantvriendelijk 

werken naar ondernemers Doorlopend 

Jaarcongres MKB 

Samen met de ondernemersverenigingen jaarlijks 

een congres organiseren Jaarlijks 

Bevorderen kansen lokale ondernemers 

Het organiseren van het Inkoopspreekuur, het 

uitdragen van lokaal inkopen Doorlopend 
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3. Recreatie en toerisme: een gastvrije gemeente met aantrekkelijke 

vrijetijdsvoorzieningen 

 

Thema Recreatie en toerisme Toelichting Start 

Toeristische informatievoorziening stations 

Het verzorgen van toeristische informatie op 

stations Driebergen-Zeist en Maarn Q1 2018 

Digitale evenementenborden 

Het plaatsen van 3 welkomstborden met digitale 

informatie over activiteiten in onze gemeente Q1 2018 

Parkeervoorzieningen MTB-ers 

Het verbeteren van parkeervoorzieningen voor 

MTB-ers Q2 2018 

Verbinding TOP-dorp Amerongen 

Het zorgen voor een goede verbinding van de 

TOP Amerongen naar het dorp Q1 2019 

Nota verblijfsrecreatie actualiseren Het actualiseren van de nota verblijfsrecreatie Q3 2019 

Verbeteren gastvrijheid/inzet RBT 

Het verzorgen van informatievoorziening over en 

promotie van onze gemeente voor bezoekers Doorlopend 

Routebureau Utrecht 

Het doorontwikkelen en beheer en onderhoud 

van routenetwerken  en het bundelen van 

routeinformatie  Doorlopend 

Subsidieregeling toerisme 

Subsidieregeling voor kleine toeristische 

projecten Doorlopend 

Innovatietafel toerisme 

Overleg tussen ondernemers, gemeente en RBT 

gericht op het aanjagen van innovatie Doorlopend 

Online evenementenagenda 

Het bundelen van alle evenementen in onze 

gemeente op een website Doorlopend 

 

4. Duurzaamheid: duurzaamheid die samengaat met economische uitgangspunten. 

 

Thema  Duurzame economie  Toelichting Start 

Vraagbaak Duurzaamheid 

Het instellen van een vraagbaakfunctie gericht op 

duurzaam ondernemen.  Q2 2018 

Collectieven vormen en begeleiden 

Het aanjagen van collectieve inkoop door 

ondernemersverenigingen Q2 2018 

Successen in gemeente zichtbaar maken  

Het delen van duurzaamheidssuccessen van 

bedrijven ter Inspiratie van andere bedrijven Doorlopend 

Duurzame recreatie 

Vanuit thematafel Duurzaamheid zijn elektrisch 

treintje en inventarisatie laadpalen aangedragen.  2018 

Duurzame zorg Invulling vanuit uitvoeringsprogramma HDK 2018 2018 

Duurzame agrarische sector Invulling vanuit uitvoeringsprogramma HDK 2018 2018 

Fairtrade gemeente Invulling vanuit uitvoeringsprogramma HDK 2018 Doorlopend 

Energie-innovatie bedrijven stimuleren Invulling vanuit uitvoeringsprogramma HDK 2018 2018 

Circulaire economie Invulling vanuit uitvoeringsprogramma HDK 2018 Doorlopend 
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5. Arbeidsparticipatie en werkgelegenheid: aandacht voor inwoners met een afstand 

tot de arbeidsmarkt. 

 

Thema  Arbeidsmarkt en werkgelegenheid   Toelichting Start 

Brede kijk op werk 

Het creëren van 1 website waar alle 

betaalde en onbetaalde vacatures te 

vinden zijn met als doel meer mensen 

lokaal aan de slag te krijgen Q2 2018 

Afspraken groeisectoren (zorg, IT) 

In 2016 zijn we gestart met benaderen 

van sectoren die kansen kunnen bieden 

aan de doelgroep met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Gesprekken lopen met de 

zorgsector. Nieuw idee vanuit 

ondernemers is te onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn voor een traject 

waarin nieuwkomers worden opgeleid 

voor de IT-sector.  Doorlopend 

Verbeteren communicatie over in dienst nemen 

arbeidsgehandicapte 

De bedrijfscontactfunctionaris informeert 

continu ondernemers  waar zij contact 

mee heeft hierover. Bijvoorbeeld op 

netwerkbijeenkomsten, op social media, 

bij bedrijfsbezoeken en ook als 

ondernemers vacatures hebben open 

staan.  Doorlopend 

Gebruik van WGSP als vraagbaak voor ondernemers 

Het WGSP neemt sinds een paar jaar 

actief deel aan bedrijfsbezoeken met de 

wethouder. Het WGSP is daardoor nog 

meer op het netvlies van ondernemers 

komen te staan. Ook de 

bedrijfscontactfunctionaris legt 

regelmatig bezoeken af hiervoor en heeft 

nauw contact met WGSP. Doorlopend 

 

 


