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RU I MT E VOOR O N D ER N EM ER S

VOORWOOR D
Kaag en Braassem is een ondernemend stukje Nederland. Gelegen tussen de grote randsteden Amsterdam,
Rotterdam, Utrecht, Leiden en Den Haag liggen er veel kansen om de huidige economische vitaliteit en gezonde
werkgelegenheid naar een hoger niveau te tillen. Die kansen kunnen alleen worden benut als er binnen de
gemeentegrenzen genoeg ruimte voor ondernemers beschikbaar is om te kunnen floreren, excelleren en
groeien. Bij voldoende ruimte kan het bedrijfsleven in Kaag en Braassem zich van andere economische
regio’s onderscheiden.
Met de definitie ruimte bedoelen wij niet alleen fysieke metrages/vierkante meters grond. Ook ruimere weten regelgeving scharen wij onder deze definitie. Ruimte verwijst feitelijk naar zoveel mogelijk ondernemersen bewegingsvrijheid. Ruimte is daarmee een breed begrip, omdat het lokale bedrijfsleven alleen bij voldoende
ruimte kan floreren, zo vinden de ondernemersverenigingen en andere partners van het Economisch Overleg
Platform (EOP). Met een totale achterban van bijna duizend ondernemers kunnen we een breed gedragen
beeld schetsen en zien we de ondernemers als belangrijke factor voor de ontwikkeling van onze gemeente.
In deze visie geven wij de wens van de ondernemer weer op verschillende gebieden:

• Bedrijventerreinen;
• Detailhandel;
• Land- en tuinbouw;
• Toerisme en recreatie;
• Infrastructuur en duurzaamheid;
• Relatie met lokale overheid.
Door intensief samen te werken met de verschillende ondernemers en zij aan zij op te trekken met
de gemeente, kunnen we de ruimtevraag met elkaar efficiënt invullen. Want: geen ondernemend stukje
Nederland zonder ondernemers – en ondernemers met ruimte floreren het best!
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B E D R I J V E N TE R R E I NE N
WENSEN/AANDACHTSPUNTEN
Dit alles vraagt, nu en in de komende jaren, om concrete actie.

• Het optimaal benutten van de beschikbare vierkante meters en bedrijfspanden op bestaande bedrijventerreinen.
• Proactief toezien op naleving van de bestemmingsplannen.
• In het kader van nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen, waarbij het een gegeven is dat nieuw te ontwikkelen grond
in Kaag en Braassem schaars is, vragen wij de politiek om een serieus debat te voeren om het huidige faciliterende
grondbeleid te wijzigen in een actiever grondbeleid, om zo meer zeggenschap te hebben.

• Ruimte en faciliteiten creëren, om de werkgelegenheid mee te laten groeien met de actuele en nog beoogde
bevolkingsgroei. (Denk hierbij aan Braassemerland en Nieuwe Rede Leimuiden.)

• Actief medewerking verlenen bij het oprichten van Bedrijven Investeringszones (BIZ), om gezamenlijk te investeren in
een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving.

Infrastructuur

• Goede bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers, met veilige oversteekplaatsen.
• Betere aansluiting op openbaar vervoer voor bedrijventerrein (Veenderveld).
• Goede ontsluiting op het hoofdwegennet voor bestaande en toekomstige bedrijventerreinen.
• Ten aanzien van de ontwikkelingen van de A4 hebben ondernemers regelmatig ook regionaal overleg. Beperktere

doorstroming door de toekomstige werkzaamheden bij het aquaduct mag in geen geval leiden tot opstoppingen in
de dorpen en op sluiproutes. Daarnaast moeten de dorpskernen te allen tijde bereikbaar blijven.

• Een oplossing voor de parkeerproblematiek voor vrachtwagens, zowel voor ‘eigen’ rijders als voor rijders van

buitenaf die hier op locatie zijn. Zorg voor een samenhangend vrachtwagenparkeerbeleid op de bedrijventerreinen
in de gemeente. Met onder meer parkeerverboden en handhaving hiervan en voldoende bewaakte
vrachtwagenparkeerplaatsen met verwijsborden hiernaartoe.

Veiligheid

• Actieve gemeentelijke deelname bij het traject Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Inmiddels zijn zowel Veenderveld
als De Lasso-Noord KVO en is deze bij Drechthoek in ontwikkeling.

• Actieve gemeentelijke deelname bij het traject Bedrijven Investeringszone (BIZ): faciliteren van het innen van de

BIZ-bijdragen, het overdragen ervan aan de BIZ-organisatie en het controleren van de gang van zaken. De betrokken
organisaties zien graag dat op alle bedrijventerreinen een BIZ wordt opgericht, om de terreinen gezamenlijk te
verbeteren en te kunnen onderhouden.

WAAR HEBBEN
WE HET OVER?
De detailhandel van Kaag en Braassem
heeft in potentie veel kansen voor
een duurzame toekomst. De bijna
120 winkels omvatten circa 30.000
vierkante meter winkelvloeroppervlakte
en staan garant voor circa 960 FTE’s.
Winkelconcentraties zijn gevestigd
rond het Noordplein en Zuidplein
(Winkelhart) in Roelofarendsveen, de
Meerkreuk in Oude Wetering en in
Hoogmade, Leimuiden en Woubrugge.
De detailhandel kenmerkt zich door
een relatief groot aandeel zelfstandige
ondernemers en medewerkers die in
de gemeente wonen. Onderzoek wijst
uit dat de lokale bestedingen met
name de dagelijkse goederen betreffen
en in mindere mate de niet-dagelijkse
goederen. In Kaag en Braassem Oost
ligt het zwaartepunt bij winkels die
voorzien in de dagelijkse behoeften,
met een supermarkt als spilfunctie. Het
behouden van de huidige winkelstand
is zeker wenselijk.

D E TAI L HAND E L
WENSEN/AANDACHTSPUNTEN
• Concentratie van het hoofdwinkelgebied rondom het Winkelhart van Roelofarendsveen: Noordhoek, Noordeinde,

Noordplein en Zuidplein. Er is overlegd over de revitalisatie van het Winkelhart. Het Noordplein krijgt medio 2020 een
upgrade, zodat het hele winkelgebied eenheid uitstraalt.

• De gemeente draagt zorg voor het uitvoeren en bewaken van deze centrumvisie.
• Verbetering van de infrastructuur (goede aan- en afvoerwegen), waardoor een goede verbinding met winkelgebieden
in de diverse kernen mogelijk is – zowel lopend als per fiets, auto, openbaar vervoer en boot. Hiertoe is meer
parkeercapaciteit in het centrum van Roelofarendsveen wenselijk.

• De Meerkreuk in Oude Wetering geldt, met de regionale trekker Dirk (supermarkt), als ‘buurtwinkelcentrum’.
Handhaving van het huidige winkelbestand is daarbij het belangrijkste doel.

• Verdere versnippering van detailhandel, onder meer door vestigingen op de bedrijventerreinen in het algemeen

en specifiek op Lasso en Veenderveld, moet worden tegengegaan. Dit kan in de betreffende bestemmingsplannen
afdoende worden geregeld, waarbij aangesloten moet worden bij het regionale en provinciale beleid.

• Het dorpshart van Leimuiden wordt herontwikkeld. Grootste aandachtspunt daarbij is een verzorgd winkel- en

woongebied. De nadruk moet komen te liggen op concentratie en kwaliteit van de voorzieningen en versterking
van de verblijfsomgeving inclusief ondersteunende horeca. Daarnaast is de ontwikkeling van het Connexxionterrein
aan de Tuinderij een belangrijk aandachtspunt. Op beide locaties moet het parkeerbeleid aandacht krijgen, net als
toegankelijkheid voor minder valide personen.

• Een actueel/nieuw Distributieplanologisch Onderzoek (DPO) is noodzakelijk. Dit om op ontwikkelingen van nieuwbouw
versus leegstand te kunnen inspelen. In het onderzoek worden afzetgebied en omgevingsfactoren, zoals parkeren,
bereikbaarheid en uitstraling, onder de loep genomen.

• Voor de totale detailhandel in Kaag en Braassem zijn de toekomstige woningbouw- en recreatieplannen belangrijk
voor de handhaving en mogelijke uitbreiding van het winkelbestand.

WAAR HEBBEN
WE HET OVER?
Het agrarische bedrijfsleven zorgt
niet alleen voor een versterking van
natuur en landschap, de sector kan
ook een grote bijdrage leveren aan de
energietransitie. Bijvoorbeeld door het
plaatsen van zonnepanelen op stal- en
schuurdaken en door het plaatsen van
windmolens. Bij alle actuele landelijke
vraagstukken, zoals bodemdaling,
stikstof en CO², geldt dat lang niet altijd
de agrarische sector de veroorzaker is.
De sector kan wél bijdragen aan de
oplossing.
Belangrijk daarbij blijven voldoende
randvoorwaarden, zoals een bepaalde
omvang van bouwpercelen en geen
beperkingen aan grondgebruik.
Agrariërs in het Groene Hart zijn
op landschappelijk en economisch
gebied onmisbaar. Zij hebben een
betrouwbare overheid nodig die de
ruimtelijke kaders schept. Alleen dan
kan deze beroepsgroep zich aanpassen
aan de marktomstandigheden. Zodat
het landschap blijft voorbestaan en de
economische vitaliteit gegarandeerd
blijft.

L AN D - E N TU I NB OU W
WENSEN/AANDACHTSPUNTEN
Veehouderij & akkerbouw:

• Ruimte en aandacht voor het plaatsen

•

•

•

•
•

van zonnepanelen op stal- en schuurdaken, als ook het plaatsen van
windmolens.
LTO gaat graag in gesprek met alle
betrokken overheden om te kijken naar
de oplossingen voor de vraagstukken
omtrent bodemdaling, stikstof en CO².
De verantwoordelijke overheden
moeten de mogelijkheden scheppen
voor schaalvergroting of verbreding met
zelfkazen, kleinschalige recreatie,
boerencampings, zorg, verkoop aan
huis en Groene Diensten.
Agrariërs kunnen een belangrijke
schakel blijven bij het in stand houden
en verbeteren van het landschap. Rijk,
provincie en gemeenten kunnen de
agrariërs faciliteren door bedrijfsontwikkelingen en innovatieve concepten
positief te beoordelen.
Met name door de Europese regelgeving heeft de grondgebonden landbouw steeds meer weidegrond nodig.
Er is behoefte aan meer afstemmingsoverleg tussen de sector en overheden.
Onder meer over een goede infrastructuur van de openbare weg t.b.v. landbouwverkeer en over het bermenbeleid.
Veel agrarische bedrijven liggen aan
een weg met een breedte- en aslastbeperking. LTO wil graag met gemeente zoeken naar een meer werkbare
oplossing dan wanneer dit via ontheffingen gaat, zoals nu het geval is. Dit
werkt, maar is voor verbetering vatbaar.

Tuinbouw:

• Er moet planologische duidelijkheid zijn voor de vier
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•

tuinbouwgebieden in de gemeente. Daar waar dat noodzakelijk
of gewenst is, zijn de sierteeltondernemers bereid om te praten
over een functieverbreding in de afzonderlijke gebieden, mits
dit de sector versterkt.
De samenwerking met Greenport Aalsmeer moet worden
voortgezet, net als de uitvoeringsagenda voor projecten die voor
de lokale sierteelt relevant zijn. Dankzij deze samenwerking
vinden sierteeltondernemers aansluiting bij kennisnetwerken
en komen ze in aanmerking voor pilotprojecten en Europese
innovatiesubsidies. (Begin 2020 start bijvoorbeeld de pilot
gebiedscoördinatie t.a.v. duurzaamheid en werkgelegenheid in
het gebied Baan/Sotaweg.)
Om binnen de gebieden succesvol te opereren, is het noodzakelijk om samen te blijven werken aan promotie en belangenbehartiging van de sector. Platform Tuinbouw Veenstreek heeft
hiervoor een werkbare organisatiestructuur opgezet met
vertegenwoordigers uit alle vier de tuinbouwgebieden.
Het monitoren van de duurzaamheid per tuinbouwgebied
en op basis daarvan het (bij)stellen van doelstellingen is
gewenst. In het verlengde daarvan is het noodzakelijk
om samen met andere partijen binnen de gemeente de
duurzaamheidsparagraaf verder uit te werken.
Water wordt steeds belangrijker, onder meer vanwege de
klimaatverandering, grondverzakkingen en de toegenomen
recreatieve activiteiten. Het is noodzakelijk om met de
gemeente en Rijnland samen te werken aan onder andere het
bestendig maken van oevers (natuuroevers) en de waterberging.
Het is belangrijk om aansluiting te vinden en te houden bij het
onderwijs om de toekomstige werknemers aan onze gemeente
te binden.
De gemeente moet de juiste, werkbare voorwaarden
scheppen (beleid), waarbinnen het mogelijk wordt om meer
arbeidsmigranten in onze gemeente te huisvesten. Dit is niet
alleen belangrijk voor de sierteeltsector, maar ook voor sectoren
als de bouw en transport en logistiek.

De tuinbouw is gesitueerd in vier gebieden, die elk een eigen
ontwikkeling doormaken:
1. Baan, Sotaweg en Nieuwe Wetering
Het huidige bestemmingsplan biedt voldoende mogelijkheden.
Aandachtspunt is het behoud en de versterking van het daar
gevestigde onderzoekscentrum.
2. Geestweg en Floraweg
De sector vindt dat ingezet moet worden op tuinbouw, met
glastuinbouw als zeer belangrijk onderdeel. Zolang dit gebied
een tuinbouwfunctie heeft, mogen (glas)tuinders geen belemmeringen ondervinden in hun bedrijfsontwikkeling. Aan de tuinbouw gelieerde verbredingsactiviteiten moeten mogelijk zijn.
3. Braassemerland (Noord- en Zuideinde, Noordkade, Galgekade
en Noorderhemweg)
Op het Zuideinde kunnen de actieve tuinbouwbedrijven blijven
functioneren. Deze bedrijven verdienen extra aandacht van het
gemeentebestuur. Voorkomen moet worden dat bestaande
kwekerijen aan de Floraweg worden gehinderd in hun
bedrijfsvoering en ontwikkeling. Daarom moet bij woningbouw
aan het Noord- en Zuideinde een zone van vijftig meter in acht
worden genomen tot de bestaande tuinbouwbedrijven. De
gemeente dient zoveel mogelijk rekening te houden met de
bestaansmogelijkheden van de gevestigde tuinbouwbedrijven.
4. Oudendijkseweg en tuinbouwlocaties in Woubrugge en
Leimuiden en omgeving
De glastuinbouw is met name in Woubrugge gesitueerd. Het betreft hier een aantal middelgrote en grote bedrijven die goed zijn
geoutilleerd. Voor hen dient er ruimte te zijn/blijven voor verdere
ontwikkeling in het gebied. Economische bedrijvigheid en continue ontwikkeling bieden immers werkgelegenheid voor de lokale
bevolking; zowel voor productie- als hoger opgeleid personeel. Ook
dragen de sierteeltbedrijven bij aan een levendig sociaal verenigingsleven in deze kern. De sector kan op langere termijn wellicht
ook een bijdrage leveren aan duurzame energievoorziening van
de woningen in Woubrugge. Een blijvend aandachtspunt is de
ontsluiting van het dorp en de bedrijven die daar gevestigd zijn.

WAAR HEBBEN WE
HET OVER?
Recreëren langs en op de Hollandse Plassen
in het Groene Hart, dicht bij de grote steden
en de kust: de ligging van Kaag en Braassem
is zowel een ideale uitvalbasis als bestemming
voor recreërende bewoners en toeristen. Deze
kansrijke groeipotentie is de afgelopen jaren
benut en vertaald naar een recreatief aanbod en
informatie voor een groeiende groep bewoners
en bezoekers. Ondernemers profiteren van
groeiende lokale en regionale samenwerking en
gezamenlijk ontwikkelende recreatieve producten.
Financieringsmogelijkheden in de regio zijn hierbij
volop benut en de omzet is gegroeid.
De gemeente ondersteunt de versterking van de
recreatieve sector als belangrijke economische
motor van Kaag en Braassem. Bestaande
watersport- en recreatiebedrijven krijgen ruimte
om te groeien en nieuwe bedrijven krijgen kans
om zich te vestigen. Agrarische bedrijven krijgen
mogelijkheden om recreatie als nevenfunctie te
benutten.
De economische potentie van recreatie en
toerisme groeit naar verwachting verder. Bezoekers
van drukke grote steden kiezen Kaag en Braassem
als verblijfslocatie en uitvalsbasis. Zij ontdekken de
mogelijkheden van het waterrijke landschap om
te varen, te fietsen en te wandelen. Ook bezoeken
ze molens, boerderijen met kaas en andere
streekproducten en de horecavoorzieningen
in de dorpen. Daardoor groeit het belang van
leefbaarheid in een meer groene/duurzame
omgeving. Het verder versterken van die duurzame
omgeving – met veel groen, aantrekkelijke
voorzieningen en cultuurhistorisch en consumptief
aanbod voor de recreërende bewoners en
bezoekers – is daarom wenselijk.

RE C R E AT I E E N TOE R I SME
WENSEN/AANDACHTSPUNTEN
Recreatieondernemers, ondernemersverenigingen, de gemeente én marketingorganisatie Kaag en Braassem Promotie
hebben samen het rapport ‘Meerjarenperspectief recreatie Kaag en Braassem’ gemaakt, waarin eerder een ‘schijf van
vijf’ is opgenomen. Ook is er vanuit deze samenwerking input geleverd voor de MRSV en de economische agenda.
Mede daardoor is het aantal verblijfslocaties gegroeid. Om hier een duurzaam vervolg aan te geven, is een gezamenlijke
investering in een aantrekkelijk gebied nodig. Daartoe is een aangepaste ‘schijf van vijf’ opgesteld:

•

Aanbod
Stimuleren van het aanbod aan evenementen en arrangementen in het gebied. Plus: het stimuleren van de
(recreatieve) inrichting, zoals de tweede sluis in Roelofarendsveen, fiets- en wandelpaden en groenvoorzieningen.

•

Marketing

•

Activering

•

Schoon, heel, veilig en aantrekkelijk

Het gebied positioneren en meer bekendheid geven aan het aanbod en de (recreatieve) mogelijkheden.

Samen maatschappelijke organisaties en inwoners enthousiasmeren om hun bijdrage te leveren.

Een kerntaak van de gemeente: het planmatig onderhouden en duurzaam inrichten van openbare ruimte,
groene ruimte en het landschap. Een schone, verzorgde en veilige omgeving is zowel voor de eigen inwoner
als de recreant van groot belang.

•

Gastheerschap
De aanwezigheid van onderscheidende recreatieve plekken met voorzieningen als bankjes, steigers of
picknickplekken, uitkijkpunten, groenvoorziening en informatiepunten, plus de bereikbaarheid hiervan.

De gemeente en ondernemers moeten samen langjarig investeren om de aantrekkelijkheid van het gebied verder
te versterken. Daarbij liggen kansen om ook de regionale programma’s voor gebiedsontwikkeling beter te benutten.
Synergie tussen verschillende partijen en een goede communicatie onderling spelen hierbij een grote rol.

Marketingorganisatie Kaag en Braasem Promotie levert een bijdrage aan de volgende twee doelen: groei van gezamenlijke investering (door ondernemers,
bewoners, gemeente en regioprogramma’s) en groei van aantrekkelijkheid en bekendheid van het gebied bij recreërende bewoners en bezoekers.
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WAAR HEBBEN WE
HET OVER?
De (weg)infrastructuur vormt ook in Kaag en
Braassem de bloedsomloop van de economie. Via de
A4 is de gemeente regionaal en landelijk uitstekend
bereikbaar. Het onderliggende wegennet blijft echter
veel aandacht vragen.
Zo krijgen we te maken met de verbreding van de
A4 ter hoogte van het aquaduct. Dit zal ook gevolgen
hebben voor de doorstroming en de bereikbaarheid.
De N207 is inmiddels voorzien van een parallelle
busbaan, echter de reguliere doorstroming is verre
van optimaal. Vanaf Rijnsaterwoude is een oostelijke
agrarische weg gerealiseerd, vanaf de Vriezenweg
moet het landbouwverkeer toch weer door de
woonkern Leimuiden om de weg te vervolgen en vice
versa. Landbouwverkeer over de busbaan toelaten
(tussen de Vriezenweg en Leimuiden) moet op de
agenda van de provincie blijven staan. Ondernemers
pleiten voor toestaan van landbouwverkeer op de
busbaan, zolang er geen oostelijke rondweg is.
De ontsluiting van de bedrijventerreinen, de tuinbouwgebieden, de winkellocaties en de toeristische ‘parels’
in ons gebied verdienen blijvend aandacht. Voor werknemers zonder auto en voor toeristen blijft ook een
goed functionerend openbaarvervoersysteem van groot
belang. De deels ook al bij de voorgaande thema’s besproken infrastructurele wensen en aandachtspunten
kunnen we dan ook niet genoeg benadrukken.
Qua duurzaamheid wordt er veel nagedacht over
circulair ondernemen. Naast ideeën over duurzaam
bouwen, willen veel bedrijven in de gemeente ook
nadenken over alternatieve energiebronnen, zoals
het realiseren van zonnepanelen op daken van
afzonderlijke bedrijven en op al dan niet nieuwe
bedrijventerreinen. Hiermee zouden in één klap vele
meters gemaakt kunnen worden.

INF R AS T R U C T U U R & D U U R Z AAMHE I D
WENSEN/AANDACHTSPUNTEN
Duurzaamheid

• Ondernemers met ideeën over circulair ondernemen, en die op dat vlak dus milieutechnisch en vernieuwend bezig
zijn, moeten de ruimte krijgen om hun plannen uiteen te zetten en uiteindelijk te realiseren.

• Het faciliteren van een lening voor het aanschaffen van zonnepanelen voor winkelcentra en bedrijven op (nieuwe)
bedrijventerrein moet mogelijk zijn.

• Met het oog op duurzaam bebouwen, is een lagere grondprijs van een nieuw bedrijventerrein wenselijk.
Infrastructuur
Bedrijventerreinen en detailhandel

• In verband met de verbreding van de A4 is het wenselijk dat voor, tijdens en na de oplevering de bedrijventerreinen en
andere bedrijven in de kernen goed bereikbaar blijven.

• Zorg voor voldoende bewaakte vrachtwagenparkeerplaatsen om de bedrijventerreinen te ontlasten. Zorg voor een
samenhangend vrachtwagenparkeerbeleid, waaronder parkeerverboden en de handhaving hiervan.

• Er moet duidelijkheid komen over welke variant van de N207 rond Leimuiden definitief wordt. De verbeterde
doorstroming van de N207 is voor het centrum van Leimuiden van groot belang.

• Het Zuidplein in Roelofarendsveen is gerealiseerd. Ondanks de huidige realisatie van aan- en afvoerwegen kan
de infrastructuur nog meer worden verbeterd. Onder meer met een ontsluiting naar de Langeweg en meer
parkeercapaciteit in het centrum van Roelofarendsveen.
Land- en tuinbouw

• De wegen in de tuinbouwgebieden moeten worden verbeterd.
Toerisme en recreatie

• Aanleg van meer lokale en regionale recreatieve infrastructuur (fiets-, wandel-, vaar- en kanoroutes).
• Realiseren van een regionaal fietsknooppuntensysteem.
Openbaar vervoer

• Verbetering van de bereikbaarheid van de bedrijfsterreinen.
• De komende jaren zal de Randstad steeds meer verstedelijken. De verwachting is dan ook dat de wegen steeds verder
zullen dichtslibben, ook al komt er meer asfalt bij. Het huidige openbaar vervoer dient met de toekomst mee te gaan.

Mogelijke (andere of ruimere) vervoersvormen moeten worden onderzocht. De overheid dient in de Randstad verder te
investeren in openbaar vervoer om bereikbaarheid ook in de toekomst te kunnen garanderen.

WAAR HEBBEN
WE HET OVER?
Een goede relatie met de lokale
overheid is van levensbelang voor het
lokale bedrijfsleven. Communicatie
is daarin een cruciale factor. Een
open communicatie, gebaseerd op
wederzijds respect, is noodzakelijk om
randvoorwaarden te scheppen voor
een vitaal en duurzaam bedrijfsleven.
Deze randvoorwaarden, die bij de
thema’s in deze economische visie
zijn benoemd, zijn nodig om ruimte
te geven aan ondernemers en aan
het ondernemerschap waar onze
gemeente al zoveel jaren trots op is.
Binnen het Economisch Overleg
Platform (EOP), bestaande uit
vertegenwoordigers van de gemeente
en de ondernemersverenigingen,
vindt eenmaal per kwartaal overleg
plaats; daarnaast vindt er twee
keer per jaar overleg plaats tussen
de ondernemersverenigingen en
betrokken wethouders: een zogenaamd
strategisch overleg. Dit gebeurt op
basis van tweerichtingsverkeer en is
gericht op concrete afspraken en beleid
voor de toekomst. Voorafgaande aan
deze overleggen met de gemeente
houden de ondernemersverenigingen
vooroverleg met de sectoren. Een
afvaardiging van het EOP neemt ook
weer deel in het regionaal bredere RKB
(Rijnstreek Koepel Beraad).

R EL ATI E ME T L OK ALE OVE R HE I D
WENSEN/AANDACHTSPUNTEN
• Voortzetting van het Economisch Overleg Platform (EOP). Er is inmiddels EOP-vooroverleg met:

ondernemersverenigingen, bedrijventerreinen, horeca, recreatie en toerisme, tuinbouw, landbouw, bouw en
detailhandel.

• Gelegenheid bieden voor overleg, ook wanneer individuele sectoren daar behoefte aan hebben.
• De ondernemers willen – middels de ondernemersverenigingen – graag betrokken worden bij het (op grond van de

nieuwe Omgevingswet) opstellen van de gemeentelijke Omgevingsvisie en, daarna, het Omgevingsplan. De wensenlijst
in deze economische visie zijn daarbij een leidraad.

• De ondernemersverenigingen houden graag nauw contact met ambtenaren en wethouders.
• Nauw contact en informatie-uitwisseling tussen bedrijven in onze gemeente en de bedrijven en onderwijs/

kennisinstellingen in de Economie071-gemeenten is wenselijk. Zo kunnen we samen werken aan het versterken van de
economie in de regio.

• Gebruik van nieuwe, moderne communicatiemiddelen zijn noodzakelijk voor het vergaren van meer informatie (data)
omtrent het ondernemerschap in Kaag en Braassem.
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