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Inleiding

Het Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR) en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

werken in gezamenlijkheid aan het versterken van de lokale economie. Hiervoor worden ambities 

geformuleerd die met elkaar worden verwezenlijkt. Alle ambities en acties zijn beschreven in het 

onderliggende Actieprogramma Economie. Het oorspronkelijke actieprogramma is in 2016 tot stand 

gekomen in samenwerking met het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van de 

OPBR. Destijds is afgesproken dat het programma periodiek wordt geëvalueerd en geactualiseerd.

Bij de aanvang van het oorspronkelijk Actieprogramma zijn destijds in gezamenlijkheid drie  

prioriteiten benoemd, te weten: organiserend vermogen, detailhandel en dorpspromotie. Parallel 

aan deze drie thema’s zijn er ook op andere thema’s mooie resultaten geboekt.

Voor u ligt het Actieprogramma Economie met hierin geformuleerde ambities voor de periode 

januari 2019 t/m maart 2022. Het programma is onderverdeeld in zes hoofdthema’s. Binnen elk 

hoofdthema zijn de belangrijkste ambities geformuleerd.

1. Bedrijventerreinen

2. Winkels, horeca, recreatie & toerisme

3. Werkgelegenheid & arbeidsmarkt

4. Organisatie & samenwerking

5. Duurzaamheid

6. Bereikbaarheid
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Gemeente en OPBR

De organisatie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kent een platte organisatiestructuur zonder  

hiërarchie en managementlagen. Door het werken van ‘buiten naar binnen’ worden medewerkers  

om het werk heen georganiseerd en wordt er gewerkt met rolverdelingen (i.p.v. traditionele functies).  

De gemeente zet in op een goede relatie met het bedrijfsleven. In 2017 is daarom gestart met een team 

relatiebeheer. Medewerkers bezoeken actief bedrijven, onderhouden relaties en faciliteren bedrijven 

tijdig aan de hand van hun informatiepositie.

Elke bedrijfslocatie, bestaande uit een bedrijventerrein of winkelcentrum heeft zijn eigen  

ondernemersvereniging. Daarnaast zijn er drie overkoepelende verenigingen: Bodegraafse  

Ondernemers Vereniging (BOV), Reeuwijkse Ondernemers Vereniging (ROV) en de Raad voor  

Handel, Industrie en Dienstverlening (RvHID). Ook hebben de zzp’ers zich georganiseerd in  

Platform-Z. Het Ondernemers Platform Bodegraven Reeuwijk (OPBR) wil grensoverschrijdende  

zaken van de ondernemersverenigingen in gezamenlijkheid coördineren. Het OPBR ambieert om alle 

ondernemers te vertegenwoordigen en communiceert met alle ondernemers, ongeacht of ze wel of 

geen lid van een vereniging zijn.

Het actieprogramma is in gezamenlijkheid opgebouwd en geformuleerd. In dit document wordt  onder 

‘we’ dan ook nadrukkelijk verstaan de samenwerking tussen gemeente en OPBR. Deze  ambities zijn als 

zodanig geformuleerd. De gemeente en OPBR vergaderen periodiek en houden hierbij de 6 hoofdthe-

ma’s en ambities aan als agenda. Gezamenlijk wordt gewerkt aan de uitvoering. Dit gebeurt door het 

formuleren van SMART-acties binnen een dynamische uitvoeringsagenda.



4

ACTIEPROGRAMMA ECONOMIE  Geformuleerde ambities voor de periode - jan. 2019 - maart 2022

1. Bedrijventerreinen

We zijn trots op het gezonde ondernemersklimaat dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk  

kenmerkt. De ligging centraal in de Randstad tussen de A12 en N11 maken dit een  uitstekende 

 vestigingsplaats voor het bedrijfsleven. Om dit klimaat te behouden en te verstevigen voor de 

 toekomst gaan we investeren. De gezamenlijke ambitie is de gemeente steviger op de kaart  

te zetten als aantrekkelijke gemeente om te ondernemen. Hierbij is de wens om de  verschillende  

bedrijventerreinen met hun specifieke kenmerken verder te ontwikkelen en te profileren.  

Met een heldere communicatiestrategie en bijbehorende middelen zullen we de kernboodschap 

 herhaaldelijk uitzenden binnen de gemeente en de regio.

De ambities:

• Een visie op onze bedrijventerreinen en de promotie hiervan

  Gezamenlijk onderzoeken en bepalen we wat de economische identiteit van de gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk is en het gewenste profiel van de diverse bedrijventerreinen. In het 

kader van de regionale bedrijventerreinstrategie kijken we goed naar verwachte ontwik-

kelingen binnen de diverse sectoren en hieruit voortvloeiende lokale behoeften.

 We dragen onze identiteit uit als onderdeel van dorpspromotie. 

  Daarbij willen we vooruitstrevend zijn (imago, stip aan de horizon), maar ook dichtbij 

de  realiteit blijven (identiteit). Per bedrijfscluster praten we over vraagstukken voor de 

 toekomst en in het bijzonder huisvesting. Middels dorpspromotie positioneren we onze 

 bedrijventerreinen duidelijk naar potentiële ondernemers toe.

• Uitbreiden netwerk bedrijfsleven

  We onderhouden en bouwen aan het lokale netwerk van het groot bedrijfsleven. Periodiek 

worden netwerkevents georganiseerd en wordt samenwerking en kennisdeling gefaciliteerd. 

Hiermee wordt gelegenheid gegeven om ideeën en kansen te bundelen.

• Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

 Het KVO wordt voortgezet binnen de diverse bedrijventerreinen. Dit betekent dat we ons 

samen met politie en brandweer blijven inzetten voor schone en veilige bedrijventerreinen.
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2. Winkels, horeca, recreatie & toerisme

De dorpen met hun centra zijn onze visitekaartjes van de gemeente. We willen recreatie en 

 toerisme in onze gemeente verder versterken. We gaan verder met het uitvoeren van de centrum-

visie voor Bodegraven en zoeken de samenwerking met vastgoedeigenaren om transformatie te 

realiseren. Daarnaast gaan we ook aan de slag met de andere winkelgebieden, stellen we ambities 

voor de komende 5 jaar en voeren deze ambities stapsgewijs uit. Horeca en winkels versterken 

elkaar om de consument en toerist langer te laten verblijven. De gemeente voert een stand-

plaatsenbeleid uit dat recht doet aan belangen van onze inwoners, gevestigde ondernemers en 

 standplaatshouders.

De ambities:

• Continuering aanpak Bodegraven-centrum (uitvoering Centrumvisie)

 Onder leiding van de ingestelde Taskforce wordt uitvoering gegeven aan de Centrumvisie.  

  Het aanpakken van de openbare ruimte, parkeren en het transformeren van winkels  

naar woningen heeft prioriteit. Bestaande ondernemers buiten het winkelgebied  

worden gestimuleerd om te verhuizen naar het centrum middels een verhuispremie.  

Vastgoedeigenaren in het centrum worden gefaciliteerd door de gemeente bij het  

transformeren en/of herontwikkeling van panden. Ook zetten we in op het verbeteren van 

de beeldkwaliteit.

• Een ‘hands-on’ visie op de winkelgebieden in Reeuwijk en overige dorpen

  Het vaststellen van een gemeentebrede korte actiegerichte visie met hierin de beschreven 

ambities voor de komende jaren binnen de volgende thema’s: profilering winkelgebieden, 

relatie periferie/centra/regio, aanpak leegstand, zondagsopenstelling, duurzaamheid/ 

toegankelijkheid en standplaatsen/weekmarkten. We gaan hiermee direct aan de slag. 

 Binnen de regio werken we samen waar dit noodzakelijk is.

• Een standplaatsenbeleid afgestemd op de omgeving

  Het vaststellen van een praktisch en helder standplaatsenbeleid met hierin aandacht  

voor minimaal de volgende thema’s: voorzieningenniveau/branchering (in kleine dorpen)  

en gewenste standplaatslocaties. Ook is er aandacht voor de kwalitatieve uitstraling van 

standplaatsen en de weekmarkt.

• Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

  Het KVO wordt voortgezet binnen de winkelgebieden in Bodegraven en Reeuwijk/ Reeuwijk-

Brug. We verbeteren de toegankelijkheid voor gehandicapten in winkelgebieden door het 

inventariseren van de knelpunten en deze aan te pakken.

• Dorpspromotie

  Het DNA van de verschillende dorpen wordt benadrukt in alles we wat we uitstralen. 

 Samen met de recreatieondernemers realiseren we meer toegankelijke recreatieroutes en 

 versterken de communicatie via dorpspromotie en de evenementenagenda.

   We zoeken verdere aansluiting bij de Groene Hart promotie om hetgeen Bodegraven- 

Reeuwijk heeft te bieden breder onder de aandacht te brengen. Samen met de recreatie-

ondernemers zoeken we in de regio samenwerking voor de verdere ontwikkeling van 

 toeristische arrangementen.
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• Fairtrade gemeente zijn en blijven

  Op een actieve wijze voeren van de titel Fairtrade gemeente als beeldmerk voor een  

bewust duurzame samenleving met aandacht voor de minder bedeelden in de wereld.  

Dit met oprichting van een stichting voor belangenbehartiging, een communicatie- 

programma rond de fairtradeweken en verdere aansluiting van bedrijven, verenigingen  

en organisaties bij fairtrade.

• Cheese Valley

  Via de website www.cheesevalleyholland.com vind men informatie over kaas in het Groene 

Hart. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels, Duits en Frans. Verder starten 

we met de inzet van sociale media om het gebied onder de aandacht te brengen door  

middel van de volgende kanalen;  

www.twitter.com/CheeseValley_NL

 www.facebook.com/CheeseValley

 www.instagram.com/cheesevalleynl
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3. Werkgelegenheid & arbeidsmarkt

We dragen bij aan het ‘beter’ functioneren van de arbeidsmarkt als belangrijk onderdeel van 

het vestigingsklimaat voor bedrijven. Kunnen beschikken over voldoende en goed gekwalifi-

ceerd personeel is een toenemende zorg van veel ondernemingen. We sluiten aan bij kansrijke  

initiatieven in de gemeentelijke regionale samenwerking en het onderwijs en brengen die  

zo dicht mogelijk bij onze bedrijven.  

De ambities:

• Huisvesting arbeidsmigranten

  Gemeente, bedrijfsleven, uitzendbureaus en vastgoedeigenaren werken gezamenlijk aan 

centrale huisvesting van (tijdelijke) arbeidsmigranten binnen de gemeente. De huisvesting 

voldoet aan de hiervoor erkende  kwaliteitsnormen en sociale overlast voor overige  

inwoners wordt tot een minimum beperkt. De kortblijvende arbeidsmigranten hebben  

een eigen vaste plek. Arbeidsmigranten die hier langer blijven zijn goed ingeburgerd.

• Huisvesting vakpersoneel

 We onderzoeken of het reserveren van huisvesting voor vakmensen kan bijdragen  

 aan een oplossing voor het werven hiervan door het bedrijfsleven.

• Vraag en aanbod onderwijs-arbeidsmarktinitiatieven matchen

  Vanuit het onderwijs zijn verschillende initiatieven om opleidingen beter te doen  

aansluiten bij de vraag vanuit het bedrijfsleven. Daarnaast onderhouden bedrijven  

contacten met onderwijsinstellingen, onder andere via hun brancheorganisaties.  

Er zijn signalen dat verschillende initiatieven beter kunnen worden benut. Samen met  

de ondernemersverenigingen willen wij nagaan, of en zo ja, welke behoefte er is om  

contacten met de onderwijsinstellingen in de regio te versterken.

• Duurzaam aanpakken van vraagstukken arbeidsmarkt

 Ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen zoeken op een duurzame wijze naar    

 oplossing over vraagstukken op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt ook voorgesorteerd op 

 verwachte economische ontwikkelingen.

• Dorpspromotie arbeidmarkt

  Op grond van de uitkomsten van het onderzoek naar onderwijs en arbeidsmarkt in de 

 gemeente wordt er structureel aan ‘dorpspromotie’ gewerkt. Hierbij is het doel om de 

 specifieke doelgroepen te verleiden om bij één van de bedrijven in onze gemeente te 

 komen werken of stage te lopen.
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4. Organisatie & samenwerking

We willen de structuur van ondernemerssamenwerking in de gemeente verder versterken en  

ontwikkelen. Het OPBR vertegenwoordigt het lokale bedrijfsleven en is een belangrijke samen-

bindende factor voor de verschillende ondernemersverenigingen, waarvan we het organisatorische 

fundament verder willen versterken. Dit in relatie met Ons Fonds (Ondernemersfonds). Het OPBR 

is daarbij het inhoudelijke platform om over het faciliteren van het ondernemen te spreken. Het 

Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk kan zorgen voor de financiering van projecten die het 

ondernemersklimaat in de gemeente beogen te versterken.

De ambities:

• In contact blijven met ondernemers

  Gezamelijk wordt een effectieve communicatiestructuur ontwikkeld en uitgevoerd, waarmee 

ondernemers periodiek worden geinformeerd over relevante informatie en ontwikkelingen.

Het team Relatiebeheer blijft de gemeente inzetten om de bedrijven te faciliteren en onder-

steunen op individueel niveau. De OPBR blijft in positie om het collectief van bedrijven te 

vertegenwoordigen richting de gemeente.

• In de regio

  Binnen de regio vertegenwoordigen wij ons op een professionele wijze. We streven er naar 

om de lokale belangen in overleg met het bedrijfsleven zo goed mogelijk te waarborgen.
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5. Duurzaamheid

De gemeente stimuleert verduurzaming en innovatieve ontwikkelingen bij bedrijven en op  

bedrijventerreinen op samenhangende wijze. Via een te ontwikkelen Platform duurzaam  

ondernemen en de commissie Glasvezel, beiden verbonden aan het OPBR, zetten we in op  

een aanpak die stapsgewijs naar resultaat toewerkt.

De ambities:

• Duurzaamheidsplatform

  We organiseren een Platform duurzaam ondernemen Bodegraven-Reeuwijk als verbindend 

kennis- en informatiepunt voor verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen in de 

gemeente. Hiermee maken we massa en diepgang in de ontsluiting van kennis en  

het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Ook fungeert het platform als schakelpunt 

voor de regionale energietransitie naar bedrijven in de gemeente. De gemeente ondersteunt 

het platform. We nemen deel in het convenant regionale duurzaamheidsplatforms  

Midden-Holland, samen met Gouda, Waddinxveen en Krimpenerwaard.

• Verduurzaming bedrijven, bedrijventerreinen en winkels

  In samenwerking met de ODMH en andere partners bieden we een programma, waarin  

projecten met draagvlak snel en concreet uitvoering kunnen krijgen. We richten ons  

daarbij op verduurzaming van bedrijven, bedrijventerreinen en winkels. Vanuit Platform 

Duurzaam Ondernemen trekken we eerder ingezette initiatieven door en spelen in op 

 ontwikkelingen zoals de steeds steeds strengere eisen vanuit de rijksoverheid.

• Energietransitie

  We willen voortvarend uitvoering geven aan maatregelen die de energietransitie moeten 

gaan realiseren vanuit de pilot Energietransitie Midden-Holland. Daarvan zal een  

belangrijk deel bij bedrijven moeten worden gerealiseerd. We gebruiken het  

Platform duurzaam ondernemen Bodegraven-Reeuwijk om bij bedrijven aansluiting  

te vinden om de overstap naar andere energiebronnen in gang te zetten.
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6. Bereikbaarheid

We streven er naar de bereikbaarheid van bedrijventerreinen voor de zakelijke logistiek en het  

personeel te verbeteren door ingrepen in de openbare ruimte en het optimaliseren van het  

openbaar vervoer. De toegankelijkheid voor gehandicapten in de winkelgebieden verdient onze 

aandacht. Onze C-wegen (smalle wegen buiten de bebouwde kom, die door de constructie of 

situering en voor de verkeersveiligheid niet geschikt zijn bereden te worden door zwaar verkeer) 

worden beschermd door het zoveel mogelijk weren van zwaar vrachtverkeer.

• Lobby Bodegravenboog

  De lobby die in 2017 is gestart krijgt een passend vervolg. De lobbypartners (VNO NCW / 

RvHI / OPBR / gemeenten / provincie) streven er naar om de N11/A12 boog op de ‘mirt-lijst’ 

te agenderen van Rijkswaterstaat. Hiervoor wordt agenderend onderzoek gedaan en een 

convenant voor samenwerking voorbereid.

• C-wegen

  We verbeteren de C-wegen in de buitengebieden door fysieke beperkingen in te stellen 

voor groot vrachtverkeer. Door middel van ontheffingen blijft het mogelijk om noodzakelijk 

zwaar verkeer toegang te geven tot dit gebied. 

• Openbaar vervoer

 We streven naar goede trein- en busverbindingen en om OV-fietsen te plaatsen nabij het

 station om zo duurzaam vervoer te stimuleren. We spannen ons in om de bereikbaarheid  

 van het openbaar vervoer te verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid

 en afwikkeling van het verkeer. 

• Parkeren en lokale bereikbaarheid

  We inventariseren binnen de gemeente waar problemen aanwezig zijn of ontstaan op het 

gebied van parkeren en bereikbaarheid. We organiseren capaciteit en denken buiten de 

gebaanden paden in oplossingen. Zowel in de winkelcentra als op de bedrijventerreinen.

• Glasvezel

  We streven er naar om ondernemers binnen de verschillende gebieden krachten te laten 

bundelen en als collectief op te treden richting kabelexploitanten. We faciliteren aanvragers 

bij hun onderhandelingen met exploitanten en beogen hiermee om het glasvezelnetwerk 

binnen de gemeente gefaseerd uit te breiden. De ambitie is om in 2025 een volledige  

glasvezel dekking te hebben binnen de gemeente.


