
Waardevol Ontwikkelen
Onderweg naar een duurzame economische ontwikkeling

Economische ontwikkelingen verdienen de aandacht van de politiek. Daarom brengt 
ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 
10 punten onder de aandacht om de lokale en regionale economie duurzaam en waardevol te 
ontwikkelen.

Verbeter 
 het ondernemersklimaat
 • Implementeer de aanbevelingen van het rapport
 • “Gemeente Utrechtse Heuvelrug onderweg naar een beter ondernemersklimaat”
 • De APV wordt permanent doorgelicht op overbodige procedures.
 • Diensten die door bedrijven efficiënter kunnen worden uitgevoerd uitbesteden
 • Implementeer Bewijs van Goede dienst
 • Implementeer proces van flitsvergunningen voor reguliere omgevingsvergunningen.

Geef 
 bedrijven de ruimte om te ontwikkelen
 • Revitaliseer bedrijventerrein Amerongen
 • Geef prioriteit aan de realisatie van de nieuwe bedrijventerreinen Leersum en Maarsbergen
 • Schaf de welstandscommissie af
 • Meer flexibilisering bestemmingsplannen i.s.m. Ondernemers
 • Onderzoek uitbesteden omgevingsvergunningen aan een regionale uitvoeringsdienst.

Bevorder 
 de mobiliteit in de kernen
 • Zorg verder voor goede bereikbaarheid en voldoende parkeerplaatsen rond winkelgebie den
 • Schaf de kostenverslindende eis van ondergronds parkeren af
 • Pak de knelpunten Stationsgebied Driebergen-Zeist, N225 in Driebergen-Rijsenburg, Kruispunt
 • Doorn N225 / N227 voortvarend aan.

Zorg 
 ervoor dat ondernemers veilig kunnen ondernemen
 • Realiseer samenwerking met het bedrijfsleven zoals in Keurmerk Veilig Ondernemen
 • Richt een meldpunt in waar lokale ondernemers onregelmatigheden kunnen melden
 • Participeer actief in het Regionale Platform Criminaliteitsbeheersing
 • Zorg voor verbod op geprepareerde tassen, jassen, paraplu’s etc. in de APV.

Geef 
 recreatie en toerisme haar slagkracht terug
 • Geef de gastvrijheidseconomie meer ruimte
 • Onderzoek een alternatief systeem voor de toeristenbelasting
 • Laat regiopromotie over aan marktpartijen. Vervul een faciliterende i.p.v. een regisserende rol
 • Stimuleer het Zakelijk Toerisme bijvoorbeeld middels aansluiting bij het Utrecht Science Parc.



Stop 
 de leegloop van winkelgebieden
 • Richt een taskforce op voor de lokale retail, waarin naast winkeliersverenigingen ook 
  vertegenwoordigers van expert-organisaties als Inretail en de gemeente vertegenwoordigd zijn
 • Ontwikkel een actieplan voor de lokale retail en ga dit samen met winkeliersverenigingen en experts  
  uitvoeren
 • Implementeer Bedrijveninvesteringszones in alle winkelgebieden.
 

Help 
 de lokale bouw- en woningmarkt er bovenop
 • Bestaande investeringsplannen niet schrappen
 • Bouwprojecten die nu stil liggen vlot te trekken in overleg met bedrijfsleven, omringende 
  gemeenten en provincie.
 • Publiek-private samenwerking slim te benutten
 • Investeer in ouderenwoningen en huur- en koopwoningen in het middensegment.

Stimuleer 
 de lokale arbeidsmarkt en re-integratie
 • Maak samen met het lokale bedrijfsleven een effectief arbeidsmarktbeleid
 • Besteed extra aandacht aan bedrijven waar veel eigen inwoners werken
 • Help bedrijven ook kwetsbare werkzoekenden een werkplek te bieden
 • Ontwikkel samen met ondernemers een actieplan om de jeugdwerkeloosheid te bestrijden.

Decentraliceer 
 de zorg
 • Probeer de bestaande expertise van de zorgaanbieders zoveel als mogelijk te gebruiken
 • Stel zo beperkt mogelijk regels bij een eventuele aanbesteding
 • Hou rekening met de grote groep zorg ZZP-ers binnen onze gebied.

Kies 
 voor onderwijs en innovatie
 • De Utrechtse Heuvelrug zou een centrum voor kennis(ontwikkeling) en kennisoverdracht kunnen   
  vormen met een andelijke uitstraling. Doe er alles aan te doen om te komen tot realisatie van een   
  landelijk centrum ter bevordering van duurzame economische ontwikkeling
 • Blijf een actieve rol te blijven spelen in het project Groene economie
 • Omarm het initiatief Q4, om samen met buurgemeenten en ondernemers te komen tot een 
  regionale aanpak en positionering als kwaliteitsalternatief voor onderwijs en innovatie.
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