
EDBA staat voor Economic Development Board Alphen aan 

den Rijn. Ondernemers, onderwijs en gemeente werken sinds 

2015 intensiever samen om de economische ontwikkeling te 

stimuleren met als doel Alphen aan den Rijn tussen de vier 

grote steden tot de sterkste economie van het Groene Hart te 

ontwikkelen. In vier jaar ontstond een platform waar deze 

partijen elkaar prima en gestructureerd wisten te vinden. 

Overigens, in diverse andere Nederlandse gemeenten en 

steden zijn ook Economic Boards actief.

In de afgelopen jaren heeft EDBA de gemeente geadviseerd bij 

de inzet van LEF-gelden voor projecten als Zwammerdam 

Schepen (toerisme), Veezel (circulaire economie) en E-Sports 

Game Arena (innovatie). Ook was EDBA betrokken bij de start 

van citymarketing en is door de board kennis en kunde 

ingezet op diverse terreinen. 

Vanaf 2020 zal EDBA economische doelen, kansen en 

ontwikkelingen agenderen, bundelen, initiëren, opschalen en 

stimuleren. De doelstelling blijft het gezamenlijk en structureel 

bijdragen aan een gezonde economische toekomst van Alphen 

aan de Rijn. EDBA gaat dat onder meer doen door gevraagd en 

ongevraagd strategisch advies te geven aan gemeente, onderwijs 

en bedrijfsleven. Hierdoor kunnen zij sneller anticiperen en 

ontwikkelingen starten in plaats van daarop reageren.

Naast innovatie, vergroening, circulariteit, arbeidsmarkt en 

toerisme worden ook ruimtelijke en sociale vraagstukken 

geagendeerd. Het platform wordt uitgebreid met meer 

maatschappelijke partners die, afhankelijk van de actuele 

thema’s, aanschuiven. Dit kunnen zorgorganisaties zijn, het 

werkbedrijf Rijnvicus, maar wellicht ook uw organisatie. 

Samenwerking en verbinding blijven een essentiële 

voorwaarde om een sterke economie te bewerkstelligen. 

Zowel lokaal als in de regio.

EDBA bundelt daarmee kennis uit de gemeenschap en biedt 

deze aan de gemeente als overheid aan. Dit zal 

beleidsvorming optimaliseren en de uitvoering van projecten 

vereenvoudigen, zonder nodeloos beslag te leggen op het 

ambtelijk apparaat. Het platform krijgt zo de functie van 

denktank. Het maakt daarbij gebruik van de interne 

deskundigheid binnen Alphen aan den Rijn en voegt hieraan 

externe expertise toe waar nodig. De gemeente is nu eenmaal 

geen ondernemer, zorg-, onderwijs- of vastgoedexpert en 

heeft ook niet alle wijsheid in pacht. 

Samenvattend: EDBA versterkt de economische structuur in 

de regio en EDBA bundelt de krachten van overheid, 

onderwijs, ondernemers en andere relevante partijen.

Dit zal in de  toekomst leiden tot meer innovaties en 

werkgelegenheid. Daar profiteert iedere inwoner, iedere 

onderneming en iedere organisatie van.

SAMENWERKEN AAN DE 
ECONOMISCHE TOEKOMST VAN 

ALPHEN AAN DEN RIJN!
Regelmatig wordt mij gevraagd: die EDBA wat is dat?

Wat doen jullie dan en waarom?
Logische vragen die ik graag beantwoord.

Joost Berkhout
Programmadirecteur EDBA


