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Trots presenteer ik u het Economisch 
Actieprogramma 2016-2019. 
Een programma vol ambitie. 
Ik hoop dat onze werkwijze waar u 
meer over leest in dit programma, 
leidt tot goede initiatieven, ideeën 
en projecten die bijdragen aan een 
sterke, vitale en groene economie. 
Ik heb er alle vertrouwen in dat 
we samen met onze regionale 
economische partners (bedrijfsleven, 
onderwijs- en kennisinstellingen en 
maatschappelijke organisaties) tot 
mooie resultaten komen.  

Gerard van As, 
wethouder Economische Zaken
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1.1. Economisch Actieprogramma Alphen a/d Rijn 

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft flinke ambities op het 
gebied van economie. Met het Economisch Actieprogramma 
gaat de gemeente samen met bedrijven, onderwijs en 
instellingen werken aan een sterke, vitale en groene economie. 
Dit is niet alleen nodig voor bedrijven, voor werkgelegenheid 
en voor het milieu, maar ook voor het welzijn van mensen 
omdat het een gemeente is waar het prettig wonen, werken 
en recreëren is. In het Economisch Actieprogramma gaat de 
gemeente samen met haar economische partners werken aan 
vier hoofdthema’s: het versterken van het ondernemers- en 
vestigingsklimaat, passende aansluiting van onderwijs en 
bedrijfsleven, de ontwikkeling naar een groene en circulaire 
economie en het uitbouwen van de vrijetijdssector. Met het 
Economisch Actieprogramma streven we ernaar dat onze 
gemeente de aantrekkelijkste keuze blijft voor bestaande en 
nieuwe bedrijven, er meer banen ontstaan en we werken aan 
een duurzame economische structuur. 
We kiezen daarbij voor een werkwijze, die past bij onze nieuwe 
rol als ‘participerende overheid’. Daarbij willen we vooral 
meedoen in goede projecten en initiatieven van onze lokale 
en regionale economische partners (bedrijfsleven, onderwijs- 
en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties). 

Om invulling aan deze werkwijze te geven wordt een 
cofinancieringsfonds ingericht, om goede initiatieven, ideeën 
en projecten die bijdragen aan een sterke economie te kunnen 
ondersteunen met menskracht en/of middelen. Tevens wordt 
een Economische Adviesraad Alphen aan den Rijn opgezet 
met daarin een brede vertegenwoordiging van economische 
partners in onze gemeente gericht op het aanjagen en 
initiëren van activiteiten en projecten. In dit Economisch 
Actieprogramma zijn de ambities en doelstellingen voor de 
komende jaren nader beschreven.  

1.3. Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 gaat in op de vier hoofdthema’s van het 
Economisch Actieprogramma en beschrijft daarbij de 
specifieke kansen voor onze gemeente. Deze ambities 
zijn in hoofdstuk 3 zoveel mogelijk uitgewerkt in concrete 
en meetbare doelstellingen. Om deze doelstellingen te 
realiseren is een lijst opgenomen met activiteiten en 
mogelijke samenwerkingsprojecten vanuit de markt voor 
2016 die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. 
De projectenlijst voor 2016 is adaptief, d.w.z. dat we deze 
projectenlijst samen met onze partners (bedrijfsleven, 
onderwijs, maatschappelijke instellingen etc.) de komende 
jaren verder gaan aanvullen en uitwerken. Tot slot gaat 
hoofdstuk 4 in op de werkwijze en de financiën van het 
Economisch Actieprogramma. 

1.2 Regionale samenwerking

Bedrijven, instellingen en de arbeidsmarkt trekken zich 
niets aan van gemeentegrenzen. Voor Alphen, als 100.000 
plus gemeente midden in het Groene Hart, is regionale 
samenwerking daarom essentieel om economische groei 
te realiseren. Hiervoor bewegen we ons actief in regionale 
samenwerkingsverbanden zoals het Groene Hart Werkt!*, 
de Rijnstreek, Holland-Rijnland, de Zuidvleugel etc. Binnen 
deze samenwerkingsverbanden zoeken we steeds naar 
verbindingen, kansen en initiatieven die de lokale en regionale 
economie versterken. Lokale projecten worden hiervoor 
bijvoorbeeld regionaal uitgebreid, maar ook worden samen met 
economische partners nieuwe projecten geïnitieerd die over 
gemeentegrenzen heengaan. Het Economisch Actieprogramma 
2016-2019 en de inhoudelijke keuzes die hierbinnen 
gemaakt zijn, bieden een sterke basis voor deze regionale 
samenwerking. Regionale economische projecten zijn daarmee 
een belangrijk onderdeel van dit Economisch Actieprogramma.

* Groene Hart Werkt! is een samenwerking van diverse gemeenten in het 

Groene Hart: Alphen aan den Rijn, Gouda, Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, 

Zuidplas, Krimpenerwaard, Kaag en Braassem, Waddinxveen en Nieuwkoop. 

Provincie Zuid Holland steunt deze samenwerking

1. Inleiding
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Alles begint bij een missie, de stip aan de horizon waar we samen met het bedrijfsleven en andere 
partners naar toe willen werken. De centrale missie zoals die in samenwerking met o.a. de VOA is 
geformuleerd, luidt als volgt:

In 2020 heeft Alphen aan den Rijn een sterke en groene economie in het Groene Hart en de 
Randstad en een aantrekkelijk ondernemers- en leefklimaat. 

Deze missie geeft weer dat we in willen zetten op ruimte voor duurzame economische groei, 
ondernemerschap en innovatie. We willen daarbij de sterke kanten van Alphen aan den Rijn beter 
benutten (versterken wat sterk is), het ondernemers- en leefklimaat versterken en in spelen op (nieuwe) 
economische kansen en ontwikkelingen. Dit moet leiden tot meer banen en een sterke en duurzame 
economische structuur. 
Om uitvoering te geven aan deze missie zijn in de startnotitie vier hoofdthema’s benoemd, die de basis 
vormen voor deelprogramma’s binnen het Economisch Actieprogramma. Dat zijn:

 Ϙ “Beste gemeente voor ondernemers” (aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat)
 Ϙ “Onderwijs-arbeidsmarkt”
 Ϙ “Green Delta” (groene en circulaire economie) 
 Ϙ “Alphen aan den Rijn als aantrekkelijke en recreatieve woonstad” 

Dit hoofdstuk gaat nader in op deze vier hoofdthema’s en beschrijft de specifieke kansen voor het 
Economisch Actieprogramma van Alphen aan den Rijn. 
We kiezen daarbij voor een werkwijze, die past bij onze nieuwe rol als ‘participerende’ overheid. Daarbij 
willen we vooral meedoen in goede projecten en initiatieven van onze lokale en regionale economische 
partners (bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties). Om invulling 
aan deze werkwijze te geven wordt een cofinancieringsfonds ingericht, om goede initiatieven, ideeën 
en projecten die bijdragen aan een sterke economie te kunnen ondersteunen met menskracht en/
of middelen. Tevens wordt een Economische Adviesraad Alphen aan den Rijn opgezet, gericht op het 
aanjagen en initiëren van activiteiten en projecten in de samenleving die de economie versterken. In dit 
Economisch Actieprogramma zijn de ambities en doelstellingen voor de komende jaren nader beschreven.  

2. Visie
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ontwikkelen en slimmere (cross-sectorale) samenwerkingen te zoeken. Zo zien wij bijvoorbeeld kansen 
voor samenwerking tussen bedrijven uit de Greenport en de toeristisch-recreatieve sector. Of nieuwe 
retailconcepten waarbij detailhandel, horeca en dienstverlening meer met elkaar verweven zijn (het 
zogenaamde ‘blurring’). Maar ook zien we voor het buitengebied (bij vrijkomende agrarische ruimte) 
kansen voor alternatieve verdienmodellen zoals de biobased economy, energie, streekproducten, 
proefteelt, en vitaliteit/wellness. We willen ruimte bieden voor dergelijke vormen van samenwerking en 
(innovatief) ondernemerschap stimuleren. We zien tot slot ook kansen om meer te doen met onderwijs 
in relatie tot ondernemerschap. De “Alphense Business School” is in dit kader een goed project vanuit 
het Economisch Actieplan 2013-2015, dat onderwijs en ondernemerschap met elkaar verbindt. Dit soort 
goede (bestaande) initiatieven uit de markt willen we de komende jaren ondersteunen. 

Innovatie
We willen samen met Alphense ondernemers innovatie stimuleren en groei van (hoogwaardige) 
werkgelegenheid bevorderen. Daarvoor willen we beter weten welke innovatieve bedrijven in onze 
gemeente gevestigd zijn, wat de wensen zijn en de behoefte is van bedrijven op dit terrein en hoe we 
ondernemers kunnen ondersteunen bij innovatie. Dit kan bijvoorbeeld via het leggen van verbindingen 
tussen bedrijven en relevante samenwerkingspartners (bijvoorbeeld Innovation Quarter, onderwijs- en 
kennisinstellingen, Veenweide Innovatie Centrum etc.), via het aanreiken van concrete informatie over 
subsidiemogelijkheden of via het beleggen van themabijeenkomsten over innovatie. Dit willen we nader 
onderzoeken. Tevens zetten we in op uitbreiding van accountmanagement richting het bedrijfsleven, om 
gericht innovatieve bedrijven/koplopers te benaderen en te monitoren welke ontwikkelingen innovatieve 
bedrijven doormaken en hun behoefte op dit terrein te (blijven) inventariseren. Daarbij zijn biobased/
circulaire bedrijven, en de sectoren logistiek, maakindustrie/smart technology en sierteeltsector in eerste 
instantie sectoren waar we specifieker de wensen en behoeften van het bedrijfsleven rondom innovatie in 
beeld willen brengen. Dergelijke activiteiten dragen bij aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat. 

Starters/start-ups 
Starters zijn belangrijk voor de groei en dynamiek van onze economie. Zij zijn vaak innovatief, 
kennisintensief, dynamisch en flexibel. Als ze snel groeien lopen ze geregeld tegen problemen aan, 
bijvoorbeeld op het gebied van financiering of huisvesting. Dit zet een rem op ondernemerschap en 

2.1 “Beste gemeente voor ondernemers” (aantrekkelijk ondernemers- en vestigingsklimaat)

Het vestigings- en ondernemersklimaat van onze gemeente heeft betrekking op de aantrekkelijkheid 
van onze gemeente voor bestaande en nieuwe (startende) bedrijven. Ondernemers zijn de motor van 
onze economie en werkgelegenheid. Onze ambitie is om het ondernemers- en vestigingsklimaat verder 
te versterken, zodat onze gemeente aantrekkelijk en concurrerend is en blijft voor bestaande en nieuwe 
bedrijven vanwege de goede dienstverlening en de ruimte die we bieden aan bedrijven (letterlijk en 
figuurlijk) om te starten, te groeien, te ondernemen en te innoveren. Dit leidt weer tot behoud en groei 
van bestaande en het realiseren van nieuwe werkgelegenheid in onze gemeente. 

Specifieke kansen voor het Economisch Actieprogramma:

 Ϙ Ondernemerschap en samenwerking in het MKB
 Ϙ Innovatie
 Ϙ Starters / Start-ups
 Ϙ Dienstverlening bedrijfsleven
 Ϙ Aantrekken nieuwe bedrijven
 Ϙ Vitale detailhandel

Ondernemerschap en (cross sectorale) samenwerking in het MKB

Onze gemeente kenmerkt zich door een groot en divers MKB.  Onze ambitie is om het MKB te  
versterken, zodat de concurrentiekracht toeneemt, investeringen bij bedrijven weer van de grond 
komen en de werkgelegenheid verder groeit. Hiervoor zien wij kansen op het gebied van (innovatief)
ondernemerschap, (cross-sectorale) samenwerking en innovatie in het bedrijfsleven. We willen 
ondernemers, of dit nu in een winkelgebied is, in de Greenport, het buitengebied, Rijnhaven-Oost of op 
de bedrijventerreinen stimuleren en uitdagen om nieuwe innovatieve concepten en verdienmodellen te 
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economische dynamiek. Het bestaande bedrijfsleven kan hierbij een belangrijke rol spelen in het 
faciliteren en begeleiden van starters, door het inzetten van specifieke kennis, expertise en netwerken. 
Hiertoe zijn in het Economisch Actieplan 2013-2015 al een aantal mooie projecten gestart, zoals het 
mentorproject. Daarnaast kunnen leegstaande panden vaker gebruikt worden voor (creatieve) start-
ups, die veel ruimte nodig hebben maar nog geen goed gevulde portemonnee. Goedkope huisvesting 
levert jonge ondernemers de kans om te groeien. Het te transformeren bedrijventerrein Rijnhaven-Oost 
is een plek die hierin onder andere in kan voorzien. Het creëren van broedplaatsen in onze gemeente 
kan gebieden tevens een nieuwe, economische impuls geven. Tot slot is ook het ondernemershuis 
iFlow een plek waar ZZP-ers en startende ondernemers elkaar kunnen vinden, (innovatieve) activiteiten 
kunnen ontplooien en kunnen groeien. De aanwezigheid van diverse organisaties zoals het Werkgevers 
Servicepunt, Werkvinden 2.0, Jobset, centrummanagement, VOA en kleine bedrijfjes etc. maakt deze 
plek voor start-ups en ZZP-ers tot een interessante en levendige werkplek en broedplaats voor innovatie. 

Dienstverlening  bedrijfsleven 
Ons bestaande bedrijfsleven willen we optimaal faciliteren. We streven naar een hoge tevredenheid van 
het bedrijfsleven, als basisvoorwaarde voor een goed ondernemersklimaat. Als gemeente willen we de 
handschoen oppakken door onze dienstverlening verder te professionaliseren. We willen meer afstemming 
tussen economie en arbeidsmarkt (Werkgevers Servicepunt) en gaan ons (digitaal) ondernemersloket 
verder uitbouwen. We streven daarbij naar een goede (digitale) vindbaarheid van de gemeente en van 
informatie voor (potentiële) bedrijven en instellingen bij vraagstukken rondom vestigen (zoals beschikbare 
bedrijventerreinen of kantorenlocaties), starten, ondernemen en werkgelegenheid (inclusief SROI en 
Participatiewet). Wij gaan daarvoor ook onze inzet op accountmanagement richting het bedrijfsleven 
vergroten. Accountmanagement geeft de gemeente zowel intern als extern een duidelijk en herkenbaar 
gezicht en levert zeer relevante informatie op over wat er leeft en speelt in het bedrijfsleven en in specifieke 
sectoren of gebieden. Wanneer bedrijven proactief en met persoonlijke aandacht worden geholpen, kunnen 
kansen in de markt sneller worden benut. Tevens krijgen we door goede inzet op accountmanagement meer 
zicht op bedrijven die uit willen breiden in onze gemeente; dit kan o.a. de uitgifte van bedrijventerreinen in 
onze gemeente versnellen.  Bedrijven die goed worden ondersteund zullen ook eerder als ambassadeur voor 
het ondernemersklimaat  in Alphen aan den Rijn op willen treden.
  
Aantrekken bedrijven  
We willen meer bedrijven aantrekken naar de gemeente om zo meer werkgelegenheid te creëren. Hiervoor 
willen we met marketing en goede online informatie rondom onze bedrijventerreinen en kantoren, beter 
laten zien aan potentiële bedrijven wat onze gemeente te bieden heeft en ons als ondernemersgerichte 
gemeente met een gunstige ligging in de Randstad en t.o.v. Schiphol en de Rotterdamse Haven, meer op de 
kaart zetten. We beschouwen de maakindustrie, ICT, techniek, logistiek en biobased bedrijven als belangrijke 
doelgroepen. We haken actief aan bij bestaande (boven) regionale netwerken en acquisitie-apparaten die 
goed functioneren en die ervoor kunnen zorgen dat onze lokale proposities bekend zijn bij sleutelfiguren. 
Ons bestaande bedrijfsleven zien wij hierbij als belangrijke ambassadeurs van ons vestigingsklimaat.  Uit 
onderzoek is daarnaast gebleken dat het grootste deel van de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen 
voortkomt uit groei van bestaande lokale (en daarnaast regionale) bedrijven. Zoals eerder omschreven zetten 
we daarom in op versterking van het accountmanagement bedrijfsleven, zodat we meer zicht krijgen op 
bedrijven met uitbreidingsplannen en hen bij deze opgave zo goed mogelijk kunnen faciliteren. 



10 11Economisch Actieprogramma

Het succes van een economische sector en een bedrijf valt of staat bij de beschikbaarheid van goed 
geschoold personeel. Mede in het licht van demografische veranderingen in onze gemeente en regio 
(vergrijzing en bevolkingskrimp) is het van groot belang om vraag en aanbod kwantitatief én kwalitatief 
goed op elkaar af te stemmen. Onze ambitie is gericht op het versterken van de aansluiting van het 
onderwijs op het bedrijfsleven. Door het bevorderen van samenwerkingsprojecten tussen onderwijs en 
bedrijfsleven ontstaat er over en weer meer zicht op wat leerlingen nodig hebben om snel aan de slag 
te kunnen. Technieken veranderen zo snel dat wat er in de klas verteld wordt al achterhaald is op het 
moment dat een leerling uitstroomt. Mede om deze reden is praktijkgericht onderwijs waarbij studenten 
op alle niveaus in aanraking komen met bedrijven met de allernieuwste technieken, zo belangrijk.  Ook 
bedrijven hebben hierin een rol, via het openstellen van hun bedrijf voor stage en werkervaringsplekken, 
waarvan zij later weer profiteren omdat ze beter opgeleid personeel kunnen binnenhalen. Zij zullen, 
als er voldoende goed geschoold personeel is in de omgeving, ook eerder geneigd zijn om in onze 
gemeente te blijven of zich hier te vestigen.

Specifieke kansen voor het Economisch Actieprogramma:

 Ϙ Aansluiting onderwijs en lokale en regionale bedrijfsleven
 Ϙ Arbeidsparticipatie

Aansluiting onderwijs en lokale en regionale bedrijfsleven

We willen de komende jaren sterker inzetten op het verbinden van lokale en regionale ondernemers 
en onderwijs-en kennisinstellingen (kennis, opleidingen en praktijk), zodat bedrijven beschikken over 
voldoende gekwalificeerd personeel met kennis en vaardigheden die aansluiten bij wat het bedrijfsleven 
vraagt. We focussen hierbij op de sectoren maakindustrie/techniek/ICT omdat de verwachting is 
dat in deze sectoren de grootste tekorten gaan ontstaan op de arbeidsmarkt en slimme  technische 

2.2 “Onderwijs - arbeidsmarkt” 

Vitale detailhandel 
Detailhandel is een belangrijke economische sector in onze gemeente; de sector zorgt voor veel 
werkgelegenheid. Daarnaast heeft detailhandel ook maatschappelijke waarde voor de bewoner voor zijn 
boodschappen en voor de bezoeker in zijn vrije tijd. Tegelijkertijd staat de detailhandel in stad en kernen 
onder druk. Ontwikkelingen zoals groei in internetverkoop, vergrijzing van de bevolking, de toenemende 
mobiliteit en behoefte aan gemak & efficiency van de consument laten de winkelleegstand in onze 
gemeente (voorzichtig) stijgen. Leegstand is een belangrijk punt van aandacht m.b.t. de winkelcentra, 
de leefbaarheid van de kernen en een aantrekkelijk stadshart voor winkelen en recreëren. Hiervoor is 
een duurzame strategie voor de verschillende detailhandelslocaties in stad en kernen noodzakelijk. Een 
strategie die enerzijds aansluit bij de behoeftes van de bewoners en bezoekers van onze gemeente en 
anderzijds ruimte geeft aan de dynamiek van de markt om in te spelen op veranderende wensen en 
gedrag van consumenten. Ruimte bieden voor ondernemerschap, keuzes maken en voorkomen van 
uitbreiding leegstand  zijn enkele belangrijke aandachtspunten voor een vitale detailhandelsstructuur. 
Dit werken we verder uit in het nieuwe detailhandelsbeleid. Wanneer winkeliers of vastgoedeigenaren 
gezamenlijk willen investeren in de kwaliteit van het winkelgebied via een BIZ, dan maken we dit mogelijk. 
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oplossingen in rap tempo worden gevraagd door het bedrijfsleven. Ook in de Greenport is het vergroten 
van de instroom van voldoende gekwalificeerd personeel een belangrijke opgave, mede in het licht van de 
problematiek van bedrijfsopvolging en in het kader van het behouden en vergroten van de innovatiekracht 
in het sierteeltcluster. Om deze opgave te realiseren, willen we in samenwerking met het bedrijfsleven 
en kennis- en onderwijsinstellingen werken aan meer (en coördinatie van) stage-, leerwerkplekken en 
werkervaringsplaatsen in de gemeente en regio. We streven ernaar dat er meer jongeren direct na hun 
opleiding aan de slag kunnen gaan bij het lokale en regionale bedrijfsleven. We willen daarbij zelf het 
goede voorbeeld geven en dit bevorderen door bijvoorbeeld leer- werkbedrijven in aanbestedingen 
voorrang te geven. Daarnaast willen we in samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven ook inzetten 
op het bevorderen van een leven lang leren, zodat een grotere instroom van gekwalificeerde werknemers 
in de arbeidsmarkt mogelijk is. Waar mogelijk willen we bedrijfsleven, onderwijs en overheid meer met 
elkaar verbinden bij kennis-en innovatievraagstukken. Samenwerking in triple helix verband (overheid, 
ondernemers, en kennis- en onderwijsinstellingen) zien we als uitgangspunt om knelpunten op dit gebied 
op te (blijven) pakken. 

Arbeidsparticipatie
Binnen de context van het Economisch Actieprogramma willen we in samenwerking met het 
bedrijfsleven inzetten op een toename van de netto participatiegraad in onze gemeente. Hoewel de 
arbeidsparticipatiegraad in onze gemeente momenteel al boven het Nederlandse gemiddelde ligt, 
vinden we het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen in onze gemeente mee kunnen en blijven doen. 
Ook mensen die verder van de arbeidsmarkt afstaan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
de landelijke banenafspraken in het kader van de Participatiewet vertalen zich in ondernemers die de 
bereidheid uitspreken om werk te bieden aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zien 
hierbij een belangrijke rol weggelegd voor het Werkgevers Servicepunt, o.a. om ondernemers zoveel 
mogelijk te ondersteunen en te ontzorgen bij vraagstukken rondom de participatiewet en  SROI.  Het 
Werkgeversservicepunt zou daarvoor verder uitgebouwd kunnen worden tot herkenbaar aanspreekpunt 
voor werkgevers rondom arbeidsmarktvraagstukken. Het bedrijfsleven kan zorgen voor leerwerkplekken, 
stageplaatsen, werkervaringsplaatsen en natuurlijk het liefst: banen. E.e.a. moet er toe leiden dat er in 
2020 minder mensen in een uitkeringssituatie belanden. Als gemeente willen we hierbij zelf het goede 
voorbeeld geven. 
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arbeidsparticipatiegraad in onze gemeente momenteel al boven het Nederlandse gemiddelde ligt, 
vinden we het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen in onze gemeente mee kunnen en blijven doen. 
Ook mensen die verder van de arbeidsmarkt afstaan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
de landelijke banenafspraken in het kader van de Participatiewet vertalen zich in ondernemers die de 
bereidheid uitspreken om werk te bieden aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zien 
hierbij een belangrijke rol weggelegd voor het Werkgevers Servicepunt, o.a. om ondernemers zoveel 
mogelijk te ondersteunen en te ontzorgen bij vraagstukken rondom de participatiewet en  SROI.  Het 
Werkgeversservicepunt zou daarvoor verder uitgebouwd kunnen worden tot herkenbaar aanspreekpunt 
voor werkgevers rondom arbeidsmarktvraagstukken. Het bedrijfsleven kan zorgen voor leerwerkplekken, 
stageplaatsen, werkervaringsplaatsen en natuurlijk het liefst: banen. E.e.a. moet er toe leiden dat er in 
2020 minder mensen in een uitkeringssituatie belanden. Als gemeente willen we hierbij zelf het goede 
voorbeeld geven. 
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De gemeente Alphen aan den Rijn is ambitieus als het gaat om duurzaamheid en circulaire economie. 
De mogelijkheden en kansen voor onze gemeente met een combinatie van stad en platteland zijn 
groot. Inzetten op de circulaire economie biedt belangrijke kansen om de economische structuur van 
onze gemeente te verbreden. Om aantoonbare resultaten te boeken willen we het duurzaam denken en 
handelen bij onszelf en anderen bevorderen. Wij gaan voor een duurzame economische groei, waarbij 
het bedrijfsleven steeds meer meedoet in de ontwikkeling naar een circulaire en biobased economie en 
investeert in duurzame innovaties. Duurzame innovaties zijn belangrijk omdat ze een antwoord geven 
op maatschappelijke vraagstukken zoals  energieschaarste, klimaatverandering of voedselkwaliteit. 
Ook leiden ze  tot nieuwe samenwerkingen, het aantrekken van nieuwe (biobased) bedrijven, groene 
start-ups en daarmee aan (behoud van) werkgelegenheid en duurzame economische groei. Voor steeds 
meer (internationale) bedrijven is een groen imago een  belangrijke vestigingsplaatsfactor geworden. De 
circulaire economie wordt breed gezien als dé economie van de toekomst, waar wij ons sterk op willen 
profileren. Bij het versterken van ons groene, duurzame imago is ook een duidelijke rol weggelegd voor 
citymarketing. 

Specifieke kansen voor het Economisch Actieprogramma:

 Ϙ Biobased en circulaire economie
 Ϙ Gezonde stad en kernen
 Ϙ Duurzame bedrijventerreinen en gezonde kantorenmarkt
 Ϙ Verduurzamen (agro-)logistiek

Biobased en circulaire economie
Onze gemeente beschikt over circa 102 km2 agrarisch bestemd gebied, dat we nadrukkelijker 
willen positioneren  als belangrijke basis voor de productie van biobased grondstoffen (zoals 
kroos, olifantsgras, lisdodde, cranberries, koolzaad, vlas, vezelhennep etc.) en/of voor duurzame 

2.3 “Green Delta” (groene, circulaire economie) energieopwekking. Datzelfde geldt voor braakliggende stukken grond, die ook (tijdelijk) kansen kunnen 
bieden voor duurzame initiatieven (bijvoorbeeld stadslandbouw) vanuit de samenleving. In de Greenport  
worden tijdelijk braakliggende percelen al steeds meer gebruikt voor de productie van groenbemesters 
of biomassa. Een mooi voorbeeld van een project waarin onze gemeente participeert is TopSurf, waarbij 
lokale reststoffen zoals mest, plantaardig materiaal en bagger worden gebruikt voor o.a. het verbeteren 
van de grond en mogelijk zelfs het tegengaan van bodemdaling in het Veenweidegebied. Dit project 
verbetert tevens  de bedrijfsvoering in de landbouw en daarmee behoud van werkgelegenheid.  Dergelijke 
duurzame innovaties rondom de circulaire en biobased economy juichen we toe en willen we graag 
faciliteren. We zoeken op dit thema ook regionale samenwerking binnen  het Groene Hart en daarbuiten. 
Daarnaast willen wij onderzoeken of wij via ons inkoopbeleid als “launching customer” een rol kunnen 
spelen in het stimuleren van de biobased en circulaire economie.  

Gezonde stad en kernen
Onze gemeente en het Groene Hart bieden kansen om interessante businesscases uit te werken rondom 
voeding en gezondheid. Bijvoorbeeld rondom het verbouwen van duurzame voeding in stad en kernen 
(o.a. stadslandbouw), zorglandbouw, of medicinale teelt. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Slow 
Medicine’, waarin partijen concepten ontwikkelen, die gericht zijn op preventieve zorg, een gezonde 
leefstijl en een positieve gezondheidsbeleving. Initiatieven en slimme intersectorale innovaties van 
bedrijven rondom deze thema’s dragen bij aan waardecreatie van het landschap/Groene Hart en 
versterken tevens ons imago als groene en gezonde gemeente. Samenwerking tussen partijen en sectoren 
is hierbij essentieel om kansen uit te kunnen werken in projecten en businesscases. Wij zetten in op meer 
(burger)initiatieven en businesscases rondom voeding en gezondheid en willen hierbij een belangrijke 
stimulerende, verbindende en faciliterende rol spelen.  
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Duurzame bedrijventerreinen & gezonde kantorenmarkt
Uit recent onderzoek in onze gemeente  is gebleken dat onze bedrijventerreinen nog niet 
bovengemiddeld scoren op het gebied van duurzaamheid. We willen op dit gebied stappen gaan zetten 
in samenwerking met het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door samen met het bedrijfsleven energie- en 
grondstofkringlopen in beeld te brengen, zodat er slimme combinaties gemaakt kunnen worden en 
bij bedrijven ook binnen hun eigen bedrijfsvoering interessante verdienmodellen ontstaan. Ook valt te 
denken aan actieve voorlichting rondom duurzaam ondernemen. Om de kwaliteit van bedrijventerreinen 
richting de toekomst op peil te houden zetten we in op meer hergebruik van bestaand vastgoed 
zodat de mogelijkheden op de bestaande bedrijventerreinen beter worden benut i.p.v. nieuwe 
bedrijventerreinen te ontwikkelen. Bij uitbreidingsvraagstukken passen we hiervoor de ‘ladder voor 
duurzame verstedelijking’ toe en wijzen we ondernemers met een nieuwbouwbehoefte actief op de 
bestaande leegstaande panden als alternatief. 
Door het opzetten van een Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) of parkmanagement kunnen ondernemers 
daarnaast zelf hun verantwoordelijkheid nemen waarbij ze collectief investeren in activiteiten en 
voorzieningen waar zij behoefte aan hebben en die bijdragen aan toekomstbestendigheid van 
bedrijventerreinen. Voor een gezonde en duurzame kantorenmarkt in onze gemeente, faciliteren we 
waar mogelijk transformaties van kantoorpanden op incourante locaties. Bij eventuele vervangings- of 
uitbreidingsvraag zetten we primair in op concentratie van kantoren in het stationsgebied van Alphen 
aan den Rijn. 

Verduurzamen (agro)logistiek
Er liggen kansen om de samenwerking te versterken tussen de Greenport productiesector (Boskoop) 
en de Mainport dienstensector (Rotterdamse haven). Met de containerterminal “Alpherium” heeft de 
gemeente hiervoor een sterke troef in handen. Het versterken van deze samenwerking kan enerzijds 
de economische positie van de Greenport versterken en anderzijds duurzaam vervoer over water 
stimuleren. Binnen de context van het Economisch Actieprogramma ligt vooral een rol op het gebied van 
lobby en onderzoek rondom dit thema.  
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(Water)recreatie- en verblijfsmogelijkheden 
We zien belangrijke kansen in het uitbreiden van de waterrecreatiemogelijkheden. De economische 
potentie van het water en beleving van het water wordt momenteel nog onvoldoende benut. Te denken 
valt aan het  mogelijk maken van extra aanlegsteigers, waterverbindingen en het aantrekken van 
watersportgebonden voorzieningen en ondernemers in onder andere de Rijnhaven, Zegersloot en de 
Greenport. Het toevoegen van waterrecreatiemogelijkheden kan de betreffende gebieden maar ook de 
stad en regio als geheel een economische impuls geven. Naast het water biedt het landschap potentie 
om breder benut te worden dan alleen als economisch productiegebied. Agrarische ondernemers 
kunnen bijvoorbeeld hun agrarische bedrijfsvoering verbreden naar recreatieve activiteiten, met name 
wanneer er sprake is van vrijkomende agrarische ruimte. Zo ontstaat er tevens een meer ondernemend 
buitengebied en kan de vrijetijdssector groeien. Groene hart- en (city)marketing kan bijdragen aan de 
online en offline vindbaarheid van de unieke kwaliteiten en recreatiemogelijkheden in onze gemeente 
en Groene Hart. Om toerisme te stimuleren willen we de komende jaren meer verblijfsaccommodaties 
in onze gemeente aantrekken. Camperplaatsen en bed & breakfasts zijn de laatste jaren ontzettend 
in opkomst en zijn mogelijk interessant voor ons buitengebied. Maar ook  in de kleine kernen zijn 
veel historische panden waar wonen en een bed & breakfast-functie goed met elkaar gecombineerd 
zou kunnen worden. We gaan de mogelijkheden verkennen hoe we deze vormen van overnachtingen 
(beleidsmatig) kunnen stimuleren. 

Een manier om bedrijvigheid te stimuleren, is door te zorgen voor een positieve beleving van de 
gemeente. Alphen aan den Rijn als gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Dit 
draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Voor een belangrijk deel wordt dit bepaald door de 
attractiviteit van de voorzieningenstructuur in de stad. Het gaat daarbij onder andere om economische 
functies zoals winkels, horeca en hotels. Maar ook  zaken als cultuur, sport, vrije tijd, evenementen 
en woonomgeving spelen steeds meer een rol. Het samenspel bepaalt uiteindelijk hoe een stad wordt 
beleefd. Om Alphen aan den Rijn sterker te positioneren zien we vanuit economisch perspectief een 
grote kans voor het versterken van de vrijetijdseconomie. De vrijetijdssector omvat kort gezegd alles 
wat wij doen als we niet aan het werk, het zorgen of aan het leren zijn. Deze sector is belangrijk voor 
onze economie en zorgt in Nederland  per jaar maar liefst voor 68 miljard euro aan bestedingen in 
ons land en voor 606.000 banen (CBS, 2015). De vrijetijdseconomie wordt steeds meer gezien als 
een belangrijke groeimarkt, mede als gevolg van een groeiende groep kapitaalkrachtige ouderen. 
De toeristisch-recreatieve sector in Alphen aan den Rijn is momenteel relatief klein van omvang. Op 
toeristisch-recreatief gebied is echter meer mogelijk dan nu wordt geboden. Alphen aan den Rijn (als 
onderdeel van het Groene Hart) biedt  met het water, het groen (de polders/ veenweide/Hollandse 
landschap) en het ‘dorpse’ karakter van de stad en kernen een aantal belangrijke kwaliteiten die beter 
benut kunnen worden voor toerisme en recreatie. We hebben de ambitie om in gezamenlijkheid met 
lokale en regionale partners de kansen voor groei van de vrijetijdseconomie beter te benutten en te 
zorgen voor groei van het aantal bezoekers en overnachtingsmogelijkheden in onze gemeente en regio.

Specifieke kansen voor het Economisch Actieprogramma:

 Ϙ (Water-)recreatie en verblijfsmogelijkheden
 Ϙ Citymarketing
 Ϙ Samenwerking en organiserend vermogen
 Ϙ Aantrekkelijk stadshart voor bewoners, toeristen en recreanten

2.4 “Alphen aan den Rijn als aantrekkelijke en recreatieve woonstad”  
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Citymarketing
Om Alphen aan den Rijn sterker te positioneren is citymarketing nodig. Evenementen, promotie, city- en 
regiomarketing dragen bij aan het vinden en binden van toeristen, recreanten, bewoners. Op dit moment 
is een advies over de opzet van citymarketing in voorbereiding. Daarbij wordt onder andere  inzichtelijk 
gemaakt op welke manier Alphen aan den Rijn zich onderscheid van andere gemeenten in de regio, op 
welke doelgroepen citymarketing zich gaat richten en hoe dit georganiseerd gaat worden. Wanneer de 
resultaten bekend zijn, zorgen we voor afstemming met het Economisch Actieprogramma zodat beide 
complementair aan elkaar zijn en elkaar versterken. 

Samenwerking en organiserend vermogen 
Om de vrijetijdssector te laten groeien is het versterken van de onderlinge samenwerking 
en het organiserend vermogen van ondernemers essentieel. Het ontwikkelen van (regionale) 
ondernemersnetwerken en het opzetten van aantrekkelijke, toeristische arrangementen zijn van groot 
belang om meer bezoekers aan te trekken. Bijvoorbeeld door vitaliteitsroutes in de natuur te organiseren, 
door het bezoek aan een publiekstrekker als Archeon en Avifauna te combineren met een middag in de 
natuur, de Boskoopse tuinen of de horeca in het centrum van Alphen aan den Rijn. Andere voorbeelden 
zijn het sterker koppelen van Toeristische Overstappunten (TOP’s) aan recreatie- en/of horeca 
voorzieningen. Het Archeon kan voor veel bedrijven een interessante trekpleister zijn waarmee ze bij 
het ontwikkelen van arrangementen de samenwerking kunnen zoeken. Hiermee kan de zichtbaarheid en 
beleving van het Romeinse verleden voor bezoekers aan onze gemeente verder worden versterkt. Ook in 
onze citymarketing dienen we rekening te houden met onze twee topattracties Avifauna en Archeon. Om 
de samenwerking te versterken kan de gemeente een initiërende en verbindende rol vervullen. 

Aantrekkelijk stadshart voor bewoners, toeristen en recreanten  
Het stadshart van Alphen aan den Rijn heeft van oudsher altijd een belangrijke rol gespeeld als 
koopcentrum voor haar eigen inwoners en bezoekers uit de regio. De huidige consument wil naast 
winkelen ook vermaakt en verrast worden. Sfeer en beleving zijn belangrijke ingrediënten voor een 
attractief  stadshart. Hier willen we op inspelen zodat Alphen aan den Rijn een aantrekkelijk centrum is 
en blijft met een regionale functie waar ook toeristen en recreanten zich welkom voelen. Nu eindelijk de 
bouw van het Thorbeckeplein van start is, ontstaat binnen afzienbare tijd een aantrekkelijk gebied met 

een mix aan functies (wonen, werken, recreëren) en mogelijkheden voor waterrecreatie (aanlegsteigers).  
Om waterrecreanten vanaf de Oude Rijn gebruik te laten maken van de mogelijkheden, zijn goede 
informatie, marketing en activiteiten van belang. Ook willen we verkennen op welke wijze we de 
toekomstige jacht- en/of passantenhaven in de Rijnhaven kunnen verbinden aan het centrum. Sfeer en 
beleving worden ook gecreëerd door een divers aanbod van winkels, horeca en (culturele)voorzieningen. 
We willen in samenwerking met vastgoedeigenaren inzetten op een gevarieerder aanbod aan branches 
en voorzieningen in het centrum, zodat Alphen de eigentijdse consument aan zich weet te (blijven) 
binden en hen weet te verleiden hier hun bestedingen te doen. Ook evenementen, activiteiten en goede 
(digitale) informatie aan de consument dragen bij aan sfeer en beleving. Citymarketing, ondernemingen, 
eigenaren van commercieel vastgoed, de stichting centrummanagement en de gemeente spelen allen in 
de uitvoering hiervan een belangrijke rol. Tot slot spelen ook thema’s zoals kwaliteit openbare ruimte 
en vastgoed, parkeren en bereikbaarheid een rol bij een aantrekkelijk stadshart. In samenwerking met 
winkeliers, vastgoedeigenaren, ondernemers en gemeente is een convenant opgesteld waarin afspraken 
zijn gemaakt over al deze onderwerpen. Dit uitvoeringsconvenant is in september 2015 ondertekend 
en vormt de komende jaren een belangrijke basis voor onderlinge samenwerking tussen partijen in het 
stadshart. 
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In dit hoofdstuk is het Economisch Actieprogramma in tabelvorm weergegeven. In deze tabel zijn de 
ambities uit de visie uitgewerkt in concrete en waar mogelijk meetbare doelstellingen. Deze doelstellingen 
vormen het inhoudelijke kader voor de uitvoering van economische projecten gedurende de komende 
jaren en de besteding van de middelen binnen de vier hoofdthema’s: 

•	 “Beste gemeente voor ondernemers” 
•	 “Onderwijs-arbeidsmarkt”
•	 “Green Delta” 
•	 “Alphen aan den Rijn als aantrekkelijke en recreatieve woonstad”

We stellen ons de komende jaren op als partner van het bedrijfsleven, kennis- en onderwijspartijen 
en maatschappelijke organisaties en willen samen met deze partijen werk maken van het versterken 
van de economie. Daarbij kiezen we voor een relatief nieuwe werkwijze. We willen vanuit onze nieuwe 
rol als ‘participerende overheid’ vooral goede initiatieven vanuit de samenleving, die aansluiten bij 
de doelstellingen, stimuleren en ondersteunen. In de tabel is daarvoor een voorlopige projectenlijst 
opgenomen voor 2016, met projecten die we samen met partijen verder gaan uitwerken en invullen. 
Een aantal projecten betreffen samenwerkingsprojecten die al reeds gestart zijn, bijvoorbeeld vanuit het 
Economisch Actieplan 2013-2015, en die we willen continueren. Enkele voorbeelden zijn de jaarlijkse 
innovatieprijs, het innovatieplatform of de Alphense Business School. 

De (voorlopige) projectenlijst voor 2016 is adaptief, d.w.z. dat we deze lijst samen met partijen gaan 
uitwerken en dat goede initiatieven of kansen die zich in de loop der tijd voordoen, als project aan deze 
lijst toegevoegd kunnen worden. Omdat in deze fase de ideeën/inzet/commitment van partijen rondom 
deze (voorlopige) projecten nog niet altijd bekend is, is deze lijst niet tot in detail uitgewerkt. We maken 
uiteindelijk steeds per project (financiële) afspraken met partijen. 

In de tabel staan ook activiteiten beschreven die de gemeente vanuit haar eigen rol en 
verantwoordelijkheid gaat initiëren of organiseren, om de economische ambities te realiseren.  
De activiteiten- en projectenlijst wordt jaarlijks geactualiseerd. 
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•	 Meer (nieuwe) bedrijven vestigen 

zich in de gemeente o.a. 

bedrijven in de maakindustrie, 

ICT, logistiek of biobased 

bedrijven.  

•	 Uit MKB-monitoring blijkt dat 

de Alphense ondernemers 

de dienstverlening/het 

ondernemersklimaat waardeert 

met een 8

•	 Groei aantal banen t.o.v. 2014

•	 Meer starters/innovatieve start-

ups 

•	 Meer (cross-sectorale) 

samenwerking en innovatie 

in het bedrijfsleven inclusief 

Greenport

•	 Minder leegstand detailhandel 

en bedrijventerreinen 

•	 Uitbreiding capaciteit accountmanagement 

bedrijfsleven 

•	 Uitbouwen (digitaal) ondernemersloket voor 

(potentiële) bedrijven 

•	 Jaarlijkse MKB peiling waardering 

ondernemersklimaat in Alphen aan den Rijn

•	 Haalbaarheidsonderzoek glasvezel/

straalzender bedrijventerreinen & greenport

•	 Stimuleren gebruik van tools van 

scenarioplanning onder Greenport bedrijven

•	 Opbouwen database, analyse en monitoring 

ontwikkeling in de economie, sectoren en 

bedrijfsleven  

•	 Onderzoeken innovatiekracht bedrijfsleven/

koplopers in onze gemeente

•	 Opstellen detailhandelsvisie en uitvoering 

geven hieraan (o.a. functieverandering 

mogelijk maken)

•	 Faciliteren van nieuwe BIZ-initiatieven in 

winkelgebieden en bedrijventerreinen 

1. Uitbouwen Innovatieplatform Alphen aan den Rijn

2. Organiseren jaarlijkse innovatieprijs

3. Doorontwikkeling Alphense Business School

4. Greenport Boskoop Academy

5. Digitale toolkit Business Model Innovatie Greenport

6. Realisatie Greenport Business Development Center

7. Startersbegeleiding 

8. Broedplaatsen voor start-ups in leegstaande panden

Doelstellingen 2016-2019 Deelprogramma Activiteiten gemeente 2016 Voorlopige lijst samenwerkingsprojecten 2016

3. Economisch Actieprogramma
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•	 Minimaal 25 garantiebanen in 

het bedrijfsleven per jaar 

•	 Grotere uitstroom uit de WWB, 

met name bij mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt, 

jongeren en mensen met lagere 

opleidingsniveaus en minder 

instroom (focus: 229 per jaar)

•	 Toename van jongeren die na 

een opleiding meteen aan de 

slag kunnen/baan vinden 

•	 Minimaal 50 stageplekken in het 

bedrijfsleven per jaar

•	 Leer-werkbedrijven preferentie geven in 

aanbestedingen

•	 Werkgevers Servicepunt (WSP) uitbouwen 

als herkenbaar aanspreekpunt en 

schakelfunctie voor ondernemers bij 

arbeidsmarktvraagstukken

•	 Organiseren sectorbijeenkomsten rondom 

arbeidsmarktvraagstukken 

Aangevuld met activiteiten en projecten die 

geïnitieerd worden vanuit het beleidsplan 

‘Rijnstreek werkt’, en ook bijdragen aan de 

geformuleerde doelstellingen. 

1. Deelname in Centrum voor Innovatief Vakmanschap 

(CIV) “Smart Technology” en anderen

2. Jaarlijkse  “Week van het werk”, met daarin activiteiten 

gericht op het terugdringen van de jeugdwerkloosheid

3. “Kom binnen bij bedrijven dag”, voor bedrijven en 

werkzoekenden 

4. “Groene Hart Academie”, waar onderwijs en 

bedrijfsleven in het Groene Hart sterker aan elkaar 

gekoppeld wordt

5. Projecten gericht op verbinding Greenport met MBO en 

HBO onderwijs

6. Ontwikkelen instrumentarium zij-instromers en 

middenkader Greenport etc.

7. Sociale ondernemingen

8. Doorlopende leerlijn projecten (VMBO-MBO-Universiteit) 

met nadruk op praktijkonderwijs

9. Projecten die bijdragen aan  een leven lang leren

Doelstellingen 2016-2019 Deelprogramma Activiteiten gemeente 2016 Voorlopige lijst samenwerkingsprojecten 2016
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•	 Meer biobased en circulaire 

initiatieven en pilotprojecten in 

het bedrijfsleven 

•	 Circa 10 ha (agrarische) gronden 

in gebruik voor de productie van 

biobased grondstoffen (grassen)

•	 Meer (tijdelijk) gebruik van 

braakliggende terreinen en 

gebouwen 

•	 Minstens 3 duurzame projecten 

op bedrijventerreinen o.b.v. DPL 

bedrijventerreinen 

•	 Meer vervoer over water, met 

name in de agrologistieke sector 

•	 Meer (burger)initiatieven & 

businesscases rondom voeding 

& gezondheid 

•	 Initiëren voorlichtingscampagnes duurzaam 

werken bedrijfsleven 

•	 Inzetten duurzaamheidslening voor 

duurzame initiatieven uit bedrijfsleven 

•	 Participatie in regionale projecten die van 

belang zijn voor de Alphense economie met 

de nadruk op biobased/circulaire projecten  

in het Groene Hart 

•	 Verkennen kansen voor projecten 

rondom uitkomsten nulmeting DPL 

bedrijventerreinen in onze gemeente 

•	 Lobby en onderzoek rondom versterken 

relatie Greenport-Mainport

•	 Verkennen mogelijkheden 

aanbestedingsbeleid voor bedrijfs- en 

schoolkantines gericht op versterkte inzet 

van streekproducten en gezonde voeding

•	 Verkennen mogelijkheden circulair inkopen 

gemeente 

Aangevuld met activiteiten en projecten 

die geïnitieerd worden vanuit het 

Duurzaamheidsprogramma 2015-2020, 

en  ook bijdragen aan de geformuleerde 

doelstellingen. 

1. Zwammerdam energie-neutraal, biogas uit groene 

reststromen

2. Proefvelden hoogwaardige, alternatieve gewassen ten 

behoeve van energie, farmacie, voedingssupplementen 

(Olifantsgras, Cranberries, Vezelhennep)

3. Stadsboerderij Gnephoek als voorbeeldproject voor 

duurzame gebiedsontwikkeling

4. Health Valley Groene Hart als verbindend thema 

voor economische activiteit, recreatie en ruimtelijke 

inrichting buitengebied 

5. Food Hub Alphen, pilotproject tegen voedselverspilling

6. “Alphen circulair”, projecten gericht op het sluiten van 

(energie-, grondstoffen-, waterkringlopen)

7. Modeltuinen Greenport

8. Topsurf

Doelstellingen 2016-2019 Deelprogramma Activiteiten gemeente 2016 Voorlopige lijst samenwerkingsprojecten 2016
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•	 Toename aantal bezoekers in 

onze gemeente in 2020

•	 Meer 

waterrecreatiemogelijkheden in 

de gemeente

•	 Meer 

overnachtingsmogelijkheden 

in de gemeente/stijging aantal 

bedden 

•	 Meer ondernemerschap, 

slimme arrangementen en 

samenwerking in de toeristisch-

recreatieve sector

•	 Stijging aantal passanten 

stadshart Alphen aan den Rijn

•	 Aantrekken en faciliteren (watersport)

recreatie ondernemers, o.a. rondom 

Rijnhaven-Oost, Zegersloot, Greenport 

•	 Verkennen infrastructurele mogelijkheden 

waterrecreatie in Greenport (verbinding 

Klein Giethoorn en Gouwe)

•	 Onderzoek besteding toeristenbelasting 

i.s.m. bedrijfsleven

•	 Uitvoeren gemeentelijke afspraken uit 

convenant centrummanagement Alphen 

aan den Rijn inclusief bijdrage aan 

centrummanagement

•	 Verkennen mogelijkheden om Bed & 

Breakfasts en camperplaatsen in onze 

gemeente te stimuleren

1. Opleiding gastvrijheidseconomie in samenwerking met 

onderwijs en bedrijfsleven

2. Routes en arrangementen in gemeente Alphen aan den 

Rijn 

3. Projecten uitvoeringsconvenant centrummanagement 

Alphen aan den Rijn

4. Uitbouwen Limes App

5. Watertaxi Greenport

Doelstellingen 2016-2019 Deelprogramma Activiteiten gemeente 2016 Voorlopige lijst samenwerkingsprojecten 2016
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•	 Meer gezamenlijke projecten 

bedrijfsleven, onderwijs en 

maatschappelijke partners 

welke een bijdrage leveren aan 

versterking van de Alphense 

economie 

•	 Faciliteren opzet en ondersteuning brede 

Economische Adviesraad voor 4 jaar

1. Opzetten brede Economische Adviesraad 

2. Organiseren bijeenkomsten zoals kennis- en 

innovatiecafés voor, door en met bedrijfsleven 

Doelstellingen 2016-2019 Activiteiten gemeente 2016 Voorlopige lijst samenwerkingsprojecten 2016
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Bij de realisatie van de doelen van het Economisch Actieprogramma willen wij voortbouwen op de goede 
ervaringen met de VOA vanuit het Economisch Actieplan 2013-2015. Daarnaast willen wij bij het realiseren 
van de doelstellingen ook actief samenwerken met andere belangrijke economische partners in onze 
gemeente zoals stichting Greenport, PReT, onderwijs- en kennisinstellingen, individuele bedrijven etc. In 
dit hoofdstuk lichten wij toe hoe we dit vorm willen geven. Tevens onderbouwen we de wijze waarop de 
middelen worden verdeeld. 

Economische Adviesraad Alphen aan den Rijn 
We stellen ons op als partner van het bedrijfsleven en onderwijspartijen en willen samen met deze partijen 
werk maken van het versterken van de economie. De huidige Economische Ontwikkelingsraad Alphen, 
waar nu de VOA en de gemeente in vertegenwoordigd zijn, wordt doorontwikkeld naar een breder 
economisch platform (geen juridische status):  de Economische Adviesraad Alphen aan den Rijn. De VOA 
heeft hiervoor mede het initiatief genomen. Dit platform krijgt een belangrijke rol bij de verwezenlijking  
van de doelstellingen van het programma. In deze Economische Adviesraad krijgen in eerste instantie, 
naast bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit de gemeente, de VOA en stichting Greenport zitting. Het is 
daarbij de ambitie dat op termijn ook andere partijen bij deze raad aansluiten. De Economische Adviesraad 
krijgt een belangrijke rol in het initiëren en aanjagen van projecten die bijdragen aan het realiseren van 
de doelstellingen. Aan de tafel van de Adviesraad worden projecten, activiteiten en ideeën door partijen 
geëntameerd en besproken, die aansluiten bij de doelstellingen en die een bijdrage leveren aan de 
versterking van de Alphense economie. Leden van de Economische Adviesraad kunnen met concrete 
projectvoorstellen komen en bij elkaar, bij de gemeente of daarbuiten (co-) financiering  zoeken. De  
Adviesraad kan het college adviseren over de inhoud en/of wenselijkheid van (gemeentelijke) projecten, met 
een economische impact. 
De Economische Adviesraad wordt ondersteund door een stichting met een (klein) onafhankelijk bestuur, 
met daarin een stevige en ondernemende secretaris c.q. programmamanager, die de partijen  ondersteunt 
bij het initiëren en verder brengen van goede initiatieven/ideeën. De gemeente investeert de komende vier 
jaar in deze ondersteuning door het leveren van (middelen voor) een goede secretaris en een werkbudget 
dat deels gebruikt kan worden voor het uitvoeren van activiteiten. Te denken valt bijvoorbeeld aan het 
organiseren van thematische kennisbijeenkomsten of innovatiecafé ’s.  Dit alles met als doel om te komen 
tot zoveel mogelijk goede initiatieven en projecten uit de samenleving, die er toe leiden dat de economische 
ambities en doelstellingen worden behaald. De taken, rollen en verantwoordelijkheden van de Economische 
Adviesraad Alphen aan den Rijn worden de komende tijd in overleg met de betrokken partijen verder 
uitgewerkt. 

  Voorstel: Budget voor Economische Adviesraad:  €50.000 - €100.000 per jaar. 

4.1 Werkwijze 

4. Werkwijze en financiën
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Cofinancieringsfonds lokale en regionale economische projecten
We willen de komende jaren vooral (actief) meedoen en meedenken in goede initiatieven vanuit de 
markt die de economie versterken. Dit is een nieuwe werkwijze. Om onze rol als ‘participerende 
overheid’ goed te kunnen vervullen, wordt daarom een cofinancieringsfonds ingericht. Hiermee kunnen 
initiatieven en projecten vanuit de Economische Adviesraad, maar ook van andere partners, ondersteund 
worden in de vorm van uren en/of middelen. Om in aanmerking te komen voor cofinanciering dienen 
projectvoorstellen van partijen te voldoen aan de volgende criteria:

1. Het project sluit aan bij minstens één van de doelstellingen van het programma;
2. Het project moet een aantoonbare economische toegevoegde waarde hebben en bijdragen aan  
 het versterken van de economie. Dit betekent dat het initiatief/project zoveel mogelijk een   
 meetbare doelstelling moet hebben;
3. Er moet sprake zijn van samenwerking bij het project met minimaal 2 partijen, bij voorkeur in  
 triple helix verband (onderwijs, ondernemers, overheid);
4. Partijen investeren zelf in het project met uren en/of middelen;
5. Het gaat om kosten die naar oordeel van de gemeente als reëel te beschouwen zijn en waar geen  
 dekking voorhanden is vanuit ander gemeentelijk beleid of (lopende) projectfinancieringen. 

Indien een projectvoorstel voldoet aan bovenstaande criteria kan een cofinanciering worden verleend. 
Het college maakt per initiatief/project een afweging rondom de hoogte van de cofinanciering naar 
eigen kennis en inzicht. In deze werkwijze stellen organisaties uitvoerende capaciteit (uren) of middelen 
beschikbaar, als randvoorwaarde voor cofinanciering. Met deze werkwijze kunnen ook middelen bij het 
Rijk of de EU beschikbaar komen. We streven met deze werkwijze naar een verdriedubbeling van onze 
gemeentelijke investeringen in de economie (multiplier/hefboom effect). 
In deze fase is het commitment/inzet van partijen rondom projecten in de voorlopige projectenlijst 
2016 nog onbekend; er zijn dan ook nog geen bijdragen toegekend aan projecten op deze lijst. 
Financiële afspraken worden op projectniveau gemaakt.

 Voorstel budget voor co-financieringsfonds:  €600.000 op jaarbasis. 
 Voor de vier deelprogramma’s is dan €150.000 als richtlijn voor cofinanciering beschikbaar. 

In de kadernota is voor 2016 ook een eenmalig bedrag van €500.000 gereserveerd ten behoeve van 
een innovatie/MKB fonds. Dit  bedrag kan ingezet worden voor bijvoorbeeld (leningen voor) innovatieve 
start-ups, voor grote innovatieve projecten in het MKB, als cofinanciering voor Europese projecten etc. 
Op dit moment wordt verkend op welke wijze dit bedrag het beste ingezet kan worden en is nog geen 
concreet voorstel beschikbaar. Dit bedrag wordt ondergebracht in het cofinancieringsfonds Economisch 
Actieprogramma en wordt daarbinnen geoormerkt voor dit speciale doel. 

 Voorstel:  de eenmalige bijdrage van  €500.000 in 2016 wordt geoormerkt binnen het
 cofinancieringsfonds, bedoeld voor het stimuleren van innovatie/start-ups.

Gemeente 
Bij het realiseren van onze economische ambities speelt ook de gemeentelijke inzet een belangrijke 
rol. Deze rol ligt voornamelijk in de randvoorwaardelijke, faciliterende en soms stimulerende sfeer.  In 
hoofdstuk 2 zijn deze activiteiten beschreven. Hiermee gaan ook een aantal investeringen gemoeid 
waarvoor momenteel geen budget beschikbaar is: 
- Versterking accountmanagement/acquisitie bedrijfsleven, inclusief versterking     
 Werkgevers Servicepunt als herkenbaar aanspreek- en schakelpunt voor het bedrijfsleven bij o.a.  
 arbeidsmarktvraagstukken (indicatie € 90.000); 
- Uitvoeren gemeentelijke afspraken uit convenant centrummanagement Alphen aan den Rijn   
 inclusief bijdrage aan centrummanagement (indicatie € 30.000);
- Uitvoeren (haalbaarheids)onderzoeken om van een innovatief idee tot een projectvoorstel te komen,
 indien gemeente initiatiefnemer of projecttrekker is (indicatie €70.000);
- Kopen, opbouwen en analyseren databestanden (bedrijvenregister/LISA/passantentellingen
 stadshart/telling bezoekers gemeente toerisme, MKB-peiling ondernemersklimaat, onderzoek   
 innovatiekracht bedrijfsleven etc.). Data, kennis en het beschikbaar stellen van capaciteit   
 voor het maken van ruimtelijk-economische analyses is essentieel om een goed beeld te krijgen
 van de dynamiek, economische ontwikkeling en (monitoring) hoe het bedrijfsleven er voor   
 staat in onze gemeente en in bepaalde sectoren. Tevens is dit belangrijk om de resultaten van het  
 Economisch Actieprogramma goed te kunnen monitoren (indicatie €60.000). 
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Economische Adviesraad
Alphen aan den Rijn

De Economische Adviesraad krijgt een belangrijke rol bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen van het Economisch 
Actieprogramma, door het initiëren en aanjagen van projecten 
die bijdragen aan het versterken van de economie.

De Gemeente faciliteert, neemt zelf initiatief en investeert 
vanuit haar eigen rol.

Naast partijen uit de Economische Adviesraad kunnen ook 
alle andere lokale en regionale partners projectvoorstellen 
uitwerken.
De gemeente heeft een cofinancieringsfonds beschikbaar voor 
het ondersteunen van goede initiatieven en projecten met uren 
en / of middelen.

Gemeente
Alphen aan den Rijn

Lokale en regionale
economische partners

(bedrijfsleven, onderwijs, 
maatschappelijke 

organisaties / instellingen
etc)

 Voorstel budget voor activiteiten gemeente: €250.000 per jaar 

Cofinancieringsfonds voor cofinanciering van lokale en regionale 

projecten die bijdragen aan het versterken van de economie, 

conform opgestelde spelregels. 

Innovatiefonds voor bijvoorbeeld (leningen/stimuleren) start-ups, 

innovatie projecten in het MKB, Europese projecten etc. (nader te 

verkennen). 

Activiteiten en inzet gemeente rondom realiseren economische 

ambities 

Economische Adviesraad:  organisatie, communicatie, en werkbudget 

voor organiseren activiteiten/bijeenkomsten

€ 600.000 per jaar in cofinancieringsfonds

Voor ieder deelprogramma (4) is als richtlijn €150.000 beschikbaar. 

€ 500.000 eenmalig in 2016

Dit bedrag wordt onderdeel van het cofinancieringsfonds, en wordt 

daarbinnen geoormerkt voor dit doel. 

€ 250.000 per jaar

€ 50.000 - € 100.000 per jaar

Doel Verdeling middelen Economisch Actieprogramma

4.2 Financiën

Onderstaand figuur geeft samenvattend de verdeling van de beschikbare middelen voor het Economisch 
Actieprogramma 2016-2019 weer. 
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•	 Collegeprogramma ‘Daadkracht Dichtbij’
•	 Duurzaamheidsprogramma 2014-2020
•	 Regionaal Economische Agenda ‘Groene Hart werkt’
•	 PReT-pact tussen gemeente Alphen aan den Rijn en het Platform Toerisme en Recreatie (PReT)
•	 ESV Greenport 2020
•	 Structuurvisie ‘Stad van Morgen 2030’
•	 Convenant  ‘Versterking Economische Positie Centrum Alphen aan den Rijn’
•	 “Het Groene Hart in kaart”, Onderzoek naar het sociaal en economisch profiel van het Groene Hart 

(2015)
•	 Economische kansen voor het Groene Hart (2014), Buck Consultants

Bronnen 

•	 ‘Groei transport en logistiek zet door’, Telegraaf,  04 aug 2015
•	 ‘Circulaire economie creëert heel veel waarde’, Financiële Dagblad, 17 mei 2015 
•	 Rabobank: 80.000 nieuwe banen door circulaire economie, Rabobank, 3 juli 2015
•	 CBS: Vertrouwen bedrijfsleven neemt toe, vooral de groothandel en bouw, CBS, 14 augustus 2015
•	 ‘Toerisme steeds belangrijker voor Nederlandse economie’, Financieel Dagblad, 17 augustus 2015
•	 Werkgelegenheid stijgt verder  in de horeca, handel, vervoer en uitzendbranche, CBS, 14 augustus 

2015
•	 ‘Nederland wordt koploper circulaire economie’, Duurzaam Gebouwd, 26 juli 2015
•	 Winkelleegstand te lijf: ‘kaf van koren scheiden’, Kontakt, 17 februari 2015
•	 Economie en huurder kunnen profiteren van ombouw kantoren, BNR Nieuws, 4 mei 2015

Overige bronnen

Bijlage
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Bevolkingsopbouw Alphen aan den Rijn: nu nog een behoorlijk jonge bevolking
Alphen aan den Rijn heeft op het moment een relatief jonge bevolking. Onder andere het aandeel 
65-plussers ligt lager dan het Nederlands gemiddelde, iets wat onder andere maken heeft met de sterke 
groei tussen 1975 en 1999.

Bevolkingsprognose: een lichte en geleidelijke groei voorspeld van het aantal inwoners tot 2040
Er wordt voor Alphen aan den Rijn een lichte groei voorspeld tot 2040. Deze voorspelling wordt onder 
andere beïnvloed door de geprognosticeerde woningbouw in de gemeente.

Demografische kerncijfers

Vergrijzing: Alphen aan den Rijn wacht een grote toename van het aantal 65-plussers
Het rapport ‘Grijze stad met kleurspoeling’ van het PBL claimt dat in Alphen aan den Rijn de vergrijzing 
het hardst toeneemt van alle stedelijke gemeenten.
De sterke vergrijzing brengt meer druk met zich mee voor de beroepsbevolking. Voor Oost-Zuid-Holland 
(waar Alphen aan den Rijn onderdeel van is)wordt verwacht dat de grootte van de beroepsbevolking in 
de regio stabiel blijft (PBL-CBS, 2013).

Economische structuur

Banen en vestigingen: min of meer gelijkblijvend aantal banen met meer vestigingen 
Het huidige aantal banen ligt in 2015 op circa 38.390. Dit is lager dan de 50.800 werknemers in de 
gemeente. Alphen aan den Rijn heeft daarmee een belangrijkere woon- dan werkfunctie.
Het huidige aantal vestigingen ligt op circa 5.050, waarvan ongeveer 3.200 ZZP’ers. De sterke stijging 
van het aantal vestigingen is voor een groot deel toe te wijzen aan de stijging van het aantal ZZP’ers 
(m.n. bouw en zorg). 

Economie van Alphen a/d Rijn in cijfers
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Samenstelling economie: brede economische structuur met groothandel, landbouw en industrie als 
sterke sectoren
Groothandel, logistiek, bouwmaterialenindustrie en machine-industrie zijn takken waarin Alphen aan 
den Rijn verhoudingsgewijs veel werkgelegenheid heeft. Kortom; techniek, handel en logistiek vormen 
belangrijke sectoren in Alphen aan den Rijn.
Alphen aan den Rijn heeft met greenport Boskoop een sterke specialisatie in de sierteelt. Met circa 2.000 
werknemers (excl. seizoenspiek) ligt het aandeel in deze tak meer dan 10 keer zo hoog als landelijk.
De centraliteit en bereikbaarheid die Alphen aan den Rijn biedt, zijn van doorslaggevend belang voor 
bovenstaande bedrijfstakken. Omdat ook de  beschikbare kavels voor deze bedrijvigheid geschikt is, zet 
Alphen aan den Rijn actief in op accountmanagement en acquisitie van deze sectoren.

Samenstelling bedrijven: een sterk MKB-karakter met weinig ZZP-ers
Alphen aan den Rijn heeft van de 70 grootste gemeenten in Nederland de laagste ZZP-graad.
Alphen aan den Rijn heeft in verhouding tot de rest van Nederland een sterk MKB-karakter, met relatief 
veel bedrijven tussen de 2 en 50 personen.
Het sterke MKB-karakter van Alphen aan den Rijn is verklaarbaar door het soort bedrijven dat hier sterk 
vertegenwoordigd is. Zo vallen groothandels en sierteeltbedrijven  doorgaans in het MKB.

De hierboven geschetste sectoren zijn slechts hoofdsectoren. Groothandel, landbouw en logistiek vormen sectoren die op een specifieker niveau 

een significant hoog aandeel hebben binnen de economie (o.b.v. locatiequotient).

Vanwege het sterke seizoenskarakter van deze sector (m.n. boomkwekerij) en het type arbeidscontract (veel uitzendkrachten), valt dit aantal in 

werkelijkheid hoger uit. Alleen het aantal werknemers in de teelt van sierplanten (boomkwekerij) is circa 1.900 exclusief tijdelijke contracten.

Bron LISA (2013
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Detailhandel: Alphen aan den Rijn verzorgingscentrum voor de directe omgeving
In 2011 deed 78% van de Alphenaren haar niet-dagelijkse aankopen binnen de gemeente, wat 
gemiddeld iets hoger is dan vergelijkbare gemeenten. Zoetermeer en Gouda hebben een hoger 
bindingspercentage, terwijl dat van Haarlemmermeer, Delft, Leiden en Amstelveen lager ligt. 
25% van de omzet van het centrum is afkomstig uit omliggende gemeenten.
Internet heeft met 5% van alle aankopen en 16% van alle bestedingen (GFK,2014) de afgelopen jaren een 
behoorlijke vlucht genomen, iets waar in het beleid rekening mee moet worden gehouden.

Ruimtelijke economie Detailhandel: aantal winkels neemt af, tegelijkertijd sprake van schaalvergroting
De afgelopen jaren heeft het centrum een daling laten zien in het aantal winkels, vooral in de branches 
in- en om het huis, vrije tijd en mode en luxe. Daartegenover staat een forse groei van het aantal 
restaurants, cafés en amusementsbedrijven in de categorie ‘leisure’.
In tegenstelling tot de plaats Alphen aan den Rijn, heeft het Stadshart een afname laten zien in aantal 
winkelvloeroppervlakte (exclusief leisure en dienstverlening). 
De toename in winkelvloeroppervlakte in de kern Alphen aan den Rijn is onder andere toe te schrijven 
aan de toename van het aantal supermarktmeters, terwijl de afname in het Stadshart vooral zichtbaar is 
bij woonspeciaalzaken, bruin- en witgoedzaken en hobby- en mediazaken.

Leegstand winkels: leegstand lager dan landelijk gemiddelde, maar blijft een uitdaging
5,7% van alle winkels in de gemeente staat in 2014 leeg, wat lager is dan de landelijke 9,2% (Locatus, 
2014). 
Het stadshart van Alphen aan den Rijn heeft een leegstand van 7,5%. In termen van vierkante meters ligt 
dit lager dan 7%.
De gebieden en centra in Alphen aan den Rijn die te kampen hebben met de grootste leegstand zijn de 
de van Nesstraat, Sterrenlaan en de verspreide winkels in de bebouwde kom.
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Leegstand kantoren: onttrekking kantoren zorgt voor terugdringen structureel leegstand
De kantorenvoorraad is in Alphen aan den Rijn is met 248.000m2 relatief bescheiden. Dit cijfer is 
inclusief kantoren die onderdeel zijn van bedrijfshallen (Holland Rijnland, 2014).
De leegstand van kantoren is het afgelopen jaar (2014-2015) iets teruggelopen naar 15,6% en is 
daarmee iets lager dan het landelijk gemiddelde (17%).
De afgelopen twee jaar is circa 10.000m2 van de totale kantoorruimte onttrokken, wat mede tot gevolg 
heeft dat de kantoorleegstand iets is teruggedrongen.

Bedrijventerreinen: veel terrein, met diverse kavels uitgeefbaar
Alphen aan den Rijn heeft iets meer dan 500 hectare aan bedrijventerrein.
Er is bijna dertig hectare aan kavels voor reguliere bedrijvigheid in verschillende milieucategorieën 
direct uitgeefbaar. 
Op het ITC-PCT zijn enkele zeer grote kavels (>10ha) uitgeefbaar voor sierteeltgerelateerde 
bedrijvigheid.

Horeca:  Alphen aan den Rijn heeft, net als de rest van het Groene Hart, een zeer beperkt aanbod
Het aantal bedden bij hotels en pensions heeft de afgelopen jaren een dalend verloop, onder andere als 
gevolg van het sluiten van hotel Toor.

Het aantal werknemers in de horeca bedraagt op het moment iets meer dan 1.570. In verhouding tot het 
aantal inwoners is het aantal werknemers in de horeca en het aantal horecazaken beperkt. Deze cijfers 
gelden evenzo voor de rest van het Groene Hart (op uitzondering van Wijdemeren).

Potentie vrijetijdseconomie: Landschap, ligging en voorzieningen bieden kansen
De aanwezigheid van twee attracties met meer dan 300.000 bezoekers, de ligging in een waardevol 
nationaal landschap, velerlei opties om te recreëren op het land en het water en de nabijheid van de 
rest van de Randstad, maakt dat Alphen aan den Rijn genoeg mogelijkheden ziet in het stimuleren van 
recreatie en toerisme.

Vrijetijdseconomie
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Opleidingsniveau: Alphen aan den Rijn heeft een diverse beroepsbevolking
Alphen aan den Rijn heeft een diverse beroepsbevolking, met iets minder elementair en laagopgeleiden 
dan het landelijk gemiddelde.

Beroepsbevolking: een relatief hoge arbeidsparticipatie
Alphen aan den Rijn heeft een hogere arbeidsparticipatie dan het Nederlands gemiddelde. 
Alle gemeenten in het Groene Hart hebben een arbeidsparticipatie die gelijk is of hoger dan het landelijk 
gemiddelde.

WW-ers en werkzoekenden: lagere werkloosheid en minder werkzoekenden in Alphen aan den Rijn
Het aantal WW-ers ligt in Alphen aan den Rijn lager dan zowel het landelijk gemiddelde, als ook het 
Zuid-Hollands gemiddelde.
Ook het aantal niet-werkende werkzoekenden ligt in de gemeente lager dan landelijk.

Onderwijs-Arbeidsmarkt & Werkgelegenheid Uitgaand woon-werkverkeer: een sterke verwevenheid met de rest van de Randstad
Er is in Alphen aan den Rijn een ietwat grotere uitgaande dan ingaande pendel, wat inhoudt dat Alphen 
aan den Rijn minder banen dan werknemers heeft.
Een groot deel van de uitgaande pendel strijkt neer in de as Den Haag- Leiden - Schiphol – Amsterdam.

3 Noordvleugel: Metropoolregio Amsterdam, Bestuursregio Utrecht (excl. Woerden), Almere, ’t Gooi en Zuid-Kennemerland.

4 Zuidvleugel: Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden
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Inkomend woon-werkverkeer: banen worden veel vervuld door lokale krachten
De banen in Alphen aan den Rijn hebben een meer lokale reikwijdte, wat inhoudt dat veel banen worden 
vervuld door werknemers uit Alphen aan den Rijn zelf, of direct omliggende gemeenten.
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