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Voorwoord 

 

We leven in een tijd waar de snelheid van technologische en economische 

ontwikkelingen alleen maar toeneemt. Dat vraagt veel van onze samenleving, onze 

burgers en ons bestuur. Stilzitten is geen optie.  Meebewegen met de maat-

schappelijke veranderingen is naar onze mening onvermijdelijk, mits we regie hebben 

over die zaken die ons direct aangaan en waar we invloed op uit kunnen oefenen. 

We vinden het belangrijk om blijvend actief en zo nodig  proactief die veranderingen 

gestalte te geven voor het welzijn en welvaart van onze burgers. De opgaven waar we 

voor staan zijn complex en omvangrijk. 

Het document wat voor u ligt bevat onze economische uitdagingen en ambities voor 

de periode 2017-2023 en de voorgestelde werkwijze hoe we daar uitvoering aan willen 

geven. Daarvoor hebben we dertien doelstellingen geformuleerd waarbij we enerzijds 

aangeven wat al in uitvoering zit, anderzijds formuleren  we welke doelen we willen 

behalen in de voorliggende periode van vijf jaar. Het vervolg op dit document zal een 

actieplan zijn waar we concrete acties gaan formuleren voor de realisatie van onze 

doelstellingen. 

Tot slot spreek ik de hoop en verwachting uit dat we als bestuur en organisatie, samen 

met onze regionale partners, energiek en enthousiast de gewenste resultaten 

bereiken.  

 

Jos Sluiter,  

Wethouder economische zaken 

 



 4 

Leeswijzer 

 

Deze economische beleidsvisie bevat twee delen, nl. het Hoofdrapport en het Bijlagenboek. In het 

Hoofddocument  besteden we achtereenvolgens aandacht  aan de wijze van totstandkoming van dit 

document en de aanleiding voor dit initiatief. We formuleren aan de hand van de huidige situatie onze 

uitdagingen en ambities die we met u willen delen. Deze baseren we op de uitkomst van een vergelijking 

tussen de huidige situatie en de door ons gewenste situatie. De uitslag van die vergelijking leidt tot het 

definiëren van een lange termijn visie met 13 relevante beleidskeuzes. Vervolgens vertalen we deze 

visie in voorstellen voor concrete acties en plannen. We hebben de afgelopen maanden overigens niet 

stilgezeten. Daarom geven we per beleidskeuze aan wat we gaan doen, wat nu al in uitvoering is en 

wat gereed is. We maken per beleidskeuze ook duidelijk wat onze rol is en welke financiële 

consequenties er aan verbonden zijn. We sluiten af met conclusies en aanbevelingen.  

Het Bijlagenboek bevat uitwerkingen van diverse thema’s relevant voor de beleidsvoorstellen. In een 

aantal gevallen gaat het om achtergrondinformatie, weergaven van literatuuronderzoek of uitwerkingen 

van beleidskeuzes  waar in het werkboek aandacht is besteed. De Rode Loper Aanpak, bedoeld als 

extra stimulans om onze ondernemers nog beter met raad en ondersteuning bij te staan, is per 1 februari 

jl. geleidelijk ingevoerd.  

Bijlage 1 geeft een korte toelichting op de inmiddels ingevoerde onderdelen die de basis vormen voor 

de aanpak. We hebben, in her verlengde van twee moties van uw gemeenteraad, een Marketing & 

Acquisitie plan opgesteld. In bijlage 2 treft u de samenvatting aan waarin we een overzicht geven van 

de instrumenten die ons voor een succesvolle uitvoering ter beschikking staan. 

Aan de hand van een benchmarkonderzoek van adviesbureau Stec hebben we onze prestaties gemeten 

op het gebied van een ondernemersgerichte aanpak van bedrijfsterreinen, getoetst aan gemeenten met 

vergelijkbare omvang. In bijlage 3 kunt u zien dat we op alle vijf criteria hoger dan gemiddeld scoren. 

Er is onderzoek gedaan naar nieuwe -meer integrale-  benadering voor regionaal-economische groei. 

Bijlage 4 bevat de presentatie van het onderzoek naar het Economisch Ecosysteem Achterhoek. 

In bijlage 5 treft u onze Innovatieagenda Oude IJsselstreek 2017 aan. Hier beschrijven we op welke 

manier we ons inzetten voor versterking van onze innovatiekracht.  

Bijlage 6 omvat, in de vorm van een Human Capital Agenda,  onze visie, ambitie en aanpak om te 

komen tot een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Doel is om stagnatie van de 

economische ontwikkeling te voorkomen als gevolg van personeelskrapte. 

Verduurzaming van de economie staat ook hoog op de agenda. In de notitie “Van lineair naar circulair 

denken en doen!” (Bijlage 7) formuleren we onze opgaven en hoe we die uitvoeren. 

In het document “Ontwikkelingen en maatregelingen op sectorniveau’ (Bijlage 8) gaan we inhoudelijk 

in op wat er binnen het economisch spectrum speelt en welke maatregelen worden genomen. 

 

  



Samenvattend overzicht  

 
  



Verantwoording 

In aanvulling op de beantwoording van de raadsmoties “Werkgelegenheid” en “Verkoop bedrijfskavels” 

vorig jaar is aan de gemeenteraad toegezegd om een gemeentelijke Economische beleidsvisie op te 

stellen. In het bijzonder is aandacht gevraagd om een drietal onderwerpen. Allereerst het verzoek om 

een rode loper aanpak te introduceren waar we op een wervende, maar tegelijk zorgvuldige manier 

ondernemers met raad en daad terzijde staan, zodat men sneller en beter kan schakelen. Ten tweede 

vroeg u om een professionaliseringslag in de verkoop van bedrijfskavels bij de herziening van de 

vastgestelde grondexploitaties. Ook gaf u het belang aan van het hanteren van een zgn. 

innovatieagenda.  

De opgave waar we voor staan is omvangrijk en complex. De te nemen maatregelen idem dito. Om tot 

een integraal en samenhangende Economische Beleidsagenda met onderliggende stukken voor onze 

gemeente te komen, is door collega’s vanuit verschillende vakdisciplines gewerkt aan de 

totstandkoming van dit document. Bij de opstelling van dit document hebben we niet alleen uitgebreid 

literatuuronderzoek gedaan. Periodiek hebben we regulier overleg  met brancheorganisaties zoals 

VIV/IBOIJ, LTO en ondernemersverenigingen. We hebben VIV/IBOIJ, LTO en het Ministerie van EZ 

gevraagd om met ons te sparren over stukken in de conceptfase. Input hebben we in de voorliggende 

stukken zoveel mogelijk verwerkt. We hebben aansluiting gezocht met diverse regionale programma’s 

zoals Achterhoek 2020.  
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1 Inleiding 
 

1.1 Waarom is een nieuwe Economische Beleidsagenda nodig?  

Indien we er onvoldoende  in slagen om werk en inkomen te kunnen blijven bieden, nemen de 

mogelijkheden  af om in onze gemeente/regio te wonen, te winkelen, uit te gaan etc. Een neerwaartse 

spiraal dreigt. Kijkend naar de betekenis van werk voor de individuele mens, dan zorgt het voor inkomen 

en economische onafhankelijkheid. Werk geeft bovendien zin en betekenis (sociale contacten, zinvolle 

tijdsbesteding en ontplooiingskansen) aan ons leven.  

Het is aan ons als overheden om samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zoals 

onderwijsinstellingen de uitdaging aan te gaan om een antwoord te vinden op de vraag:  hoe kunnen 

we de juiste vestigingsvoorwaarden en een zodanig ondernemingsklimaat scheppen, dat ondernemers 

in onze regio/gemeente een goed toekomstperspectief hebben. Hierbij is het van groot belang  om het 

bedrijfsleven op een effectieve en efficiënte wijze te ondersteunen en in te spelen op de veranderende 

vraag. Die ondersteuning komt via economisch beleid, actieplannen, draagvlak, (financiële)middelen en 

goed opgeleide medewerkers.   

 

1.2 Relatie van de Economische Beleidsagenda Oude-IJsselstreek met Regionaal beleid 

 

Door ondernemersorganisaties VIV/IBOIJ is een kanttekening geplaatst dat “een eigen gemeentelijke 

Economische beleids-agenda natuurlijk essentieel is, maar laat deze dan wel aansluiten op de 

Regionale agenda”.  Wij onderschrijven de Regionale Smart Industry-agenda van de Regiegroep Smart 

Industry ten volle. Vanuit het oogpunt van samenwerking is het ons inziens van belang om te weten 

waar je kracht en tekortkomingen liggen om van daaruit een zinvolle bijdrage te leveren. Kijkend naar 

het “DNA” van de gemeente Oude-IJsselstreek, dan ligt een actieve regionale inbreng onzerzijds voor 

de hand. Zowel bestuurlijk (L7) als ambtelijk (Jong Achterhoek, en POHO-management Duurzame 

Economie, Mobiliteit en Sociaal almede contacten met Regio Twente) leveren we volop onze regionale 

bijdrage.  
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2 Huidige situatie 
 

2.1  Wie zijn we en waar komen we vandaan?  

 

In de beeldvorming bij velen is de Achterhoek vooral een agrarisch gebied met volop 

recreatiemogelijkheden in het mooie coulisselandschap. Qua ruimtebeslag is dat beeld juist. Kijken we 

naar de werkgelegenheidsverdeling per sector, dan zijn de maakindustrie gevolgd door de zorgsector 

en detailhandelssector, dominante sectoren. Dit zowel op Achterhoekse schaal als binnen de gemeente 

Oude IJsselstreek. Het werkgelegenheidsaandeel van de maakindustrie is met 9.8% in Nederland, 

11,1% in Gelderland, 17,6% in de Achterhoek en maar liefst 19,4 % in de gemeente Oude IJsselstreek, 

erg hoog. 

 

De DRU in Ulft was de eerste grootschalige ijzergieterij langs de Oude-IJssel en wordt gezien als de 

bakermat voor de sector in Nederland. Op bovenstaand historisch kaartbeeld zien we een sterke 

concentratie van gieterijen in onze streek. Met rond de 2.000 arbeiders begin vorige eeuw, was de DRU 

een mega industrieel bolwerk. Om dit getal in perspectief te plaatsen; De grootste werkgevers in onze 

gemeente hebben thans enkele honderden medewerkers in dienst. Dit terwijl het inwonertal in een eeuw 

tijd meer dan verdubbeld is. 

Uit de eerste industrialisatieperiode zijn in onze directe omgeving veel nieuwe bedrijven en 

toeleveranciers ontstaan. Atag, Pelgrim, Finish, Ulamo en vele anderen, zijn hier voorbeelden van. Dit 

is mede oorzaak van het zeer hoge werkgelegenheidsaandeel van de maakindustrie in ons deel van de 

Achterhoek. Met bedrijven als Lundia en Svedex lag de nadruk in Varsseveld tot enkele decennia 

geleden vooral op bedrijven die actief waren in de houtsector. Ronduit indrukwekkend is de schaal en 

omvang van de hightech bedrijven van uiteenlopende aard, die thans in en om Varsseveld actief zijn. 

De succesvolle uitgifte van bedrijfskavels op Hofskamp-Oost heeft hier zeker aan bijgedragen. 

   

Uit bovenstaand overzicht van Smart-hub-deelnemers zien we een flinke concentratie van hoog-

innovatieve bedrijven binnen de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek  
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2.2  Werkgelegenheidsontwikkeling 

 

Op basis van onderstaand overzicht kunnern we vaststellen dat er in de Achterhoek sprake is van een 

aanhoudende afname van de werkgelegenheid in de sectoren landbouw, bouwnijverheid, groothandel 

& detailhandel,  vervoer, financiële dienstverlening, en openbaar bestuur.  In de sectoren industrie, 

onderwijs en zorg is sprake van herstel van de werkgelegenheid. In de sectoren horeca, zakelijke 

dienstverlening (niet zijnde financieel) en overige dienstverlening is sprake van aanhoudende groei van 

de werkgelegenheid. Per saldo is in de Achterhoek over het tijdvak 2012-2016 gezien sprake van een 

afname van de werkgelegenheid van 3.94%. In de gemeente Oude IJsselstreek betreft de afname van 

de werkgelegenheid in dit tijdvak 0.94%. De werkgelegenheidsgroei van 2% in het tijdvak 2015 en 2016 

draagt in belangrijke mate bij aan dit relatief gunstige werkgelegenheidscijfer. Zoals in onze raadsmemo 

van november 2016 reeds gemeld, is de werkgelegenheid in onze gemeente sterk conjunctuur gevoelig. 

Het bovenstaande is hiervan een bevestiging. 

 

Ontwikkeling van het aantal banen (Bron Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland 2016): 
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2.3 Ontwikkeling van het aantal werkeloosheidsuitkeringen 

In lijn met de sterke werkgelegenheidsgroei binnen onze gemeente in het tijdvak 2015-2016, zien we 

een sterke afname van het aantal werkloosheidsuitkeringen.  Met maar liefst 28% minder in een jaar 

tijd, scoren wij de sterkste afname binnen de Achterhoek.  Met een werkeloosheidspercentage van 3.7% 

(juli 2017) zitten we nu onder het Achterhoeks gemiddelde, het Gelders gemiddelde en het landelijk 

gemiddelde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1  Uitkeringssituatie overig 

 

In onze beeldvorming (zo wordt het landelijk ook uitgedragen)  is werkeloosheid gerelateerd aan het 

aantal WW-uitkeringen. Er is echter een bredere groep mensen die geen onderdeel uitmaken van het 

arbeidsproces. Voor hun inkomen zijn zij afhankelijk van een Wajong-, WAO-, WIA-, of WAZ-uitkering. 

Kijken we naar onderstaande tabel, dan scoren we (evenals Doetinchem en Montferland) duidelijk onder 

het Achterhoeks gemiddelde. Het totaalbeeld is dus aanmerkelijk minder florissant dan het in eerste 

instantie lijkt te zijn. 

 

 
  



 11 

2.4 Krapte op de arbeidsmarkt 

 

Waar we onze inspanningen tot voor kort vooral richtten op de werkeloosheidsproblematiek, zien we nu 

dat deze opgave in rap tempo verandert. De opgave verschuift naar maatregelen om te voorzien in 

knelpunten die binnen de Achterhoek ontstaan. Onderstaand enkele overzichten van het UWV. 
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3 Uitdagingen en ambitie 

Economie is een zaak van lange termijn waarin de conjunctuur daalt en stijgt. Onze gemeente wil hierop 

voorbereid zijn. Het formuleren van uitdagingen en ambities helpen daarbij.  Het realiseren van deze 

ambities vergt wel een paar voorwaarden indien we het doordacht en succesvol willen aanpakken: 

 lange termijn (strategische- of toekomst) visie van het bestuur 

 uitwerking/vertaling van de visie in concrete acties en plannen 

 bereidheid van derde partijen waar de gemeente geen voortrekkersrol kan vervullen 

 optimaal ingerichte gemeentelijke organisatie 
 

3.1 Uitdagingen 

 

Periodes van hoogconjunctuur en laagconjunctuur wisselen elkaar af. Dit zal ook in de toekomst zo 

blijven. Echter, we zien nu dat een aantal ontwikkelingen samenkomen die een grote impact hebben op 

onze (economische) toekomst. Dat leidt tot nieuwe uitdagingen. We laten de belangrijkste hier de revue 

passeren. 

 

3.1.1. Technologische ontwikkelingen gaan momenteel razend snel en zullen naar de toekomst toe een 

verdere vlucht nemen. Automatisering, robotisering  en ‘Internet of things’  bieden nieuwe 

mogelijkheden tot het efficiënt en flexibel ontwerpen en produceren van (bijzondere) producten. 

Technologische toepassingen vinden haar weg in zowel de maakindustrie, maar zeker ook in 

sectoren zoals de landbouw, toerisme, zorg, logistiek etc. 

 

3.1.2 In de raadsmemo benoemden we reeds, “dat doorat bedrijven (op termijn) onvoldoende kunnen 

beschikken over een passend arbeidspotentieel, dit de groei van deze bedrijven remt en de 

Achterhoek als vestigingsplaats minder interessant maakt”. Helaas moeten we constateren, dat 

een half jaar na dato, een 2-tal succesvolle bedrijven in onze gemeente een satellietvestiging in 

Utrecht en Eindhoven hebben geopend om met de aldaar aanwezige ICT-specialisten op afstand 

te kunnen voorzien in de ICT-vraag van beide ondernemingen. Kennelijk zijn deze in de 

Achterhoek onvoldoende voorhanden en ook niet bereid om van elders, naar deze toch zeer 

interessante bedrijven in de Achterhoek toe te komen. Voor zover we nog niet doordrongen zijn 

van hetgeen ons te wachten staat, een absolute wake-up-call. 

 

3.1.3 De traditionele arbeidsmarkt vervreemdt in versneld tempo van deze ontwikkelingen. Niemand 

weet precies welk werk, welke banen, wat voor soort bedrijven er gaan ontstaan en zich 

ontwikkelen naar nieuwe vormen van werk. Over tien jaar is elke branche en sector onherkenbaar 

veranderd door innovaties en een steeds veranderende vraag. Een flinke bedreiging voor onze 

toekomstige economische toekomst is, dat  de relatie tussen aanbod en vraag vastloopt. Dit zowel 

kwalitatief (passend kennis-  en ervaringsniveau) als kwantitatief (vergrijzend- en krimpend 

arbeidspotentieel). Opmerkelijk in deze is, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, er 

ondanks de sterk toegenomen arbeidsvraag, onvoldoende in slagen om, onderdeel uit te maken 

van het arbeidsproces. Bovenstaande vraagt om een integrale visie op inzet van Human Capital. 

 

3.1.4 Economische groei manifesteert zich vooral op plekken (hotspots) waar randvoorwaarden en 

voorzieningen op orde zijn.  Een compleet “Economisch Ecosysteem” is van groot belang om 

voor bedrijven de juiste “habitat” te bieden.  De schaalniveaus verschillen, maar ook de bijdrage 

van partners is zeer divers. Dit vraagt om een flexibele en samenlevingsgerichte insteek. 

 

3.1.5 Niet op de laatste plaats is het verduurzamen van onze economie een grote en noodzakelijke 

opgave die forse impact gaat hebben op de wijze waarop producten tot stand komen en worden 

(her)gebruikt. Dit vraagt om een visie op hoe te komen tot een Circulair ingerichte samenleving. 
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3.2 Ambitie 

 

In het voorgaande hebben we een korte schets gegeven van de huidige economische situatie. We 

onderscheiden knelpunten en kansen. Hoe we hier mee omgaan formuleren we in de vorm van een 

ambitie, zijnde het streven om een betere positie te verkrijgen in de economische markt. 

 

Onze ambitie: ‘De gemeente Oude IJsselstreek wil, in samenhang met ondernemers, onderwijs en 

maatschappelijke partners, de huidige en toekomstige werkgelegenheid en zelfstandigheid van onze 

inwoners versterken door het stimuleren van de economische ontwikkeling en het ondernemerschap in 

onze gemeente’.  

 

Onze ambitie vertalen we naar de praktijk in uitvoeringsmaatregelen die, conform in onze vastgestelde 

begroting is opgenomen, moeten leiden tot de volgende maatschappelijke effecten: 

 Gemeente Oude IJsselstreek/regio Achterhoek is een economisch en innovatief florerende regio; 

 De toeristisch/recreatieve sector is ondernemend en inventief;  

 Succesvolle samenwerking met Duitsland op het gebied van economie, toerisme, onderwijs en 

bereikbaarheid; 

 De lokale economie kan zichzelf ‘staande houden’ en waar mogelijk verder ontwikkelen; 

 Vraag en aanbod binnen de arbeidsmarkt zijn beter in evenwicht. Dit leidt tot voortgaande 

economische ontwikkeling en minder uitkeringen; 

 Het basis- en voortgezet onderwijs is toekomstbestendig en blijft kwalitatief op niveau; 

 Duurzaamheid en energietransitie hebben een positief effect op de economische ontwikkeling in 

de gemeente; 

 We dragen bij aan een goede bereikbaarheid en mobiliteit van inwoners en bedrijven. 
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4 Uitvoering 

Wat is er voor nodig om de gewenste maatschappelijke effecten, gebaseerd op onze ambitie, te 

genereren? Economisch beleid is het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge 

samenhang. Liefst zijn plaats en tijd omschreven en uiteraard de wijze van uitvoering. Ons economische 

beleid geeft in essentie de visie van de gemeente dat we bestaande werkgelegenheid willen behouden 

en nieuwe werkgelegenheid willen genereren.  In dit hoofdstuk formuleren wat hiervoor van belang is 

en vertalen we onze visie in een dertiental uitwerkingen. Per uitwerking geven we een korte inhoudelijke 

toelichting. 

Hiertoe is van belang: 

1. Lange termijn visie en inzet op Economische versterking (§ 4.1) 

2. Uitwerking/vertaling van de visie in concrete acties en plannen (§ 4.2) 

3. Inzet van (financiële) middelen (§ 4.3) 

4. Optimaal ingericht Team Economie (§ 4.4) 

 

4.1 Lange termijn visie van het bestuur op inzet op Economische versterking 

Economie is een zaak van lange termijn waarin de conjunctuur tussentijds daalt en stijgt. Een korte 

éénmalige impuls werkt niet. Het is van belang om onze economie als ‘speerpunt’ te benoemen, een 

lange termijn koers te bepalen en hierop te blijven inzetten. In eerste instantie kiezen we voor een 

periode van vijf jaar (2017-2023).  

 

4.2  Uitwerking/vertaling van de visie in concrete acties en plannen 

 

Gelet op genoemde lange termijn ontwikkelingen, hebben we in de deze paragraaf dertien doelstellingen 

geformuleerd. Per doelstelling geven we een korte toelichting en verwijzen we in een aantal gevallen 

naar de relevante bijlage. vermelden we de huidige status en welke rol we nu hebben of willen 

toekennen.  

Na bestuurlijke besluitvorming volgt de (nog op te stellen) Economische Actie Agenda waarin we 

aangeven op welke manier we de doelstellingen implementeren in acties. Daarvoor willen we een 

standaard format gebruiken dat u terug kunt vinden in het Bijlagenboek onder Bijlage 9. 

Onderstaand treft u een korte toelichting aan van enkele gehanteerde begrippen.  

Regisserend/regievoerend  
Het begrip regievoeren wordt steeds vaker gebruikt voor de sturende rol die overheden hebben in de 

realisatie van beleid in samenwerking met de maatschappij. Regievoeren betekent in die gevallen 

effectief sturen van transities en samenwerkingsverbanden vanuit gelijkwaardigheid 

Initiërend 
Als eerste met iets beginnen, het initiatief nemen, zo nodig partners zoeken en een projectplan opstellen 

Participerend 
Deelnemen in projecten van anderen. Samen met anderen iets doen. Een bijdrage leveren aan de 

inhoud, het proces of aan de organisatie 

Faciliterend 
Voorzieningen treffen die de opstart, of de doorloop of het resultaat vergemakkelijken of comfortabeler 

maken. Faciliteren betekent zowel vergemakkelijken als het voorzien van faciliteiten.  

 

 

 



 15 

4.2.1 Binnen de (beleids)keuzes die we maken en investeringsbeslissingen die we nemen, kennen we 

een zwaarwegend belang toe aan het versterken van de Economie en daarmee aan het 

stimuleren van Werk & Inkomen;  

We geven in onze gemeente uitvoering aan deze opgave door bij het opstellen van plannen en 

visies zoals het bestemmingsplan Buitengebied, de Omgevingsvisie Oude IJsselstreek 

nadrukkelijk rekening te houden met het belang om werk & inkomen te stimuleren. Indien we 

bijvoorbeeld besluiten om te investeren in de sector Vrijetijdseconomie, geven we zowel een 

impuls aan het voorzieningenniveau in onze gemeente, maar ook een werkgelegenheids-impuls 

in een sector waarin doorgaans minder hoog opgeleide medewerkers emplooi vinden. Een 

doelgroep waarvoor het lastig is om werk te vinden. Een extra argument in geval van het maken 

van beleidskeuzes en investeringsbeslissingen. 

 

Status:  gereed na vaststelling College van B&W 

Rol gemeente: regisserend 

 

 

4.2.2 We bieden een goed ondernemersklimaat door initiatiefnemers te faciliteren en belemmeringen 

en bureaucratische hobbels zoveel als mogelijk weg te nemen; 

We geven invulling aan deze opgave middels de “Rode Loper Aanpak” (zie bijlage 1) Doel van 

de rode loper aanpak is de ondernemer (via één loket) met raad en ondersteuning bijstaan, zodat 

deze zorgvuldiger, sneller en beter kan schakelen bij uitbreidings- en vestigingsvragen van het 

bedrijf.  Op het moment dat iets niet kan, zoeken we naar alternatieve oplossingen op andere 

locaties. We bieden aan actief mee te denken tijdens het gehele proces van besluit-voorbereiding 

(vanaf het eerste contact tot en met de borrel bij de opening), zodat de doorlooptijden worden 

bekort en afbreukrisico’s snel worden onderschept.  Ondernemer en gemeente maken daardoor 

minder kosten voor adviseurs, uren, etc.  

 

Status:  in uitvoering 

Rol gemeente: initiërend 

 

 

4.2.3 We zetten zowel op lokaal, als op WA-niveau in op een passend bedrijfskavelaanbod 

Met de ontwikkeling van bedrijventerreinen faciliteren we bedrijven in hun 

ontwikkelmogelijkheden. Op West-Achterhoek (afgekort met WA) ) niveau bespreken we 

vertrouwelijk onze lopende bedrijvenaccounts.  Op basis van het principe “het juiste bedrijf op de 

juiste plek” zijn we in staat bedrijven een passend kavelaanbod te doen. 

Op bedrijventerrein De Rieze zijn nog voldoende bedrijfskavels voorhanden om voorlopig in de 

vraag voor Ulft en omgeving te voorzien. In Varsseveld ligt dit anders. De verkoop van 

bedrijfskavels op Hofskamp-Oost fase 2 verloopt dermate voorspoedig, dat nog slechts een 

beperkt aantal kavels beschikbaar is. We zoeken naar mogelijkheden om binnen de regionale 

programmering nieuwe ontwikkelruimte te verwerven.  

 

Status: in uitvoering 

Rol gemeente: regisserend 

 

 

4.2.4 We structureren en professionaliseren de verkoop van bedrijfskavels in onze gemeente 

Om een impuls te geven aan verkoop van bedrijventerreinen en daarmee ook aan onze 

werkgelegenheid, hebben we een gemeentelijk Marketing & Acquisitie-plan Bedrijventerreinen 

(zie bijlage 2) opgesteld met daarin samengevat de te nemen acties. De belangrijkste zijn: 

 Het stroomlijnen van het verkoopproces (o.a. vaste accountmanager, grondteam); 

 Verbeteren van onze website; 
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 Ontwikkelen van factsheets; 

 Meerwaarde creëren (o.a. relatie Arbeidsmarkt & Onderwijs)  

 Relatiegeschenken/promotie artikelen laten maken; 

 Gerichte deelname aan beurzen en events; 

 Actief communiceren over mijlpalen en successen  

Uit een recent Benchmarktonderzoek Bedrijventerreinen van adviesbureau Stec waaraan maar 

liefst 170 Nederlandse gemeenten hebben deelgenomen, is gebleken (zie bijlage 3), dat we op 

alle onderdelen beter presteren dan het marktgemiddelde. De maatregelen die we het afgelopen 

jaar hebben doorgevoerd, werpen hun vruchten af. Voortzetting van de ingezette lijn is van 

belang. 

 

Status: deels in uitvoering / deels gereed 

Rol gemeente: regisserend 

 

 

4.2.5 We hebben op West-Achterhoek niveau een Economische Uitvoeringsagenda opgesteld en 

pakken de uitvoering gezamenlijk op 

Om de economische structuur in de West-Achterhoek te versterken en daarmee de verkoop van 

bedrijfskavels binnen de West-Achterhoek een impuls te geven, wordt in de Economische 

Uitvoeringsagenda West-Achterhoek (document reeds in uw bezit) een 8-tal maatregelen 

aanbevolen. De stuurgroep West-Achterhoek heeft besloten om voor wat betreft de kavelverkoop 

de volgende twee punten op te pakken:  
 Aanbeveling 1: Blijf als regio economisch intensief samenwerken.  Hierin zit ook het onderdeel 

van het één-loket accountmanagement bedrijventerreinen WA. 

 Aanbeveling 2: Inventariseer en herprofileer de werklocaties in West Achterhoek; 

Afhankelijk van de uitwerking van beide aanbevelingen vindt besluitvorming plaats over het al 

dan niet doorvoeren van de voorgestelde maatregelen. 

 

Status:  in uitvoering 

Rol gemeente: participerend 

 

 

4.2.6 Om de leefbaarheid en economische vitaliteit te borgen, blijven we op lokaal- en regionaal niveau 

inzetten op een aantrekkelijke woon- en leefomgeving 

In de reactie van VIV/IBOIJ wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het borgen van de 

leefbaarheid in onze omgeving. Misschien op het eerste oog minder voor de hand liggend dat 

deze oproep vanuit het bedrijfsleven wordt gedaan, maar als we zien dat het steeds lastiger wordt 

om personeel vast te houden en nieuw passend personeel te werven, is een aantrekkelijke woon-

, en leefomgeving voor ondernemers een essentiële randvoorwaarde om te voorzien in de factor 

arbeid. Naast een passend woonaanbod, gaat het hierbij om goede en toegankelijke 

voorzieningen  op het gebied van zorg,  onderwijs, winkelaanbod, sociaal- culturele 

voorzieningen, een rijk verenigingsleven, een openbare ruimte die goed onderhouden is, een 

goede fysieke en digitale bereikbaarheid en een aantrekkelijk buitengebied met volop 

recreatiemogelijkheden.  
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De afgelopen tien jaar is er in onze gemeente zowel door publieke als private partijen fors 

geïnvesteerd in tal van voorzieningen, dorpsplannen en infrastructurele werken. Op regionale 

schaal (zo ook in onze gemeente) vindt er momenteel een Woonwensen & Leefbaarheid-

onderzoek plaats hetgeen de opmaat vormt voor een gemeentelijke Woonvisie die eind dit jaar 

aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden. Binnen de bredere afwegingen die er op 

gemeenteniveau moeten worden gemaakt, is het vanuit economisch belang essentieel om 

gewicht toe te kennen aan een adequaat woonaanbod en de instandhouding van een 

aantrekkelijk voorzieningenniveau zowel op lokaal als regionaal niveau. Voor wat betreft dit 

laatste kan worden gesteld, dat bijvoorbeeld de beoogde ontwikkellocatie van het Slingeland 

ziekenhuis nabij onze gemeentegrens voor ons een ontwikkeling is die support verdient.  

 

Status:  in uitvoering / blijvende opgave 

Rol gemeente: deels initiërend en regisserend / deels faciliterend 

 

 

4.2.7 We zetten in op een compleet/complementair Economisch Ecosysteem 

“Entrepreneurial ecosystems” vormen een nieuwe benadering voor regionaal-economische groei. 

Het concept gaat uit van een integrale benadering van het regionale ondernemings-klimaat als 

een samenhangend geheel van resources (kapitaal, personeel, kennis, advies), cultuur en 

leiderschap die spelers met elkaar verbinden en onderling vertrouwen bevorderen. Dit door sterke 

economische clustervorming met een brede samenstelling van samenhangende bedrijven die 

verbonden zijn met aangrenzende regio’s. Hiertoe werken we samen met buurgemeenten/regio’s, 

bedrijven, onderwijs en maatschappelijke organisaties en sluiten we aan bij de inzet die de 

Regiegroep Smart Industry verricht (zie bijlage 4).  

Dit doen we door start-ups waar mogelijk te faciliteren in de oprichting, maar meer nog door onze 

bestaande goed functionerende bedrijven volop ontwikkelruimte te bieden. Dit omdat we zien dat 

het vooral succesvolle bestaande bedrijven zijn die gestaag groeien, of waar nieuwe innovatieve 

bedrijven uit voortkomen. Voordeel is ook dat zij lokaal/regionaal zijn gebonden. 

Op basis hiervan ontstaat duidelijkheid op welke randvoorwaarden we aanvullend moeten 

inzetten en ontstaat ook een helder doelgroep profiel. 

 

Status:  in uitvoering / blijvende opgave  

Rol gemeente: regisserend / faciliterend 

Toelichting: We schakelen een extern bureau in om onze lokale uitgangssituatie in beeld te 

brengen en vervolgens aanbevelingen te doen over invulling van ontbrekende 

elementen in het lokale “Economisch Ecosysteem”. 
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4.2.8 We zetten in op versterking van de innovatiekracht, maar ook op het behoud van ambacht en 

vakmanschap 

Onze inzet is erop gericht om nu en in de toekomst een economisch en innovatief florerende regio 

te zijn. Deze uitgangspunten van de gemeentelijke economische agenda sluiten één op één met 

de regionale focus op Smart Werken en het daarbij horende Masterplan SmartHub Achterhoek. 

In de Innovatieagenda Oude IJsselstreek (zie Bijlage 5) wordt genoemd, dat de gemeente Oude 

IJsselstreek, ondermeer door deel te nemen aan de Innovatiehub Achterhoek, de opzet van het 

Netwerkbureau Bocholt - Oude IJsselstreek en kennisinbreng t.b.v. het Leonardo Da Vinci Project 

en de Kinderuniversiteit, invulling geeft aan de Innovatieagenda en daarmee aan het versterken 

van de economie in zowel de Achterhoek als onze gemeente.  

Met het project Smart Technical Education wordt een infrastructuur opgezet en uitgebouwd 

waardoor de technische VMBO opleidingen in de regio gewaarborgd blijven. De Smaakacademie 

zet samen met het AOC in op kennisontwikkeling en het behoud van het vakmanschap in de 

Foodsector. Het Graafschap College biedt een breed palet aan MBO-opleidingen. Ze is 

voortdurend met het Rijk in gesprek over een passend onderwijsaanbod en versnelde accreditatie 

van nieuwe opleidingen. Niet alleen het innovatieve deel, maar ook het ambachtelijke deel van 

de maakindustrie wordt hiermee gefaciliteerd.   

 

Status:  in uitvoering 

Rol gemeente:  participerend / faciliterend 

 

  

4.2.9 We zetten in op een goed functionerende arbeidsmarkt waarin vraag en aanbod zo goed mogelijk 

op elkaar aansluiten 

Voor de economische vitaliteit van onze regio, is het van groot belang, dat werkzoekenden weer 

een baan vinden en dat bedrijven kunnen beschikken over voldoende goed opgeleid en 

gemotiveerd personeel. Dit is in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt geen eenvoudige 

opgave. Om stagnatie van economische ontwikkeling ten gevolge van personeelskrapte te 

voorkomen en bij te dragen aan de overgang van mensen in een (langdurige) uitkeringssituatie 

naar deelname aan het arbeidsproces, verdient het aanbeveling om samen met ondernemers en 

uitvoeringsorganisaties een pact te sluiten waarin is vastgelegd welke extra bijdragen we 

gezamenlijk leveren om de toenemende spanningen binnen de arbeidsmarkt het hoofd te bieden 

(zie Human Capital-agenda bijlage 6). Dit in aanvulling op maatregelen die we op lokaal en 

regionaal niveau al uitvoeren. 

 

Status:  deels in voorbereiding / grotendeels in uitvoering  

Rol gemeente: deels initiërend / deel faciliterend 

 

 

4.2.10 Het basis- en voortgezet onderwijs is toekomstbestendig en blijft kwalitatief op niveau 

De mogelijkheid over de grens te werken wordt bevorderd door een doorlopende leerlijn Duitse 

taal in het onderwijs (BO, VO, MBO en PABO). Initiatieven zoals het Techniekpact, de Week van 

de Techniek met als belangrijkste onderdelen de bedrijfsbezoeken van basisschoolleerlingen, 

Bètadag waarop HAVO/VWO leerlingen kennismaken met opleidingen en bedrijven in de Bèta 

techniek, dragen eraan bij dat jongeren een goed beeld krijgen wat de technische sector allemaal 

te bieden heeft. Het project Smart Technical Education is opgezet met het doel om technische 

VMBO opleidingen in de regio te waarborgen. Anton Tijdink Techniekopleidingen te Terborg 

wordt uitgebreid en door de raad is een principebesluit genomen over het toekomstbestendig 

maken van VO-school Almende College in Silvolde. 

 

Status:  in uitvoering  

Rol gemeente: faciliterend / participerend 
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4.2.11 We zetten zowel op lokaal- als regionaal niveau in op verduurzaming van de economie 

De opgave is om in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) 

met 50% is terug te brengen en dat in 2050 de Nederlandse economie 100% circulair is. De 

oproep is aan alle partijen om hieraan bij te dragen door technische, sociale en economische 

innovaties mogelijk te maken. Deze opgave biedt kansen voor nieuwe bedrijven met extra banen 

vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Wij als gemeente spelen hierop in door: 

 Zelf als gemeente, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten en organisaties in 

de regio, aanbesteden en inkopen te doen via de circulaire principes; 

 Cultuuromslag versterken door enkele aansprekende voorbeelden van circulair slopen en 

bouwen te realiseren, zoals het Almende college; 

 Kennis over ‘van lineair naar circulair’ delen met bedrijven in de gemeente en andere 

partners in de regio; 

 Via stageopdrachten via de Innovatiehub kennis opbouwen en bewustzijn creëren rondom 

circulaire economie en waar mogelijk jonge talenten inzetten voor innovatie. 

 

Status:  in voorbereiding / uitvoering 

Rol gemeente: lnitiërend / participerend / faciliterend 

 

 

4.2.12 We zetten in op een goede bereikbaarheid (fysiek en digitaal) van inwoners en bedrijven 

Momenteel worden maatregelen uitgevoerd om de doorstroming op de N18 te verbeteren. De 

bereikbaarheid van en naar Twente wordt hierdoor verbeterd. Emmerich (Dld.) is recentelijk een 

belangrijke halteplaats geworden in een snelle verbinding Ruhrgebied-Arnhem-Randstad. Een 

interessante ontwikkeling voor forensen uit de West-Achterhoek Daarnaast wordt de komende 

jaren gewerkt aan maatregelen om de spoorverbinding vanuit Arnhem tot aan Doetinchem te 

verdubbelen. Conform in de Economische Uitvoeringsagenda West-Achterhoek aanbevolen,  

zetten de West-Achterhoek gemeenten in op het verbeteren van de wegverbinding  Stadt 

Emmerich, ’s Heerenberg, Doetinchem, Zutphen. Tenslotte zetten de West-Achterhoek 

gemeenten in op het geschikt maken van Langere Zware Vrachtauto combinaties (LZV)  voor 

genoemde verbinding.  

Naast een goede fysieke bereikbaarheid, is een goede digitale bereikbaarheid evenzeer van 

belang. Onlangs is met CIF overeenstemming bereikt over de aanleg van glasvezel in het 

buitengebied van onze gemeente. Dit onder voorbehoud van voldoende deelname.  

 

Status:  in uitvoering 

Rol gemeente: faciliterend/participerend 

 

 

4.2.13 In aanvulling op het bovenstaande, zetten we op sectorniveau in op uitvoering van een breed 

pakket aan maatregelen  

In bijlage 8 (‘Ontwikkelingen en maatregelen op sectorniveau’) hebben we tal van maatregelen 

beschreven die een impuls geven aan de economische vitaliteit van vier belangrijke sectoren. Dat 

zijn: landbouwsector, vrijetijdseconomie-sector, detailhandel en logistiek. De meeste 

maatregelen zijn in uitvoering. Aanbevelingen voor maatregelen die nog niet in uitvoering zijn, 

worden de komende jaren opgepakt. 

 

Status:  in uitvoering 

Rol gemeente: faciliterend / initiërend 
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4.3 Inzet van (financiële)middelen 

 

Onderstaande tabel geeft een (niet-uitputtend overzicht van de besteding van de economische 

impulsgelden van € 50.000,- per jaar en enkele relevante (investerings-)kredieten. 

 

 

 

4.4 Optimaal ingericht Team Economie 

Een voortvarende uitvoering van de Economische Beleidsvisie Oude IJsselstreek vraagt van ons, dat 

er sprake is van een toegepast takenpakket, efficiënte bedrijfsprocessen, een brede en  

gebruiksvriendelijke informatie-huishouding, in- en extern draagvlak (korte lijnen binnen en naar buiten) 

en een  taakgerichte organisatie en rolverdeling binnen het Team Economie. Dit om onze 

dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.  

Momenteel onderzoeken we op welke wijze taken en verantwoordelijkheden op het gebied van 

economische beleidsontwikkeling, beleidsondersteuning, beleidsrealisatie, bedrijfscontacten en 

kavelverkoopaccounts, zodanig binnen het Team Economie georganiseerd kan worden, dat taken 

professioneel en voortvarend worden uitgevoerd. Uitgangspunt is, dat  één en ander in de 2e helft van 

2017 haar beslag krijgt. Een deel van deze uitgangspunten hebben we overigens al gerealiseerd via de 

Rode Loper Aanpak. 

  



 21 

 

5 Conclusies en aanbevelingen 

 

5.1 Inleiding 

In aanvulling op de beantwoording van de raadsmoties “Werkgelegenheid” van november 2015 en 

“Vestigingsklimaat Bedrijven” juli 2016,  hebben we u toegezegd om een gemeentelijke Economische 

beleidsvisie, alsmede een “Rode loper aanpak” (Bijlage 1), Marketing & Acquisitieplan 

Bedrijventerreinen (Bijlage 2), en een “Innovatieagenda” (Bijlage 5) op te stellen.  

5.2 Conclusies 

Het afgelopen jaar is hard gewerkt, om het verkoopproces van bedrijfskavels te structuren en te  

professionaliseren. Het Marketing & Acquisitieplan Bedrijventerreinen en  de “Rode loper aanpak” 

vormen hiertoe de basis. Uit de  benchmark Bedrijventerreinen, waaraan maar liefst 170 Nederlandse 

gemeenten hebben deelgenomen, blijkt dat onze gemeente op alle onderdelen bovengemiddeld goed 

scoort. We kunnen stellen dat we thans zowel het proces als de uitvoering van de verkoop van 

bedrijfskavels goed op orde hebben. Het aantal bedrijventerreinenaccounts is sterk toegenomen. Vooral 

op Hofskamp-Oost fase II in Varsseveld heeft dit geresulteerd in een fors aantal optie- en 

verkoopcontracten. Indien deze tendens doorzet, dan zijn we in Varsseveld binnen afzienbare tijd 

“uitverkocht”. 

Ook rond het thema Werkgelegenheid is het beeld totaal gekanteld. Waar de raad eerder sprak over 

een “onaanvaardbaar hoog werkeloosheidspercentage” in onze gemeente (6.5% in 2015), zien we dat 

we nu met een werkeloosheidspercentage van 3.7% nipt onder het regionaal gemiddelde van 3.8% en 

ruim onder het landelijk gemiddelde van 4.1% zitten (UWV-cijfers per juli 2017). Grootste opgave op dit 

moment is de krapte op de arbeidsmarkt die vooral in de maakindustrie, ICT-dienstverlening, de 

zorgsector en de bouwsector een remmende factor is voor verdere economische groei. Om de kansen 

die de arbeidsmarkt op dit moment biedt te verzilveren is Laborijn gestart met de Werkacademie. De 

kern van de aanpak is dat werkzoekenden door middel van een combinatie van werken en leren, worden 

ontwikkeld en bemiddeld naar werk. Het werkgeversservicepunt is nauw betrokken en kan daardoor 

bedrijven helpen met het vinden van de juiste medewerker.  

De opgaven waar we voor staan zijn groot en complex. Met name onvoldoende en onvoldoende 

kwalitatief arbeidspotentieel verslechtert de concurrentiepositie van ons bedrijfsleven en daarmee ook 

de economische vitaliteit en aantrekkingskracht van onze regio. Met een focus op de thema’s “Wonen, 

Werken en Bereikbaarheid” werken de Regio Achterhoek/Stuurgroep Achterhoek 2020 (de 3 O’s) 

intensief samen aan deze opgave. De ‘Uitvoeringsagenda 2.0 Achterhoek 2020’ vormt de basis voor 

provinciale Gebiedsopgave Achterhoek en andere subsidieprogramma’s.  

Onze inzet op regionaal niveau is vooral gericht op het bieden van een goede kennis- en 

innovatiestructuur (Smart Werken) die nodig is om de mogelijkheden te benutten die technologische 

ontwikkelingen ons bieden. Innovatie wordt hierbij gezien als een drie-eenheid van technologische 

innovatie, sociale innovatie (Human capital-agenda) en innovatie van business-modellen (Circulaire 

Economie). Om stagnatie van economische ontwikkeling ten gevolge van personeelskrapte te 

voorkomen en bij te dragen aan de overgang van mensen in een (langdurige)uitkeringssituatie naar 

deelname aan het arbeidsproces, willen we samen met ondernemers en uitvoeringsorganisaties de 

mogelijkheid onderzoeken om een pact te sluiten waarin is vastgelegd welke extra bijdragen we leveren 

om de toenemende spanningen binnen de arbeidsmarkt het hoofd te bieden.  
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Op lokaal niveau is het van belang om een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving te bieden. 

Naast een passend woonaanbod, gaat het hierbij om goede en toegankelijke voorzieningen  op het 

gebied van zorg, onderwijs, winkelaanbod, sociaal culturele voorzieningen, openbare ruimte die goed 

onderhouden is, goede bereikbaarheid en een aantrekkelijk buitengebied met volop recreatie-

mogelijkheden. Dit zijn onderwerpen waar we concreet op gemeenteniveau keuzes kunnen maken. Van 

belang hierbij is om Werk- en inkomen centraal te stellen en meerwaarde te creëren door de samenhang 

te zien en (beleids)themaoverstijgende cross-overs te maken. De voorliggende Economische 

Beleidsagenda met onderliggende stukken geeft een overzicht van wie we zijn, wat er speelt, wat we al 

doen en wat er verder nog nodig is om te komen tot een duurzaam vitale en leefbare gemeente en regio. 

5.3 Aanbevelingen 

Met betrekking tot de manier waarop bestaande werkgelegenheid behouden kan blijven en nieuwe 

werkgelegenheid kan worden gerealiseerd, hebben we in hoofdstuk 4 enkele randvoorwaarden 

voorgesteld, die we hier als aanbevelingen willen positioneren: 

1. Lange termijn visie op Economische versterking aan de hand van de actiepunten 1 t/m 13; 

2. Uitwerking/vertaling van de concrete acties en plannen de hand van de punten 4.2.1 t/m 4.2.13; 

3. Inzet van financiële middelen; 

4. Een optimaal ingericht Team Economie. 

 

5.4 Monitoren en feedback 

 

Met deze beleidsagenda wensen we veranderingen te initiëren. Veranderen is een proces waarbij het 

van cruciaal belang is om te blijven toetsen of de gekozen aanpak tot de gewenste uitkomsten leidt. 

Door te monitoren en feedback (op gestructureerde wijze via prestatie-indicatoren en kengetallen)) te 

verzamelen houden een 'vinger aan de pols' van het veranderingsproces. Monitoren en feedback van 

betrokkenen maakt zowel zichtbaar wat goed gaat als wat niet goed gaat. Dit maakt het vieren van 

behaalde successen mogelijk, maar ook het doen van aanpassingen bij minder goede resultaten. 

 

5.5  Informatie en communicatie 

Wij hebben de Economische Beleidsvisie Oude IJsselstreek met onderliggende stukken in onze 

collegevergadering van 24-10-2017 vastgesteld en hanteren deze als richtsnoer bij de uitvoering van 

gemeentelijke taken. De stukken zenden wij u ter informatie toe. Mocht u prijs stellen op een nadere 

toelichting, dan zijn wij graag bereid om één en ander in een nader te bepalen context voor onze 

rekening te nemen.  
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Bijlagen in het bijlagenboek 
 

 

 

Bijlage 1 Notitie “Rode Loper Aanpak” 

Bijlage 2 Marketing en Acquisitieplan Bedrijventerreinen Oude IJsselstreek 

Bijlage 3 Benchmarktonderzoek Bedrijventerreinen Stec 

Bijlage 4 Presentatie van onderzoek naar Economisch Ecosysteem Achterhoek 

Bijlage 5 Innovatieagenda Oude IJsselstreek 2017 

Bijlage 6 Human Capital-agenda 

Bijlage 7 Notitie “Van lineair naar circulair denken en doen. augustus 2017” 

Bijlage 8 Notitie “Ontwikkelingen en maatregelen op sectorniveau” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


