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1 Aanleiding en achtergrond 
 

1.1 Context  
De samenleving verandert de laatste jaren snel en daardoor ook de rol van de lokale overheid. Er 
worden andere eisen gesteld aan de gemeente en er worden andere vaardigheden en 
competenties van de medewerkers verwacht. De gemeente werkt niet meer voor de samenleving 
maar met de samenleving. De gemeente Elburg wil hier actief op inspelen en staat open voor 
dialoog en nieuwe ontwikkelingen. Vanuit deze achtergrond geeft de gemeente ook het 
economisch beleid vorm, ondernemers en bedrijfsleven komen met initiatieven en de gemeente 
faciliteert en stimuleert dit waar mogelijk. Deze economische uitvoeringsagenda is ook op dit 
principe gebaseerd.  

 

1.2 Economische ontwikkeling 
De economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid in Elburg kennen traditioneel een stabiele 
basis door de aanwezigheid van veel MKB- en familiebedrijven. De werkgelegenheid is in Elburg de 
afgelopen jaren gegroeid. Ultimo 2018 zijn er 9.570 banen in de gemeente Elburg bij 1820 
bedrijven (totaal inschrijvingen KvK). Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en 
met 64 jaar bedraagt 662,9. Dit is een toename met 21,4% sinds 2001.1 In onderstaande tabel 
staat de gemiddelde ontwikkeling (percentage) van het aantal banen per jaar sinds 2009.  
 

 
Figuur 1: Werkgelegenheidsontwikkeling 2009-2018 Elburg en Gelderland. 

 
De bouwnijverheid, detailhandel, gezondheidszorg en openbaar bestuur zijn de sectoren met de 
meeste werkgelegenheid. De gezondheidszorg en detailhandel zijn opvallende stijgers (+14% meer 
banen in 2018 t.o.v. 2017). Landbouw is al enkele jaren aan het afnemen. Er zijn ook nog kansen 
voor groei onder andere voor de vrijetijdseconomie, de industrie, gezondheidszorg en zakelijke 
dienstverlening. Het gemiddelde werkloosheidspercentage ligt met 3,1% lager dan het gemiddelde 
in de provincie Gelderland (3,6%) en Nederland (3,9%). Dat is al jaren het geval. In deze regio is dat 
echter niet vanzelfsprekend. Door onder andere demografische ontwikkelingen, automatisering en 
de opkomst van e-commerce is de economische structuur ook kwetsbaar. Met name de verwachte 

                                                 
1 Bron: CBS, LISA werkgelegenheidsregister, tabel uit PWE Gelderland 2018 
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afname van de beroepsbevolking (landelijke trend) en mogelijke mismatch tussen vraag en 
aanbod is een bedreiging voor de economie. 
 
 

 
Figuur 2. Gemiddelde werkloosheidspercentage, bron CBS.  

 

1.3 Onderwijs en arbeidsmarkt  
Anno 2019 is er sprake van een grote vraag naar personeel en is de werkgelegenheid goed. Maar 
het is niet vanzelfsprekend dat dit zo blijft. Vanwege de snelle veranderingen en automatisering 
zijn bepaalde beroepsgroepen vooral administratieve en uitvoerende beroepen kwetsbaar. De 
gemeente wil graag tijdig inspelen op deze veranderingen en zo de kwetsbaarheid van mensen en 
werkgevers verkleinen. Dit kan door het stimuleren van “een leven lang leren” en door niet te 
kiezen voor korte termijn oplossingen (snel even een cursus) maar een gedegen lange termijn 
keuze qua opleiding en benodigde competenties. Onderwijsinstellingen bieden deze opleidingen, 
het is aan bedrijven om daar ook zoveel mogelijk gebruik van te maken. Technologische 
ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving vragen om vernieuwende ondernemers en 
medewerkers met andere expertises. Er is meer gezamenlijke actie nodig om ondernemers, 
werkenden en studenten innovatief, wendbaar en weerbaar te maken en te houden. We willen dit 
samen met de regio Zwolle via onder andere de Human Capital Agenda aanpakken.  
 

1.4 Centrale visie    
Werk is van essentieel belang voor mensen. Werk geeft structuur aan het leven van mensen, zorgt 
voor financiële onafhankelijkheid en voor zelfredzaamheid. Om zoveel mogelijk mensen aan het 
werk te helpen en te houden, willen we de plaatselijke economie stimuleren en een positief 
vestigingsklimaat voor bedrijven bevorderen. We willen lokale ondernemers optimaal 
ondersteunen en ruimte geven2. Zij dragen bij aan de economische ontwikkeling en 
werkgelegenheid in de gemeente en de regio. Een gunstig ondernemersklimaat draagt bij aan de 
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de gemeente.   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Conform collegeprogramma 2018-2022 
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2. Economische uitvoeringsagenda   
 

2.1 Doel van de agenda 
In lijn met de centrale visie die hierboven is beschreven zijn in de begroting en het 
collegeprogramma diverse thema’s en actiepunten benoemd onder het programma economie. Dit 
zijn strategische thema’s die in dit uitvoeringsprogramma nader uitgewerkt worden. De 
uitvoeringsagenda heeft betrekking op een periode drie jaar. In 2023 of indien gewenst eerder 
voeren we een evaluatie uit van deze agenda.  
Hoewel er op sommige punten een overlap is met het toeristisch-recreatieve beleid gaat deze 
uitvoeringsagenda niet in op het thema vrijetijdseconomie. Deze sector is vrij specifiek waarop 
gericht beleid wordt gevoerd vanuit o.a. het programma 5 vrijetijdseconomie uit de 
programmabegroting. 
 

2.2 Regionale samenwerking    
De economie houdt niet op bij de gemeentegrenzen. De gemiddelde woon-werk afstand is de 
afgelopen jaren steeds verder opgelopen waardoor er sprake is van een grote in- en uitgaande 
pendel.  Als het gaat om economie en werkgelegenheid spreken we per definitie van een regionaal 
vraagstuk. Veel thema’s worden dan ook in regionaal verband opgepakt. Elburg is enerzijds gericht 
op de Noord-Veluwe (bestuurlijk, lokale verbanden, familiebedrijven, verenigingsleven). 
Anderzijds maakt Elburg economisch en geografisch gezien deel uit van de regio Zwolle (Zwolle als 
‘daily urban system’3) . Beide regio’s zijn bestuurlijk op verschillende manieren georganiseerd, 
maar wij vinden het belangrijk om de vraagstukken vanuit de inhoud te benaderen en gaan uit van 
grensoverschrijdend denken. Voor ieder onderwerp kiezen we de partners die daar het beste bij 
passen en het meest aansluiten bij onze visie en doelen.  
 

Regio Zwolle  
Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in de regio Zwolle (21 gemeenten, drie 
provincies) stelden samen met de omgeving een geactualiseerde economische agenda op voor de 
Regio Zwolle (2018 – 2022). Deze agenda kent vijf opgaven met economie als kern. De andere vier 
opgaven zijn menselijk kapitaal, bereikbaarheid, leefomgeving en energie. Elburg onderschrijft 
deze agenda en neemt actief deel aan het netwerk van regio Zwolle.  

               

                                                 
3 “Kracht van Oost” een economisch geografische analyse, januari 2017 (Regioplan et al)  
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Samenwerking Noord-Veluwe (economie) 
De gemeenten Ermelo, Putten, Nunspeet en Elburg hebben begin 2019 verkend of er een 
gezamenlijke sociaal-economische visie in SNV-verband moet worden opgesteld. Hier bleek te 
weinig draagvlak voor te zijn mede omdat een deel van de SNV-gemeenten waaronder Elburg deze 
onderwerpen grotendeels in regio Zwolle verband oppakken. De SNV-samenwerking stopt per 
2020. Wel zal er op onderdelen of projectbasis worden samen gewerkt in de regio Noord-Veluwe.  
 
Voor het onderwerp duurzaamheid is er met alle SNV-gemeenten een regionaal werkplan 
duurzaamheid vastgesteld. In dat werkplan staan ook activiteiten voor ondernemers. Deze 
activiteiten sluiten 1 op 1 aan bij het thema duurzaamheid in deze uitvoeringsagenda.  

 

2.3 Verbinding tussen gemeente en regio’s 
Inhoudelijk liggen er de nodige verbindingen op de economische thema’s die vanuit de regio 
Zwolle en in soms in de Noord-Veluwe worden opgepakt. Er zijn volop kansen voor de regio door 
effectief in te spelen op economische trends. Zo zijn de opkomst van de slimme maakindustrie, 
toenemende aandacht voor circulaire productieketens, innovatie en vernieuwend 
ondernemerschap, diverse verkeerstrajecten (o.a. A28) en de ontwikkeling van Lelystad Airport 
van invloed op de regio. Dit vraagt ook om nog meer te investeren in menselijk kapitaal en 
regionale samenwerking. Belangrijke randvoorwaarde is dat de inzet en middelen elkaar 
versterken en dat er geen overbodige of dubbele trajecten lopen in de verschillende regio’s.  
 

2.4 Lokaal beleidskader (begroting en collegeprogramma)   
De volgende algemene economische doelen zijn benoemd in de begroting 2018-2021: 
 

                             
 
In het collegeprogramma 2018-2022 zijn deze doelen integraal verwerkt en zijn de volgende 
activiteiten opgenomen:   

• Eén aanspreekpunt of casemanager ‘vergunningverlening’ voor bedrijven aanstellen.   

• In samenspraak met het bedrijfsleven (BKE) continueren van het beleid om mensen aan 
het werk te helpen (Human Capital Agenda).   

• Economische kansen Lelystad Airport onderzoeken in regio Zwolle verband  

• Invulling geven aan agenda Vitaal Platteland. Meer ruimte voor de vestiging van kleine 
bedrijfjes in bestaande of voormalige agrarische bedrijven.   

• Uitgifte kavels Fase II van bedrijventerrein Broeklanden.   

• Mogelijkheden bekijken voor meer bedrijvigheid rondom de afrit A28 en het NS-station. 

• Afronden discussie van het project 3e fase winkelcentrum ’t Harde. 

• Digitaal loket uitbouwen.  

✓ Behoud van de agrariër als zelfstandig 
ondernemer  

✓ Plaatselijke economie stimuleren 
✓ Meer arbeidsplaatsen in alle arbeidssectoren   
✓ Meer huisgebonden ondernemerschap  
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• Bedrijfsbezoeken afleggen.  

 

2.5 Mening van de ondernemers (MKB Onderzoek)  
Elke twee jaar voert MKB-Nederland het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van 
Nederland uit4. Met een online enquête onder ondernemers worden per gemeente de scores op 
vier pijlers bepaald. Aan de hand hiervan wordt de ranglijst opgesteld van de MKB-vriendelijkste 
gemeente van Nederland. De gemeente Elburg staat op plaats 49 van de provinciale ranglijst. 
 
Slechts 56 ondernemers in Elburg hebben de vragenlijst, inclusief de extra vragen van de 
gemeente Elburg, ingevuld via de link van de gemeente en 7 ondernemers hebben de 
basisvragenlijst ingevuld via de algemene link van MKB-Nederland. In totaal hebben hiermee 63 
ondernemers aan het onderzoek meegewerkt. Het responspercentage ligt hiermee op 7,3%. Het 
grootste deel van de respondenten komt uit de sector detailhandel. Er zijn 1820 bedrijven in 
Elburg. 
 
Ondernemers zien als sterk punt dat de gemeente goed bereikbaar is en snel reageert op vragen. 
Een verbeterpunt is volgens de ondernemers de doortastendheid van de gemeente. Volgens de 
ondernemers duurt het nemen van beslissingen lang en blijft de gemeente vaak vasthouden aan 
regels. Er blijken veel ondernemers te zijn die niet op de hoogte zijn van de gemeentelijke 
dienstverlening. Bijvoorbeeld: van de ondervraagden is slechts 15% op de hoogte van het feit dat 
wij een accountmanager voor bedrijven hebben. Ondernemers zijn ook van mening dat de 
gemeente Elburg meer kan doen aan de afstemming en het overleg tussen ondernemers en 
gemeente. Daarnaast zien ondernemers graag dat de gemeente doortastend is, kijkt naar 
mogelijkheden in plaats van regels en begrip heeft voor de ondernemers. De aanbevelingen uit het 
rapport zijn vertaald naar diverse acties in deze notitie.  
 

2.6 Ondernemersontbijt  
Op 16 mei 2019 heeft de gemeente een ondernemersontbijt georganiseerd in MFC ’t Harde. Alle 
bij de Kamer van Koophandel ingeschreven ondernemers in de gemeente hebben daarvoor een 
uitnodiging ontvangen. Er waren ca. 35 
ondernemers aanwezig inclusief 
vertegenwoordigers van de BKE, ’t Harde 
onderneemt en de winkeliers uit Doornspijk. Het 
doel van de bijeenkomst was tweeledig. Enerzijds 
om ondernemers te informeren over alle 
regelingen, subsidies en vormen van 
dienstverlening die vanuit de regio en de 
gemeente worden aangeboden. Er waren ook 
vertegenwoordigers van Kennispoort en MKB 
aanwezig. Het tweede deel van de bijeenkomst is 
gebruikt om input op te halen voor deze notitie.  
 
 
 
We hebben de aanwezige ondernemers een aantal vragen en stellingen voorgelegd. Dit heeft een 
goede interactieve sessie opgeleverd.  

                                                 
4 Rapportage MKB-vriendelijkste gemeente Elburg, Lexnova 2018 
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De reacties op deze bijeenkomst waren positief, en ondernemers vonden het belangrijk dat de 
gemeente regelmatig dit soort bijeenkomsten organiseert. Op de vraag wat de gemeente het 
beste kan doen om bedrijven te helpen scoort meedenken en samenwerken het hoogste. Dit geeft 
duidelijk aan: ondernemers willen graag een aanspreekpunt, makkelijk contact leggen en dat de 
gemeente met ze meedenkt. Wat ons betreft ligt daar dan ook de nadruk op in het beleid. 
 

 
Figuur Wordcloud gemaakt met antwoorden op de vraag “Waar denkt u aan bij de economie in Elburg?” gemaakt 
door de 45 deelnemers aan het ondernemersontbijt, mei 2019 
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3. Van visie naar uitvoering  
 

3.1 Waar staan wij voor? 
De ondernemers in Elburg hebben duidelijk behoefte aan een benaderbare, constructieve 
opstelling van de gemeente als het om ondernemerschap gaat. Vanuit de publieke en wettelijke 
taken die de gemeente uitvoert is het niet altijd mogelijk iedereen blij te maken. Maar de 
gemeente hanteert altijd de volgende uitgangspunten:  

• Zowel ambtelijk als bestuurlijk hebben wij een positieve grondhouding (ja, mits…). 

• We hebben een toegankelijke accountmanager voor bedrijven die snel reageert op vragen 
en kwesties die ondernemers bezighouden.  

• Wij vertalen ontwikkelingen (waaronder wensen van het bedrijfsleven, technologische 
ontwikkelingen, trends op de arbeidsmarkt) naar acties of beleidsmatige oplossingen.  

• Duurzaamheid is voor ons een randvoorwaarde. De circulaire economie en de 
energietransitie zien we als een kans om werkgelegenheid mee te creëren.   

 
 
Naast het bestuurlijke overleg met de ondernemersverenigingen zou het mooi 
zijn als er ondernemers te vinden zijn die willen meedenken in een soort 
“denktank”. Een onafhankelijke club van 4-6 ondernemers die de gemeente 
gevraagd en ongevraagd adviseren over het ondernemersklimaat in de 
gemeente en de regio. 
 

 

3.2 Ambities (wat willen we bereiken?) 
Wij hebben (in lijn met het coalitieakkoord en de begroting) de volgende ambities die we samen 
met het bedrijfsleven en het onderwijs willen realiseren.  
 

• Groei van de (lokale) werkgelegenheid. 

• Voldoende ruimte voor ontwikkeling (werklocaties).  

• Actieve informatievoorziening ten behoeve van startende ondernemers.  

• Faciliteren van bestaande ondernemers.   

• Goed ondernemersklimaat (een hogere beoordeling bij het volgende onderzoek).   

• Laagdrempelig maken om te kunnen ondernemen (deregulering).  

• Verbeteren van de (online) informatievoorziening, vraag gestuurd verbeteren van de 
digitale bereikbaarheid en dienstverlening.  

• Versterken en benutten van de (regionale) samenwerking op het gebied van lobby, 
acquisitie, subsidieverwerving en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. 

• Vitale en toekomstbestendige winkelgebieden en bedrijventerreinen. 

• Vergroten van de betrokkenheid van ondernemers, bij voorkeur in georganiseerd verband. 

• Een goede balans op de arbeidsmarkt in vraag en aanbod, en een wendbare 
beroepsbevolking.  

 
De doelstellingen en ambities zijn vertaald in activiteiten en onderverdeeld in zes thema’s.  
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3.3 Thema’s  
De centrale visie (zie 1.3) en hierboven omschreven ambities vallen passen bij een zestal 
inhoudelijke thema’s waar we onze activiteiten aan koppelen. Dit zijn: 
 

 
 
 

3.4 Activiteiten (wat gaan we doen?)  
De activiteiten (zo concreet mogelijk) hebben we per thema inzichtelijk gemaakt inclusief partners, 
benodigde middelen en planning. Belangrijk is om te vermelden dat dit overzicht niet limitatief is, we 
werken immers vraaggericht. Mochten er nieuwe wensen zijn uit het bedrijfsleven dan faciliteren we die 
waar mogelijk (al dan niet in samenwerking met buurgemeenten of de regio Zwolle). Om volledig te zijn 
gaan we eerst in op de regionale activiteiten.  
 

Regionale samenwerking 

(economie) 

  

Activiteit  Omschrijving  Partners  
Deelname aan regio Zwolle en de 
Human Capital agenda. 

Op basis van de nieuwe agenda en koers van 

de regio Zwolle werken we op basis van 

“coalities van bereidwilligen” effectief aan de 

gezamenlijke opgaven met als centraal doel 

het versterken van de regionale economie.  

Regio Zwolle (20 
gemeenten, 3 
provincies) 

Ruimtelijk-economische 
uitvoeringsagenda 

Met de vijf Gelderse “regio Zwolle” gemeenten 
en de provincie willen we samen een 
ruimtelijk-economische agenda maken. Het 
gaat uitdrukkelijk niet om een visie maar het 
organiseren van uitvoeringskracht op basis van 
de regio Zwolle agenda.  

Oldebroek, Hattem, 
Heerde, Nunspeet, 
Provincie Gelderland  

 
 
 
 

Uitvoeringsagenda: 6 thema's

Circulaire 
economie 
& energie-
transitie

Arbeids-
markt

Dienst-
verlening

Bedrijven-
terreinen

Detail-
handel

Starters
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*Het onderwerp duurzaamheid en energietransitie is in SNV-verband uitgewerkt in het “Regionaal werkplan 
duurzaamheid 2019-2020”. De activiteiten die daarin zijn genoemd voor bedrijven/ondernemers sluiten aan bij de 
activiteiten in dit uitvoeringsprogramma.  

 
 

Arbeidsmarkt    

Activiteit  Omschrijving  Partners  
Human Capital agenda 
regio Zwolle  

In regio Zwolle verband is de Human Capital 
agenda gemaakt. Concreet komt er een fonds 
met als doel stimuleren ‘leven lang leren’ waar 
bedrijven beroep op kunnen doen. 

Regio Zwolle, BKE  

Ondersteuning techniek 
verbinder 

Driejarig plan voor behoud en instroom van 
technisch personeel. 

Platform Techniek Noordwest 
Veluwe 

Ondersteunen campagne 
HCA 

Voor de HCA is een campagne “upgrade jezelf” 
die we vanuit de gemeente actief 
ondersteunen.  

HCA projectbureau, regio Zwolle, 
ondernemersverenigingen.   

Aanpak inclusieve 
arbeidsmarkt  

Ontwikkeling van “leerlijnen” in de regio voor 
diverse sectoren, en deze mogelijk indienen 
voor de HCA. 

Factor Werk NV 

Werkgevers-benadering  Accountmanager werkgevers benadert en 
faciliteert bedrijven met als doel mensen met 
een afstand tot arbeidsmarkt aan het werk te 
helpen.  

Factor Werk NV 

Ondersteuning voor 
ondernemers 

Via een samenwerking met het IMK kunnen 
ondernemers in (financiële) problemen advies 
krijgen bij het loket van 155-help-een-bedrijf.  

IMK (instituut midden- en klein 
bedrijf 

 
  

Circulaire economie 
en energietransitie*  

  

Activiteit  Omschrijving  Partners  
Informatie-
bijeenkomsten 
energietransitie  

Om bedrijven te helpen bij de verduurzaming en aanvragen 
SDE subsidies worden informatiebijeenkomsten 
georganiseerd. 

IGEV 

Energieke regio  Aanpak rondom verduurzaming bedrijven.  BKE, Rabobank, VNO-
NCW. 

Platform en netwerk  IGEV heeft een belangrijke netwerkfunctie en fungeert als 
aanjager van duurzaamheidsmaatregelen.  

IGEV 
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Dienstverlening    
Activiteit  Omschrijving  Partners  
Periodiek bestuurlijk 
overleg met de 
ondernemers-
verenigingen.  

Er is periodiek afstemming met de 
ondernemersverenigingen (bestuurlijk). 
Daarnaast bezoekt de accountmanager 
regelmatig ondernemersverenigingen en 
bijeenkomsten.  

BKE, ondernemers- en 
winkeliersverenigingen.  
 

Afhandelen inkomende 
vragen/ verzoeken 

De accountmanager begeleidt en helpt 
ondernemers bij vraagstukken. Kan ook zijn 
bij vergunning proces. Actief doorverwijzen 
naar Kennispoort of Innovatiehuis.  

Ondernemers, Kennispoort of 
Innovatiehuis Diamant. 

Bedrijfsbezoeken met 
wethouder  

De accountmanager en de wethouder 
bezoeken periodiek bedrijven in Elburg.  

Bedrijven  

Informatievoorziening op 
website  

De website is vernieuwd. Het 
ondernemersgedeelte wordt steeds 
aangevuld en verbeterd.  

Intern gemeente 

Deregulering  Een quickscan voor het onderzoeken van 
nadere deregulering of verbetering 
processen 

Intern gemeente  

Aanstellen casemanager 
vergunningen voor 
bedrijven 

Werving is al gestart. Dit helpt bij aanvragen 
van ondernemers in goede banen leiden en 
meedenken bij mogelijkheden.   

Intern gemeente 

2 Jaarlijkse meet-up 
bedrijven Elburg  

Om ondernemers te enthousiasmeren en te 
informeren en de onderlinge banden te 
versterken willen we 2 jaarlijks een inspiratie 
netwerkbijeenkomst organiseren bij PEC 
Zwolle.  

BKE i.c.m. PEC Zwolle 

Deelname 
koopstromenonderzoek  

Iedere twee jaar vindt er een 
regionaal/provinciaal 
koopstromenonderzoek plaats. 

Gemeente, winkeliersverenigingen.  

Nieuwsbrief / magazine 
ondernemen in Elburg 

Het uitgeven van een periodieke nieuwsbrief 
of magazine met als doel actiever informatie 
te verspreiden aan ondernemers.  

Gemeente.  

Dag van de ondernemer In november vindt altijd de landelijke dag 
van de ondernemers plaats. Ook in Elburg 
organiseren we dan activiteiten.  

MKB Nederland (toolkit).  
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Bedrijventerreinen   
Activiteit  Omschrijving  Partners  
Uitgifte Broeklanden De gemeente begeleidt bedrijven bij de 

aankoop van grond op Broeklanden.  
Gemeente, kopers, parkmanagement  

Faciliteren 
parkmanagement 

Er is een parkmanagement organisatie op 
Broeklanden, de gemeente faciliteert bij 
vragen. Accountmanager bedrijven 
onderhoudt contact.  

Parkmanagement Broeklanden 

Uitwerkingsplan t.b.v. 
uitbreiding Broeklanden 
vaststellen en terrein 
bouwrijp maken.  

Er is veel vraag naar de 2e fase. Hier moet 
eerst een uitwerkingsplan voor worden 
vastgesteld. Daarnaast grondverwerving en 
bouwrijp maken.  

Gemeente intern. 

Quickscan versnellen 
transformatie 
Kruismaten 

Voor een deel van Kruismaten is een 
herstureringsopgave voorzien. Er zijn ook 
private ontwikkelingen richting leisure. Het 
college wil onderzoeken of er versnelling in 
de transformatie kan worden bereikt. Dit kan 
met een quickscan worden onderzocht.  

Gemeente, bedrijven op het 
bedrijventerrein.  

Onderzoeken 
mogelijkheden 
bedrijvigheid bij 
spoorzone ‘t Harde 

De spoorzone is strategisch zeer gunstig 
gelegen. Het college wil onderzoeken of er 
mogelijkheden zijn voor beter economisch 
benutten van dit gebied.  

Gemeente, eigenaren.  

Regionale afstemming 
en kennisdeling (RPW) 

De regio Noord-Veluwe stelt een Regionaal 
Programma Werklocaties vast. Hierin staan 
afspraken over afstemming en planning 
zowel kwantitief als kwalitatief. Met de 
subregio “noord” maken we een aanvullende 
investeringsagenda bedrijventerreinen.  

Provincie, regio gemeenten.  

 
 
 

Detailhandel    

Activiteit  Omschrijving  Partners  
Stimuleren 
aantrekkelijke 
winkelcentra  

Waar mogelijk faciliteren van wensen van 
winkeliersverenigingen. Kan gaan om 
openbare ruimte, parkeren of ruimtelijke 
vragen.  

Winkeliersverenigingen.  

Fase 3 ‘t Harde De gemeente stimuleert ontwikkeling 
winkelcentrum t Harde fase 3. Momenteel 
ligt initiatief bij eigenaar van de locatie.  

Ontwikkelaar, ondernemersvereniging 
‘t Harde.  

Uitvoering traject de 
Nieuwe Winkelstraat in 
Vesting.   

Faciliteren traject De Nieuwe Winkelstraat in 
de Vesting (bij wens ondernemers)  

Platform De Nieuwe Winkelstraat, 
WVE, vastgoedeigenaren.  

Faciliteren 
ondernemersfonds de 
Vesting 

De gemeente int de reclamebelasting voor 
het ondernemersfonds en geeft dit door aan 
de WVE. 

Gemeente, WVE. 

Project vernieuwing 
winkelcentrum de 
Vrijheid. 

Binnen de daarvoor gestelde kaders zal de 
projectontwikkelaar het winkelcentrum de 
Vrijheid aanpassen.  

Projectontwikkelaar, gemeente, 
ondernemersvereniging, winkeliers. 
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Starters   

Activiteit  Omschrijving  Partners  
Faciliteren 
Starterscollectief Veluwe 

Organiseert bijeenkomsten in regio voor 
starters. Gemeente faciliteert en woont 
bijeenkomsten bij.  

Diverse gemeenten Noord-Veluwe, 
stichting Veluwe portaal. 

NIeuw ingeschreven 
bedrijven krijgen 
welkomstbrief en 
informatie.  

Periodiek krijgen alle startende ondernemers 
(inschrijvingen KvK) een brief van de 
gemeente met informatie over aanbod 
lokaal/regionaal.  

Gemeente intern, KvK.  

Starters en MKB 
bedrijven kunnen 
terecht bij Kennispoort 
regio Zwolle 

Kennispoort betalen we via de regio Zwolle 
aan mee. We willen Kennispoort beter 
bekend maken bij ondernemers. Gedacht 
wordt aan aanvullende communicatie of het 
organiseren van bijeenkomsten.  

Gemeente, Kennispoort.  
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3.5 Financiële paragraaf 
De economische uitvoeringsagenda bevat voor een deel acties en projecten die tijd en inzet vanuit 
diverse beleidsvelden vergen. Het accent ligt in de praktijk bij de accountmanager bedrijven en de 
beleidsmedewerker economie. 
 
De accountmanager organiseer de bedrijfsbezoeken, beantwoordt vragen van ondernemers en 
voert diverse activiteiten uit. Beleidsmatig zal de nodige tijd en inzet worden geleverd om de 
ambities rondom bijvoorbeeld regionale samenwerking, deregulering en bestuurlijke 
besluitvorming te realiseren.  
 
Daarnaast wordt er direct en indirect (via andere programma’s) geld gereserveerd in de begroting 
voor economische zaken. Een groot deel daarvan betreft de personele inzet (beleidsmatig, 
accountmanager). Deze staan in programma 2. Deze uitvoeringsagenda sluit aan bij de huidige 
begroting. Indien gewenst kan er voor bepaalde projecten nadere financiering worden gezocht in 
andere programmaonderdelen van de begroting of via nadere besluitvorming door college van 
B&W en/of raad.  
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4. Bijlage, feiten en cijfers lokale economie 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



17 
Uitvoeringsagenda economie Elburg 2019-2023 

 
Uitleg duurzaamheidsbalans 
De gemeente Elburg scoort goed op de duurzaamheidsbalans. Op 1 onderdeel na scoort Elburg gelijk of 
hoger dan gemiddeld in Gelderland. Alleen op kennis scoort Elburg lager. Dit komt door een relatief lager 
aandeel hoogopgeleiden in de gemeente.  
 
Concurrentievermogen: De morgelijkheden om geld te verdienen in een markt met concurrenten, 
uitgedrukt in een score van 0 (zeer laag) tot 100 (zeer hoog). Elburg scoort 42 (Gelderland 43). 
Kennis: De aanwezige kennis in een gemeente, uitgedrukt in een score van 0 (zeer laag) tot 100 (zeer hoog). 
Elburg scoort 31 (Gelderland 47). 
Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden: De waardering van de ruimtelijke vestigingsvoorwaarden, uitgedrukt in 
een score van 0 (zeer laag) tot 100 (zeer hoog). Elburg scoort 65 (Gelderland 62). 
Infrastructuur en bereikbaarheid: De score op infrastructuur en bereikbaarheid, uitgedrukt in een score van 
0 (zeer laag) tot 100 (zeer hoog). Deze score is gebaseerd op de volgende indicatoren: - Ontsluiting 
treinstations - Ontsluiting hoofdwegen - Afstand bushalte - Laadpalen - Schone voertuigen. Elburg scoort 49 
(Gelderland 45). 
Arbeid: De score op factoren rond beschikbaarheid personeel en arbeidspotentieel. Elburg scoort 53 
(Gelderland 48).  
 

Bronnen: CBS, Kamer van Koophandel, LISA werkgelegenheidsregister. 
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