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Burgemeester M. Schoenmaker  

dhr. Andersson, de Griffie en de fractievoorzitters  

van de gemeente Gouda  

Postbus 1086 

2800 BB  GOUDA 

 

Gouda,  5 augustus  2016  kenmerk: GO.16.259 

 

 

Betreft: Voortgang Actieprogramma Economie Gouda 

 

  

 

Geachte heer Schoenmaker, heer Andersson, Griffie en fractievoorzitters, 

 

Vooropgesteld, wij zijn verheugd met de aanstelling van de heer Andersson, die als verkenner is 

aangesteld in het onderzoek naar het ontstaan van de bestuurlijke crisis en mogelijke oplossingsrichting 

binnen de gemeente Gouda. Uiteraard hopen wij dat dit verkenningsproces van de zijde van gemeente 

Gouda inmiddels naar volle tevredenheid verloopt.  

 

Echter het bedrijfsleven van Gouda georganiseerd in Gouda Onderneemt! hebben samen met de 

inmiddels vele partners op dit platform met de gemeente Gouda, wethouders en ambtenaren veel tijd 

en energie gestoken in het opstellen en uitvoeren van het Actieprogramma Economie Gouda.  

Daarin is inmiddels ook een grote voortgang geboekt met mooie resultaten voor de stad. Resultaten die 

inmiddels ook nationale erkenning kent in onder andere prijzen. Opvallend is dat zelfs de 

organisatiegraad en samenwerking van ondernemers in Gouda onder andere jury’s tot de verbeelding 

spreekt, dat meewegen en daarover geïnformeerd willen worden. Een verdienste van de samenwerking 

en inzet op tal van thema’s die ook een adequate voortgang behoeft. 

 

Het is ook juist daar waar onze zorg ligt. Dit onderstreept met de aloude bekende Nederlandse 

gezegdes; “ De tijd houdt geen schaft ! ” en “ Vele handen maken licht werk ! ”. Het is voor wie dat nog 

denkt een utopie te denken dat er even geen actuele dossiers of ontwikkelingen zijn die geen of minder 

aandacht behoeven.  Zowel lokaal niet als regionaal niet. Soms zelfs meer dan vooraf voorzien. Een 

goed voorbeeld is daarvan de ontwikkelingen in Zoetermeer. Gesteund door de Provincie zonder daarin 

alle belanghebbenden te raadplegen en recht te doen aan de collectieve belangen. Gouda-Onderneemt! 

heeft in en namens het collectief MiddenHolland-Onderneemt! en GroeneHart-Onderneemt! zich 

uitgesproken tegen die ontwikkelingen en de wens geuit als belanghebbenden te worden gezien en te 

worden betrokken. Ondernemersvertegenwoordigingen hebben daarbij echter ook een krachtig en alert 

bestuur van in dit geval Gouda nodig!  

Alert en krachtig om onder andere te voorkomen dat door uitvoering elders van een Outlet en notabene 

nieuwbouw kantoren (dit ondanks een Provinciale aanwijzing tot beperking die Gouda opgelegd kreeg!) 

de uitvoering van ons gezamenlijke Actieprogramma Economie Gouda ‘verwordt’  tot slechts nog het 

oplossen van lokale leegstandsproblemen en de vele daar aan te relateren problemen!. We laten een 

vicieuze cirkel van leegstand, krimp, werkgelegenheid, innovatie, duurzame herontwikkeling, 

stageplaatsen, onderwijs enz enz ons zo ‘aanleunen’.   
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Lokale problemen die ondanks de, regionale afspraken in REO’s (in Midden Holland wel aangeduid met; 

BO EOA MH)  ten spijt ontstaan. Gouda moet inkrimpen, waarbij onder andere op een prachtig  

 

bedrijventerrein sloop één van de krimpinstrumenten is. Dit al dan niet met (lokale)subsidie en 

investeringen of gevraagde afboekingen door eigenaren.  

 

Vervolgens staat diezelfde overheid elders nieuwe ontwikkelingen toe. Zo ontwikkelt Zoetermeer naast 

de kantoren nieuwbouw ook nog is 30.000 m2 detailhandel (Outlet!) waarvan 7.000 m2 als surplus 

bovenop de daar reeds aanwezige m2 detailhandel.  

 

Alle deskundigen en conclusies in rapporten zijn het er echter over eens dat een krimp van het aantal 

m2 winkeloppervlakte noodzakelijk is om tot een toekomstbestendige detailhandel te komen en 

daarmee de leefbaarheid in de binnensteden en dorpskernen te behouden. 

Het aantal m2 in Nederland is reeds nu al voldoende voor 51 miljoen inwoners!  

Programma’s gericht op 1 miljoen toeristen in Gouda worden door nog steeds onterechte en 

ongebreidelde uitbreidingen van m2 detailhandel kansloos. Een krachtig tegenwicht (politiek en 

juridisch, bezwaren, gesprekken met Gedeputeerden enz) is nodig. Nu!   

 

Gouda mag niet maar zal anders verworden tot een regionaal museum van Oudheden (hoe mooi ook!) 

en vieren we 750 jaar in 2022 op een heel andere manier dan wat voor de hand zou moeten liggen. 

Blikken we dan vooral ook in een positieve stemming ook vooruit of blikken we nog slechts terug. Dat 

kan en mag niet het gevolg zijn van de huidige stilstand of onvoldoende politieke verantwoordelijkheid. 

Onze historisch erfgoed behoort een surplus te zijn op een goed en toekomstbestendig woon- en 

ondernemersklimaat maar niet de voorwaarde of kurk waar Gouda nog op drijft. Met een actief en 

enthousiast doorpakken van het Economisch Actie Programma is Gouda in de juiste samenstelling van 

samenwerking en enthousiasme in staat aan lokale en regionale ontwikkelingen het hoofd te bieden, te 

excelleren en door te groeien naar een schaal die recht doet aan haar geografische ligging en regionale 

functie. Daartoe waren inmiddels de zo nodige positieve ontwikkelingen en samenwerkingsvormen 

tussen overheid en bedrijfsleven die over en weer deze energie hadden. Wij hebben daarover eerder 

bericht. 

 

Door de samenwerking tussen overheid mede dankzij de structuur van het Actieprogramma Economie 

Gouda, en het steeds meer betrokken bedrijfsleven wordt een substantiële bijdrage geleverd aan het 

Actieprogramma Economie Gouda.  Stadsbreed en door sommigen bedrijven zelfs tegelijk op vrijwel 

alle thema’s uit het Economisch  Actieprogramma en voor de stad en voor het slagen van het 

Actieprogramma daardoor van cruciaal belang zijn. 

Zowel op gebied van Duurzaamheid, MVO, Onderwijs, Stageplaatsen, Slappe bodem, Innovatie (op 

platform maar ook in uitvoering, Zorg&Welzijn, Sociaal Culturele ondersteuning in woord en daad. Dit 

alles zowel in menskracht alsook in facilitair of financieel opzicht. Niet voor niets heeft het 

Actieprogramma Economie de titel ‘Samen Sterker!’  

 

M=FxL   “Moment is kracht maal arm!” 

De vele momenten die voortvloeiden uit het Economisch Actie Programma kenden inmiddels ook de 

kracht door de werking van de arm. Een arm die , na veel geïnvesteerde tijd en energie, gelegen was 

op het toch in zekere mate op elkaar ingespeeld raken. Niet in de laatste plaats door de open 

samenwerking die er was.  
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Het reeds voor gemeenteraadsverkiezingen vastgestelde en ook door de voormalige coalitie 

gehanteerde Actieprogramma Economie Gouda  maakte mede gelet op de ontstane samenwerking dat 

de energie (lees kracht) steeds beter merkbaar en voelbaar werd. Dit resulteerde in die inmiddels nodige 

successen en posities die werden ingenomen of benut. 

 

Provincie > Gouda > Centric>gevolg 

Nieuwe ontwikkelingen zoals eerder in dit schrijven aangegeven wordt op inmiddels meerdere cruciale 

dossiers de samenwerking en voortgang gemist. Ook met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen.  

 

 

 

 

Zoals de hiervoor aangeven Outlet en uitbreiding/nieuwbouw van kantoren in de directe omgeving van 

Gouda. Gouda zit daarmee in de verdrukking! Dringende actie is gewenst. Een en ander is het directe 

gevolg van de Provinciale flexibiliteit elders in inmiddels wederom het voornemen van één  van onze 

Goudse parels. Te weten Centric!  

Centric heeft opnieuw te kennen gegeven terug te zullen keren op hun overweging of voornemen in 

Gouda (inclusief de holding) te blijven. Was het eerder nog een kwestie van de reguliere 

onderhandelingen rondom verlengen van het huurcontract inmiddels is de opzegging (vertrek per 2018) 

gehandhaafd omdat nieuwe omstandigheden van de afgelopen weken,  gelet op de opvatting de 

opvatting van Centric gevestigd te willen zijn op een representatief kantorenpark, maken dat deze 

heroverweging alsnog heeft plaatsgevonden en de twijfel het besluit heeft versterkt en heeft 

geresulteerd in formele opzegging te vertrekken. Niet alleen in woord maar ook hier in daad.   

 

Wij maken ons gelet op de impact van stilstand, uitstellen besluiten die goed zijn voor de stad of het 

nemen van besluiten of het behandelen van of uitvoering geven aan zaken die niet goed zijn voor de 

stad zijn door het niet hebben van een college ons grote zorgen bij dergelijke concrete dossiers.  

Gouda zou alles in het werk moeten stellen hier te komen met oplossingen dan wel het voorkomen van 

het nemen van cruciale onomkeerbare besluiten of in ieder geval situaties uit te stellen en zo spoedig 

mogelijk met een College en in samenspraak met een gemeente raad te komen tot een zorgvuldige 

breed gedragen besluitvorming. Ook met betrekking tot Centric dan wel de op het bedrijven terrein 

gevestigde overige bedrijven of beter gezegd werkgelegenheid. Met respect voor de inzet die nu van 

onze Burgemeester gevraagd wordt zijn juist dit de kwesties waar de politiek en het bestuur haar volle 

verantwoording moet kunnen en vooral ook moet nemen. Mede gelet op de gevolgen van onomkeerbare 

besluiten, vergunningen, ontheffingen enz. 

 

Eerder hebben we aangegeven dat we ons in een samenwerking met de nieuwe coalitie en gemeente 

raad constructief willen en zullen opstellen. Het spijt ons echter zeer tot op heden niet betrokken te zijn 

in de verkenning en nu doormiddel van deze open brief onze zorgen te moeten uiten. Een verkenning 

van en advies aan zal terdege rekening moeten houden met het in dit schrijven geformuleerde. 

 

GoudaOnderneemt! acht het namelijk van groot belang dat naast het interne verkennen van politieke 

en andere standpunten of emoties er ook een blik en verkenning naar buiten wordt gericht. Een 

verkenning en mogelijke conclusie en advies zonder die blik naar buiten staat mogelijk voor de nieuwe 

coalitie  een vliegende start in de weg.   
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De gewenste vliegende start zal immers naast alles wat nog aan inwerken, lezen, standpunten, wensen 

verkennen, afstemming, plannen van afspraken en invoegen in bestaande overleggen (die gewoon 

gepland zijn en doorgang blijven vinden) toch al onder grote druk staan.  

 

Al deze werkzaamheden hadden, indien plaatsgevonden tijdens het reces, mogelijk een snelle 

terugkeer niet in de weg gestaan maar feit is dat  dat niet het geval is. Gouda heeft hier en daar in “het 

moment” immers toch posities of “kracht” verloren. Actuele (risicovolle) posities daarbij zijn; Lobby 

Stationsgebied (cruciaal voor de financiering), Acquisitie ICT-cluster, Acquisitie bedrijven en belangrijker 

nog minimaal het behouden van bedrijven, Mobiliteitsvisie ( missen van het moment met een effect van 

vele jaren), positie  Gouda Platform Slappe Bodem, Regionale ontwikkelingen met positief of negatief 

grote impact op Gouda, positie Gouda in de Regio, Huisvesting de Ark-Gemiva, regelluw 

welstandsbeleid (kent voordelen maar zeker ook grote nadelen door dreigend vertrek van bedrijven), 

prestatieafspraken corporaties, ruimtelijke economische visie, aandacht voor de natte infrastructuur, enz 

enz.   

 

 

Concrete afspraken in de uitvoering ( o.a. acquisitie) van het Actieprogramma Economie zijn stilgevallen 

of afgezegd. Ontwikkelingen van lang gekoesterde wensen voor Gouda en perfect passend in het 

Economisch Actieprogramma zijn stilgevallen of komen toch weer buiten bereik.   

       

 

 

 

Kortom, graag zien of ontvangen wij; 

 

 

 

 bevestigd dat de uitvoering van het Actieprogramma Economie Gouda in zijn oorsprong en 

zoals het er nu in een geactualiseerde versie ligt, wordt overgenomen, en meegenomen in het 

onderzoeksproces van de verkenner. Niet opnieuw met elkaar (her)schrijven van maar door op 

de ingeslagen weg. Maak maximaal gebruik van aanwezige expertise, ervaring en contacten. 

 

 Afstemming met betrekking welke thema’s uit het Actieprogramma vanuit de gemeente Gouda 

even on hold staan of lagere prioriteit hebben dan wel hoe we de komende één a twee 

maanden zorgen voor voortgang  

 

 Updates voor wat betreft bijvoorbeeld voortgang van bijvoorbeeld lobby stationsgebied. Hoe is 

en wordt dat nu en op de korte termijn geborgd?   

 

 Uitstel in elke vorm van de huidige situatie aan de Antwerpseweg tot dat er sprake is van een 

weer functionerende coalitie en optimaal bestuur. 

 

 Krachtig ingrijpen op regionale ontwikkelingen die Gouda en regio parten zullen spelen. 
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 In verband met plannen Zoetermeer in verband met de voorgenomen Outlet en nieuwbouw 

kantoren de persoonlijke aanwezigheid van Burgemeester en ter oriëntatie en 

standpuntbepaling van alle Goudse fracties op woensdag 31 augustus in Zoetermeer.   

 

Ondernemerskringen in de Regio ontvingen hiervoor ondanks het zijn van belanghebbende 

overigens hiervoor geen uitnodiging. 

 

 Een gesprek met de verkenner dhr. Andersson teneinde ook onze visie te mogen geven op nut 

en een kansrijke voortgang en uitvoering van het Actieprogramma Economie Gouda.                 

Wij dragen daarmee graag positief bij aan de te trekken conclusie en aanbevelingen. Zowel bij 

de verkenning als de coalitievorming. 

 

 

In afwachting van uw antwoord en een uitnodiging tot gesprek tegemoet ziende, teken ik namens het 

ondernemers platform GoudaOnderneemt!. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

GoudaOnderneemt! 

 

Nico Voogt (voorzitter) 

 

                      Bestuurders en/of partners (en/of besturen waarin) van GoudaOnderneemt!  ; 
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