
 

 

 

 

WONEN EN WERKEN IN BALANS 
BOUWSTENEN VOOR HET COLLEGEPROGRAMMA 2022-2026 

 

 

De VAB is dé belangenbehartiger en netwerkorganisatie van de grotere bedrijven in 
Amersfoort. Zij behartigt de collectieve belangen van de meer dan 150 leden, brengt 
ondernemers, overheden en onderwijsorganisaties bijeen en fungeert als hub voor 
kennisuitwisseling. In regionaal verband wordt nauw samengewerkt met collega-
belangenorganisaties binnen de Federatie Bedrijvenkringen regio Amersfoort. 

 
Met deze bouwstenen levert de VAB graag een bijdrage aan de totstandkoming van 
een nieuw collegeprogramma. De verschillende elementen zijn mede gestoeld op 
een ledenraadpleging, die de VAB begin dit jaar heeft gehouden. De leden zijn 
gevraagd aan te geven aan welke onderwerpen naar hun mening in de komende vier 
jaar aandacht gegeven moet worden. Hierover heeft op 10 maart ook een debat met 
de lijsttrekkers van de politieke partijen plaatsgevonden. 
De leden van de VAB waarderen het ondernemersklimaat in Amersfoort met een 7. 
Geen slecht cijfer maar te laag voor een gemeente die bovenaan de ranglijst van 
steden met een goed vestigingsklimaat wil blijven staan. 

 
Bestuur en leden van de VAB vertrouwen dat de onderhandelende partijen voor een 
nieuw college deze bouwstenen een prominente plaats in het programma voor de 
komende vier jaar geven. We roepen gemeenteraad én college op in de komende 
vier jaar de 7 tenminste in een 8 te veranderen! 
 
Amersfoort, 24 maart 2022 
Vereniging van Amersfoortse Bedrijven 
info@vabamersfoort.nl 
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1. ZORG VOOR VOLDOENDE RUIMTE VOOR DE UITBREIDING VAN 
BESTAANDE EN VESTIGING VAN NIEUWE BEDRIJVEN  

Er dreigt op korte termijn een tekort aan bedrijventerrein. Onderzoek wijst uit 
dat er in de komende jaren minstens 87 hectare extra ruimte nodig is in de regio 
Amersfoort.  De provincie Utrecht wil slechts minder dan een derde daarvan 
toewijzen. Weliswaar kan er jaarlijks bijgesteld worden, maar het bedrijfsleven is 
daar niet gerust op. De gemeente Amersfoort en collega-gemeenten in de regio 
moeten een veel sterkere lobby bij het provinciebestuur voeren om de 
noodzakelijke uitbreidingsruimte veilig te stellen. Het bedrijfsleven trekt graag 
samen met de gemeenten op. 
 
Verzoek:  
Neem in het collegeprogramma de noodzakelijk geachte ruimte van 87 hectare 
in de regio op. 

2. ZORG VOOR EEN GEZONDE BALANS TUSSEN DE HOEVEELHEID TE 
BOUWEN WONINGEN EN DE NOODZAKELIJKE RUIMTE VOOR BEDRIJVEN 

In de concept-Omgevingsvisie van de gemeente Amersfoort wordt vol ingezet op 
het bouwen van woningen. De gemeente wil het tekort snel inlopen. In diezelfde 
visie ontbreekt een soortgelijke ambitie als het gaat om het realiseren van ruimte 
voor bedrijven. Daardoor ontstaat een enorme scheefgroei tussen wonen en 
werken.  
De VAB vindt dat huidige én nieuwe inwoners ook in Amersfoort moeten kunnen 
werken. Als dat in onvoldoende mate het geval is ontstaan onnodige 
verkeersbewegingen, en dat willen we nou juist voorkomen. We willen géén 
slaapstad worden. 
 
Verzoek: 
Zorg voor een gezonde balans tussen het aantal te bouwen woningen, de 
noodzakelijke ruimte voor bedrijven en hoeveelheid arbeidsplaatsen in 
Amersfoort. 

3. ZORG DAT AMERSFOORT BEREIKBAAR BLIJFT EN INVESTEER IN 
SLIMMERE VORMEN VAN MOBILITEIT 

Nog steeds is er geen zicht op de beloofde aanpassing van het knooppunt 
Hoevelaken. De aanleg van de westelijke ontsluiting verkeert in een impasse en 
binnenstedelijke knelpunten als de Nieuwe Poort vormen een belemmering voor 
de bereikbaarheid van bedrijven. Daarnaast ontstaan initiatieven om het woon- 
en leefklimaat te verbeteren, zoals het verkeersluw maken van de Stadsring. Dit 
alles vraagt om een planmatige aanpak waarin de bereikbaarheid van bedrijven 
als uitgangspunt wordt genomen én gewaarborgd.  
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Verzoek: 
Garandeer in het collegeprogramma de bereikbaarheid van bedrijven, versterk 
de lobby richting Rijksoverheid ten behoeve van een snelle uitvoering van de 
aanpassing van snelwegen rond Amersfoort, pak door met de westelijke 
ontsluiting en maak werk van City Hubs. 

4. MAAK EEN LANGERE TERMIJN VISIE OP DE ONTWIKKELING VAN DE 
LOKALE ECONOMIE 

Amersfoort heeft geen actuele economische visie. Er wordt gewerkt aan een 
Omgevingsvisie, er is een visie voor het stadshart, maar geen langetermijnbeeld 
waar met de economie van de stad op afgekoerst wordt. Zo’n beeld is 
noodzakelijk, ook in relatie tot vraagstukken als innovatie, duurzaamheid, 
circulair ondernemen, beschikbaarheid van locaties, energietransitie en de lokale 
arbeidsmarkt. De provincie Utrecht heeft wel een dergelijke visie, maar die geeft 
onvoldoende houvast voor een gezonde economische ontwikkeling van 
Amersfoort en de regio. 
 
Verzoek: 
Stel in samenspraak met het bedrijfsleven een economische visie voor de 
langere termijn op waarin perspectief wordt geboden op economische groei en 
de faciliteiten die de gemeente Amersfoort ondernemers de komende jaren 
biedt. 

5. ZORG VOOR VOLDOENDE VAKMENSEN: INVESTEER IN ONDERWIJS EN 
ARBEIDMARKT  

We hebben in Amersfoort een flinke uitdaging: zorgen dat er genoeg vakmensen 
zijn én blijven. In de techniek en de zorg is er nu al sprake van een structureel 
tekort aan personeel. De verwachting is daarnaast dat het aantal sectoren waar 
dit tekort ook zal ontstaan zal toenemen. Tegelijk zijn er mensen die lastig aan 
passend werk komen. En er zijn veel jongeren die keuzes maken voor opleiding 
en werk, op basis van onvolledige beroepsbeelden en soms ook vooroordelen 
over het werk waar het beroepsonderwijs toe opleidt. Daarnaast zijn 
competenties en vaardigheden onderhavig aan de tijdsgeest, wij moeten “een 
leven lang leren”. 
De VAB boort, in samenwerking met onze partners in de regio Amersfoort, 
fondsen aan om deze netwerksamenwerking verder te professionaliseren. 
Daarmee: 
- versterken we de instroom bij de beroepsopleidingen met tekorten  
- versterken we de bijscholingsmogelijkheden voor arbeidskrachten die een 

passende kwalificatie missen 
- zorgen we voor voldoende vakmensen! 
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Verzoek: 
Investeer de komende jaren in de verbinding tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt, ondersteun de activiteiten van de VAB en haar partners op dit 
gebied en daag de provincie uit dat ook te (blijven) doen. Daarmee zorgen we 
samen voor voldoende vakmensen in onze regio.  
 

 
6. GA MEER IN DIALOOG MET ONDERNEMERS EN HUN VERTEGENWOORDIGERS 

Een opvallende uitkomst van de ledenraadpleging is, dat de gemeente meer in 
dialoog met ondernemers moet treden over de verschillende uitdagingen waar 
we gezamenlijk voor staan. Vooral de gemeenteraad wordt verweten uitsluitend 
een keer per vier jaar belangstelling voor het bedrijfsleven te hebben. De VAB is 
blij met de inspanningen van het Amersfoort Business Team en zal ook zelf 
initiatieven nemen de contacten tussen ondernemers, gemeentebestuur en 
ambtelijke medewerkers te versterken. Wij vragen het college en de 
gemeenteraad hetzelfde te doen, bij voorkeur gezamenlijk én vanuit een 
gemeenschappelijke visie. 
 
Verzoek: 
Investeer de komende vier jaar in de contacten met het bedrijfsleven, betrek 
organisaties zoals de VAB in een vroegtijdig stadium bij beleidsvoornemens en 
haal meer dan voorheen ideeën op. Communiceer meer over voor het 
bedrijfsleven belangrijke vraagstukken en plannen, bijvoorbeeld via City 
Marketing. 
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