Aan de formateur van het college van burgemeester en wethouders van Wageningen
Aan de leden van de gemeenteraad
Wageningen, 24 maart 2022
Geachte heer Akinci,
Als Wagenings Ondernemers Contact (WOC), de vertegenwoordiger van het Wagenings
bedrijfsleven, willen wij bij u als informateur graag enkele zaken onder de aandacht brengen.
Wij vragen nadrukkelijk aandacht voor het belang van een visie op de economische
ontwikkeling en van onze gemeente en de ermee samenhangende
werkgelegenheidsproblematiek. Politieke partijen in Wageningen hebben in hun
verkiezingsprogramma’s veel aandacht besteed aan duurzaamheidsvraagstukken en aan zaken
als sociale en culturele inclusiviteit. Dat dat belangrijk is behoeft ook voor het WOC geen
betoog.
Vrijwel alle programma’s ontberen echter helaas een uitgewerkte visie op de (lokale)
economie en werkgelegenheid. Dat bevreemdt ons, omdat ontegenzeggelijk een gezonde
economische basis met een breed banenpalet een randvoorwaarde is om die andere,
ambitieuze, doelen te kunnen helpen bereiken.
Onderzoek wijst uit dat (potentiële) werknemers en werkzoekenden op vmbo- en mbo-niveau
banen hebben en zoeken in de gemeente waar zij woonachtig zijn. Daarbij komt dat als de
door de meeste partijen onderschreven sociale woningbouwopgave wordt gerealiseerd, er ook
banen voor deze inwoners nodig zijn. Als die banen niet in Wageningen ontstaan, neemt de
(auto-)mobiliteit toe met alle gevolgen van dien.
Wageningen ontbeert een goed omschreven krachtig beleid om werkgelegenheid voor deze
groepen te stimuleren, hoewel er naar onze mening meer dan voldoende kansen zijn om dat
op te pakken. Het lijkt er soms op dat men ervan uitgaat dat het vliegwiel van de
kennisintensieve bedrijvigheid toch wel draait. Graag brengen we onder de aandacht dat er
een vuistregel is die aangeeft dat er voor elke nieuwe arbeidsplaats in de kennisintensieve
sector 0.6 fte nieuwe werkgelegenheid in de regio wordt gecreëerd: banen op het niveau van
mbo en vmbo. Banen die bijdragen aan het versterken van de sociale inclusiviteit. Wij roepen
de partijen op zich hiervan bewust te zijn en samen met de ondernemers plannen uit te voeren
om deze werkgelegenheid in Wageningen te laten landen. Wij onderschrijven de inzet in de
regio dat er voor elke nieuwe woning ook een nieuwe baan gecreëerd moet worden.

Er zijn meerdere aspecten die van belang zijn om de ‘andere’ bedrijvigheid voldoende op de
kaart te zetten en te houden. Een ervan is een goede bereikbaarheid van de gemeente. Goede
aansluiting op de regionale infrastructuur is cruciaal voor tal van bedrijven. We wijzen in dit
verband graag op de belangrijke regionale functie van de Wageningse haven. Ook goede
onderlinge verbindingen tussen bedrijfsterreinen en het centrum binnen de gemeente zijn
cruciaal.
Versterking van de afdeling economie van de gemeente is wat ons betreft ook van groot
belang. Wij denken hierbij aan meer en proactievere bedrijfscontactpersonen. Voorbeelden uit
omringende gemeenten laten zien dat dat succesvol kan zijn. De afdeling economie kan en
moet een belangrijke rol spelen in het versterken van de lokale economie en het stimuleren
van werkgelegenheid.
Tot slot wijzen we er op dat slagvaardigheid en tempo van cruciaal belang zijn om het
ondernemersklimaat in Wageningen te schragen en te versterken. Wellicht ten overvloede
brengen we onder de aandacht dat veel processen in onze gemeente buitengewoon veel tijd in
beslag nemen. Een probleem dat zich op alle beleidsterreinen voordoet en dat met de grootst
mogelijke prioriteit moet worden aangepakt. Het belemmert tal van ontwikkelingen, van
woningbouw en renovatie tot bedrijfsvestiging.

Graag lichten wij onze ideeën in een persoonlijk gesprek nader toe.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van het WOC
Sjirk Bijma, voorzitter.
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tel. 06-53928545

