
 
Motie      

Unaniem aangenomen        
 

Reg. nr: 20161108 M5 
Betreft: agendapunt 4, Programmabegroting 2017 en Meerjarenbegroting 2018-2020 
De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede in vergadering bijeen d.d. 8 november 2016 
Onderwerp: Realisering start-up centrum 
De Raad  
 
Overwegende dat: 
 

• diversificatie in regionale werkgelegenheid in zijn algemeenheid en die in 
gemeente Wijk bij Duurstede in het bijzonder nodig is; 

• de werkgelegenheid in Wijk bij Duurstede voor lager en middelbaar opgeleide 
werknemers ruim aanwezig is vanwege de aanwezigheid van een aantal mooie 
middelgrote (ca. 100 medewerkers) ondernemingen. 

• de hoger opgeleide jongeren  uit de regio vaak noodzakelijker wijze dienen te 
verhuizen naar de grote stad door het naar verhouding geringe aantal 
technologisch bedrijven; 

• Wijk bij Duurstede bij de provincie heeft gepleit voor het bouwen van 750 
extra woningen buiten de rode contouren en dat de provincie het verder 
eenzijdig belasten van o.a. de N229 niet wenselijk vindt;  

• Wijk bij Duurstede beschikt over een mooi en ruim  industrieterrein met 
nieuwe uitbreidingsmogelijkheden en dat deze bij de andere gemeenten 
minder zijn. 

• Wijk bij Duurstede behoefte aan jonge gezinnen heeft om daarmee de 
gemiddeld hoge vergrijzing te compenseren; 

• de verkeersstroomrichting Utrecht en Doorn andersom gaat groeien;  
• het wenselijk is ruimte te creëren voor ondernemers om met behulp van 

partijen waaronder Q4+ hoogwaardige arbeidsplaatsen te realiseren; 
• de gemeenten, waaronder Wijk bij Duurstede, hierin een faciliterende rol 

kunnen spelen; 
• er in Nederland op diverse plaatsen succesvolle initiatieven zijn waarbij start-

ups worden ondersteund; 
• dit initiatief het positieve imago van Wijk bij Duurstede landelijk verder 

versterkt;    
• dit initiatief geen marktverstorende werking mag veroorzaken t.a.v. de 

kraamkamerfunctie van het buitengebied en/of commerciële verhuurders; 
 
Verzoekt het college: 
 
Een initiatief te faciliteren in de breedste zin rondom het realiseren van een regionaal 
START-UP centrum/locatie gevestigd te Wijk bij Duurstede in samenspraak met SPW 
(Stichting Park Beheer) Q4+ leden (de ondernemersverenigingen van Bunnik, UH, De Bilt, 
Zeist en Wijk bij Duurstede). 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 



 
Toelichting: 
Als paddenstoelen schieten initiatieven voor start-ups uit de grond. Vaak door ondernemers 
zelf opgezet, begeleid of gesponsord. Veel ingezet beleidsinstrument is dat van een revolving 
fund. Het gaat om inzet van tijd, geld en/of ruimten, bijvoorbeeld door het tijdelijk niet of 
uitgesteld betalen van huur of andere kosten gedurende de opstartperiode. Support,  
 
begeleiding en/of coördinatie van ervaren (ex) ondernemers kan een belangrijk onderdeel 
zijn om tot een succesvol initiatief te komen. Indieners willen een start-up centrum mogelijk 
maken. Om zodoende meer kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid in onze regio te 
realiseren. En om daarmee de bestaande werkgelegenheid van onze gemeente te diversifiëren 
en te bewerkstelligen dat het start-up center uiteindelijk een aanzuigende werking heeft. Deze 
motie vraagt aan het gemeentebestuur om hierin het initiatief te nemen en hierin de plannen 
rondom het nieuwe bedrijventerrein Broekweg Noord te betrekken 
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