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Voorwoord 
 
 
In het coalitieprogramma 2011-2014 zijn bij het programma Economische Zaken 7 doelstellingen 
benoemd die vanuit de Kadernota Economie van 2009 zijn geformuleerd. De inhoudelijke ambities die 
hierin zijn opgenomen behoeven na 4 jaar enige aanpassing. De directe aanleiding hiertoe is de 
vaststelling van het Centrumplan door het college op 23 april 2013. Het uitgebreide participatietraject, 
dat tot deze vaststelling heeft geleid, is de reden dat er voor deze herijking van de Kadernota geen 
eigen is georganiseerd. Het voorliggende document is aangepast op de actualiteit en de, breed 
gedragen, gekozen richting waarop we als overheid de economie van Bussum willen zien ontwikkelen. 

 
Deze nota is bedoeld om de kaders van het toekomstige economisch beleid aan te geven en 
verbindend te werken tussen verschillende aspecten van het economisch leven in de gemeente. Van 
de bedrijvigheid op de Nieuwe Vaart via de detaillisten in het centrum tot de zelfstandige ondernemers 
in de wijk. Deze nota zal als handvat dienen voor afwegingen over het gebruik van schaarse ruimte en 
middelen in onze gemeente. Daar waar schaarste is moeten keuzes gemaakt worden en dat is in deze 
nota gebeurd. 
 
Het voornaamste doel van de nota is het bieden van een leidraad voor het in stand houden van het 
voorzieningenniveau, het behouden en versterken van werkgelegenheid en het aangaan van 
economische samenwerkingsverbanden binnen onze regio. 
 
 
 
 
Paul Barneveld 
Wethouder Economie 
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Samenvatting 

 
De Nota Economie 2013 bepaalt de hoofdlijnen van het toekomstig economisch beleid en wil de visie 
van de gemeente op de belangrijkste economische thema’s overzichtelijk weergeven. Onder de 
algemene doel voor het economisch beleid van de gemeente zoals opgenomen in het 
Coalitieprogramma 2011-2014; ‘streven naar voldoende werkgelegenheid en een hoog 
voorzieningenniveau’, zijn drie kernambities geformuleerd: 
 

1. Het behouden en versterken van de positie van Bussum als levendige, duurzame kern met 
een hoog voorzieningenniveau en regionale allure. 

2. Het versterken van de lokale werkgelegenheid door middel van regionale samenwerking. 
3. Het voorzien in de randvoorwaarden voor ondernemerschap door het waarborgen van een 

hoog niveau van gemeentelijke dienstverlening. 
 
Op basis van deze drie ambities worden in drie hoofdstukken verschillende onderwerpen besproken. 
Hieronder staat in het kort de kern van de visie die de gemeente voor deze thema’s heeft bepaald. 
 
1. Levendig Bussum 

• Versterken van de positie van het centrumwinkelgebied als concentratie van voorzieningen 
voor inwoners van Bussum én hierbuiten. 

• Behoud van wijkwinkelcentra als voorzieningen voor dagelijkse goederen in de buurt. 

• Optimaliseren van het Wilhelminaplantsoen als verblijfslocatie. 

• Betere aansluiting van (dag)horeca-aanbod op winkelvoorzieningen. 

• Levendigheid in het centrum bevorderen door ‘wonen boven winkels’ te faciliteren. 

• Versterken identiteit en aantrekkingskracht van Bussum. 

• Inzetten van een Dorpsmanager Bussum en een Evenementencoördinator. 

• Stimuleren van duurzaam ondernemen. 
 
2. Werkgelegenheid en regionale samenwerking 

• Regionaal economische samenwerking voortzetten in de Regionaal Economische Agenda. 

• Stimuleren van de sectoren detailhandel, zorg en zakelijke dienstverlening. 

• Behoud van kwaliteit van bedrijventerreinen. 

• Behoud van ‘ruimte voor werk’, zowel op bedrijventerreinen als woon-werklocaties. 
 
3. Dienstverlening en overige randvoorwaarden 

• Optimaliseren dienstverlening richting ondernemers. 

• Afstemming vraag en aanbod van/naar werk verbeteren ten behoeve van ondernemers en 
werkzoekenden. 

• Verbeteren van de digitale infrastructuur. 

• Voorzien in randvoorwaarden als goede parkeervoorzieningen, bereikbaarheid, veiligheid. 
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1. Introductie 
 
 
1.1 Aanleiding 
 
Op 23 april 2013 heeft het college het Centrumplan vastgesteld. De conclusies die in het Centrumplan 
en de op 24 mei 2012 vastgestelde Gebiedsvisie Centrum zijn getrokken hebben hun weerslag op het 
economisch beleid. Hiernaast vragen enkele andere ontwikkelingen om een actualisatie. De 
Kadernota Economie 2009 is hierop aangepast en vormt deze Nota Economie 2013. 
 
 
1.2 Inhoud 
 
Het begrip economie is breed en heeft raakvlakken met thema’s als wonen, ruimte, bereikbaarheid, 
veiligheid, leefbaarheid én cultuur, toerisme & recreatie. Deze onderwerpen worden, voor zover zij 
betrekking hebben op de economie, kort in deze nota behandeld. Deze integrale aanpak maakt dat 
het economisch belang binnen deze ‘aangrenzende’ beleidsvelden zichtbaar wordt zodat dit belang 
óók bij de totstandkoming van beleid op die terreinen wordt meegewogen. 
 
Het algemene doel voor het economisch beleid in Bussum is in het coalitieprogramma 2011-2014 
geformuleerd: ‘Streven naar voldoende werkgelegenheid en een hoog voorzieningenniveau.’ 
 
Onder dit hoofddoel zijn de volgende drie kernambities geformuleerd: 
 

1. Het behouden en versterken van de positie van Bussum als levendige, duurzame kern met 
een hoog voorzieningenniveau en regionale allure. 

2. Het versterken van de lokale werkgelegenheid door middel van regionale samenwerking. 
3. Het waarborgen van een hoog niveau van gemeentelijke dienstverlening en overige 

randvoorwaarden voor ondernemerschap. 
 
Deze drie ambities vormen ook de verdere hoofdstukken van deze nota. In deze hoofdstukken worden 
verschillende relevante thema’s besproken. Hierbij zal vooral worden ingegaan op de visie die de 
gemeente voorstaat en de rol die zij kan en wil vervullen om deze visie te realiseren. Er zal worden 
gestart met een kort overzicht van de huidige economische situatie van Bussum. 
 
 
1.3 Huidige situatie 
 
1.3.1 Arbeidsmarkt 
Het aantal bedrijfsvestigingen in Bussum is ongeveer 3.000 en binnen dit aantal fluctueert eigenlijk 
alleen het aantal eenmanszaken en geregistreerde Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers) dat 
onze gemeente kent; op 1 januari 2013 gemeten is dit aantal 1.750. De werkgelegenheid blijft 
constant (<1% procent groei p.j. in de laatste 20 jaar). In Bussum zijn 10.500 arbeidsplaatsen op een 
totale beroepsbevolking van 13.500. Het aandeel van de 17.500 inwoners in de leeftijdscategorie 
tussen de 15

 
en de 65 (de potentiële beroepsbevolking) neemt tot 2025 licht af. De verwachte groei in 

arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen zal het aantal werkzame personen in de gemeente de 
komende 15 jaar toch nagenoeg gelijk houden. Slechts 4.000 mensen wonen én werken in de 
gemeente. De mobiliteit van de beroepsbevolking is hiermee hoog. 
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1.3.2 Sectoren 
Bussum werkt wat betreft de sectorale verdeling van economische activiteit met een vrij beperkt palet. 
Bussum is dichtbevolkt, bijna volledig bebouwd en ruimte is hierdoor schaars: ruimte-intensieve 
economische functies als landbouw en industrie zijn vrijwel afwezig in de gemeente. Wat overblijft is 
de ‘tertiaire sector’, waarbinnen drie grote werkgevers te benoemen zijn. Groot- en detailhandel, 
zakelijke dienstverlening en de gezondheids- en welzijnszorg die respectievelijk zo’n 23, 20 en 15 
procent van de werkgelegenheid in Bussum voor hun rekening nemen. Bedrijven in deze sectoren 
kunnen op een kleine ruimte relatief veel werkgelegenheid genereren. 
 
1.3.3 Kleinschaligheid 
In Bussum zijn slechts 9 werkgevers met meer dan 100 mensen in dienst. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld de Hocras, zorgcentrum de Antoniushof, het Sint Vitus-college en de gemeente. Alle 
andere ondernemingen vallen hiermee onder de noemer kleinschalige bedrijvigheid. 
 
1.3.4 Menging woon- en werkfuncties 
In Bussum zijn alle bedrijven gevestigd op een locatie in de directe nabijheid van woningen. Vele 
voeren hun bedrijfsactiviteiten zelfs uit vlak naast, onder of achter woningen. De functies wonen en 
werken zijn kortom sterk vervlochten. 
 
1.3.5 Verzorgende werkgelegenheid 
In Bussum zijn slechts weinig ondernemingen die ‘stuwend’ zijn voor de economie, oftewel directe 
aanvullende werkgelegenheid creëren. De aanwezigheid van de (publieke) omroepen in Hilversum 
zorgt bijvoorbeeld voor een heel mediapark vol bedrijvigheid. In Bussum is veelal sprake van 
‘verzorgende’ werkgelegenheid. 
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2. Levendig Bussum 
 
Het behouden en versterken van de positie van Bussum als levendige, duurzame kern met een hoog 
voorzieningenniveau en regionale allure is de eerste kernambitie voor het gemeentelijk economisch 
beleid. Op verschillende thema’s wordt hieraan gewerkt. 
 

 
 
 
2.1 Winkelvoorzieningen 
 
De groot- en detailhandel voorziet in 23% van de werkgelegenheid in Bussum en neemt hiermee een 
belangrijke plaats in binnen de lokale economie. Maar ook voor de levendigheid, voorzieningen en de 
regionale uitstraling van de gemeente is het winkelaanbod van groot belang. Bussum heeft zowel voor 
dagelijkse boodschappen, doelgericht winkelen maar vooral voor recreatief winkelen een 
aantrekkingskracht die het lokale niveau overstijgt. Inwoners van onder andere Naarden en de 
Hilversumse Meent doen hun bestedingen ook in de winkelgebieden van Bussum. 
 
 
2.1.1 Centrumwinkelvoorzieningen 
 
Het winkelgebied in het centrum van Bussum heeft een prominente plek in de gemeente en hierbuiten 
als het gaat om de aankoop van niet-dagelijkse goederen. Bijna de helft van de omzet is afkomstig 
van bezoekers van buiten Bussum. De combinatie van de aanwezigheid van filialen van grotere 
winkelketens en het brede scala aan winkels van zelfstandige ondernemers biedt een aantrekkelijke 
mix. De aanloopstraten

1
 rondom deze winkelkern bieden een assortiment aan winkels en 

dienstverleners waar veelal gerichte, niet dagelijkse goederen/diensten worden afgenomen 
(runshoppen). Dit functioneert ter aanvulling van het brede aanbod in het kernwinkelgebied

2
 dat juist 

gebiedsgericht worden bezocht voor bijvoorbeeld mode- en luxeartikelen, en dat zo bij uitstek geschikt 
is voor het meer recreatieve winkelen (funshoppen). 
 
Toch hebben we de afgelopen jaren kunnen constateren dat het gebied voor enkele stevige 
uitdagingen staat. Dit zijn ontwikkelingen binnen de detailhandel die het functioneren van het 
(centrum)winkelgebied, veelal negatief, beïnvloeden. De uitdaging ligt er vooral in deze ontwikkelingen 
als kansen te kunnen gebruiken. Internetwinkelen neemt onverminderd toe en onzekere economische 
tijden zorgen voor een daling van consumentenbestedingen. Hiernaast zorgt schaalvergroting bij 
sommige ondernemers nog steeds voor de (wens tot) groei van het vloeroppervlak van winkels in 
Nederland. Daarnaast krijgen kleinere ondernemers steeds meer concurrentie van het 

                                                 
1
 Vlietlaan, Herenstraat, Kerkstraat, Spiegelstraat, maar ook de Huizerweg, Landstraat, Laarderweg. 

2
 Veerplein, Veerstraat, Nassaulaan, Nassaustraat, Brinklaan (zuid), Havenstraat (west), Kapelstraat 

(noord) en de Nieuwe Brink. 
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grootwinkelbedrijf. Verder zien we de ontwikkeling dat ‘traffic-locaties’ (zoals een station) aan belang 
toenemen voor wat betreft detailhandel. En als laatste is ook de trend waarbij ondernemers hun 
aanbod/assortiment steeds meer uitbreiden tot buiten de kernactiviteiten (branchevervaging) in 
Bussum zichtbaar. 
 
De effecten van de bovenstaande ontwikkelingen zijn legio, maar de daling van het benodigd 
vloeroppervlak per hoofd van de bevolking geeft het meest zichtbare effect; namelijk leegstand van 
winkelpanden in de centrumgebieden van Nederland. De verschillen in deze leegstand in 
verschillende winkelgebieden zijn groot. Over het algemeen kan gesteld worden dat het effect van de 
daling van benodigd vloeroppervlak per capita maar op twee manieren gecompenseerd kan worden: 
Door ‘krimp’ van het vloeroppervlak óf door aan aantrekkingskracht te winnen ten opzichte van andere 
kernen en hiermee meer koopkracht naar het eigen winkelgebied te halen. 
 
Visie – Managen van de krimp 
 
1. Compact Centrum 
Met de bovenstaande ontwikkelingen in ogenschouw nemend is in het Centrumplan voor het 
winkelgebied in het centrum van Bussum gesteld dat er in de toekomst naar een ‘compacter centrum’ 
moet worden gestreefd. Tot het kernwinkelgebied wordt nu enkel de directe ‘winkelacht’ gerekend. 
Alle andere winkelstraten hebben het predikaat ‘aanloopstraten’ gekregen. Om de krimp te managen 
staat het vastgoedeigenaren vrij deze locaties te doen ‘verkleuren’ naar andere functies. Deze 
ontwikkeling maakt de gemeente mogelijk door binnen het bestemmingsplan Centrum in deze straten 
breder te bestemmen. 
 

 
 
2. Kwaliteit winkelgebied – breed bestemmen 
Om haar verzorgingsgebied te behouden en concurrentie van de centra van Hilversum en Huizen het 
hoofd te bieden zullen ondernemers, vastgoedeigenaren/beheerders maar ook de gemeente de juiste 
keuzes moet maken in het binden van bewoners en bezoekers. Alleen in het centrum van de 
gemeente zal de concentratie van winkels voor niet-dagelijkse goederen worden gestimuleerd. In het 
kernwinkelgebied zien we graag enkel detailhandel, detailhandelondersteunende horeca en een 
beperkte hoeveelheid dienstverlenende bedrijvigheid. In de aanloopstraten wordt voor meerdere 
alternatieve functies, zoals kantoren, maatschappelijke dienstverlening en wonen (óók op de begane 
grond), meer ruimte geboden. 
 
3. Functionaliteit 
De gemeente kiest voor het centrumwinkelgebied een actieve, regisserende rol. Vooral in projecten 
waar een bestemmingsplanwijziging nodig is voor de realisatie ervan kan en zal de gemeente zo de 
ontwikkeling van het gebied mede bepalen. Natuurlijk is ook hier sprake van een door de markt 
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bepaald proces van winkelassortiment en -selectie maar in randvoorwaarden, zoals veiligheid, 
openbare ruimte, parkeervoorzieningen, bereikbaarheid en de ruimtelijke uitstraling van het gehele 
gebied, wordt door de gemeente zo veel mogelijk voorzien. 
 
Rol van de gemeente 
Voor het centrumwinkelgebied zal in het bestemmingsplan Centrum worden aangegeven welke status 
de verschillende straten hebben. Zo worden er straten voor gemengde (woon/winkel)functies 
(aanloopstraten) en straten voor enkel detailhandel, dienstverlening en detailhandelondersteunende 
horeca (kernwinkelgebied) gedefinieerd. Deze classificatie, met de daarbij behorende 
bestemmingsbepaling, is een gemeentelijk instrument waar het goed functioneren van het gebied mee 
gediend is. Op locaties in aanloopstraten waar nu geen detailhandel is gevestigd ook in de toekomst 
geen detailhandel mogelijk worden gemaakt. 
 
Om de ontwikkelingen naar een compacter centrum verder te stimuleren wordt de Dorpsmanager 
Bussum (de DMB, waarover verderop in deze nota meer is geschreven) als intermediair tussen 
gemeente, eigenaren en (potentiële) gebruikers ingezet. Hiernaast wordt voor zaken als openbare 
ruimte, (fiets)verkeer, veiligheid en parkeren gezocht naar mogelijke verbeteringen in het 
centrumwinkelgebied. Hierbij is het van belang dat de verschillende (bouw)projecten die in dit gebied 
worden gerealiseerd allen vanuit het richtinggevende Centrumplan worden ontwikkeld. De gemeente 
zal de regie hierop blijven voeren. 
 
2.1.2 Wijkwinkelvoorzieningen 
Het grootste deel (zo’n 60%) van de detailhandel in Bussum is in het centrum gevestigd. Buiten dit 
hoofdgebied zijn echter plaatsen aan te wijzen waar een bundeling van winkels

3
 van waarde is voor 

de leefbaarheid en de (oudere) inwoners van de wijk. Het betreft hier ook kleinschalige winkelstrips. 
Zo zijn de winkels aan de H. Kamerlingh Onnesweg en de T.B. Huurmanlaan slechts buurtverzorgend 
en zeer beperkt in aanbod. De hoofdwinkelstructuur in Bussum wordt, naast het centrumwinkelgebied, 
gevormd door de twee wijkwinkelcentra aan het prinses Margrietplantsoen (Lidl) en die aan de 
Koekoeklaan. Op deze centra zijn winkels gevestigd voor dagelijkse goederen. Een aantal jaren 
geleden is de openbare ruimte aan het prinses Margrietplantsoen flink verbeterd en aan de 
Koekoeklaan heeft nog recenter een herstructurering plaatsgevonden. 
 
Visie 
Evenals voor het centrum geldt dat de gemeente zich inzet voor het behoud van de 
winkelvoorzieningen op wijk- en buurtniveau door te voorzien in de kwaliteit van de openbare ruimte, 
groenvoorziening, bereikbaarheid, parkeren en (sociale) veiligheid. Deze voorzieningen moeten 
duurzaam zijn, waarmee ook wordt bedoeld dat het draagvlak ervan op middellange termijn kan 
worden gewaarborgd. Tevens moeten ze bereikbaar en toegankelijk zijn voor alle groepen inwoners 
(en bezoekers) die er gebruik van willen maken. 
 
Rol van de gemeente 
Het initiatief tot herontwikkeling van detailhandel in de wijk ligt bij de private sector. Bij 
bedrijfsbeëindiging op locaties waar geen economisch draagvlak meer bestaat voor detailhandel zal 
worden bekeken of verandering naar bijvoorbeeld een maatschappelijke (zorg)functie van 
publieksgerichte dienstverlening de leefbaarheid in het gebied ten goede kan komen. De gemeente 
draagt binnen de planontwikkeling voor de winkelcentra in de wijk de verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit van de openbare ruimte. Eventueel benodigde werkzaamheden worden dan uit 
(grond)opbrengsten van de ontwikkelende partij gefinancierd. 
 
 
2.2 Wilhelminaplantsoen - Markt 
 
Een belangrijk onderdeel van de levendigheid en voorzieningen (in het centrum) van Bussum is de 
warenmarkt op het Wilhelminaplantsoen. Het plantsoen bevat, buiten de donderdag wanneer het 
dienst doet als marktplein, meer dan 80 parkeerplaatsen en wordt soms gebruikt voor evenementen. 
  
Visie 

                                                 
3
 Spiegelstraat, Brinklaan Noord, Huizerweg West en Oost (Bisonstraat), Laarderweg Noord, midden (Plus) en 

Zuid (prinses Margrietplantsoen), H. Kamerlingh Onnesweg, T.B. Huurmanlaan en Koekoeklaan. 
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Er wordt gestreefd naar een ruimte die, meer dan nu het geval is, multifunctioneel door verschillende 
groepen gebruikers kan worden ingericht. Elkaar aanvullende economische en recreatieve functies als 
markt, terras, evenementen en parkeren zijn hierbij van groot belang. Dat de pleinfunctie beter tot 
uitdrukking moet komen en moet passen bij de (toekomstige) functie van nabij gelegen 
verblijfsgebieden in het centrum zoals het Veerplein en de Nieuwe Brink wordt hierbij meegewogen. 
 
Rol van de gemeente 
De gemeente start in 2013 een project om te komen tot de meest optimale functionaliteit van de 
ruimtelijke indeling van het Wilhelminaplantsoen. 
 
 
2.3 Horeca 
 
Aanvullend aan de functies van de detailhandel en de markt in het centrum is de horeca. Een passend 
(dag)horeca-aanbod in de gemeente levert een belangrijke bijdrage aan de aantrekkingskracht en 
levendigheid van (het centrum van) Bussum. De nota horecabeleid Bussum 2013 – 2018 die eind 
2012 is vastgesteld geeft dit belang aan, zowel voor de inwoners als de economie van de gemeente.  
 
Visie 
Het horecabeleid geeft een aanzet tot het bereiken van een situatie waarin het aanbod van 
horecavoorzieningen zo goed mogelijk overeenkomt met de, vaak conflicterende, wensen van de 
consument, horecaondernemers en omwonenden (buurtpreventieverenigingen). Het horecabeleid 
benoemt de normen voor uitbreiding van ‘lichtere’ horecavormen in het centrum, evenals bijvoorbeeld 
voor functiemenging van detailhandel en daghoreca. Horecaondernemers die in het centrumgebied 
een nieuwe vestiging willen openen krijgen hiervoor binnen het (in 2013 vast te stellen) 
bestemmingsplan en het horecabeleid ruimte. Dit geldt voor categorie 1 en 2-bedrijven, zijnde 
bijvoorbeeld een lunchroom, ijssalon, bistro of restaurant. 
 
Ook terrassen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de aantrekkingskracht van het centrum en 
zijn mede bepalend voor de leefbaarheid. Daarom maakt ook het terrassenbeleid het (voor het 
centrum) in bepaalde gevallen mogelijk voor deze functie ruimte beschikbaar te maken. 
 
Rol van de gemeente 
De gemeente zal niet op de stoel van de ondernemers gaan zitten; zij zullen zelf het initiatief moeten 
nemen voor het uitbaten van een nieuwe horecagelegenheid. De gemeente behoudt hierbij via de 
vergunningverlening echter wel de regie op het aanbod. Zo zullen initiatieven vanuit de branche 
worden bekeken op de bijdrage die ze kunnen leveren aan een levendig Bussum dat de gemeente 
voorstaat. 
 
 
2.4 Wonen boven winkels 
 
In het bestemmingsplan ‘Centrum’ is in het algemeen op de verdieping geen winkelruimte toegestaan. 
Boven de detailhandel die op straatniveau plaatsheeft bevinden zich dan ook andere functies. Naast 
de woonfunctie, die in de bestemmingsplannen vaak specifiek is bepaald, zijn er vaak opslagruimtes, 
kantoortjes, kantines en veel leegstaande ruimtes te vinden. In tegenstelling tot verschillende 
economische activiteiten op de bedrijventerreinen gedijt de detailhandelssector juist bij de nabijheid 
van woongebied en haar bewoners. 
 
Visie 
Het herstellen van de (oorspronkelijke) woonfunctie levert niet alleen woningen en meer potentiële 
klanten op; het levert ook een bijdrage aan de veiligheid en levendigheid van winkelgebieden. De 
verbeterde leefbaarheid, door de mix van wonen en werken in de winkelstraten in het centrum, kan de 
(sociale) veiligheid stimuleren. Daarom is in het Centrumplan de ambitie geformuleerd om woningen 
toe te voegen, met zowel nieuwbouw als ‘Wonen Boven Winkels’. 
 
Rol van de gemeente 
In overleg met vastgoedeigenaren en de nog aan te stellen Dorpsmanager Bussum wordt bekeken 
hoe de ruimte boven winkel kan worden omgevormd tot betaalbare huurwoningen. De gemeente 
treedt hierbij op als samenwerkingspartner die de (ruime) randvoorwaarden voor de ontwikkeling van 
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meer woonruimte aangeeft. Alleen in goede samenwerking met deze groep kan de uiteindelijke 
realisatie van woningen plaatsvinden. In het tweede deel van 2013 zal het ambitiedocument ‘Wonen in 
het Centrum’ worden vastgesteld waarin deze randvoorwaarden en de faciliterende rol van de 
gemeente verder staat omschreven. 
 
 
2.5 Identiteit 
 
Vanaf 2006 werkt de gemeente aan Citymarketing voor Bussum. Eén van de gangbare definities van 
dit woord is het ‘geheel van middelen dat wordt aangewend om het toerisme en de identiteit van de 
stad te bevorderen’. Voor dit doel is gekozen voor een samenwerking met stakeholders uit de 
samenleving. Op 19 april 2013 is hiertoe de stichting Pro Bussum opgericht. Hiermee is een platform 
gevormd waarin bedrijfsleven, sportverenigingen, culturele instellingen en winkeliers 
vertegenwoordigd zijn om de identiteit van Bussum beter voor het voetlicht te krijgen, bij bewoners én 
bezoekers. De bestuurders zullen werkgroepen vormen met actieve Bussumers vanuit de 
stakeholders die samen met de Dorpsmanager Bussum (DMB) en Evenementencoördinator (EC) 
vanaf juni 2013 aan de slag gaan. 
 
De uitkomsten van de werkgroep ‘Levendig Centrum’ in het kader van het Centrumplan bevestigde 
een uitgebreid belevingsonderzoek uit 2007 onder inwoners en ondernemers. Er blijkt dat Bussum als 
veilig, schoon, groen en rustig wordt ervaren. Maar dat het allemaal wel iets levendiger mag. 
 
Visie 
Er is in het Centrumplan besloten een traject te starten om tot een duidelijke keuze te komen over de 
identiteit van Bussum. Op basis van deze identiteit kan de vermarkting ervan plaatsvinden. Door 
middel van het neerzetten en versterken van de identiteit van de gemeente moet de bekendheid en 
aantrekkingskracht van Bussum verbeteren. Citymarketing bestaat uit de onderdelen ‘wonen’, 
‘winkelen’ en ‘recreëren’, voor zowel ‘bewoners’, ‘bedrijven’ en ‘bezoekers’. Hierbij ligt voor Bussum de 
nadruk op het winkelen en recreëren voor bewoners en bezoekers uit het verzorgingsgebied van 
Bussum (waaronder o.a. Naarden en de Hilversumse Meent vallen). Er zijn veel activiteiten en 
evenementen in Bussum maar deze moeten binnen de identiteit en schaal van Bussum passen en er 
moet meer bekendheid aan gegeven worden. 
 
Rol van gemeente 
De gemeente wil dat initiatieven vooral vanuit de samenleving worden vormgeven. We zijn als 
gemeente niet leidend, maar één van de partijen. Daarom is er voor gekozen geen zitting te nemen in 
het bestuur van Pro Bussum. Maar wij zullen de stichting wél faciliteren en financieren. 
 
 
2.6 Dorpsmanager Bussum (DMB) en Evenementencoördinator (EC) 
 
Na intensieve participatie van alle belanghebbenden bij zowel dorpsmanagement als 
evenementencoördinatie is er in 2012 een functieomschrijving en een profiel opgesteld van deze 
functionarissen. De stichting Pro Bussum is gevraagd deze DMB en EC op korte termijn aan te stellen. 
In juni 2013 kunnen beide personen starten met hun werkzaamheden. 
 
Visie 
In de Gebiedsvisie Centrum is al vastgelegd dat een DMB een belangrijke rol kan vervullen in de 
coördinatie van allerlei plannen en de samenwerking tussen ondernemers, gemeente, beleggers en 
inwoners kan bevorderen. De DMB moet de smeerolie zijn tussen partijen, iemand die de belangen 
boven tafel en partijen bij elkaar brengt, zoekt naar win-winsituaties en strategieën bedenkt. In het 
takenpakket van de DMB zijn in ieder geval de onderstaande punten opgenomen: 

• Identiteit van Bussum 

• Leegstandsproblematiek 

• Wonen Boven Winkels 

• Netwerken 

• Advisering (over o.a. centrumproblematiek) 

• Jaarprogrammering activiteiten en evenementen 
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Bij invulling, door het hele jaar heen, van het laatste taakveld wordt verwacht dat vele uitvoerende 
taken centraal kunnen worden opgepakt. Hiervoor wordt de EC aangesteld. De DMB zal zich meer op 
het strategisch en tactisch niveau bezighouden. De EC zal operationeel werken met alle 
initiatiefnemers van evenementen en activiteiten en de gemeente (in haar rol als faciliteerder en 
vergunningverlener). 
 
Rol van gemeente 
Middels een subsidie aan de stichting Pro Bussum financiert de gemeente 50% van de 
werkzaamheden van de twee functionarissen. Hiernaast onderhoudt het contacten met de EC (enkel 
ambtelijk) en DMB (ook bestuurlijk) om zo goed mogelijk te kunnen bijdragen aan de inzet van de 
twee en waar nodig te adviseren of als klankbord te fungeren. 
 
 
2.7 Ondernemersfonds 
 
Op 18 maart 2010 heeft de gemeenteraad besloten tot het invoeren van een reclamebelasting. De 
belasting is ingevoerd binnen om middelen te verkrijgen. Deze middelen blijven niet in de 
gemeentekas maar worden in de vorm van een subsidie naar de Stichting Ondernemersfonds Bussum 
overgemaakt. Deze stichting is opgericht voor de uitvoering van activiteiten die de kwaliteit en de 
leefbaarheid in Bussum structureel moeten verbeteren. De afgelopen jaren zijn zaken als 
feestverlichting, de sinterklaasintocht, promotionele activiteiten en verschillende nieuwe evenementen 
vanuit het Ondernemersfonds gefinancierd. 
 
De financiering van de DMB en EC wordt zoals gezegd voor 50% door de gemeente opgebracht. De 
andere 50% komt vanuit dit Ondernemersfonds. Eind 2012 is het Fonds geëvalueerd en heeft het een 
andere invulling gekregen. In geheel Bussum wordt nu reclamebelasting geheven, met kortingen voor 
aanloop- en buitengebieden, om de financiering van activiteiten en evenementen, feestverlichting en 
dorpsmanagement mogelijk te maken. 
 
Visie 
De wens van de (actieve) ondernemers om middelen bijeen te brengen voor de bovenstaande 
activiteiten heeft de gemeente doen besluiten de heffing van de benodigde middelen op zich te nemen 
door middel van de invoering van reclamebelasting in Bussum. 
 
Rol van gemeente 
Alle reclameopbrengsten worden direct in de vorm van subsidie teruggestort aan een stichting 
Ondernemersfonds Bussum die zorg draagt voor de correcte inzet van de middelen. 
 
 
2.8 Duurzaamheid 
 
Bij duurzaam ondernemen gaat het om het bereiken van een goede balans tussen ‘profit’, ‘people en 
‘planet’. Het is niet zo dat enkel denken in ‘profit’ de beste bedrijfsresultaten oplevert; de balans doen 
verschuiven naar ‘people’ en ‘planet’ doet ondernemingen vaak juist goed. Er is dan ook het laatste 
decennium steeds meer oog voor duurzaam (of: maatschappelijk verantwoord) ondernemen. Vooral in 
de vastgoedwereld wordt er duurzaam geïnvesteerd, met name als deze investeringen zichzelf 
terugverdienen op basis van lagere energielasten in de toekomst. Maar niet alleen economische 
motieven zijn de reden om voor duurzaamheid te kiezen; ook de imagoverbetering van een bedrijf dat 
kiest voor maatregelen met een positief maatschappelijk effect is bepalend. 
 
Visie 
Er wordt door Bussum gekozen voor een verantwoorde lokale duurzame economische ontwikkeling. 
Het beleid hiervoor is eind 2009 vastgesteld in de Nota Duurzaamheid. Duurzaam ondernemen is een 
onderdeel van dit beleid. 
 
Rol van de gemeente 
De gemeente wil in ieder geval zelf het goede voorbeeld geven. In allerlei beleidsterreinen willen we 
dit terug laten komen. Daarnaast is de gemeente in het kader van duurzaamheid in gesprek met 
ontwikkelaars, ondernemers, woningbouwcorporaties en adviseurs om ook hen te bewegen te kiezen 
voor duurzame oplossingen.



Nota Economie 2013 13

3. Werkgelegenheid en regionale samenwerking 
 
Als tweede kernambitie heeft de gemeente gesteld dat het de lokale werkgelegenheid wil versterken. 
In Bussum wonen meer werkzame personen dan er arbeidsplaatsen zijn. Dit betekent dat een deel 
van de inwoners afhankelijk is van werk buiten de gemeentegrenzen. Dit alleen al maakt het 
versterken van de werkgelegenheid een regionale aangelegenheid, maar de lokale economie is 
sowieso nauw verbonden met de regio en daarbuiten. Leveranciers en producten komen van buiten 
de gemeentegrenzen, werknemers zijn niet altijd lokaal te vinden en zoals al eerder is gesteld komen 
consumenten vanuit een veel groter gebied dan de 8 km² die Bussum groot is. 
 

 
 
3.1 Regionale samenwerking 
 
Door deze bovenlokale aspecten van de economie vindt veel van de afstemming hierover op 
regionaal niveau plaats. Zo coördineert de regio Gooi en Vechtstreek de Regionaal Economisch 
Agenda (REA), dat vanuit het programma “Innovatieve Verbindingen” is ontstaan. Hierin worden vier 
speerpunten van regionaal economisch beleid aangeduid. Ten eerste wordt de nadruk gelegd op 
‘ruimte voor werk’ onder de noemer ‘werklandschappen’. Werklandschappen zijn simpelweg de 
fysieke ruimtes waar gewerkt wordt. Meer dan alleen bedrijventerreinen omvat deze term ook 
kantorenlocaties, jachthavens, perifere detailhandelsvestigingen, leisure-faciliteiten en winkelcentra. 
 
Er zijn bij verschillende gemeenten in de regio plannen om in de nabije toekomst voor in totaal circa 
70 hectare aan bedrijventerrein te onttrekken aan haar functie. Veelal wordt gekozen voor een 
zogenaamde ‘verkleuring’ naar woningbouw, zoals in Bussum voor Bensdorp (deels) het geval zal 
zijn. Tegenover deze verkleining van het areaal terrein in de regio staan enkel de op Crailo en de 
Blaricummermeent geplande oplevering van nieuwe ‘werklandschappen’. Ondanks de crisis is er op 
verschillende terreinen in de regio nog altijd sprake de ruimteschaarste. Gezien deze schaarste 
hebben de regiogemeenten de ambitie ‘verkleuring’ van bedrijventerreinen tegen te gaan en naar de 
toekomst toe ‘ruimte voor werk’ te behouden. 
 
De andere drie speerpunten betreffen de sectorale pijlers van de regio, te weten; toerisme en 
recreatie, media en zorg. De nadruk van de REA ligt op het maken van dwarsverbanden tussen de 
sectoren. Het succes van vernieuwing binnen één sector biedt hiermee mogelijkheden tot versterking 
van een andere sector. Ondernemingen, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en 
(semi)overheden vormen een netwerk waarbinnen ze van elkaars kennis van de drie pijlers kunnen 
leren en zo nieuwe producten, diensten, toepassingen en markten ontwikkelen. Op deze manier kan 
economische groei worden bewerkstelligd. De gemeente Bussum wil de samenwerking op dit gebied 
graag voortzetten en verbeteren. 
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3.2 Speerpuntsectoren 
 
De gemeente acht, in aansluiting op het gewest, de speerpuntsectoren toerisme en recreatie, media 
en zorg van groot belang voor de economische vitaliteit van de regio. Bussum is als 1 van de 9 
regiogemeenten betrokken geweest bij de totstandkoming van het programma ‘Innovatieve 
Verbindingen’. Het deelt dan ook de opvatting dat deze sectoren aansluiten bij de potentie en het 
karakter van de regio. In het lokale streven naar sterke, duurzame werkgelegenheid wordt ook ingezet 
op schone, kansrijke sectoren die bovendien veel werkgelegenheid genereren, intensief gebruik 
maken van de schaarse ruimte in de gemeente en verzorgend zijn voor de gemeenschap. Dit heeft 
geleid tot het onderscheiden van drie lokale speerpuntsectoren, samen goed voor bijna 60% van de 
werkgelegenheid, namelijk: ‘groot- en detailhandel’, ‘zakelijke dienstverlening’ en ‘gezondheids- en 
welzijnszorg’. De laatste twee sectoren, nog niet eerder in de nota behandeld, komen hieronder aan 
bod. 
 
3.2.1 Gezondheids- en welzijnszorg 
De tweede sector die van groot belang is voor zowel de economie als de voorzieningen van Bussum 
is de gezondheids- en welzijnszorg. Bedrijven en instellingen die hierin actief zijn variëren van 
zorgcentra, huisartsen, apothekers en thuiszorginstellingen. De zorgcomplexen in Bussum hebben in 
verhouding met het inwonertal van de gemeente al een ruime capaciteit. De vergrijzing in de regio is 
echter nog niet ten einde; in de toekomst zal de vraag naar zorg nog altijd toenemen. Dit biedt naar de 
toekomst toe zowel een groeiende maatschappelijke én gemeentelijke taak (mede door 
decentralisatie) als een economische kans voor het ondersteunen van vernieuwende initiatieven die 
kunnen leiden tot meer bedrijvigheid en werkgelegenheid. Zo brengt de combinatie zorg en ICT 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. 
 
Visie 
Landelijk is er een trend zichtbaar waarbij zorgbehoevenden zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen. Dit betekent dat een stijgende hoeveelheid zorg buiten de muren van een zorgcentrum zal 
moeten worden geleverd. Deze ‘extramuralisering’ zorgt voor een grote verschuiving in de aanpak van 
zorginstellingen. Aan de ene kant zorgt het ervoor dat de onzelfstandige woonruimte in de centra 
vaker voor cliënten met een intensieve zorgvraag aangewend wordt. Aan de andere kant leidt de trend 
tot een groeiende behoefte om in wijken met een groot aantal zorgbehoevende(n) (ouderen) in directe 
nabijheid van deze (potentiële) cliënten zorg te kunnen bieden. Het innovatieplatform voor de zorg 
(iZovator) is regionaal opgestart om in te spelen op deze ontwikkelingen en om te zorgen dat de regio 
die dienstverlening wordt gerealiseerd die mensen in staat stelt langer thuis kunnen blijven wonen. 
Door het verbeteren van de samenwerking tussen bedrijven en instellingen, ook van buiten de sector, 
zal gezorgd moeten worden voor kennisverspreiding en productontwikkeling (innovatie). 
 
Rol van de gemeente 
In regionaal verband heeft de gemeente het belang aangewezen van samenwerking met 
(bijvoorbeeld) de woningbouwcorporaties om de (woon-)voorzieningen in verschillende gebieden te 
doen aansluiten op de (toekomstige) vraag van de inwoners aan zorg en welzijn. Hierbij wordt vooral 
gericht op wijken en buurten die zich bij uitstek lenen voor de aanpassing en bouw van woningen die 
geschikt zijn voor senioren en waar voldoende voorzieningen aanwezig zijn, niet alleen medische en 
sociale voorzieningen maar ook bijvoorbeeld een supermarkt. In de structuurvisie Naarden-Bussum 
wordt aandacht besteed aan dit thema en worden keuzes gemaakt voor wat betreft de ruimtelijke 
component van deze ontwikkelingen. 
 
3.2.2 Zakelijke dienstverlening 
Een sector die in ruimtelijke zin moeilijk te vatten is, met een minder duidelijk zichtbare aanwezigheid, 
is de zakelijke dienstverlening. Verspreid over de gemeente is deze sector verantwoordelijk voor 20% 
van alle werkgelegenheid en 35% van alle bedrijven. Het is een zeer diverse sector. ICT’ers, 
pensioenadviseurs, verzekeraars, financieel analisten maar ook schoonmakers; allen vallen ze onder 
deze tak van de economie. 
 
Visie 
Het prettige leefklimaat (personeel) en het bovengemiddelde inkomen van de inwoners van Bussum 
(markt) maken dat de sector in onze gemeente oververtegenwoordigd is, in relatie tot het landelijk 
niveau. Al met al maken de bovenstaande kenmerken van de dienstverlenende economie het tot een 
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sector die goed past binnen het profiel van de gemeente. Er liggen voor Bussum kansen om deze 
hoogwaardige bedrijvigheid in de toekomst in toenemende mate te blijven binden. 
 
Rol van de gemeente 
De sector is niet sterk locatiegebonden; de bedrijven zijn niet specifiek afhankelijk van een bepaald 
type locatie (centrum of juist perifeer). Factoren van belang bij vestigingsplaatskeuze zijn personeel, 
bereikbaarheid en afzetmarkt. Het voorzien in deze randvoorwaarden alleen is echter niet genoeg, 
bedrijven die zich willen vestigen in Bussum moeten hiertoe de ruimte krijgen. Bij herontwikkeling van 
locaties ligt veelal de nadruk op wonen. In het belang van onder andere de te realiseren 
werkgelegenheid zal echter ook de eventuele inpassing van kantoorachtige ruimte op deze locaties op 
zijn merites worden bekeken. Bij de Spoorzone Zuid (o.a. het regiokantoor) heeft dit geleid tot de 
ontwikkeling van kantoorachtige bedrijvigheid die voor meer dan 100 arbeidsplaatsen heeft gezorgd. 
 
 
3.3 Bedrijventerreinen  
 
In Bussum is weinig bedrijventerrein. Slechts op een beperkt aantal plaatsen is sprake van een 
afgebakende ruimte waarop alleen bedrijfsfuncties plaatshebben. De Nieuwe Vaart, de Franse 
Kampweg (Hocras en Gamma) en de Nijverheidswerf zijn hiervan de belangrijkste. Op deze drie 
terreinen wordt zo’n 15% van de werkgelegenheid in Bussum gecreëerd. De 1

e
 en 2

e
 Industriestraat, 

de Vliegdenweg en de Honore Lambostraat zijn kleinschalige clusters van bedrijvigheid gelegen in 
woongebieden. In tegenstelling tot de situatie op bijvoorbeeld bedrijventerrein Gooimeer Zuid, waar de 
gemeente Naarden grond in eigendom heeft, is de gemeente Bussum geen eigenaar van grond op de 
bovengenoemde locaties. Bij elkaar omvatten de terreinen in Bussum ongeveer 15 hectare, op een 
geheel van circa 500 hectare in de hele regio

4
. 

 
Hoewel beperkt, vooral in uitbreidingsmogelijkheden, is deze ruimte van groot belang voor de functies 
binnen een economie waaraan in elke gemeente, dus óók in Bussum, behoefte bestaat bij de lokale 
bevolking: Garage-, loodgieters-, schilders- en hoveniersbedrijven behoeven een plek in de lokale 
economie. 
 
Visie 
Gezien het belang van de terreinen voor zowel de werkgelegenheid als de voorzieningen in Bussum 
kiest de gemeente er dan ook voor deze locaties, waarop bij uitstek bedrijfsactiviteiten passen, te 
behouden. Hierbij houdt Bussum vast aan een hoge standaard: voor gebruikers én omwonenden van 
de terreinen is het van belang dat deze werklocaties schoon en veilig zijn én blijven. Bedrijven met 
een behoefte aan andere (en/of ruimere) bedrijfslocaties wil Bussum het liefst binnen de gemeente of 
anders binnen de regio een nieuwe plek kunnen bieden. 
 
Rol van de gemeente 
Voor het behoud van bedrijventerrein heeft de gemeente zich gecommitteerd aan het ‘regionale 
bedrijventerreinfonds met transformatierechten’. Omdat onze gemeente geen grond in eigendom heeft 
is dit één van de weinige instrumenten waarmee de bedrijfsfunctie behouden kan worden. De 
gemeente treedt dan ook actief in overleg met partijen die de invulling van de huidige 
bedrijfsactiviteiten dusdanig willen veranderen dat het bestemmingsplan zal moeten worden gewijzigd. 
Zo’n voorstel wordt getoetst op verschillende criteria zoals parkeer-, milieu- en geluidsnormen. Bij 
deze afweging zal de intentie van het bedrijventerreinfonds en het economisch en maatschappelijk 
belang van bedrijvigheid natuurlijk ook doorklinken. Om de kwaliteit van de terreinen te behouden 
neemt de gemeente haar taak in het voorzien in openbare ruimte van functionele kwaliteit, het op peil 
houden van de aanwezige infrastructuur en het toezien op de veiligheid. 
 
Een nieuw instrument om de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente te sturen is de, onder de 
nieuwe Wet ruimtelijke ordening op lokaal niveau verplicht gestelde, structuurvisie. In deze visie die 
samen met Naarden tot stand wordt gebracht, wordt op strategisch niveau aangegeven welke functies 
waar plaats kunnen hebben. In het proces dat hiervoor wordt ingezet zal voor alle (belangrijke) 
werklandschappen, de locaties van economische activiteit, worden vastgelegd wat de gemeente 
hiermee voorstaat. 

                                                 
4
 Bussum beslaat zo’n 3,5% van het totale grondgebied van de regio en herbergt ongeveer 3% van het totale 

oppervlak aan bedrijventerrein. 
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3.4 Woon-werklocaties 
 
Buiten de specifieke werklocaties wordt Bussum gekenmerkt door woongebieden waarbinnen ook 
economische functies plaatsvinden. Kleinschalige bedrijven, veelal ZZP’ers, vinden hun plek ‘in de 
wijk’. Zowel in aparte bedrijfspanden als binnen een woning kunnen bedrijfjes starten. Dit komt zowel 
(beperking van) mobiliteit als ondernemerschap ten goede. De eerder genoemde schilders en 
loodgieters zijn hier actief, maar ook andere dienstverleners zoals starters in ICT, catering en 
(financieel) advies. 
 
Visie 
De gemeente acht de bijdrage aan de (innovativiteit van) de economie van startende ondernemers 
van groot belang. In de wijk zijn kleinschalige bedrijfsactiviteiten in de woning mogelijk zolang de 
functies zich binnen 25% van het oppervlak van het pand beperken en (één van) de bewoner(s) zelf 
de bedrijfsvoering doet. Dat zelfstandigen zonder een vrijstellingsprocedure een bedrijf aan huis 
kunnen starten ziet de gemeente als een logische stimulans voor het stimuleren van bedrijvigheid. 
 
Rol van de gemeente 
Er wordt bij de totstandkoming van bestemmingsplannen gekozen voor het zoveel mogelijk behouden 
van economische functies binnen de wijk door deze specifiek te bestemmen. Op locaties waar de in 
het plan geboden mogelijkheden voor economische functies niet meer worden gebruikt kan wel 
worden gekozen voor het ‘wegbestemmen’ van deze functies ten behoeve van wonen. 
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4. Dienstverlening en overige randvoorwaarden 
 
Het voorzien in de randvoorwaarden voor ondernemerschap door het waarborgen van een hoog 
niveau van gemeentelijke dienstverlening is de derde en laatste economische kernambitie van de 
gemeente. Eerst komt de gemeentelijke dienstverlening aan bod, vervolgens passeren de 
verschillende randvoorwaarden waarin de gemeente voorziet de revue. 
 

 
 
 
4.1 Dienstverlening 
 
Bij het behouden en versterken van een goed vestigingsklimaat speelt het stelsel van vergunningen 
en regels voor ondernemers een belangrijke rol. Zij benadrukken het belang van heldere, eenvoudige 
regelgeving. Naast helderheid en informatievoorziening willen zij zo min mogelijk tijd en moeite kwijt 
zijn aan wat de gemeente van ze verlangt om te regelen. 
 
Visie 
De gemeente is van mening dat de inwoners van Bussum maar ook de ondernemers die hier actief  
zijn zowel fysiek als digitaal bij de gemeente terecht moeten kunnen voor het regelen van de meeste 
zaken. In het coalitieprogramma is opgenomen dat ‘de gemeente de ondernemers zo eenvoudig en 
snel mogelijk moet helpen en ondersteunen bij het blijvend voldoen aan relevante regels en de 
toekenning van vergunningen’. Niet alleen aan de balie kunnen deze groepen terecht, ook via internet 
is het mogelijk veel handelingen snel te regelen (zoals belastingzaken en verschillende uittreksels). Er 
moet duidelijkheid bestaan over de dienstverlening binnen de gemeente. Het zorgen voor één 
aanspreekpunt in de organisatie moet deze duidelijkheid kunnen bieden. 
 
Rol van de gemeente 
De gemeente heeft dienstverlening hoog op de agenda staan. De Kamer van Koophandel test nu al 
enkele jaren de kwaliteit van dienstverlening naar ondernemers. De ‘rapportcijfers’ van onze 
gemeente waren in 2012 een 7,5 en een 6,7 voor respectievelijk telefonische dienstverlening en die 
per e-mail. De gemeente blijft scherp kijken naar eigen vergunningen en regels en zoekt naar winst 
door middel van het schrappen van ‘overbodige’ regels en het vereenvoudigen van andere. In dit 
kader valt ook te noemen dat de gemeente in haar in 2013 opgestelde organisatievisie op 
dienstverlening toewerkt naar verbetering van dienstverlening waarvan de opstart van een Klant 
Contact Centrum (KCC) onderdeel uitmaakt. 
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4.2 Randvoorwaarden 
 
Om de lokale bedrijvigheid in staat te stellen succesvol te ondernemen zorgt de gemeente voor enkele 
randvoorwaarden die medebepalend zijn voor het vestigings- en leefklimaat van Bussum. Terreinen 
als veiligheid, werkvoorziening, digitale infrastructuur, verkeer en parkeren en winkelsluitingstijden 
worden hier achtereenvolgens besproken. Begonnen wordt met een uiteenzetting van het 
georganiseerde ondernemersoverleg. 
 
4.2.1 Overleg met ondernemers 
Bij de totstandkoming van de kaders van het eerdere economische beleid van de gemeente en de 
uitwerking ervan is overleg gepleegd met de lokale ondernemers. Maar ook buiten dit project is goed 
contact met de stakeholders van het beleid van groot belang. Vanaf 2009 is er in Bussum, geholpen 
door een gemeentelijke startsubsidie, een vereniging actief die de belangen van de ondernemers 
behartigt. Voor de gemeente betekent deze ‘korte lijn’ met de ondernemers, vastgelegd in de vorm 
van regelmatig bestuurlijk overleg, een goede manier om bij te houden wat er bij het bedrijfsleven in 
de gemeente speelt. Ook biedt het de ondernemers de mogelijkheid aan te geven wat zij graag vanuit 
de gemeente zien gebeuren. Een andere wijze om het inzicht van het gemeentebestuur in het reilen 
en zeilen van ondernemend Bussum te behouden zijn de bedrijfsbezoeken. Het college zal deze, 
zoals in het verleden, ook in de toekomst voortzetten. 
 
De B.O.V. heeft zich bij haar oprichting de volgende drie prioriteiten gesteld: 
 

• Het opzetten van een Ondernemersfonds 

• Het beter vermarkten van (het potentieel van) het Bussumse winkel- en horeca-aanbod. 

• Het verhogen van de veiligheid voor de ondernemers en hun klanten. 
 
Het Ondernemersfonds en de vermarkting van het potentieel van het Bussumse aanbod is eerder in 
deze nota al behandeld, de derde prioriteit zal hieronder uiteen worden gezet. 
 
4.2.2 Veiligheid 
Voor een levendig centrum met een regionale functie is het van groot belang dat de veiligheid in het 
gebied van voldoende niveau is. Uit een onderzoek van het HoofdBedrijfschap Detailhandel (HBD) in 
samenwerking met de B.O.V. waarbij bijna 300 ondernemers zijn bevraagd naar verschillende 
veiligheidsaspecten is gebleken dat de zorgen zich vooral richten op het verminderde 
veiligheidsgevoel van eigenaars en medewerkers, graffiti & afval in de winkelstraten en overlast van 
fietsen op het trottoir. 
 
Daarom is de gemeente in 2009 door de ondernemers in het centrum benaderd om samen met politie, 
brandweer, de buurtpreventievereniging Centrum en het HBD deze en andere problemen in het 
gebied aan te pakken. Het gaat hierbij om het simpelweg repareren van een losse tegel in een trottoir 
maar ook om het verbeteren van de verlichting in een straat waar een gevoel van onveiligheid bestaat 
wanneer deze ’s avonds wordt overgestoken. Een onafhankelijke organisatie toetst jaarlijks of de 
veiligheid in het centrum van Bussum van dusdanig niveau is dat het zogenaamde ‘Keurmerk Veilig 
Ondernemen’ op het gebied van toepassing is. Dit heeft tot nu toe geleid tot twee ‘KVO-sterren’. In 
2014 hopen we een derde te mogen ontvangen. 
 
Als de wens bestaat om ook in andere winkelgebieden in de gemeente te starten met het Keurmerk 
Veilig Ondernemen, zal de gemeente hier met een positieve grondhouding tegenover staan. 
 
4.2.3 Werk en inkomen 
De gemeente staat een samenleving voor waarin iedereen kan participeren. Mensen die zonder werk 
zitten worden gestimuleerd tot arbeidsdeelname. Dit gebeurt in Bussum vanaf 2013 via de Opstap 
Naar Werk, een pilot-project die moet zorgen voor reïntegratie op maat. Medewerkers van dit project 
bieden de werkzoekende een persoonlijke begeleiding die tot het vinden van een passende 
werkomgeving moet leiden. Hierbij kan gedacht worden aan sectoren als de zorg, detailhandel, 
horeca en de schoonmaakbranche. Om dit te bereiken wordt onder andere gebruik gemaakt van 
loonkostensubsidies en compensatie van begeleidingskosten. Met name de (gedeeltelijke) 
compensatie van de begeleidingskosten leidt ertoe, dat een passende stage- of werkervaringsplaats 
gevonden wordt. 
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Mocht er binnen de reguliere arbeidsmarkt geen passende stage- of werkervaringsplaats worden 
gevonden, dan zijn er mogelijkheden gecreëerd binnen het sociale werkvoorzieningsbedrijf Tomin om 
werkzoekenden een werkervaringsplaats te bieden. 
 
4.2.4 Digitale Infrastructuur 
Economische activiteiten, zoals de zakelijke dienstverlening, zijn in toenemende mate afhankelijk van 
digitale informatie-uitwisseling. Voor veel bedrijven is een internetverbinding met hoge snelheid en 
capaciteit van groot belang. Ook bij de ondernemers in Bussum bestaat deze behoefte. Voor kleine 
ondernemingen die verspreid in de gemeente aanwezig zijn is het echter erg kostbaar om op een 
hoogwaardig netwerk aan te sluiten. Als de overheid een rol neemt in het faciliteren van het aanbod 
van een voorziening zoals bijvoorbeeld een glasvezelnetwerk kan dit wél worden gerealiseerd voor 
acceptabele prijzen. Regionaal heeft ReggeFiber dit al in 14 gemeenten in de Noordvleugel van de 
randstad opgepakt. Het heeft de regiodekkende uitrol van een open glasvezelnetwerk door middel van 
vraagbundeling ten doel gesteld. In 2013 zijn onze inwoners voor deze vraagbundeling benaderd. De 
zakelijke tak van ReggeFiber, EuroFiber, heeft zich ten doel gesteld dit ook voor de ondernemers te 
realiseren. De gemeente vervult hierin een actieve faciliterende rol. Een hoogwaardige digitale 
infrastructuur kan een belangrijke bijdrage leveren aan de economische vitaliteit van de gemeente. 
Een glasvezelnetwerk biedt kansen voor verschillende sectoren, denk aan dienstverlenende 
bedrijvigheid, de zorg en het onderwijs. 
 
4.2.5 Verkeer en parkeren 
Het is voor de aantrekkingskracht van de economie in de gemeente van belang dat Bussum 
bereikbaar is, voor verschillende groepen. Werknemers, leveranciers en consumenten moeten zo min 
mogelijk beperkt worden in het bereiken van hun bestemming: daar waar zich de economische 
activiteit afspeelt. Ondanks dat er op piekmomenten flinke druk ligt op de parkeercapaciteit, vooral in 
het centrum, is de parkeersituatie in Bussum van hoog niveau: Er zijn gunstige tarieven en veelal 
voldoende plekken in de nabijheid van de (winkel)bestemming. 
 
De gemeente spant zich in om de parkeervoorzieningen ook in de toekomst op dit hoge niveau te 
houden. Het is voor de parkeerbalans van belang dat de capaciteit in het centrum in ieder geval 
gelijke tred houdt met de ontwikkeling van het aantal winkels en woningen in het gebied. Groei van het 
aantal openbare parkeerplaatsen zal in de toekomst vooral moeten worden gezocht in ondergrondse 
garages. 
 
Om de beschikbare parkeerplaatsen te ontlasten stimuleert de gemeente inwoners om, wanneer 
mogelijk, de fiets te gebruiken. Hiervoor wordt voldoende capaciteit gerealiseerd; zowel onbewaakt als 
bewaakt (Wilhelminaplantsoen). De ondernemers in het centrum hebben in het participatietraject voor 
het Centrumplan aangegeven het fietsen door de winkelstraten en het stallen van fietsen op plaatsen 
waarvoor zij niet geschikt zijn als een last te ervaren. Er zal in de toekomst aandacht besteed worden 
aan het verbeteren van deze situatie om er voor te zorgen dat meer mensen op een goede manier 
gebruik maken van de fiets als vervoermiddel om te winkelen en te recreëren in het centrum. 
 
4.2.6 Winkelsluitingstijden 
De huidige Winkelsluitingswet biedt een ruime mogelijkheid tot opening van winkels. Met uitzondering 
van de zondag mogen winkels dagelijks geopend zijn van 06.00 uur tot 22.00 uur. Dit betekent ook dat 
winkelgebieden niet gebonden zijn aan de keuze van één koopavond. Het bovenstaande is landelijk 
bepaald. Wat wél lokaal is vastgesteld is het beleid op koopzondagen voor de gehele gemeente, in 
Bussum is hieraan een maximum van 5 gesteld. Deze worden op voorstel van de ondernemers 
vastgesteld. Ervaring leert dat het genoemde maximum van 5 koopzondagen voldoende is, de 
gemeente wil hieraan vasthouden. Ook zien we graag een situatie waarin de consument (tijdig) 
duidelijkheid heeft over de lokale winkeltijden. 


