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Let op: alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. 

1. Gegevens van de aanvrager 

Naam organisatie: Gemeente Woerden 

Postadres: Postbus 45, 3440 AA Woerden 

Bezoekadres: Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 

Rechtsvorm van de organisatie O stichting                            
X publiekrechtelijk (gemeente) 

O vereniging                 
O B.V.                

O N.V.   
O anders, namelijk…………………            

Is de aanvrager BTW-plichtig? 
 
Kan de aanvrager de BTW verrekenen? 

X ja 
O nee 
x ja 
Ga bij de bepaling van het totale subsidiebedrag uit van de begroting excl. BTW 

O nee 
Ga bij de bepaling van het totale subsidiebedrag uit van de begroting incl. BTW 

Rekeningnummer: NL41BNGH0285009672 

KvK-nummer: 501772140000 

Naam contactpersoon:  

Functie:  Accountmanager binnenstad 

Telefoonnummer:  

Faxnummer:  

E-mail adres: @woerden.nl 
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2. Het project 

2.1 Algemene gegevens van het project 

Naam project: Pilot “Vitale binnenstad Woerden en Vitale dorpskern Harmelen” 
Start en einddatum project: 
 

Startdatum: 10 december 2020 
Einddatum: 31 december 2021 

Aan te vragen subsidiebedrag €80.000 
Titel subsidieregeling:  Nvt. Aanvraag gebaseerd op memorandum d.d. 10-11-2020 ‘Kader aanvraag subsidie pilot ter versterking 

vitaliteit binnensteden/dorpskernen’ (opsteller: Toon Verschuren) 
 
2.2 Projectplan 

A. Doelstelling en te bereiken resultaat 
Beschrijf de doelstelling van uw project en het eindresultaat in meetbare termen. 
Ons project bestaat uit drie afzonderlijke onderdelen. Twee voor de binnenstad van Woerden en een voor het winkelhart van Harmelen. In alle drie de 
projecten staat het versterken van de samenwerking centraal: 
 
Deelproject 1: Het toekomstbestendig of vitaal houden van de compacte kern in de binnenstad van Woerden 2021-2030. 
 
Wat is nodig voor een toekomstbestendige binnenstad?  
Het toekomstbeeld voor binnensteden in de omvang van Woerden is niet per saldo positief. Deskundigen in de Retail zijn het erover eens:  “Minstens 10 maar 
eerder 25 % van de winkels of meer verdwijnt in de komende jaren.” Dit is nodig om de (resterende) kern vitaal te houden.  Dit zijn gegevens van vóór corona.  

Hoewel de binnenstad zich in de afgelopen jaren relatief goed staande hield met relatief weinig leegstand, ligt er voor de nabije toekomst een omvangrijke 
uitdaging om het centrum ook voor de lange termijn vitaal te houden. Bepaalde branches hebben de grootste moeite om het hoofd boven water te houden. De 
huidige coronacrisis heeft de urgentie om in te grijpen pijnlijk blootgelegd. De extreme onzekerheid voor zowel de horeca als de kledingbranche maken anticiperen 
op de toekomst erg moeilijk. Samenwerking is dan ook meer dan ooit essentieel voor een veerkrachtig ondernemersklimaat in de binnenstad.  

Doelstelling deelproject 1 
Als uitgangspunt voor de versterking van de samenwerking, hebben BIZ-Stadshart (Retail binnenstad), Vastgoed vereniging Binnenstad en de gemeente Woeden 
met de intermediair Retail Vastgoed Binnenstad behoefte aan nadere duiding en positionering van de Binnenstad op korte en middellange termijn. Zo kan 
uiteindelijk de samenwerking effectief worden ingericht, gebaseerd op onderbouwde leegstandsverwachtingen.  De doelstelling van dit deelproject is dan ook om 
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concrete onderbouwing te leveren voor de toekomstbepalende beleidskeuzes die op de korte termijn gemaakt moeten worden. 
 
Resultaat deelproject 1  
1) Een overzicht van de ontwikkelopgave voor de Binnenstad; 
2) Een gedragen toekomstbestendige visie met plan op retail/ kernwinkelgebied en randzones; 
3) Bestuurlijk advies 
4) Actualisering beleid (doorvertaling visie) o.a. in bestemmingen/ omgevingsvisie/ aanpassing beleidskader binnenstad; 
5) Uitvoeringsplan (doorvertaling beleid) met processtappen ter uitvoering met duiding van ieders rol (per geleding) en verantwoordelijkheid. 

Wij schakelen een extern bureau(‘s) in om de stappen in gezamenlijkheid te doorlopen. Het bureau verzorgt de procesmatige begeleiding, de inhoudelijke 
afstemming en rapportage en advies. Het offertetraject is in gang gezet.  
Kosten € 35.000.   

Deelproject 2: Verstevigen en versnellen samenwerking en cohesie in uitvoeringsplan sociale meerwaarde.  
Doelstelling deelproject 2 
In 2020 is het rapport “Werkdocument Retailinnovatielab Sociale Meerwaarde Woerden 2020” (zie bijlage) opgesteld voor een gezamenlijke aanpak om 
Woerdenaren meer en sterker te verbinden met de binnenstad door het bieden van sociale meerwaarde. Hierin werken marketing en promotie BIZ-Stadshart, 
marketing Kerkplein, Woerden Marketing en het landelijke innovatielab Retailagenda met de gemeente al nauw samen. Doelstelling van dit deelproject is om een 
de in het rapport uitgewerkte professionaliseringsslag aan te brengen in de samenwerking. Daarbij willen we de samenwerking uitbreiden met meer relevante 
stakeholders. Denk daarbij aan partners als de cultuursector en de week- , zomerse kaas- en streekmarkt. Deze versnelling is essentieel om richting het einde van de 
coronacrisis een goede uitgangspositie neer te zetten voor de vele noodlijdende organisaties in de binnenstad. We zetten de bestaande organisatie (vanuit BIZ-
Stadhart) daarvoor in zodat er geen extra overheadkosten gemaakt hoeven worden én daarmee een vliegende start gemaakt kan worden. 
 
 
Resultaat deelproject 2: 
Het resultaat van dit deelproject is dat de merkstrategie en het activatieplan uit het “Werkdocument Sociale Meerwaarde Woerden 2020” onder begeleiding van 
een extern in te huren procesbegeleiding tot uitvoering komt. Door de samenwerking aan te gaan en te versterken op dit aspect, moet structureel meer reuring 
ontstaan in de binnenstad.  
   
Kosten procesbegeleiding €35.000. 
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Deelproject 3: Versterking samenwerking Winkelhart Harmelen tussen ondernemers en met vastgoed.   
 
Doelstelling  
De ondernemers van het winkelhart Harmelen(onderdeel Ondernemend Harmelen) hebben aangegeven dat er behoefte is aan meer samenhang tussen de 
ondernemers en activiteiten in het winkelhart van het dorp. Dat is nodig om de nodige schwung en dus vitaliteit in de dorpskern te houden. De 
ondernemersvereniging is gepolst voor deelname in deze pilot en heeft enthousiast (en positief verrast) gereageerd.  
 
Het doel van dit deelproject is om de samenwerking tussen ondernemers in het winkelhart te versterken. Met het opstellen van een gezamenlijk actieplan wordt de 
organisatiekracht binnen het winkelhart vergroot en kunnen in de nabije toekomst concrete stappen -de eerste in 2021-  worden gezet in het verder vitaliseren van 
de dorpskern. We verwachten daarmee op duurzame wijze een minimaal voorzieningenniveau te kunnen handhaven, wat het leef- en ondernemersklimaat ten 
goede komt. 
 
Resultaat 
Het resultaat van dit deelproject is een gezamenlijk actieplan, zodat de ondernemers met een gezamenlijk doel voor ogen een vitale en veerkrachtige toekomst 
tegemoet gaan in het winkelhart van Harmelen.  
 
Kosten deelproject 3: € 10.000 excl. Btw.  
 
 
B. Projectactiviteiten 
Beschrijf kort welke activiteiten u wilt uitvoeren om het door u omschreven eindresultaat te realiseren.  
Activiteiten bij deelproject 1 
Voor deelproject 1 wordt een externe partij ingehuurd die de volgende stappen doorloopt: 
 

1.  Transformatieopgave met data/ onderzoek/   
Breng cijfermatig het functioneren van de Binnenstad in beeld.  Welke omvang in vierkante meters (BVO) is verantwoord? Welke functies zijn 
perspectiefrijk naast retail? Hoeveel distributie planologische ruimte is er voor een aangesloten winkelfront? Wat is de ideale maatvoering van het 
kernwinkelapparaat? Hoe houden we de pakweg 70% van de kern vitaal door voor 30% een alternatief te bieden? Op basis van beschikbare data en 
aanvullend onderzoek ontstaat een beeld. Hiermee is de omvang van de transformatie- of ontwikkelopgave ruwweg in beeld.   

2.  Visie -een actualisering-  
De huidige visies en kaders vormen het vertrekpunt voor de actualisering van de visie op de Binnenstad. Actueel is met name de discussie over de 
rafelzones, de zogenaamde aanloopstraten. Wordt in de huidige visie gesproken over de Nieuwstraat als winkelstraat; Vanuit de markt ontstaat  vraag naar 
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het mogen omzetten van winkelmeters naar woningen ook in deze straat. 
Hoe effectueren we de uitkomsten van de herontwikkelopgave? In welke straten kunnen winkelmeters in de toekomst verdwijnen en omgezet worden? 
Achterstraat, Jan de Bakkerstraat, Havenstraat, Nieuwstraat? Welke visie laten we daarop los? Per straat is een profiel en keuze te maken. 
Eenmaal wonen dan komt er niet snel meer een commerciële functie terug.  In de rafelzones is ruimte voor starters en vernieuwing. Hoe houden we ook 
ruimte voor dergelijke initiatieven?  
Welke bestemmingsystematiek is toepasbaar? Welke ervaring is er met dubbelbestemmingen? In hoeverre doet de markt haar werk? Waaraan heeft de 
markt behoefte? Welke randvoorwaarden wil en kan de gemeente stellen? Wat is de gemeenschappelijke noemer? Wat zijn best practices elders?  
In hoeverre is de positie van Woerden uniek of afwijkend? Advies kan zijn: Bij omzetting van winkel naar wonen geen parkeren op straat toestaan maar in 
garage. Kritisch kijken naar beleid en bestemmingen. Nu lijkt het soms dat in het ene geval wel een winkel wonen mag worden en in het andere (logische) 
geval niet. In hoeverre is maatwerk mogelijk/ optie? Pandeigenaren lopen er nu tegen aan dat het lastig is om in aanloopstraten functies te mogen 
omzetten. Ook het huidig parkeerbeleid werkt daarin belemmerend.  Een oplossing kan zijn dat de functies op termijn (vrijwillig) mogen veranderen, dus 
geen dwang van bovenaf. Er is sprake van een ingewikkelde leefomgeving in de binnenstad. Het betreft langlopende processen van 10 jaar.  
Kortom een visie op retail, transformatie en samenwerking is wenselijk. 

 Noties bij opstellen visie: 

 Notie 1: Bij het station gaat een herontwikkeling plaatsvinden de komende 10 à 20 jaar. Dit gebied gaat mogelijk ‘trekken’ aan de binnenstad. In hoeverre 
 zal dat leiden tot een verschuiving in zwaartepunt van de binnenstad, omdat er ook meer bewoners rond het station komen? Wat gebeurt er bijvoorbeeld 
 dan met gebieden rondom de Westdam/ haven/ Nieuwstraat?  

 Notie 2: Het belang van compact houden kernwinkelgebied staat buiten kijf. Echter aan de randen zijn de huren lager en daar kan zich een bepaald type 
 ondernemers zich vestigen. Bijvoorbeeld starters die iets proberen. Zaken die een gebied vaak ‘leuk’ maken  huisvesten zich daar veelal.  Ze zijn belangrijk. 
 Hoe houden we dergelijke gebieden in stand als we de randgebieden volledig zouden omzetten naar wonen? Wat is daarvoor nodig? Welke gebieden k
 omen ervoor in aanmerking? Bieden de Voorstraat en Rijnstraat daarvoor soelaas? 

 Notie 3: Bepaald type zaken zijn afhankelijk van kortstondig autobezoek zoals in Nieuwstraat en Wagenstraat. Wat willen we daarmee? Hoe krijgen we de 
 langparkeerders in parkeergarages Castellum en Defensie-eiland? 

 Notie 4: Het belang van logische looproutes hanteren. Zo is de Haven een belangrijke entrée en bronpunt. Hoe vind je bijvoorbeeld een goede overgang van 
 het kernwinkelgebied naar de Haven? 

3. Advies  
Het gezamenlijk formuleren van een advies aan college en raad met draagvlak op basis van de stappen 1 en 2. Mede ook als input op de omgevingsvisie. 
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Immers, ook draagvlak vanuit het lokale bestuur is essentieel voor het slagen van een professionalisering in de samenwerking. 

Proces en stakeholders 
Sleutelwoorden zijn co-creatie, gezamenlijk draagvlak, afstemming en participatie. Het proces luistert nauw omdat de binnenstad van iedereen is. De kerngroep 
bestaat uit pandeigenaren, gebruikers van de panden en de gemeente. Zij stellen in co-creatie een gezamenlijk gedragen visie op. Elk van deze die partijen zorgt 
voor draagvlak(achterbannen) en afstemming binnen haar eigen geleding. Tussentijds zal overleg en uitwisseling plaatsvinden in de Vestingraad en met het 
Bewoners Platform Binnenstad. Ook zal afstemming met andere partijen in Woerden (totaal) gebeuren zoals de POVW (=de koepel van ondernemersverenigingen) .  

Activiteiten bij deelproject 2 
Deelproject 2 gaat in zijn geheel over het in de praktijk brengen van acties uit het “Werkdocument Retailinnovatielab Sociale Meerwaarde Woerden 2020”. Dit 
werkdocument is als bijlage bij deze aanvraag gevoegd. Met een externe procesbegeleider gaan de stakeholders aan de slag met deze activiteiten. Welke 
activiteiten concreet worden uitgevoerd, ligt mede aan wat onder de begeleiding van deze externe procesbegeleider kansrijk blijkt. De meeste impact maak je 
immers met activiteiten die het grootste draagvlak hebben en die tegelijkertijd praktisch goed uitvoerbaar zijn. Een greep uit de mogelijke activiteiten: 

 Verstevigen van de samenwerking tussen Woerden Marketing, Het Plein en BIZ Stadshart Woerden. Niet alleen binnen de singels, maar breder dan alleen 
de binnenstad. Met een gezamenlijke branding en een eenduidig logo moet de binnenstad van Woerden een aantrekkelijke eenheid worden die voor de 
consument van binnen en buiten Woerden herkenbaar is. De aanwezige merkstrategie en het activatieplan dienen door een strakke samenwerking tot 
uiting te komen. 

 De huidige marketingcommunicatie wordt versterkt. Bijvoorbeeld door het professionaliseren van de bestaande gezamenlijke social media kanalen, de 
ontwikkeling van een gezamenlijk welkomspakket voor nieuwe Woerdenaren en een evenementenkalender. 

 Nieuwe marketingcommunicatie wordt gezamenlijk ontwikkeld. Bijvoorbeeld door een ‘Gastvrij Promoteam Woerden’, een online bewoners community of 
een educatief programma (zie p.29 van het werkdocument). 

 Samenwerking in het versterken van de huidige buitenruimte en producten. 
 Samenwerking in het ontwikkelen van nieuwe buitenruimte en producten. 

 
Rode draad door deze activiteiten is dat onder de begeleiding van de procesregisseur in pilotvorm verschillende samenwerkingsinitiatieven van de grond komen. De 
procesregisseur houdt de uiteenlopende stakeholders in de binnenstad daarmee een spiegel voor door ze in de praktijk te laten zien waar samenwerking toe leidt.  
 
Activiteiten bij deelproject 3 
In deelproject 3 staat de samenwerking nog aan het begin van een broodnodige professionaliseringsslag. Een procesregisseur zal de ondernemers daarin begeleiden 
en “meenemen” met een duidelijk samenhangende en vooral praktische aanpak. Hij kan daarin een betekenisvolle rol vervullen én een verschil maken. Samen met 
de externe regisseur formuleren de ondernemers en gemeente de een gezamenlijk actieplan. 
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C. Planning van het project 

 
Alle drie de deelprojecten worden in december 2020 opgestart. De doorlooptijd is een jaar, tot uiterlijk 31-12-2021. Gezien de aard van de subsidie, zal er 
regelmatig afstemming zijn met provincie Utrecht, zodat de resultaten van deze deelprojecten een directe bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van een 
passende subsidieregeling. 
  
Planning per project is mede afhankelijk van de in te zetten externe partijen. Hiertoe zijn de drie offertes opgevraagd.    
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3. Begroting 

Begroting 
Vul onderstaand format projectbegroting in. Geef in het format aan welk bedrag u als subsidie aanvraagt van provincie Utrecht. Geef aan welke posten direct 
worden gedekt uit de subsidie. 
 
NB De projectbegroting moet aan onderstaande voorwaarden voldoen: 

1. De begroting is sluitend 
2. De opbouw van de verschillende bedragen is inzichtelijk:  
 Specificeer de bedragen en geef ze waar mogelijk weer in prijs x hoeveelheid 
 Specificeer de opbouw van interne uurtarieven.   
3. Stuur kopieën van onderbouwende stukken mee (bv: offertes); 
4. Geef aan of de opgevoerde kosten inclusief of exclusief BTW zijn.  
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BATEN 
(inkomsten) 

1e Jaar 
20.. 

2e Jaar 
20.. 

3e Jaar 
20.. 

Totaal  LASTEN 
(uitgaven) 

1e Jaar 2e Jaar 3e Jaar Totaal 

 € € € €   € € € € 
1. Eigen bijdrage  

 
 
 

 
 

 
 

 1. Personeelskosten 
- Interne uren 

        tarief x uren 
- Externe uren 
   tarief x uren 

tarie
f 

uur tot. tarief ure
n 

tot. tarief uren tot  
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 

   
 
 

  

Subtotaal      Subtotaal  80.000 excl btw 
(offertes volgen) 

   

           
2. Gevraagde bijdrage  
    provincie Utrecht  

80.000 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 2. Materiaalkosten  
- 
- 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

Subtotaal 80.000     Subtotaal     
           
3. Bijdrage andere   
    subsidieverstrekkers  
- 
- 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 3. Huisvestingskosten  
- 
- 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

Subtotaal      Subtotaal     
           
4. Sponsoring / bijdragen 
- 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 4. PR-kosten 
(advertentie/internet) 
- 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

Subtotaal           
           
5. Overige inkomsten 
    (kaartverkoop, ver-  
   koop producten, etc.) 

prijs aant tot. prijs aan
t 

tot. prijs aant tot
. 

 
 
 

 5. Overige kosten 
- 
- 
- 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
  

 
 
 

  
 

 
 

  

Subtotaal      Subtotaal     
           
 
TOTAAL: 

 
€ 80.000 

 
€ 

 
€ 

 
€ 

 
 

 
TOTAAL: 

 
€ 80.000 

 
€ 

 
€ 

 
€ 
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3.1 Andere aanvragen 
 
Geef aan of u voor de beschreven activiteiten ook subsidie heeft aangevraagd op grond van een andere subsidieregeling van provincie Utrecht. Zo ja, vermeld wat 
de status van die aanvraag is en voeg toezeggingen toe als bijlage. 
 
nvt 
 
 
 
 
 
Geef aan of u voor het project van de provincie Utrecht ook vergunningen en ontheffingen nodig heeft en of deze reeds in orde zijn.  
 
nvt 
 
 
 
 
 
 
Heeft u in de afgelopen 3 fiscale jaren (huidig jaar en de twee voorgaande jaren) overheidssteun ontvangen en zo ja, van welke overheden met welke bedragen? 
 
Niet relevant voor deze aanvraag. Gemeente heeft als entiteit diverse subsidie voor uiteenlopende beleidsterreinen ontvangen. Deze betreffen echter geen 
staatssteun gevoelige subsidies c.q. verstrekkingen onder die onder de minimis steun vallen. 
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5. Benodigde bijlagen  
 
Naam Aanwezig JA / Nee, toelichting waarom niet meegestuurd 
Projectplan (indien aanwezig, in aanvulling op dit formulier) Nee. Uitgewerkt in dit aanvraagformulier. 
Onderbouwing van de kostenposten, bijv. offertes Opgevraagd. Volgen zoals afgestemd met Ton Verschuuren op een later moment. 
Eventueel aanwezige overeenkomsten m.b.t. uitvoering, samenwerking, 
machtigingen, garantstelling voor dit project 

Nvt. 

 
NB Bij de eerste aanvraag van dit jaar of indien gegevens gewijzigd zijn, bent u verplicht ook onderstaande bijlagen toe te voegen.  

Naam Aanwezig JA / Nee, toelichting waarom niet meegestuurd 
Financieel verslag (dit geldt niet voor gemeenten) 

 De laatst opgemaakte jaarrekening, eventueel voorzien van een 
accountantsverklaring of een beoordelingsverklaring. 

NVT 

Oprichtingsakte / statuten (dit geldt niet voor gemeenten) 
Indien uw organisatie een privaatrechtelijke rechtspersoon is, voeg dan 
toe: 

 een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon of; 
een afschrift van de statuten zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd. 

NVT 

Uittreksel van kamer van Koophandel (dit geldt niet voor gemeenten) 
 Een recent (max 6 mnd oud) uittreksel van de aanvrager en 

eventueel onderliggende ondernemingen waaruit blijkt welke 
personen bevoegd zijn om de subsidie aan te vragen.  

NVT 

 

6. Verzending  

Dit ondertekende formulier per post verzenden 
aan: 

Gedeputeerde Staten van Utrecht 
T.a.v. afdeling Bedrijfsvoering, Postbus 80300 

3508 TH  UTRECHT 
Dit ondertekende formulier digitaal verzenden 
aan: 

subsidies@provincie-utrecht.nl 
Onder vermelding van de naam van de subsidieregeling 
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7. Contact 

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen 
met: 

Provincie Utrecht, 030-258 9111 (klantencontactcentrum) of per e-mail: subsidies@provincie-utrecht.nl 

 

8. Ondertekening (Let op: dit dient een tekenbevoegd persoon te zijn, raadpleeg hiervoor uw KvK-uittreksel; in geval van gezamenlijke 
tekenbevoegdheid dienen ten minste twee bevoegde personen te tekenen) 

Naam:  

Functie:  

Organisatie:  

Plaats / datum:  

Handtekening: 
De aanvrager verklaart: 
- akkoord te zijn met het 
openbaar maken van 
persoonsgegevens 
- alle gegevens in het 
aanvraagformulier en de 
bijlagen naar waarheid en 
beste weten te hebben 
verstrekt 
- bekend te zijn met de 
bepaling van additionaliteit 
van de EU en daarnaar te 
handelen 
- niet in surseance van betaling 
of in staat van faillissement te 
zijn 
- bekend te zijn met en zich te 
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houden aan de voorwaarden 
en verplichtingen zoals 
bepaald in de algemene 
subsidievoorwaarden van het 
betaalorgaan. 
 
 


