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Inleiding

Utrecht-West is opnieuw één van de economisch snelst groeiende regio’s in Nederland!  
Volgens het CBS dragen industrie en handel - sterk vertegenwoordigt in Utrecht-West - in 
belangrijke mate bij aan deze groei! 

Positief nieuws in een lastige periode van Corona met daarin vele beperkingen voor 
ondernemers.  De maakindustrie is één van de belangrijkste pijlers in onze lokale economie, 
nu maar ook naar de toekomst toe. De pandemie heeft de kwetsbaarheid om afhankelijk te 
zijn van bijvoorbeeld een fabriek in China ernstig duidelijk gemaakt. We hopen dat we snel van 
de perikelen rondom Corona af zijn, maar realiseren ons ook dat diverse zaken voorgoed zijn 
veranderd. 

Het PBUW, een samenwerkingsverband van 8 ondernemersverenigingen in Utrecht-West, 
vertegenwoordigt ruim 1500 bedrijven met samen meer dan 25.000 werknemers. Zonder 
voldoende goed opgeleide mensen komt de toekomst van de maakindustrie in onze regio in 
het geding. Wij streven naar een blijvend aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers en 
bieden onze inwoners ook morgen én overmorgen graag een baan en een betaalbare woning. 
Daar hebben we uw hulp bij nodig! 

Voor u liggen de belangrijkste knelpunten van de afzonderlijke ondernemersverenigingen. 
Zaken waar we samen wat aan kunnen doen. Ook de kansen die onze ondernemersogen zien, 
worden belicht. 

Onze nauwe samenwerking met lokale en regionale overheden loont! Zo zijn de TechnoHUB 
in Woerden en het Makerspace in Mijdrecht gerealiseerd, chapeau. Maar er is meer nodig 
én snelheid is daarbij geboden. Reden voor ons om onze krachten te bundelen en de 
voor ons zo belangrijke punten bij u onder de aandacht te brengen en het contact tussen 
gemeente,provincie, onderwijs en bedrijfsleven verder te versterken. We zien uit naar 
samenwerkingen die de regionale economie ten goede komen.

Vanwege de corona maatregelen lukte het helaas niet u eind november 2021 fysiek te 
ontmoeten. Ons werkbezoek aan de regio Utrecht West is daarom uitgesteld naar 2022. We 
zijn dan te gast in de TechnoHUB waar techniekonderwijs voor de branches Bouw, Wonen en 
Interieur, Mobiliteit en Transport, Installatie- en Elektrotechniek, Metaal, Mechatronica en 
Robotica gegeven wordt. De TechnoHUB promoot en enthousiasmeert aan potentiële leerlingen 
en zij-instromers het technisch onderwijs. Er zijn innovatieve kennis- en inspiratiesessies, 
vaktrainingen en cursussen voor de bedrijfspartners. De TechnoHUB voorziet in de vraag naar 
technisch onderwijs en is van groot belang voor de toeleiding van technisch personeel voor de 
maak-industrie in Utrecht West. In de TechnoHUB wordt dagelijks in samenwerking met het 
bedrijfsleven gewerkt aan versterking van kennis en kunde in het MKB. 

Wij werken graag samen met u aan een optimaal gezond Utrecht-West. De doorzettende 
groei in de komende jaren moet gepaard gaan met uitbreiding in bedrijfsruimtes, passende 
infrastructuur en voldoende betaalbare woningen voor onze werknemers. 
  

André van der Heijden
Voorzitter PBUW
November 2021



Extra bedrijventerrein

Betere bereikbaarheid

Blijvende aandacht 
voor technisch onderwijs 

        

Voldoende betaalbare woningen 
voor onze medewerkers

Haalbare & betaalbare plannen 
voor energietransitie

ALGEMENE 
PUNTEN



Het midden- en 
kleinbedrijf is de 
drijvende kracht 
achter de Nederlandse
economie.

Belang van mkb 
voor de regio
Het midden- en kleinbedrijf is het fundament van de regionale economie en van groot 

belang voor de leefbaarheid van onze dorpen en steden. Niet alleen is het mkb de 

banenmotor van Nederland, ondernemers dragen ook op tal van andere manieren 

bij aan hun omgeving. Zo blijkt uit onderzoek dat mkb-ondernemers lokale 

maatschappelijke doelen jaarlijks met ruim €1 miljard steunen. 

Maar ondernemers doen meer dan alleen dan sponsoren. Veel ondernemers hebben 

zitting in het bestuur van sportverenigingen en culturele- of maatschappelijke 

instellingen.  Ze leiden nieuwe werknemers op, bieden banen aan mensen met afstand 

tot de arbeidsmarkt, investeren in duurzaamheid en in hun personeel. Zo is het 

ziekteverzuim is in het mkb het allerlaagst. Ze bieden kansen aan regionale 

toeleveranciers. Last but nog least zorgen ze voor steeds slimmere producten en 

diensten. Alle redenen voor gemeenten om hun mkb te koesteren.  

Door de coronacrisis hebben bestuurders en politici met name lokaal en in de regio 

meer oog gekregen voor hun mkb’ers en dat is goed nieuws. Vooral omdat veel 

ondernemers in de horeca, retail, cultuur en evenementen ondanks de economische 

opleving diep in de schulden zitten. Ondernemers die hun gemeenten smoel geven. 

Daarom is het belangrijk dat gemeenten zich na de gemeenteraadsverkiezingen blijven 

inzetten voor een toekomstbestendig mkb en een kansrijk ondernemersklimaat. 

MKB-Nederland zet in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen in op een rem 

op lokale lasten en regeldruk, ruimte voor bedrijven, een haalbaar en betaalbare 

energietransitie in samenwerking met het mkb, terugdringen winkelleegstand, 

mkb-vriendelijk aanbesteden, inzet van de lokale mkb-toets, beperking hinder 

van weg-op-brekingen en een fatsoenlijke nadeelcompensatie en nog tal van andere 

onderwerpen. Want zonder florerend mkb, geen bloeiende dorpen en steden.

Ondernemers durven risico’s te nemen en creëren banen. Daarom moeten ze 

gefaciliteerd worden en niet gehinderd door onduidelijke of overbodige regels en eisen.

De Koninklijke Vereniging MKB-Nederland is in 1902 opgericht door ondernemers met 

een missie die nog steeds actueel is: een kansrijk ondernemersklimaat in Nederland. 

Ondernemers bepalen onze koers, wij zijn de stem van ruim 170.000 leden.

De stem van het mkb

MKB-Nederland streeft naar een klimaat waarin bedrijven de kans krijgen om te 

groeien. Groei betekent meer banen en meer welvaart. De wereld verandert razendsnel, 

dat vraagt om flexibiliteit. Daar maken onze collega’s in Brussel, Den Haag en de regio 

zich hard voor. Wij staan achter u! We roepen ondernemers regelmatig op om hun stem 

te laten horen. Een voorbeeld is de verkiezing van de mkb-vriendelijkste gemeente.

Efficiënte bedrijfsvoering

Er zijn in Nederland veel goede initiatieven die het ondernemerschap stimuleren. 

Wij omarmen ze, zorgen ervoor dat de ondernemer er echt wat mee kan. Ontbreekt er 

relevante ondernemersinformatie, dan zorgen we ervoor dat die er komt. Zo zorgen we 

ervoor dat ondernemers van alle thema’s op de hoogte zijn en op een efficiënte manier 

hun bedrijf kunnen voeren.

Een invloedrijk netwerk

Door samen te werken bereiken we meer. Leden en lokaal partners van MKB-

Nederland maken deel uit van een invloedrijk netwerk van ondernemers en 

beslissers in politiek, instanties en bedrijfsleven. 

Tekst: MKB-Nederland



VIB De Ronde Venen

Met ca. 260 leden uit De Ronde Venen, is VIB De Ronde Venen een van de grootste 
belangenbehartigers in de Provincie Utrecht.

Door contacten en samenwerkingen met de plaatselijke, provinciale en rijksoverheid, 
met andere verenigingen, met nutsbedrijven en met bedrijven uit ons ledenbestand en daarbuiten, 

tracht de VIB haar doelen te bereiken.

Ter verbetering van de onderlinge contacten tussen de leden, organiseert de VIB bijeenkomsten. 
Enerzijds voor het versterken van netwerken tijdens de zogenaamde Management Sociëteit en 

anderzijds voor het opdoen van inspiratie door gesprekken met elkaar en door boeiende gastsprekers.

Het bestuur staat open voor suggesties en nieuwe samenwerkingen als dat bijdraagt 
een gezond ondernemersklimaat.

Vragen of overleg? 
Mail Daniël Storm - voorzitter VIB - info@vibderondevenen.nl

Bereikbaarheid
•    N201

deze weg kent beperkingen die de bereikbaarheid van het bedrijventerrein in Mijdrecht 
belemmeren. Derhalve pleiten we voor een optimale doorstroom door ‘de bocht’ tussen 
Mijdrecht en Amstelhoek (afslag Hofland) weg te halen, de weg recht te trekken. Ook uit 
oogpunt van veiligheid en gezondheid zijn aanpassingen aan de N201 noodzakelijk.

•    N201
de aansluiting op de A2 bij Vinkeveen moet beter als we opstoppingen willen wegwerken 
en dus de bereikbaarheid van en naar Mijdrecht/De Ronde Venen willen verbeteren.

•    OV
VIB pleit voor betere aansluitingen met Alphen a/d Rijn (Nieuwveen en Nieuwkoop) 
in Zuid-Holland, met Aalsmeer, Hoofddorp, Uithoorn en Amsterdam (Noord-Holland 
en met Utrecht en Woerden (Utrecht) en dus betere en meer samenspraak met andere 
vervoersgebieden. Ook pleiten we voor routing door en langs het bedrijventerrein 
teneinde meer mensen (werknemers, stagiairs en klanten/leveranciers) met het OV de 
bedrijven te laten bezoeken.

Wil Provincie Utrecht vaart zetten achter de ontwikkeling van het doortrekken van de N201 en 
‘de bocht’ weg te laten conform het bestaande idee van het N201 projectteam?

Wil de Provincie Utrecht de aansluiting met N201 & A2 met spoed behandelen?

Wil de Provincie Utrecht kijken naar samenwerkingen met Noord-Holland en Zuid-Holland 
om de bereikbaarheid van bedrijventerrein Mijdrecht te optimaliseren voor werknemers, 
stagiairs/scholieren en bezoekers via het OV?

Uitbreiding bedrijventerrein
•    Ons bedrijventerrein bestaat voor een groot deel uit logistieke bedrijven en bedrijven uit 

de maakindustrie die willen doorgroeien. Stec heeft een ruimtebehoefteonderzoek 
gedaan. Op basis van die uitkomst (behoefte 18 ha) streven we naar uitbreiding van 
12ha op een door onze gemeente aangekochte grond ten noorden van het huidige 
bedrijventerrein. De gemeenteraad heeft inmiddels ingestemd met deze groei. Daarbij 
wordt rekening gehouden met een ontwikkeling die aansluit bij duurzaamheidsbepalingen 
die we samen met de provincie willen omschrijven. De aangemerkte ruimte valt nu nog 
buiten de rode contouren.

Wil de Provincie Utrecht het advies van de gemeenteraad volgen en 12ha. aanwijzen als 
nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein?

Specifieke zaken
Vereniging Industriële Belangengemeenschap De Ronde Venen



Onderwijs aansluiten bij werkgelegenheid
•    De ‘ouderwetse’ LTS en MTS terugbrengen is een wens die niet uitgevoerd kan worden 

zonder landelijke politieke inbreng wellicht. Maar deze wens geeft wel aan welke kant we 
op willen. We willen ondersteuning bij het enthousiasmeren van kinderen en ouders tot 
het volgen van technisch onderwijs en bij het ontwikkelen van de mogelijkheden om 
technisch onderwijs te genieten.

Wil de Provincie Utrecht met scholen en ondernemersverenigingen kijken naar wat er in 
Utrecht-West mogelijk is om te verbeteren aan het technische voortgezet- en 
middelbaar-onderwijs?

Huisvesting starters
•    Om het bedrijfsleven sterk te laten zijn, zijn lokale werknemers nodig. In de logistieke 

sector en de maakindustrie is het zo dat werknemers veelal lokaal willen wonen én 
werken. En dus zijn betaalbare (starters)woningen noodzaak. We willen maximale 
ondersteuning van de provincie bij het mogelijk maken van de gemeente om projecten 
op te zetten en uit te voeren. Ook als daarbij rode contouren verlegd moeten worden.

Wil de Provincie Utrecht kijken naar mogelijkheden om woningen te bouwen en de gemeente 
oproepen dit mogelijk te maken op een manier die voor ontwikkelaars realiseerbaar is?

Energietransitie
•    Met name bij bedrijfsruimteontwikkeling is het lokale bedrijfsleven graag bereid om te 

ontwikkelen zoals het past bij de groene ambities die worden uitgesproken door 
landelijke, provinciale en lokale politiek. Ten aanzien van energietransitie moet de inzet 
van duurzame energiebronnen zo breed mogelijk worden onderzocht. Dit vraagt om een 
bredere blik op transitiemogelijkheden en landelijke regie, zodat goede, verantwoorde 
en gedragen oplossingen tot stand komen, afgestemd op lokale mogelijkheden en 
omstandigheden. Zaken als geothermie, kermenergie e.a. zien we nergens terug in 
plannen.

Wil de Provincie Utrecht pleiten voor een bredere blik en meer landelijke regie in de 
discussie om energietransitie?

Specifieke zaken
Vereniging Industriële Belangengemeenschap De Ronde Venen



Vereniging voor Industrie en 
Handel IJsselstein

Dé vereniging voor in IJsselstein gevestigde ondernemers in industrie, handel en dienstverlening. 
Al sinds 1954 behartigen we de belangen van ondernemers. In 2021 vertegenwoordigen we 100 
bedrijven en daarmee ruim 2.000 FTE.  De missie van de VIHIJ is het verbinden, informeren en 

onderling versterken van de IJsselsteinse bedrijven op het gebied van industrie en handel, 
door bij te dragen aan de groei van mensen en organisaties.

Vragen of overleg?
Mail Rob Schotema - voorzitter VIHIJ -  info@vihij.nl

Extra bedrijventerrein
•     Ontwikkeling bedrijventerrein de Kroon aan de A2

Goede infrastructuur
•     Aansluiting op de A2 voor IJsselstein en de omliggende gemeenten

•     Verbeteren openbaar vervoer verbinding op industriegebieden

Betere aansluiting (technisch) 
onderwijs - arbeidsmarkt
•     Vraag is dringend! Wat kan de Provincie Utrecht hierin betekenen?

•     Hoe voorkomen we verdere versobering van de technische opleidingscentra?

Woonruimte voor medewerkers
• Jongeren kunnen in IJsselstein geen woningen meer kopen, er is te weinig 

aanbod tegen te hoge prijzen. Hierdoor ontstaat een te grote druk op de 
verkeersaders rondom IJsselstein.

• Huidige inbreilocaties binnen de rode contouren raken uitgeput, huidige 
mogelijkheden dekken de behoefte niet.

• Betaalbare woningen essentieel voor het voortbestaan van de gemeente IJsselstein!

• Gemeente wil graag buiten de rode contouren bouwen! Geeft aan dat Provincie 
Utrecht hier niet aan mee werkt! Hoe lossen we dit op?

Specifieke zaken
Vereniging Industrie en Handel IJsselstein



Ondernemers Kring Woerden 
voor een optimaal ondernemersklimaat!

Een optimaal ondernemersklimaat is van essentieel belang voor de Woerdense ondernemers.
Ruimte om te ondernemen, bereikbaarheid en werkgelegenheid zijn belangrijke pijlers.

Revitalisering van bedrijventerreinen, betaalbare woningen, duurzaamheid en tal van plannen en
projecten die toekomstbepalend zijn, worden regelmatig besproken met overheden op lokaal en 
regionaal niveau. Maar er gebeurt meer. Wist u bijvoorbeeld dat OKW in samenwerking met het 

overkoepelend orgaan Ondernemend Woerden initiator is van de update Ondernemersvisie voor Woerden 
2030? En dat OKW zich hard maakt voor een goede bereikbaarheid van de Woerdense bedrijventerreinen en 

de realisatie van extra bedrijventerreinen.

Vragen of overleg?
Mail André van der Heijden - voorzitter OKW - info@okwwoerden.nl

Herstructurering en extra bedrijventerreinen
• De 9H schuifruimte voor Woerden is toegezegd. Chapeau!

Maar er is nog steeds behoefte aan meer.  De bestaande terreinen zijn overvol wat 
betekent dat uitbreiding daar onmogelijk is. Er worden nu plannen gemaakt voor 
bedrijfsruimte na 2030, dit is te laat! Er is dringend behoefte aan bedrijfsruimte voor de 
komende 10 jaar.   

• In Woerden wordt een aanzienlijk deel bedrijventerrein vergeven voor woningbouw. 
Wij willen voor iedere HA wonen hetzelfde aantal HA compensatie voor bedrijven.  

Wij vragen de Provincie Utrecht ons tijdig te voorzien in voldoende bedrijfsruimte. 
Met de toename van de woningvoorraad neemt ook de vraag naar arbeidsplaatsen toe. 

 Goede infrastructuur  
• De infrastructuur moet blijven aansluiten bij de ontwikkeling/uitbreiding van woningen, 

woonwijken en (nieuwe) bedrijfsterreinen.  Dit moet nu en naar de toekomst toe 
gewaarborgd blijven. 

• De A12 is, als voordeur van Woerden, van groot belang voor de bereikbaarheid en daarmee 
ook het ondernemersklimaat. Zoals het er nu naar uitziet, staat de A12 in 2030 vast. 
Momenteel zien we al problemen in Woerden ontstaan. Dit omdat er veel doorgaand 
verkeer Woerden passeert. Wanneer er ook nog files op de snelwegen staan verergert 
dit. Het extra verkeer wat dan via meerdere provinciale wegen Woerden inrijdt, omdat het 
er niet omheen kan, komt in het lokale wegennet (bebouwde kom) van Woerden terecht. 
Met als gevolg doorstromingsproblemen, verkeersonveiligheid en leefbaarheidsknelpunten. 

Wij vragen de Provincie Utrecht verder te kijken dan alleen de Ring Utrecht en de gemeente 
Woerden te helpen bij het ontwikkelen van een goede en noodzakelijke randwegenstructuur!  
Welke mogelijkheden kan en wil de Provincie Utrecht bieden?

Specifieke zaken
Ondernemers Kring Woerden



Specifieke zaken
Ondernemers Kring Woerden

Aansluiting (technisch) 
onderwijs - arbeidsmarkt - TECHNOHUB
• In Woerden is de TechnoHUB gerealiseerd, een professionele locatie waar technisch 

onderwijs gegeven wordt in samenwerking met experts uit het bedrijfsleven. 
De TechnoHUB promoot en enthousiasmeert aan potentiële leerlingen en zij-instromers 
het technisch onderwijs.  De TechnoHUB voorziet in de vraag naar technisch onderwijs   
en is van groot belang voor de toeleiding van technisch personeel voor de maak-industrie 
in Utrecht West.

   

Wij vragen de Provincie Utrecht dit initiatief blijvend �nancieel te steunen.

Woonruimte voor medewerkers  
• Naast de transformatie van bedrijventerrein Middelland Noord van werken naar wonen is 

er in Woerden behoefte aan versnelde bouw van betaalbare woningen voor medewerkers 
en arbeidsmigranten.

• Woningbouw in de kernen is van essentieel belang voor de leefbaarheid in Kamerik, 
Zegveld en Harmelen. Hier zijn diverse inbreidingsplannen bestemd, deze komen niet snel 
genoeg van de grond. Dit vraagt om actie. 

• Zorg voor een spreiding in producten. Naast appartementen moeten er ook 
grondgebonden woningen gebouwd worden.  

• Zet overtallige winkeloppervlakte versneld om in woonbestemming., andere functies en 
functiemenging. Zorg er hierbij voor dat er een compacter kernwinkelgebied ontstaat. 

Wij vragen de Provincie Utrecht om meer woningbouw voor onze medewerkers. Hoe kunt u 
ons helpen dit proces te versnellen? 

Energietransitie
• Een belangrijk onderwerp waarin de ambities hoog zijn en 

dat is goed! We zijn met elkaar verantwoordelijk voor een leefbare wereld voor volgende 
generaties. Wij zijn van mening dat de energietransitie economisch verantwoord en 
haalbaar moet zijn. 

Hoe zorgt de Provincie Utrecht ervoor dat de energietransitie goed kan starten terwijl de 
maximale capaciteit op het net nu al is bereikt?



Bedrijvenvereniging Montfoort

BV-M staat voor Bedrijvenvereniging Montfoort. Het is een vereniging van en voor Montfoortse 
ondernemers, is opgericht op 5 oktober 1976 en telt momenteel ca. 78 leden en 2.000 lokale banen.

De diversiteit van de aangesloten bedrijven maken van deze vereniging een dynamisch geheel. 
Naast de bedrijven uit Industrie, ICT, Handel, Horeca, Bouw, Financiële dienstverlening is ook de 

Gemeente lid van deze vereniging. 

De doelstellingen van de vereniging zijn:
• Het in ontspannen sfeer bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden.
• Het uitwisselen van elkaars ideeën.
• Onderwerpen, die een groot deel van de leden aangaan, bepleiten bij de betrokken instanties.
• Onze horizon verbreden door gastsprekers uit te nodigen voor bijeenkomsten.

Vragen of overleg?
Mail Wim van den Pol - voorzitter BV-M - info@bv-m.nl

Extra bedrijventerrein
•     Uitbreiding (netto 3ha) van het groene bedrijfsterrein Heeswijk Oost voor 2025.

•     In cofinanciering tussen gemeente Montfoort en bedrijvenverenigingen is er een plan 
ingediend onderbouwd door aanvullend STOGO rapport.

•     Er is in Montfoort géén leegstand.

Goede infrastructuur
•     Verbeteren van het OV - busvervoer van station Woerden naar de bedrijvenparken Montfoort, 

Oudewater en Lopik.

•     Meer mensen werven & autogebruik verminderen door beter & duidelijker OV 
over de N204.

Aansluiting (technisch) 
onderwijs - arbeidsmarkt - TECHNOHUB
• In Woerden is de TechnoHUB gerealiseerd, een professionele locatie waar technisch 

onderwijs gegeven wordt in samenwerking met experts uit het bedrijfsleven. 
De TechnoHUB promoot en enthousiasmeert aan potentiële leerlingen en zij-instromers 
het technisch onderwijs. De TechnoHUB voorziet in de vraag naar technisch onderwijs en 
is van groot belang voor de toeleiding van technisch personeel voor de maak-industrie in 
Utrecht West.

Wij vragen de Provincie Utrecht dit initiatief blijvend �nancieel te steunen.

Woonruimte voor medewerkers
• Huidig beschikbare ruimte is helemaal volgebouwd tot aan de rode contouren.

In Montfoort en Linschoten is uitbreiden vrijwel niet meer mogelijk.

•     Er is dringend betaalbare woningbouw nodig in de weilanden grenzend aan 
huidige bebouwing.

Energietransitie
•     In Montfoort is nu 6 megawattpiek zonne-energie geplaatst op bedrijfsdaken met   

SDE+ subsidie. Het potentieel is zeker het dubbele!

Wij vragen de Provincie Utrecht daadwerkelijk te helpen om deze verdubbeling mogelijk te maken.

Specifieke zaken
Bedrijven Vereniging Montfoort



Ondernemend Harmelen
Ondernemend Harmelen is een enthousiaste, gezellige vereniging met circa 90 leden. De vereniging 
behartigt de belangen van het bedrijfsleven en de winkeliers in Harmelen. Een sociaal netwerk van 
ondernemers; een uitstekende gelegenheid om elkaar te leren kennen. Samen bereik je tenslotte 

meer dan alleen!

De ondernemersvereniging is er ook voor de Harmelense gemeenschap. Zo wordt de intocht 
van Sinterklaas door de vereniging georganiseerd en zorgen zij ervoor dat de dorpskern van 

Harmelen feestelijk wordt verlicht van november tot en met januari. Daarnaast is Ondernemend 
Harmelen betrokken bij de organisatie van de Techniekdag, een belangrijk evenement waar de 

kinderen van de basisscholen kunnen kennismaken met alle vormen van techniek.

Vragen of overleg?
Mail Harold van Velzen - interim voorzitter - info@ondernemendharmelen.nl

Ondernemend Harmelen heeft de volgende doelstellingen:
• Belangen behartigen van alle ondernemers in Harmelen
• Permanent deel uitmaken van diverse overlegstructuren binnen de gemeente Woerden
• Organiseren van activiteiten voor de leden
• Het voeren van een gezond financieel beheer
• Invloed uitoefenen op het economisch beleid van gemeentelijke en provinciale overheid.

Extra bedrijventerrein
•     Met de uitbreiding van industrieterrein de Putkop in Harmelen ontstaan er eindelijk   

mogelijkheden om de ambities van Harmelense ondernemers in eigen omgeving waar 
te kunnen maken. Wij pleiten er dan ook voor om de uitbreidingsplannen van ons 
industrieterrein nu snel uit te voeren.

Betere aansluiting (technisch) onderwijs - arbeidsmarkt
•     Wij vragen aandacht vanuit de Provincie Utrecht voor de jaarlijkse Techniekdag op de 

Putkop en voor de TechnoHUB in Woerden. Deze belangrijke initiatieven kunnen de 
interesse van de jeugd voor technisch onderwijs en technische beroepen nog 
verder versterken.

Woonruimte medewerkers en een goede infrastructuur
•     Uitbreiding en vergroting van bedrijven zal de komende jaren leiden tot een 

toegenomen werkgelegenheid in Harmelen. Hoewel de inbreidingsplannen voor 
nieuwe woningen in Harmelen er goed uitzien geldt ook hier dat snelheid is geboden. 
Graag sluiten wij ons in Harmelen aan bij verbeteringen van de infrastructuur in de 
vorm van (snel)fietspaden en een verbeterde bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
in onze omgeving.

Een levendig winkelcentrum
•     De combinatie van Horeca en Retail in het dorpscentrum van Harmelen zorgt ervoor 

dat vele Harmelense consumenten ons centrum als een gezellig en levendig centrum 
beschouwen. Ook van buiten Harmelen weten de particuliere en de zakelijke klant ons 
centrum te vinden. Helaas vinden deze klanten te weinig parkeerplaatsen in ons 
centrum. Om ook in de toekomst een levendig winkelcentrum te houden, zullen wij 
voor de toegenomen mobiliteit van onze consumenten betere invullingen moeten 
vinden. Graag voeren wij in de komende tijd met u de dialoog hoe wij deze blijvende 
versterking van ons winkelcentrum kunnen realiseren.

Specifieke zaken
Ondernemend Harmelen



Ondernemersvereniging Lopik

De Ondernemersvereniging Lopik ( OVL ) behartigt sinds 1980 de gezamenlijke belangen van alle 
ondernemers die gevestigd zijn in de gemeente Lopik. De OVL doet dit o.a. door het organiseren 

van netwerkbijeenkomsten met haar leden en het onderhouden goede contacten met omliggende 
verenigingen in Regio Utrecht-West. Daarnaast onderhoudt het bestuur van de OVL een nauw 

contact met de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lopik.
De OVL fungeert als netwerk en belangenbehartiger en door deze duurzame verbinding en onderlinge 

betrokkenheid ontstaat meer samenwerking, business en kennisdeling.
We hebben al veel bereikt en samen met de ondernemers bouwen we verder aan een betere toekomst.

Vragen of overleg?
Mail Ruud Borst - voorzitter - voorzitter@ondernemersvereniginglopik.nl

Specifieke zaken
Ondernemers Vereniging Lopik 

Extra bedrijventerrein en maatwerk oplossingen
in de lintbebouwing
•    Bestaande bedrijven op het industrieterrein hebben meer ruimte nodig om hun groei te 

realiseren. We zien dat er bedrijven uit hun jasje groeien en verhuizen naar Zuid Holland. 
Ook is er een grote behoefte aan kleine kavels en bedrijfsverzamelgebouwen (koop) voor 
de kleine & startende ondernemer.  

Wij vragen de Provincie Utrecht op welke termijn, waar en onder welke voorwaarden we een 
uitbreiding mogen verwachten?

Woonruimte voor medewerkers
•    In Lopik is een grote behoefte aan betaalbare woningen en appartementen voor onze 

werknemers. Het huidige beleid duurt te lang en schiet te kort, waardoor we kostbare 
arbeidskrachten zien verhuizen naar andere regio’s. 
Kijk voor nieuwbouw niet alleen wat er binnen de rode contouren mogelijk is, maar 
onderzoek ook zeker de mogelijkheden daarbuiten.

Wij vragen de Provincie Utrecht op welke termijn we op deze punten actie kunnen 
verwachten?

Mobiliteit
•    Er is behoefte aan goed Openbaar Vervoer, voor Lopik betekent dat uitbreiden en niet 

inperken. Met het oog op de bereikbaarheid van de TechnoHUB is de buslijn van en naar 
Woerden een prioriteit voor ons. 
Daarnaast pleiten wij voor goede en veilige wegen waarbij rekening wordt gehouden met 
fietsers (brede fietspaden) en voetgangers (veilige oversteekplaatsen). 
Het gebruik van de N210 is veranderd en wordt steeds meer een ontsluiting voor de 
Krimpenerwaard waar wel bedrijventerreinen beschikbaar zijn, zoals Bergambacht, 
Schoonhoven en Stolwijk. 

Provincie Utrecht, het kan toch niet zo zijn dat, de uitbreidingen in de Krimpenerwaard ten 
koste gaan van door ons gewenste uitbreidingen? 



ONDERNEMERS
VERENIGING
OUDEWATER

Ondernemers Vereniging Oudewater 

De Ondernemers Vereniging Oudewater (OVO) is ontstaan door een fusie tussen de Bedrijven Verenging 
Oudewater (BVO) en de Nieuwe Ondernemers Vereniging Oudewater (NOVO).  De Ondernemers 

Verenining Oudewater (OVO)  heeft als doel de economische en maatschappelijke omgeving in de 
gemeente voor ondernemingen zodanig te optimaliseren, dat deze maximaal kunnen profiteren van 

de ondernemerskansen in het verzorgingsgebied. Dit doet de BVO door middel van BINK, 
Belangenbehartiging, Informatie overdracht, Netwerken en Kennis delen.

Belangenbehartiging: De OVO zet zich in voor belangenbehartiging voor haar leden richting 
gemeente en provincie. Informatie overdracht: De OVO wil middels het OVO-Bulletin en de website, 

zo vaak als nodig, leden op de hoogte houden van de lopende zaken in de aandachtsgebieden van de OVO.
Netwerken: De OVO wil haar leden in de gelegenheid stellen elkaar regelmatig formeel en 
informeel te ontmoeten. Kennis delen: De OVO wil kennis delen met haar leden afgestemd 

op de behoefte van haar leden.

De OVO vertegenwoordigt 181 bedrijven uit Oudewater. Samen met de Gemeente en Ferm Werk hebben 
ze hun krachten gebundeld en Oudewaterwerkt.nl op de kaart gezet!

Vragen of overleg?
Mail Mike Zengerink - voorzitter OVO - voorzitter@ov-oudewater.nl

Specifieke zaken
Ondernemers Vereniging Oudewater

Extra bedrijventerrein
•     Goede doorgroeimogelijkheden voor bedrijven in de kleine kernen rondom de stad 

Utrecht, dit betekent vooruit durven denken en voor Oudewater nu al Tappersheul 4 in 
kaart brengen, dus nog 7-8 HA grond bestemmen voor bedrijventerrein naar de 
toekomst toe.

Betere aansluiting (technisch) onderwijs - arbeidsmarkt 
•     Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, dit betekent goede technische 

opleidingen in de buurt van Oudewater graag afgestemd op onze maak- en logistieke
industrie zodat onze ondernemers voldoende stagiaires en opgeleide mensen uit de 
omgeving kunnen werven en daarnaast bij-en herscholingscursussen dichtbij kunnen 
aanbieden.

Goede infrastructuur
•     Een goede infrastructuur en bereikbaarheid met auto en openbaarvervoer om te 

zorgen dat het aantrekkelijk blijft om in Oudewater te werken, te wonen en een bedrijf 
te laten voortbestaan en laten groeien.

Woonruimte voor medewerkers
•     Goede beschikbare en betaalbare woonruimte voor medewerkers wat ervoor zorgt dat 

we wonen en werken dicht bij elkaar kunnen houden en dat de mensen die in 
Oudewater wonen daar ook kunnen (blijven) wonen en werken.



Ondernemersvereniging Stichtse Vecht

Ondernemers Vereniging Stichtse Vecht, OVSV, is dé vereniging van en voor ondernemers uit Maarssen, 
Breukelen, Loenen, Kockengen, Vreeland en omgeving. Onze ondernemersvereniging telt circa 400 

leden c.q. bedrijven, inclusief de bij ons aangesloten verenigingen. Door samenwerking met overheden 
waaronder de lokale overheid en vele andere relevante partijen dat gericht is op het verbeteren van de 
positie van ondernemers en hun bedrijven. Ook vormen wij een platform van en voor ondernemers die 

met elkaar zaken kunnen doen. Dit alles is mede gericht op het versterken van de economie en
 werkgelegenheid. Wij doen dit onder het motto ‘Samen welvarend’.

 Vragen of overleg?
Cees van den Oosten - voorzitter OVSV - via secretariaat@ovsv.nl 

Extra bedrijventerrein
•     In Stichtse Vecht is de komende jaren behoefte aan extra bedrijventerrein van ca 3 ha.

•     Tijdige inpassing van de bedrijfsterreinbehoefte voor de verdere toekomst via de
omgevingsvisie.

Betere aansluiting (technisch) onderwijs - arbeidsmarkt 
•     Structureel overleg tussen onderwijs en arbeidsmarkt over verbetering van

de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt.

•     Het op korte termijn aantrekkelijker maken en het verbeteren van de opleiding van
technisch personeel.

Goede infrastructuur 
•     Verbetering van de doorstroming op de N201.

•     Eindelijk uitvoering van de verbeteringsplannen/doorstroming Noordelijke
Randweg Utrecht, w.o. verbetering doorstroming op de kruispunten NRU-A2
en Lage Weide-A2.

Woonruimte voor medewerkers 
•     Versnelling woningbouw voor medewerkers.

•     Onacceptabele wachttijden (8 tot 10 jaar), te dure woningmarkt door schaarste
en lange procedures, veroorzaakt door vooral binnenstedelijk te willen bouwen.

•     Waar dat verantwoord is, op korte termijn ook uitbreidingslocaties toestaan door
de “rode contouren” te verleggen via wijziging van de PRS.

Energietransitie 
•     Streven naar energietransitie waarbij onze uitgangspunten zijn dat het haalbaar,

betaalbaar en effectief is. 

•     Geen onacceptabele hoge investeringen en kosten voor burgers en bedrijven.

•     Wij zijn dus voorstander van realistische doelen die economisch verantwoord zijn.

Specifieke zaken
Ondernemers Vereniging Stichtse Vecht



ONZE AMBITIES

Op korte én lange termijn uitbreiding van de bedrijventerreinen 
in onze regio met een goede bereikbaarheid per auto en het 

Openbaar Vervoer. Verdere uitbreiding en ondersteuning van de 
technische opleidingsfaciliteiten met daarbij actie om het imago 

van ‘werken in de techniek’ te verbeteren. Zo snel mogelijk 
voldoende betaalbare woonruimte voor onze werknemers en een 

energietransitie die haalbaar, betaalbaar en effectief is. 
 

Utrecht-West, één van de snelst groeiende regio’s van Nederland 
heeft uw hulp nodig. Geef ons de mogelijkheid onze ambities 

waar te maken!

Wij rekenen op een goede samenwerking. 

Prins Hendrikkade 4   I   3441 XD Woerden   I   M  06 24 91 17 14   I   E  info@okwwoerden.nl




