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Notulen  Naam bijeenkomst Datum 

Overleg bedrijvenplatform 
Utrecht – West  

28 november 2016 
 

Kenmerk  

Agenda BP Utrecht West  
28 november 2016  

 

 
Locatie 

Van den IJssel Bedrijfskleding 

Edisonweg 7  
3404 LA IJsselstein 

 

Aanvang  

18.15 uur  

Aansluitend aan het bezoek aan de 

verkeerscentrale in Utrecht.  

 

 Aanwezig 

Arwin Brouwer - VIB De Ronde Venen 

  Rogier van Baaren – OVL  
Marleen van Dam – BVO  
Harry Spruijt – OSV 
Lex Meijers – OSV 
Marian van den IJssel – VIHIJ  
Monique van Breukelen – Secretariaat  

 Afgemeld 

David Verweij – OKW 

Nico Bos – Ondernemersvereniging Abcoude  

 
Notulen  
 

Afwezig 
Wim van den Pol – BVM 
Peet-Jan Verlaan – Ondernemend Harmelen 

1.Opening door de voorzitter  
Arwin opent de vergadering om 19.16 uur. We hebben zojuist een bezoek gebracht aan de 
verkeerscentrale in Utrecht. Het was een bijzonder interessant bezoek. Monique stuurt een bedankje 
naar Henk Strubbe.         Actie: Monique  
 
2.Mededelingen van de voorzitter  
Geen mededelingen. 
 
3.Vaststellen agenda  
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.Vaststellen van het verslag van het overleg d.d. 03.10.2016  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
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5.Verslag bustour 26.10.2016 
OSV – Het was een hele goede bijeenkomst. De bezoeken aan Technet en Sky Dive waren een mooie 
aanvulling op het programma, erg interessant en goed geregeld. Tot nu toe is er nog niet veel aan de 
opvolging van deze tour gedaan. Dit is een taak die bij de individuele verenigingen ligt.  Lex geeft aan dat 
het toch de volgende keer beter is om meer aandacht te vragen in de pers. Ook is het wenselijk om een 
uitgebreid verslag inclusief foto’s te maken wat naar de achterban gestuurd kan worden.  
Harry vult aan dat het belangrijk is en blijft om bij dergelijke contacten met de provincie naast de 
kritische punten ook de positieve ontwikkelingen te benoemen.  
VIB – Arwin geeft aan dat de bustour positief is ontvangen binnen de vereniging. De terugkoppeling 
vanuit de provincie op de genoemde punten blijft een aandachtspunt. Arwin stelt voor zelf in contact te 
gaan met de gedeputeerden hierover.  Arwin oppert ook het idee om een keer op het provinciehuis te 
vergaderen met de gedeputeerden. Ook deze vraag gaat hij bij hen neerleggen.  Actie: Arwin  
OVL - Rogier geeft aan hier ook de OMU bij te betrekken, zij bieden diverse mogelijkheden, hier moeten 
we meer mee doen. 
 
6. Vacature voorzitter  
Tijdens de vorige vergadering heeft Arwin Marian gevraagd na te denken over een eventueel 
voorzitterschap van dit platform. Marian heeft hier over nagedacht en geeft aan niet beschikbaar te zijn 
omdat haar voorzitterschap bij de VIHIJ eind 2017 stopt en niet verlengd kan worden omdat ze aan de 
maximale termijnen zit. Het lijkt haar niet passend om als niet – voorzitter wel voorzitter te zijn van het 
platform. De vacature voor voorzitter blijft dus vacant en wordt voorlopig nog ingevuld door Arwin.  
Arwin benoemd het belang van betrokkenheid bij het platform en geeft aan dat het voor de deelnemers 
van het platform altijd mogelijk is om een ander bestuurslid van de vereniging eens mee te nemen als 
introducé. Harry geeft aan dat vanuit OSV, bestuurslid Martijn Meesters de volgende keer te gast is. 
We bemerken dat Peet Jan Verlaan en Wim van den Pol met regelmaat niet aanwezig zijn bij de 
vergaderingen. Arwin gaat na hoe een structurele bijdrage aan het platform van deze 
ondernemersverenigingen mogelijk is.         Actie: Arwin  
 
7. Financiën  
Monique geeft een korte toelichting op de financiële positie van het platform. In 2016 zijn er twee 
bustours georganiseerd waardoor het bedrag in kas voor dit jaar, in tegenstelling tot andere jaren, net 
niet voldoende is. De nota van Lex voor de gemaakte kosten voor de bustour wordt daarom in overleg 
met Lex in januari pas voldaan. De nota van deelname aan het platform 2016 is pas onlangs door (bijna) 
iedereen voldaan. Monique stelt voor om in januari de nota’s voor deelname 2017 te versturen zodat er 
weer voldoende in kas is. Iedereen gaat akkoord. Aan het eind van dit jaar stuurt Monique alle leden van 
het platform een overzicht van de financiën van dit platform zodat iedereen zich kan verantwoorden bij 
de achterban.           Actie: Monique  
 
8.Ontwikkelingen per ondernemersvereniging 
OKW - Monique vertelt over de commotie rondom de verkeersvisie in Woerden. Verder staat er voor 
volgend jaar een bestuurswisseling op de agenda. In januari zijn er weer verkiezingen tot OKW 
onderneming van het jaar, de voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.  
BV-O - Marleen geeft aan dat Loek Brandenburg als bestuurslid gestopt is. Hij vindt als ondernemer het 
politieke spel lastig.  BV-O vindt dit erg jammer, hij is een goed bestuurslid met veel contacten.  
De bestuurstermijn van Astrid van Jaarsveld stopt en zij heeft aangegeven niet door te willen.  
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Er zijn momenteel nog drie bestuursleden over. Een eventuele samenwerking met de NOVO 
(winkeliersvereniging) wordt besproken. BV-M organiseert binnenkort samen met Montfoort een 
bijeenkomst over duurzaam inzetbaar personeel. 
VIHIJ – Marian vertelt dat er bij de VIHIJ 1 bestuurswissel eind dit jaar op de agenda staat. Ze zijn in 
gesprek met opvolging. Verder hebben ze een heel stabiel bestuur. De agenda voor het komend jaar is 
bijna rond. De gedeputeerden zijn bij hen in de regio nog een keer op bezoek geweest na de bustour van 
april. In de week van 5 december verwachten ze een terugkoppeling. De verwachting is dat de gewenste 
9H bedrijfsruimte nu 7H wordt. De wenselijke planning is dat in 2017 de grond bouwrijp wordt gemaakt 
en dat in 2018 de kavels uitgegeven worden. Verder vertelt Marian dat er in IJsselstein veel 
horecavergunningen op panden uitgegeven worden. Een betere mix van winkels en horeca is wenselijk. 
Dit gebeurt gezien de huidige leegstand momenteel overal veel.  
OVL – Rogier, het gaat goed. De ruimtelijke structuurvisie wordt dit jaar definitief gemaakt. Ze blijven 
lobbyen voor stukje uitbreiding en verplaatsing. Dit komt niet in de visie te staan, men is wel bezig met 
een actie voor een probleemoplossend plan (maatwerk). In december komt hier een uitspraak over. 
OVL heeft er een nieuw bestuurslid bij. Omdat het moeilijk was bestuursleden te vinden heeft OVL 
tijdens een ledenbijeenkomst kaarten uitgedeeld met het verzoek om aan te geven wie men geschikt 
vindt voor een bestuursfunctie. Hier zijn veel en ook waardevolle reacties op binnengekomen. Verder 
vertelt Rogier dat ze een drukke ALV hebben gehad. Dit komt omdat ze de ALV combineren met een 
leuke ledenactiviteit.  
VIB – Arwin vertelt over de contributieverhoging bij de VIB en over de bestuurswijzigingen.  
Er zijn een nieuwe penningmeester toegetreden en een bestuurslid nieuwe media. Met beiden zijn ze 
erg blij en een bestuurslid nieuwe media is zeer aan te raden. Hiermee ben je altijd zeker van juiste en 
goede communicatie over alle kanalen. Verder vertelt Arwin over een succesvolle ledenbijeenkomst met  
Charl Groenhuizen  als spreker. Gezien de verkiezingen in Amerika was dit goed gepland.  
OSV– Harry / Lex  staatssecretaris Wiebes is als spreker bij een ledenbijeenkomst geweest, dit was erg 
interessant. Verder steekt Harry veelt tijd in de bedrijventerreinen. Er wordt onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden voor parkmanagement of een BIZ. Er is door de gemeente een subsidie verleent aan OSV 
voor een kwartiermaker die alle stakeholders hiervoor bezoekt. Social Media loopt goed.  
Harry meldt dat Pauw Bedrijven gaat stoppen met de werkvoorziening en de gemeenten dit weer zelf 
gaan doen. OSV vindt dit een kwalijke zaak en gaan hierover in gesprek met Els Uiting en Angelica.  
We spreken af dat zij eerst dit gesprek houden en indien het nodig is er een brief vanuit het platform 
gestuurd kan worden. Dit betreft nl. een groot deel van onze regio. OSV heeft twee nieuwe 
bestuursleden waaronder de eerder genoemde Martijn Meesters.    Actie: Harry  
 
9.Rondvraag 
Er zijn geen verdere vragen.  
We nemen afscheid van Lex, hij is ca. 6 jaar betrokken bij het platform, eerst als voorzitter van het 
regioberaad en later lid van het platform. Lex aanwezigheid is altijd als zeer waardevol en plezierig 
ervaren en iedereen is hem dankbaar voor zijn bijdrage. Lex geeft aan altijd met veel plezier te hebben 
deelgenomen en het een leuk platform te vinden waarbij het goed is om op de hoogte te blijven van wat 
er in je omgeving speelt. Hij wenst het platform veel succes en hoopt dat het blijft voortbestaan.  
 
De volgende vergadering van het platform wordt in overleg met de provincie zo mogelijk op het 
provinciehuis georganiseerd. De datum is nog niet bekend, het streven is in februari / maart 2017. 
Zodra er meer bekend wordt dit uiteraard gecommuniceerd.    Actie: Arwin/Monique 
 


