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Verslag Naam bijeenkomst Datum 

Overleg bedrijvenplatform 
Utrecht – West   
 

3 oktober 2016  
 

Kenmerk  

Agenda BP Utrecht West  
3 oktober 2016  
 

 

Locatie 

Metaalindustrie Qumey BV 
Handelsweg 2 
Maarssen  
 

 

Aanvang  

18.00 uur  

 

 

 Genodigden  

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 (IJsselstein) 
David Verweij – OKW 
Monique van Breukelen – Secretariaat  

 Afwezig 

Nico Bos – Ondernemersvereniging Abcoude  
Peet-Jan Verlaan – Ondernemend Harmelen  
Wim van den  Pol – BVM 

 
Verslag 
 

  

1. Opening door de voorzitter  
Arwin opent de vergadering om 18.21 uur.  
 
2. Vaststellen agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Vaststellen van het verslag van het overleg d.d. 23 mei 2016  
Op pagina 2 bij agendapunt 3 staat vermeld dat Lex stopt als voorzitter bij OSV, dit moet zijn Lex stopt 
als bestuurslid bij OSV. Verder worden de notulen ongewijzigd vastgesteld.  
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4.Opvolging bustour 20 april   
Arwin inventariseert wat deze bustour opgeleverd heeft bij de diverse verenigingen.  
David heeft Bart Krol (provincie) gesproken en aangegeven dat Woerden met spoed schuifruimte nodig 
heeft. Bart Krol beaamt dit en geeft aan dat het Woerdens college geen plan heeft. David geeft de 
andere platformleden het advies te zorgen dat als je wat wilt je er zeker van moet zijn dat er bij het 
college een plan is. Lex refereert hierbij aan het gesprek vorig jaar november met de gedeputeerden 
Van den Berg en Verbeek, zij gaven toen al aan dat het steeds botste tussen provincie en College van 
B&W Woerden.  
Rogier heeft ook de ervaring dat de communicatie tussen de provincie en de gemeente niet helder is. 
Provincie geeft bij hem aan dat het belangrijk is bij de gemeente te lobbyen en de problematiek op de  
kaart te krijgen, daarentegen zegt de gemeente dan weer dat de provincie niet mee wil werken.  
Arwin vertelt hoe ze dit voor Blue Port hebben gedaan. Zij hebben ondernemers met plannen bij elkaar 
gebracht en een bureau in de arm genomen om een plan te maken. Dit plan is gezamenlijk betaald door 
de provincie, de gemeente en de ondernemers. Provincie en gemeente waren geen initiatiefnemers 
maar hebben wel meebetaald.  
Marian vertelt dat IJsselstein ook de daadkracht mist van de gemeente wat betreft de gewenste 
aansluiting van het gebied A2 zone.   
We bespreken dat het lastig is dat er vanuit de provincie geen terugkoppeling komt op de besproken 
onderwerpen. We besluiten dat een ieder tijdens de komende bustour op informele wijze zelf met de 
gedeputeerden in gesprek gaat over de gewenste terugkoppeling!    Actie: Allen  
 
5.Invulling programma bustour op woensdag 26 oktober 2016   
We nemen de invulling voor deze bustour door. Monique maakt de definitieve uitnodiging en mailt die 
rond. Monique verzoekt ook iedereen zijn / haar deelnemers voor deze bustour door te geven.  
          Actie: Allen  
6.Financiën  
Tot nu toe heeft de OKW de financiën voor het platform gedaan. (deze bestaan uit de kosten die we 
maken voor de bustours en de secretariaatswerkzaamheden) Omdat Monique per 01.01.2016 gestart is 
als zzp-er is het niet meer mogelijk dit via de OKW te laten lopen.  
Arwin stelt voor om Monique de financiën te laten beheren en haar daar jaarlijks een verantwoording 
voor af te laten leggen. Iedereen gaat hiermee akkoord. Arwin neemt de financiële positie van het 
platform van dit moment door en geeft aan dat Monique de facturen voor deelname 2016 binnenkort 
gaat versturen. Een overzicht van de financiële situatie mailt Monique naar de leden.  
          Actie: Monique  
Arwin bedankt de OKW voor het organiseren van de financiën van het platform in de afgelopen jaren.  
 
7. Ontwikkelingen per ondernemersvereniging 
OSV – Harry het gaat goed met de vereniging, we zijn bezig met parkmanagement voor alle 
bedrijventerrein met subsidie van de gemeente. Er wordt onderzocht op welke wijze dit het beste kan. 
Daarnaast is het Stichtse Vecht Netwerk via Linked In gestart. OSV heeft zorgen om RO nu de economie 
beter gaat. Zij ervaren veel ondercapaciteit bij gemeenten. Gemeente reageert niet en ambtelijk kan 
men het niet aan. Veel goed gekwalificeerde mensen gaan naar het bedrijfsleven.  
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7. Vervolg ontwikkelingen per ondernemersvereniging 
OVL – Rogier OVL is verwikkeld in de strijd om de uitbreiding van het industrieterrein mee te nemen in 
de PRS. Over twee weken is er weer een overleg met de gemeente. De vereniging gaat goed, binnenkort 
is er weer een najaar bijeenkomst. Rogier blijft voorlopig nog voorzitter omdat er nog geen opvolging is. 
Hier wordt wel aan gewerkt.  
BV-O – Marleen In Oudewater zijn er perikelen met een motie van wantrouwen vanuit de raad richting 
B&W. Beide wethouders zijn inmiddels weg. De CDA wethouder wordt vervangen door een wethouder 
voor VVD/D’66. Hiervoor is Bob Duindam (oud wethouder Woerden) voorgedragen.  
Vanuit de VITAP is de raad uitgenodigd om te komen kijken naar de verpaupering van het 
industrieterrein. Vanuit VITAP is er ook contact met B&W. De ruimtevraag blijft heel groot, ze wachten 
met smart op de ontwikkeling van Tappersheul 3, dit kan pas in 2019. Er is een bedrijven dag 
georganiseerd in mei, hiervoor was weinig animo. In september is dit weer gedaan en helaas weer 
weinig animo. Monique adviseert Marleen contact op te nemen met Hanneke Weesie – Woerden Werkt 
– gemeente Woerden.  
VIHIJ – Marian De ondernemersvereniging gaat goed, het programma voor volgend jaar is bijna rond. 
Het bestuur gaat goed, echter het lijntje met de gemeente blijft een aandachtspunt. De focus ligt daar 
vooral op de binnenstad. De ontsluiting A2 zone blijft lastig, de gemeente blijft wijzen naar provincie. Er 
zit geen tempo in terwijl er van alles gedaan wordt.  
OKW – David in Woerden is een platform met alle ondernemers verenigingen opgericht. Dit is best 
lastig, ieder heeft zijn eigen belang. Afgesproken is dat economie en werkgelegenheid hierin het 
gezamenlijk belang is. Voor overige zaken behoudt iedere vereniging zijn / haar eigen identiteit. Er 
wordt samen met de gemeente gewerkt aan een gezamenlijke economische agenda met daarop 
meetbare prestatiedoelen. Verder ervaart Woerden net als Oudewater veel negatieve energie in het 
onderhouden van de contacten met het college van B&W. Het is moeizaam resultaat te behalen. In 
maart 2017 vindt er een bestuurswisseling plaats bij de OKW. Albèrt de Goey treedt af na 6 jaar en Heidi 
van Woudenberg – directievoorzitter Rabobank Rijn & Veenstromen is bereid gevonden zich kandidaat 
te stellen voor deze functie. Vanuit haar functie bij de bank is zij goed op de hoogte met duurzaamheid 
en circulaire economie. Voorheen is zij ook bestuurslid geweest bij de VOA, een grote vereniging in 
Alphen a/d Rijn.  
VIB – Arwin vertelt ook een platform met alle ondernemersverenigingen te hebben in Mijdrecht. De 
constante factor in dit platform is vaak wel de VIB. Zij hebben vanuit de gemeente de vraag gekregen de 
mogelijkheid van een ondernemersfonds uit te zoeken. Belangrijk is het hierbij om eerst een plan te 
hebben. Verder gaat het prima binnen de VIB.  
 
8.Mededelingen van de voorzitter   
Bezoek verkeerscentrum 
Henk Strubbe heeft aangegeven dat er een bezoek mogelijk is aan het verkeerscentrum. Arwin polst of 
hier animo voor is.  Iedereen is enthousiast. Arwin probeert de volgende vergadering daar te plannen en 
dit te combineren.         Actie: Arwin   
Voorzitterschap  
Arwin is nu 2 jaar voorzitter en wil graag polsen wat de mogelijkheden zijn voor opvolging.  
We spreken hier kort over en besluiten dat Arwin alle leden persoonlijk nog een keer contact hierover. 
Lex is niet beschikbaar omdat hij het bestuur van OSV gaat verlaten. David en Harry geven aan om 
moverende redenen niet beschikbaar te zijn.      Actie: Arwin 
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9.Rondvraag 
De vervanger van Lex in dit platform moet besproken worden.  Martijn Meesters (jurist) is een nieuw 
bestuurslid en zeer geschikt. Dit bespreken we verder bij de volgende vergadering.  
We spreken af dat Arwin een datum afspreekt met Henk Strubbe in de 2e helft van november met de 
voorkeur voor de maandagavond.  
 
10.Sluiting 
Arwin sluit de vergadering om 19.48 uur.  


