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Verslag  Naam bijeenkomst Datum 

Overleg bedrijvenplatform 
Utrecht – West   

7 maart 2016 
 

Kenmerk  

Agenda BP Utrecht West  
7 maart 2016  

 

 
Locatie 

Café Restaurant de Eendracht 
Hoogstraat 37 
1391 BR Abcoude  
 

 

Aanvang  

18.00 uur  

 

 

 
Genodigden  

Arwin Brouwer - VIB De Ronde Venen 
David Verweij – OKW  

  Rogier van Baaren – OVL  
Wim van den  Pol – BVM 
Marleen van Dam – BVO  
Harry Spruijt – OSV 
Lex Meijers – OSV 
Marian van den IJssel – VIHIJ (IJsselstein) 
Nico Bos – Henk - Ondernemersvereniging Abcoude  
Alex Severs – Ondernemend Harmelen  
Monique van Breukelen – Secretariaat  
 
Afgemeld  
Peet-Jan Verlaan – Ondernemend Harmelen 

 Lex Meijers – OSV 

 

 
Verslag 

  

1.Opening door de voorzitter  
Arwin opent de vergadering om 18.08 uur en heet iedereen van harte welkom in Abcoude.  

 
2.Mededelingen van de voorzitter  
Lex Meijers heeft zich afgemeld. Alex Severs vervangt Peet Jan Verlaan.  
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3.Vaststellen van het verslag van het overleg d.d. 14 september 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
4.Vaststellen van het verslag van het overleg d.d. 18 november 2015 
Harry vraagt naar de status van agendapunt 5, het rapport van STEC, wat is de status daarvan? 
Monique zoekt dit uit.        Actie: Monique  
Verder wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.  
 
5.Invulling programma op woensdag 20 april 13.00 – 17.00 uur.  
Arwin legt in het kort uit dat de twee eerder geplande data in maart geannuleerd zijn door de Provincie. 
Na contact met Ron Snel – Senior Beleidsadviseur Provincie Uitleg is er één nieuwe datum geprikt, 
woensdag 20 april. Omdat we niet in één middag de gehele regio kunnen bezoeken heeft Monique 
contact gehad met Ron Snel en het verzoek neergelegd een tweede datum na de zomervakantie in te 
plannen. Arwin stelt voor dat we een ronde maken langs alle voorzitters om te inventariseren wat de 
knelpunten in het hun betreffende gebied zijn.  

 
Wim van den Pol – BV-M: alleen positieve dingen te melden. Succesvolle bedrijventerrein revitalisering 
3H uitbreiding bedrijventerrein – grootste zonne-energie centrale in de Provincie Utrecht ontwikkeld - 
er is een ondernemersfonds gestart – samen met STOGO een plan ontwikkeld voor uitbreiding 
bedrijventerrein na 2020. Er is een nieuwe burgmeester in Montfoort. Enige minpunt is het openbaar 
vervoer, de noord-zuid as is slecht!  

 
Harry Spruijt – OSV Stichtse Vecht – belangrijkste aandachtspunt is de noordelijke randweg (Zuilense 
ring) A2 tot aan Overvecht. De aansluiting op de A2 is  ingetekend met een kruispunt en stoplichten. 
Men is bang dat dit tot verkeersopstoppingen gaat leiden in Maarssenbroek en Lage Weide.  Het 
openbaar vervoer in deze regio is redelijk goed geregeld.  

 
Marian van den IJssel – IJsselstein – de uitbreiding van het industrieterrein aan de A2 zone gaat ‘de 
Kroon’ heten. Het is goed ingetekend, het terrein staat. Zorgelijk is de bereikbaarheid van het terrein. 
Dit wil men over de bestaande rotonde laten gaan. Dit is dan de enige ontsluiting en dat is te weinig.  
De enige buslijn op het oude industrieterrein stopt ook, dit is zorgelijk!  

 
David – OKW – belangrijke punten die in Woerden aandacht vragen zijn de schuifruimte en de 
bereikbaarheid/ontsluiting van Woerden West.  
David merkt op dat er in het verslag van het gesprek met de gedeputeerden op 18 nov 2015 een aantal 
keren staat dat er terugkoppeling volgt. Hij vraagt hoe de stand van zaken hierin is? Monique vertelt dat 
er vanuit de kant van de Provincie geen terugkoppeling is ontvangen. Monique neemt contact op met de 
Provincie om te vragen naar de status hiervan.       Actie: Monique  
 
Rogier van Baren – OVL – Lopik: Belangrijke punten zijn hier bereikbaarheid en ruimte. Bij Lopik zou 
men de functie van de 3e baan monitoren en dan bekijken of er een extra aansluiting A2 nodig is. De 
structuurvisie wordt eind dit jaar definitief, het plan is om een grote ondernemer te herplaatsen op het 
nieuwe terrein. Deze ondernemer wil 2HA.  
 
Nico Bos – OVAB – Abcoude: Abcoude kent weinig grote problemen. Het openbaar vervoer laat te 
wensen over door wijzigingen. De verbinding Abcoude – Mijdrecht is moeilijk.  
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Marleen van Dam – BVO – Oudewater: Revitalisering bedrijventerrein. Gemeente heeft inmiddels 
grond aangekocht. Deze wordt in 2019 verkocht. BVO hoopt op een eerdere uitgifte. Er is eerst geld om 
nodig om 3H te ontwikkelen. Oudewater heet een BIZ op Tappersheul sinds 1 januari 2016. 80% van de 
ondernemers was voor! Ondernemers verwachten nu veel van de BIZ! Nu begint het getouwtrek met de 
gemeente over wie doet wat.  
 
Harmelen – OH – Alex Severs: Harmelen heeft een prachtige rondweg met goede ontsluiting gekregen. 
Er is een stukje ruimte vrij als schuifruimte bij de Putkop.  
 
Mijdrecht / Ronde Venen - VIB – Arwin Brouwer: bereik en doorstroming N201 & N212 zijn een 
probleem. Bezig met de ontwikkeling blue Port bij Amstelhoek. Er is medewerking vanuit gemeente en 
de provincie, maar eerst moet nut en noodzaak aangetoond worden. Op dit moment worden er 
onderzoeken, scans en quick scans uitgevoerd. De resultaten hiervan moeten in goed plan gegoten 
worden. Dit betekent dat de VIB op dit moment nog niet klaar is voor een bustour in hun regio. Zij 
opteren voor de 2e bustour. Ook geeft Arwin aan dat het moeilijk is om de provincie naar het 
weidegebied te krijgen! De focus ligt duidelijk op de grote steden! Arwin heet dit aangekaart bij Ron 
Snel.  
De buslijn van Mijdrecht rechtstreeks naar Utrecht is afgeschaft. NS en Provincie hebben bedacht dat 
men via Breukelen station gaat reizen. Je moet dan 2 x een abonnement afnemen. Eén buslijn op het 
bedrijventerrein verdwijnt. De VIB heeft naar de gemeente een brief gestuurd over de verslechterde 
bereikbaarheid. Naar aanleiding hiervan is een zitting geweest. De eis van de VIB is om de kernen en de 
grote steden te verbinden.  
 
Arwin concludeert dat voor dit moment de meeste knelpunten zitten in het zuidelijke gedeelte van onze 
regio. We spreken af dat de eerste bustour op 20 april gehouden wordt in Lopik – IJsselstein – 
Oudewater – Montfoort – Harmelen – Woerden.   
 
We spreken de volgende zaken af:  
Er kunnen per vereniging maximaal 10 personen in totaal mee met de bus.  
Het is raadzaam de genodigden nu al op de hoogte te brengen van deze datum!  
Voorzitters van Ronde Venen – Stichtse Vecht & Abcoude zijn ook van harte welkom.  
We starten in Lopik/IJsselstein bij de zendmast. Marian en Rogier zoeken uit wat de mogelijkheden zijn.  
Niet iedereen kan mee naar boven. Er wordt beneden een tent geplaatst.  
Eventueel wordt er een video gemaakt van bovenaf!  
  
Monique regelt een bus bij Pauw Vervoer in Vianen.  
Monique maakt in overleg met de diverse verenigingen een programma voor deze middag.  
Monique zorgt voor een uitnodiging die door iedereen verstuurd kan worden naar zijn / haar achterban.  
Monique zorgt voor badges. 
Monique zorgt voor de pers. AD / Woerden TV / RTV Utrecht  
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Programma in grote lijnen:  
13.00 uur starten bij de zendmast in IJsselstein – Arwin opent – Marian & Rogier verzorgen presentatie  
Daarna in de bus (Pauw vervoer)  
In Lopik over het industrieterrein rijden – Rogier doet het woord in de bus  
Montfoort over het industrieterrein rijden – Wim doet het woord in de bus  
Oudewater over het industrieterrein rijden –  vervanger Marleen doet het woord in de bus 
Woerden West – David doet het woord, we brengen via Barwoutswaarder een bezoek aan een nader te 
bepalen bedrijf. 
Harmelen over de randweg rijden – Peet Jan doet hier het woord in de bus 
17.00 uur retour IJsselstein. 
 
Financiën:  
We spreken af dat alle nota’s betreffende de verzorging van deze dag naar de OKW worden gestuurd.  
Zij betalen deze vanuit het gezamenlijke budget van het platform. Uiteraard krijgt iedereen een 
overzicht van de totale kosten te zien.  
 
6. Ontwikkelingen per ondernemersvereniging 
Wim van den Pol – BVM - Montfoort geeft aan dat het techniekpact vermeldt staat in het verslag van 
de provincie. Een subsidie voor de techniekdagen in onze regio zou heel mooi zijn. We moeten proberen 
de statenleden te betrekken bij deze dagen. Monique stelt voor om de 2e bustour in het najaar 
bijvoorbeeld te laten eindigen bij de techniekdagen in de Ronde Venen op 25 of 27 oktober 2016. 
 
Harry Spruijt - OSV – Stichtse Vecht geeft aan dat er een inventarisatie tot parkmanagement wordt 
gedaan door de gemeente. Er is een goede verstandhouding met de raad en het college.  
 
Marian van den IJssel – VIHIJ – IJsselstein vertelt dat ze net de ALV hebben gehad en dat er en 
bestuurswisseling is geweest. Er wordt gevraagd wat de contributies zijn bij alle verenigingen?  
IJsselstein 250 euro  
Woerden 440 euro 
Lopik 250 euro 
Oudewater 225 euro  
Stichtse Vecht 250 – 600 euro afhankelijk van het aantal medewerkers per bedrijf.  
Montfoort 275 euro waarvan 75 per jaar wordt gereserveerd voor een 5 jaarlijks lustrum  
De Ronde Venen - 100 euro + 4 euro per medewerker tot een maximum van 500 euro  
Harmelen 280 euro  
 
David Verweij - OKW – Woerden vertelt dat de huidige BIZ-zen in Woerden aflopen (na 5 jaar) en dat er 
een nieuwe draagvlakmeting gedaan moet worden voor een volgende periode van 5 jaar. Het zal erg 
moeilijk worden, de meningen zijn erg verdeeld hierover. De afgelopen jaren heeft de gemeente 
Woerden enorm bezuinigd op de inzet op EZ, dit heeft het geen goed gedaan. Gelukkig wordt er nu hard 
gewerkt aan een betere bezetting.  
Vorig jaar is het Platform Ondernemers Verenigingen Woerden gestart. Hierin zijn vertegenwoordigt: 
BIZ vereniging het Stadshart – Ondernemersvereniging Zegveld / de Meije - Ondernemersvereniging 
Kamerik – Ondernemersvereniging Harmelen – ZOOOM ZZP – Middelland Sterk en de OKW. Ook de 
gemeente Woerden participeert.  
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Vervolg David Verweij - OKW – Woerden 
Wat het platform bindt is de economie en de werkgelegenheid van Woerden. We werken samen aan de 
economische agenda en economische toekomstvisie van Woerden. Verder behoudt iedere vereniging 
zijn/haar eigen identiteit. We hebben dit gedaan naar aanleiding van het bezoek aan de VOA (vereniging 
ondernemend Alphen a/d Rijn) daar zijn ze al vergevorderd hiermee. Een bezoek met dit platform aan 
de VOA is aan te raden!  

 
Rogier van Baaren – OVL - Lopik vertelt over het economisch platform in zijn gemeente, men komt 3 x 
per jaar bij elkaar en dat gaat goed. Er zijn korte lijnen. Het industrieterrein is netjes op orde. Rogier 
stopt dit jaar als voorzitter van OVL. Er is helaas nog geen opvolging bekend. Rogier is op 20 april nog 
aanwezig bij de bustour en in de vergadering van mei neemt hij afscheid van het platform.  

 
Nico Bos – OVAB - Abcoude vertelt over het initiatief centrumplan om te brainstormen hoe gaan we als 
Abcoude richting 2020. Zo is men ook bezig voor het industrieterrein. Nico is geïnteresseerd in het 
project met zonnepanelen in Montfoort. Wim van den Pol legt e.e.a. uit en geeft aan dat het goed te 
doen is. Hij verwijst naar de parkmanager in Montfoort die dit goed kan toelichten.  

 
Marleen van Dam – BVO – Oudewater vertelt over het traject wat ze doorlopen hebben in aanloop naar 
de BIZ. Om duidelijkheid te krijgen over hoe bepaalde zaken als bijvoorbeeld beveiliging nu vanuit de BIZ 
georganiseerd gaat worden is er een strategiesessie georganiseerd. BVO wil nieuwe dingen gaan doen 
voor de vereniging. Er is een nieuw bestuurslid bijgekomen met reclame & marketing ervaring, dit geeft 
veel vernieuwing in zaken zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief. BVO heeft een enquête verstuurd om in 
kaart te brengen wat de leden vinden van de ingeslagen koers.  

 
Alex Severs – OH – Harmelen: vertelt over het dorpshart wat al enige tijd overhoop ligt wegens 
renovatie aan de wegen.  

 
Arwin Brouwer - VIB - Ronde Venen: vertelt dat de VIB op 18 april van dit jaar haar 40 jarig jubileum 
viert. Samen met Abcoude en shopping Mijdrecht is de VIB bezig met de Ronde Venen onderneemt.  
Dit is ook een soort platform van verenigingen. Ook is de VIB in overleg met de gemeente over BIZ-Zen.  
Arwin heeft contact gehad met Henk Strubbe, senior beleidsmedewerker bereikbaarheid bij de 
Provincie Utrecht. Hij is bereid om een toelichting te geven op specifieke knelpunten op de provinciale 
wegen in de regio Utrecht West. We spreken af dat Arwin hem benadert voor ons volgende overleg.  
           Actie: Arwin  

 
7. Rondvraag 
 
8.Sluiting  
Arwin sluit de vergadering om 20.08 uur en dankt Nico en Henk voor de gastvrije ontvangst in Abcoude. 
 

De volgende vergadering is op maandag 23 mei om 18.00 uur bij 
Van den Pol Elektrotechniek in Montfoort. 


