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Apeldoorn, 1 maart 2022 
 
 
Geachte fractievoorzitter, geacht raadslid, 
 
De verkiezingen van 16 maart as. worden belangrijke verkiezingen. Niet alleen voor u en uw partij, 
maar ook voor ondernemers die in uw gemeente gevestigd zijn. 
 
Omdat uw gemeentelijke beleid op verschillende terreinen niet alleen van grote invloed is op het 
woon- en leefklimaat binnen de gemeente, maar ook van invloed is op het ondernemersklimaat 
vragen we uw aandacht voor een aantal belangrijke ondernemersthema’s. Thema’s die niet alleen 
een plek verdienen in het aankomende coalitieakkoord maar ook thema’s waarover we na de 
verkiezingen graag verder met u in gesprek willen. 
 
Als ondernemersorganisaties willen we graag samen met de gemeentelijke partijen werken aan het 
versterken van de economische basis. Dit is voor ondernemers in uw gemeente van groot belang en 
mede ingegeven door de recente coronacrisis (met voor sommige ondernemers/sectoren een 
impactvolle financiële nasleep). Ondernemers staan midden in de samenleving en investeren daar in. 
Zij zorgen voor een bruisende binnenstad, investeren in voorzieningen in het buitengebied, zorgen 
voor werkgelegenheid en een inclusieve arbeidsmarkt. En daarnaast zijn ondernemers 
maatschappelijk betrokken en willen ze dat het goed gaat met hun directe omgeving. 
 
Voor de komende vier jaar zien we de volgende ontwikkelingen en uitdagingen op ons afkomen die 
vooral gezien moeten worden als onze gemeenschappelijke uitdagingen:  
 

Bruisende binnenstad en buitengebied. Waarbij het o.a. gaat over: actueel 
detailhandelsstructuurbeleid, transformatie van winkellocaties en van woon- en 
meubelboulevards, bereikbaarheid van binnensteden met voldoende laad- en losplekken, 
toerisme, cultuur en binnenstedelijk winkelen/wonen. 
 
Klimaat en energie. Met aandacht voor: energietransitie, verduurzaming, circulaire economie, 
vergroening, voldoende capaciteit van energie- en laadinfrastructuur en de Regionale Energie 
Strategie. 

 
Ruimtelijke ordening en een integrale aanpak fysieke leefomgeving. Deelthema’s hierbij zijn: 
gemeentelijke vergunningverlening, menskracht, ruimte om te ondernemen, behoud van 
werklocaties en bedrijventerreinen met bedrijven in de hoge milieucategorie, inzet op de 
ontwikkeling van logistiek- en mobiliteitshubs en (achterstallig) onderhoud van de ruimte, 
(vaar)wegen en bruggen. Voorkomen spanning tussen woningbouw- en werklocaties. 

 
Ondernemerschap & ondernemersklimaat. Hierbij gaat het over: aansluiting arbeidsmarkt en 

onderwijs, uitvoering human-capital agenda, herstel van het ondernemersklimaat ná corona 

(met maatwerk-aandacht voor de meest getroffen ondernemers/sectoren), 

schuldhulpverlening, een mkb-vriendelijke gemeente, ondernemersloketten, lage lokale 

lasten, goede aanbestedingsafspraken en het invoeren van de MKB-Toets als het gaat om het 

meedenken over beleid, nieuwe regels en uitvoeringsplannen die gevolgen hebben voor mkb-

ondernemers. 
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Heel specifiek maken we ons daarbij zorgen over vier actualiteiten waar u als gemeente een 
belangrijke partij bij bent v.w.b. het bieden van ondersteuning en de realisatie. Dit zijn:  
 
1. Stagnerende woningbouw. 

Advies is hierbij om samen met het bedrijfsleven en provincies versnellingsteams woningbouw te 
organiseren. 

2. Beschikbaarheid RO-menscapaciteit. 
Op het gebied van ruimtelijke ordening en vergunningverlening is het advies om in te zetten op 
het bundelen van regionale expertise en het inzetten van middelen voor werving van extra 
menskracht. 

3. Voortgang energietransitie, netcapaciteit en laadinfrastructuur. 
Vanuit de RES faciliteren op een gerichte aanpak voor bedrijventerreinen. 

4. Onderwijs en (zij-) instroom arbeidsmarkt. 
Investeer via de regionale werkbedrijven in de uitvoering van de banenafspraak. 

 
Bovenstaande thema’s zijn maatschappelijk- en economisch complex. Publiek-private samenwerking 
is daarbij essentieel. We zullen daarom elkaars expertise moeten inzetten om tot de goede 
oplossingen te komen. Ondernemers en ondernemersorganisaties willen hier graag hun bijdrage aan 
leveren.  
 
Wij hopen dat u deze verschillende punten wilt meenemen in de aanstaande coalitieakkoorden. 
 
We wensen u tot slot een goede verkiezingscampagne toe en kijken wij uit naar een verdere 
toekomstige lokale samenwerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
L. de Lange         M. ten Hag 
Voorzitter VNO-NCW Overijssel      Voorzitter VNO-NCW Twente 
 
 
Mede namens ondernemersorganisaties Koninklijke Metaalunie, Koninklijke Horeca Nederland, Transport Logistiek 
Nederland, Evofenedex, InRetail, FME, Techniek Nederland, HISWA-RECRON, BOVAG en Bouwend Nederland. 

 
 
 
 
 
Ondernemerspanel 
De verschillende ondernemersorganisaties & VNO-NCW Midden organiseren op dit moment een 
ondernemerspanel over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen waar ondernemers kunnen laten weten 
wat ze vinden van het ondernemen in hun gemeente. Begin april organiseren we over deze resultaten een 
speciaal webinar voor de politiek waar we u van harte voor zullen uitnodigen. 
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Mede namens ondernemersorganisaties … 
 
 

Dhr. W. Deelstra 
Adviseur Public Affairs TLN 

 
  

 
Dhr. A.S. Tolsma 
Voorzitter Koninklijke Metaalunie, district Oost (Overijssel en 
Noordelijk Flevoland) 

 
 

 
Dhr. B. Boer 
Voorzitter FME Regio Oost 
 

 
 

 Dhr. G. Kanis 
 Regiovoorzitter Koninklijke Horeca Nederland, regio Overijssel 

 
 
 
 

 Dhr. D. Lansen 
 Beleidsadviseur InRetail 

 
 

 
 Dhr. E. de Gilde  
 Voorzitter Evofenedex, Regioraad Oost (Gelderland en Overijssel) 
 

 
 

Dhr. H. ten Broeke 
Voorzitter BOVAG 

 
 

 Dhr. W. Schellens 
 Regiomanager Bouwend Nederland Regio Oost 
 
  

 Dhr. B. van Benthem 
 Regiomanager Gelderland & Overijssel 

 
 
 

  
 Dhr. J. Ybema 
 Regiomanager Overijssel 
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Contactpersonen ondernemersorganisaties Overijssel 
Inclusief weblink naar aanvullende informatie in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. 

 
VNO-NCW Midden 
Auke Oosterhoff  
oosterhoff@vno-ncwmidden.nl. Mobiel: 06 11351719 
 
BouwendNL 
Wilbert Schellens 
w.schellens@bouwendnederland.nl. Mobiel: 06 831 785 56 
  
Koninklijke Metaalunie 
Margriet Bouma 
bouma@metaalunie.nl. Mobiel: 06 534 214 98 
 
Evofenedex 
Saskia Toor 
s.toor@evofenedex.nl. Mobiel: 06 506 657 47 
 
TLN 
Wessel Deelstra 
wdeelstra@tln.nl. Mobiel: 06 512 501 48 
 
Techniek Nederland 
Berthold van Benthem 
b.vanbenthem@TechniekNederland.nl. Mobiel: 06 121 354 94 
 
FME  
Sjoerd Keijser 
sjoerd.keijser@fme.nl. Mobiel: 06 11 02 83 20 
 
BOVAG 
Hannie Stappers 
hanniestappers@bovag.nl. Mobiel: 06 536 731 27    
 
HISWA-RECRON 
Jan Ybema 
j.ybema@hiswarecron.nl. Mobiel: 06 538 364 55 
 
InRetail 
David Lansen 
dlansen@inretail.nl. Mobiel: 06 160 724 32 
 
KHN 
Miriam Boerrigter 
m.boerrigter@khn.nl. Mobiel: 06 12 24 85 91 
 
Joëlle Roesink 
 j.roesink@khn.nl. Mobiel: 06 51 15 75 22 
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