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Geachte fractievoorzitters, geachte raadsleden,

Namens VNO-NCW Midden en namens de ondernemersorganisaties feliciteren wij u via deze weg 
nog van harte met uw benoeming als raadslid. We wensen u de komende jaren veel succes in uw 
functie want met uw benoeming levert u een belangrijke bijdrage aan het publieke belang en aan het 
oplossend vermogen voor diverse maatschappelijke vraagstukken die in uw gemeente (en in uw 
regio) spelen.

We hopen vanuit de gezamenlijke ondernemersorganisaties een bijdrage te kunnen leveren aan de 
oplossingen voor de uitdagingen waar u als raadslid mee te maken krijgt en waar ook ondernemers 
in uw gemeente mee te maken krijgen.

We zien de volgende ontwikkelingen op gemeenten en ondernemers afkomen. Ontwikkelingen, die 
vooral gezien moeten worden als een gemeenschappelijke opgave en uitdaging en die liggen op het 
vlak van:

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 na 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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Als ondernemersorganisaties willen we 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.

Heel specifiek maken we ons zorgen over vier actualiteiten waar u als gemeente een belangrijke 
partij bij bent v.w.b. het bieden van ondersteuning en de realisatie. Deze actualiteiten zijn als volgt:

1. Een stagnerende woningbouw. Het advies is hierbij om samen met het bedrijfsleven en 
provincies versnellingsteams woningbouw te organiseren.

2. Beschikbaarheid capaciteit Ruimtelijke Ordening. Op het gebied van ruimtelijke ordening en 
vergunning-verlening 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 is het wenselijk 
om een gerichte aanpak voor bedrijventerreinen te faciliteren.

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 en een publiek-private 
samenwerking om tot oplossingen te komen is daarbij essentieel. Het bedrijfsleven is in staat vanuit 
verschillende rollen een bijdrage te leveren aan deze beschreven uitdagingen. De kennis en kunde 
van ondernemers kan hier grote meerwaarde hebben. We zullen elkaars expertise daarom nog meer 
moeten inzetten om tot de gewenst oplossingen te komen.

Om invulling te geven aan die samenwerking organiseren we als gezamenlijke 
ondernemersorganisaties in de maand mei webinars voor raadsleden waar we u van harte 
voor uitnodigen. Aan de hand van digitale workshops over de bovenstaande onderwerpen 
willen we graag met u in overleg.

Wij zullen u bijtijds de uitnodiging met een teams-link naar het webinar toesturen en we 
verwelkomen u dan graag en we kijken uit naar de verdere toekomstige lokale samenwerking.

Met vriendelijke groet,

H. de Jager
Voorzitter VNO-NCW Flevoland

Mede namens ondernemersorganisaties Koninklijke Metaalunie, Koninklijke Horeca Nederland, Transport Logistiek 
Nederland, Evofenedex, InRetail, FME, Techniek Nederland, HISWA-RECRON, BOVAG en Bouwend Nederland.
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Mede namens ondernemersorganisaties ...

Dhr. W. Deelstra
Adviseur Public Affairs TLN

koninklijke _
metaalunie

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

Dhr. F. Maarse
Voorzitter Koninklijke Metaalunie, regio Gelderland & Flevopolder 
(district Gelre)

FME $ POWERED
DUTCH 

TECHNOLOGY
Dhr. R. Kortink
Voorzitter FME Regio Noord-West

NEDERLAND
'Horeca.

Dhr. H. de Jager
Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland, regio Flevoland

IN Dhr. D. Lansen
Beleidsadviseur InRetail

evofenedex
3609 internationoal ondernemen & ogistiek

Dhr. O. Vissers
Voorzitter Evofenedex, Regioraad Noordwest (Utrecht, Flevoland 
en Noord-Holland)

BOVAG
Dhr. H. ten Broeke 
Voorzitter BOVAG

Bouwend Nederland
Regio Oost

E Techniek
F Nederland

Dhr. W. Schellens
Regiomanager Regio Oost

Dhr. F. van de Coevering
Regiomanager Utrecht en Flevoland

HISWA
RECRON

Mw. G. Krijger
Regiomanager Flevoland
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Contactpersonen ondernemersorganisaties Flevoland
Inclusief weblink naar aanvullende informatie in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.

VNO-NCW Midden

. Mobiel: 

BouwendNL
 

. Mobiel: 

Koninklijke Metaalunie
 (Noordelijk Flevoland)  (Flevopolder)

. Mobiel:  . Mobiel: 

Evofenedex

. Mobiel: 

TLN

. Mobiel: 

Techniek Nederland

. Telefoon: 

FME

. Mobiel: 

BOVAG

. Mobiel: 

HISWA-RECRON

. Mobiel: 

InRetail

. Mobiel: 

KHN

. Mobiel: 
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