Online bijeenkomst Ondernemersplatform De Wolden 19 mei 2021
Aanvang:

20.00 uur

Aanwezig:
voorzitter: Bert Groen;
namens de ondernemersverenigingen: Koen Termeulen (Zuidwolde); Sietze Koetsier, René Burgwal
(Ruinerwold), Paulette Zorn (Koekange), Wim Stam (Ruinen);
namens Gebiedspromotie De Wolden: Annemieke Bergsma, Ronald Wassenaar;
namens Bruisend ZP De Wolden: Rigina Zuidema;
namens V.O. De Wolden: Karin Winters;
namens de gemeente De Wolden: Eduard Annen, Wessel de Wagt, Bert Weda, Rogier Molenaar,
Janna Huis, Bert Scheper;
m.k.a.: Gerrie Hempen, Nico Neppelenbroek, Gea Weerts;
notulist: Annèt van Zeeburg.

1. Opening
Bert opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen van harte welkom, met name Janna Huis, Bert
Weda, Wessel de Wagt en Bert Scheper die namens de Gemeente deelnemen aan de bijeenkomst.
2. Vaststellen agenda.
Agendapunt Venten en Standplaatsvergunningen wordt toegevoegd.
3. Vaststellen verslag 17 februari 2021 (incl. bespreken stavaza actiepunten)
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Wim merkt nog op m.b.t. het standplaatsenbeleid dat Gerrie de tekst zou toesturen waarin wordt
gemeld dat gekozen is voor deregulering; hij heeft nog niets ontvangen. Eduard zal dit opnemen met
Gerrie.
4. Evaluatie groslijsten onderhandse aanbesteding
Bert Weda geeft een presentatie inzake groslijsten onderhandse aanbesteding. Deze zal door Eduard
aan een ieder worden toegestuurd.
E.e.a. is geëvalueerd en de conclusie is dat de huidige groslijst niet goed genoeg functioneert. Het is
niet zinvol om voor zo weinig opdrachten een dergelijke groslijst te hebben.
Wim zegt dat er voor opdrachten van 0 tot 2 miljoen een aantal aanbestedingsmethodieken is en
vraagt zich af of e.e.a. op de juiste manier kan worden vastgesteld door de mensen die in het groepje
zitten.
Bert Weda antwoordt dat tot 2 miljoen de Gemeente bepaalt wie wordt uitgenodigd.
Karin vraagt zich af hoeveel aannemers vanavond aanwezig zijn en of de presentatie wel voor de
aanwezigen is bestemd.
Bert merkt op dat er vanavond dan wel geen aannemers aanwezig zijn, maar dat zij wel onder de
leden van de ondernemersverenigingen vallen.
Rigina stelt blij te zijn met de voorgestelde aanpak; op deze manier zijn er meer kansen voor meer
partijen.
Ondernemersplatform De Wolden 19-05-2021

Pagina 1 van 4

Wim stelt voor de administratieve/juridische/bureaucratische procedures tot een minimum, liefst tot
0, te reduceren.
Bert stelt voor een vertegenwoordiger van de branche bij de Gemeente aan tafel te zetten voor
advies hoe dit op te pakken en te laten meedenken hierover.
Bert Weda geeft aan dit mee te nemen.
Eduard zal de rapportage maatschappelijk verantwoord inkopen nog toesturen. Eventuele vragen
hierover kunnen via Eduard naar de Gemeente.
5. Energietransitie
Wessel de Wagt geeft hierover een presentatie. Deze zal door Eduard worden doorgestuurd.
Op 25 mei a.s. wordt voor de inwoners van De Wolden een bijeenkomst georganiseerd.
Ik Ben Drents Ondernemer heeft een voucher voor ondernemers.
De Provincie biedt gratis een energiescan voor ondernemers.
Met ingang van 1 januari 2023 moeten kantoorpanden verplicht energielabel C hebben. Deze
verplichting heeft een aantal verzachtende omstandigheden, echter nu is nog niet aan te geven
welke deze zullen zijn.
Sietze merkt op dat er niet wordt gesproken over het feit dat, van het gas af, overstappen op
pompen, dit veel energie kost. Ook wordt waterstoftechnologie helemaal niet genoemd.
Het energiegebruik zal inderdaad toenemen. Er moet dus meer duurzame energie worden opgewekt.
Het opwekken van energie is niet altijd in balans. Waterstof is inderdaad niet genoemd. Voor het
opwekken hiervan zijn meer zonnepanelen en dergelijke nodig. Eerst wordt ingezet op groen gas.
Vanuit de agrarische sector worden hiertoe mogelijkheden gezien.
Wim stelt dat vervanging makkelijk tussen de € 1.500 en € 20.000 kan liggen en vraagt zich af, met
name bij particulieren, wie dat gaat betalen. Ook geeft hij aan zijn kantoorpand te huren; wat als de
verhuurder hierbij in gebreke blijft.
Dit is nog niet geheel duidelijk. Wel worden nu veel fondsen opgetuigd, maar de betaalbaarheid is
nog een heikel punt. Overigens gelden voor monumentale panden andere regels en tevens geldt voor
minder dan 100m2 de verplichting niet.
Koen geeft aan dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van de oplaadpalen in de Gemeente en
vraagt wat het beleid is hieromtrent.
De Gemeente is bezig met een visie m.b.t. de laadpalen. Bert Scheper geeft aan dat er projecten lopen
om meer laadpalen in de Gemeente te realiseren.
Koen vraagt om de ondernemers bij deze projecten te betrekken.
Er zal binnen de Gemeente contact worden gelegd met de betreffende medewerker hierover.
Bert vraagt in hoeverre de doelstellingen reëel zijn en of ingenieursbureaus hier naar hebben
gekeken.
De ambitie is vrij fors, maar zou haalbaar moeten zijn.
6. Venten en Standplaatsvergunningen
Rogier Molenaar geeft hierover een presentatie. Eduard zal deze doorsturen.
Rogier vraagt hoe het Ondernemersplatform aankijkt tegen de in de presentatie genoemde opties.
Sietze antwoordt dat venten nog steeds de markt ondermijnt. Dit zou anders moeten worden
geregeld; net zoals een standplaats.
Koen sluit zich hier helemaal bij aan en geeft aan hier een vervolg op te willen zien. Hij vraagt of deze
aanpassingen worden doorgevoerd.
Ondernemersplatform De Wolden 19-05-2021

Pagina 2 van 4

Wim sluit zich ook bij voorgaande opmerkingen aan en merkt op dat ook de standplaatsen die vallen
onder punt 5 (genoemd in de presentatie) moeten worden geweerd.
Rogier geeft aan dat de problematiek over het venten bekend is en zal dit meenemen in het overleg
met Gerrie.
Bert verzoekt dit tussentijds aan de ondernemers terug te koppelen.
Gevraagd word nog of er een keuze moet worden gemaakt uit één van de genoemde opties.
Rogier antwoordt dat dit inderdaad het geval is. Per dorp moet worden aangegeven wat de keuze
wordt.
Bert geeft aan dat de voorzitters van de ondernemersvereniging contact met Rogier zullen opnemen
inzake de keuze per dorp.
7. Resultaten belrondje Regio Zwolle
Sietze geeft aan dat de resultaten van het belrondje ook zijn rondgestuurd.
30% houdt het hoofd nauwelijks boven water.
Regio Zwolle is door dit belrondje meer onder de aandacht gekomen bij de ondernemers en dat er
meer duidelijkheid is wat de Regio voor hen kan betekenen.
Eduard merkt op dat ook Gerrie en hij een aantal ondernemers heeft gebeld; hierbij heeft hij ook
veel “reclame” gemaakt voor Regio Zwolle.
8. Stavaza onderzoek Ondernemersplatform Gemeente De Wolden - Ondernemersplatform
Janna Huis zal nog contact zoeken met Jelmer en Jurgen om informatie omtrent hun bevindingen
boven tafel te krijgen.
Ze geeft aan dat met Koekange, Zuidwolde, Bruisend ZP en Gebiedspromotie is gesproken. Dit wordt
nu vervolgd met de overige ondernemersverenigingen.
Eduard geeft aan dat het, ondanks meerdere pogingen hiertoe, niet is gelukt om contact te krijgen
met VNO-NCW.
Koen adviseert Janna met de groep mensen die in het begin e.e.a. heeft opgestart het onderzoek te
bespreken (Bert, Eduard en Koen). Janna zal dit inplannen.
9. Mededelingen wethouder Gerrie Hempen
I.v.m. afwezigheid van Gerrie geeft Janna de mededelingen door.
Enquête bedrijventerrein.
Hier is heel weinig input uit gekomen (4 reacties). De enquête zal opnieuw worden uitgezet.
Sietze merkt op dat hij dacht dat het alleen over Zuidwolde ging.
Rigina vond het een erg sturende enquête.
Koen geeft aan dat Rogier e.e.a. zou mailen ten behoeve van zijn achterban; hij heeft nog niets
ontvangen.
Wim stelt dat een aantal ondernemers de bundelingsapp nog niet gebruikt en verzoekt informatie
multichannel te verspreiden. Tevens verzoekt hij Eduard de app te evalueren en/of een bijeenkomst
te organiseren ten aanzien van het gebruik er van.
Paulette ondersteunt het verzoek van Wim en geeft aan dat meerdere ondernemers uit Koekange de
app niet hebben gedownload of inmiddels weer hebben verwijderd.
Economisch actieplan.
Het economisch actieplan is toe aan een evaluatie.
10. Rondje langs de velden
René geeft aan met een onaangenaam gevoel op de bijeenkomst van vanavond terug te kijken. De
wethouder is afwezig: dit is erg jammer, want dit is bij uitstek een gelegenheid om van gedachten te
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wisselen. De functie van het Ondernemersplatform: we beginnen weer van voren af aan, ondanks
dat we er al 1 of anderhalf jaar mee bezig zijn. We zijn een avond druk, maar het voelt alsof het niets
toevoegt.
René merkt nog met klem op dat hij niet negatief wil overkomen, maar dat dit hem wel bezig houdt.
Koen zegt dat het een goed avond was, met goede onderwerpen, echter dat hij het gevoel heeft te
worden afgekapt, waardoor hij zijn verhaal niet kwijt kan.
Voorts vraagt hij naar de status van de digitale borden. We zijn er al jaren mee bezig en we zijn nog
geen stap verder. Het verzoek is dit weer op de agenda te zetten.
Koen vraagt hoe de wandel- en fietstochten, die niet door de Hoofdstraat van Zuidwolde lopen, hier
toch weer langs te krijgen zijn.
Annemieke geeft aan dit bij Carla en Karin neer te leggen; zij zijn met deze routes bezig.
Annemieke geeft aan dat Ronald Wassenaar, ook aanwezig vanavond, de nieuwe penningmeester is
van de vereniging en vaker bij het Ondernemersplatform zal aanschuiven.
De nieuwe Drenthegids is verschenen.
Een wandelkaart, van alle wandelingen in Zuid-West Drenthe, is in de maak.
Sinds dit jaar wordt Gebiedspromotie De Wolden regelmatig (tegen betaling) ingezet ten behoeve
van de Gemeente Westerveld.
Drenthe hike food steps is zo goed als in de lucht.
Er zijn nog twee wandelingen in de maak.
Ronald geeft aan dat er vanuit Overijssel ook belangstelling is om toe te treden tot Gebiedspromotie
De Wolden. In Ruinerwold wordt een soort fieldlab georganiseerd om te kijken of men gebruik kan
maken van een groepsaccommodatie.
Sietze merkt op dat we het niet hebben gehad over een nieuwe burgemeester. Het is belangrijk dat
de volgende burgemeester daadkrachtig met de vuist op de tafel kan slaan; dat heeft de Gemeente
De Wolden nodig.
Rigina geeft aan te merken dat de interesse voor online-bijeenkomsten terug loopt. Ze hopen iets
buiten te kunnen doen op 8 juli, bij één van de leden.
11. Wat verder ter tafel komt.
Bert sluit de vergadering om 22.05 uur.
De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 15 september 2021
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