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Voorwoord 

 

 

Het Platform Ondernemend Utrecht (POU) bestaat 2 jaar en zet zich in voor de 

gezamenlijke belangen van de ondernemersverenigingen in Utrecht. Periodiek 

blikken we terug en kijken we ook vooruit.  

Terugkijkend zien we dat in goed overleg met het college van Burgemeester en 

Wethouders van de gemeente Utrecht en in het bijzonder met wethouder 

Economische Zaken, Mirjam de Rijk, er veel in gang is gezet.  

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft het POU deze 

zomer een “verlanglijstje” van 10 punten opgesteld die vooral Utrecht breed 

zijn. 

Als start van 2014 hebben wij onze leden gevraagd om de belangrijkste zaken 

voor hun ondernemersvereniging op te schrijven. Deze hoofdpunten hebben 

wij in dit document gebundeld en zijn verstuurd naar het college van 

Burgemeester en Wethouders van Utrecht met de vraag hier aandacht aan te 

schenken in de komende periode. 

 

 

Ir. Ch.P. Bruggink 

Voorzitter Platform Ondernemend Utrecht  
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Kring Bedrijfsbelangen Kanaleneiland (KBK) 

 Verder upgraden van het imago van Kanaleneiland; waarbij het vertrek 
van de tippelzone een enorme positieve impuls zal geven. 
 

 Handhaven en uitbouw van veiligheid, ook mede ter stimulans van een 
beter imago. 

 

 

Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht (ONO) 

 Financiering camerabeveiliging/KVO via Ondernemersfonds Utrecht. 
 

 Flexibiliteit in bestemmingsplan. 
 

 Focus ontwikkeling NRU. 
 
 

Bedrijvenkring Cartesiusweg (BKC) 
 
 Portefeuille economie weer belangrijk binnen het college van B&W. 

 
 Bereikbaarheid van bedrijventerrein Cartesiusweg vanaf A2 en de stad 

 
 Knip in routing langs Cartesiusweg is uiterst ongewenst. 

 
 

 

Ondernemersvereniging Centrum Utrecht  

 Na de gemeenteraadsverkiezingen een vakwethouder die de portefeuille 
economie, bereikbaarheid en ontwikkeling heeft.  

 
 Aandacht voor overbewinkeling en ontwikkeling groot winkelcentrum 

Leidsche Rijn, alsmede ontwikkelingen van the Wall.  
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Ondernemersvereniging Leidsche Rijn (OVLR) 
 

 Intensiveren gemeentelijke inspanningen (investeringen) voor Leidsche 
Rijn, Vleuten en De Meern als extra aantrekkelijke vestigingsplaats voor 
ondernemers. 
 

 Een laagdrempelige toegankelijke, informatieve en meedenkende 
overheid voor het realiseren van oplossingen die bijdragen aan een 
gezonde wijkeconomie.  
 

 Het afschaffen van de erfpachtconstructie op alle te bouwen gronden in 
Leidsche Rijn door de bouwgronden uit te geven in volle eigendom.    
 

 Maak bestemmingsplannen flexibel ten behoeve van startende 
ondernemingen en beperk de regeldruk om ondernemers ruimte te geven. 

 

 
 
Woonboulevard Utrecht (WBU) 
 
 De verdere invulling van ons ontwikkelkader, dat nog wordt vastgesteld 

door het college van B&W. Er is door EZ een eerste bedrag gereserveerd 
van € 150.000,= dat dit jaar wordt besteed, maar dat is bij lange na niet 
voldoende en we willen graag dat de politiek meer reserveert. Wij en 
vooral de gemeente moet nu doorpakken! 
 

 De werkzaamheden aan de Galecopperbrug dit jaar en volgend jaar 
hebben ongetwijfeld veel effecten op de verkeersstromen en dus ook op 
onze bezoekersstromen. We hebben hierover contact met Rijkswaterstaat 
maar we willen ook dat de gemeente deze belangen meeneemt tijdens 
haar overleggen. Er is meer dan de binnenstad, zeker als we ons realiseren 
welke economische (bovenlokale trekker) en sociale (1.000 werknemers) 
bijdrage de Woonboulevard levert. 
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Ondernemerskring Rijnsweerd (OKR) 
 

 Verduurzaming kantorenpark (WKO-traject). 
 

 Hoogwaardige en toereikende bereikbaarheid per OV (tram). 
 

 Uitvoering van ontwikkelingsvisie.  

 
 
VNO-NCW Utrecht 

 
VNO-NCW Utrecht is één van de twaalf regio’s binnen VNO-NCW Midden en 
actief in de lobby op bovenlokale thema’s: RO & infrastructuur, Onderwijs & 
Arbeidsmarkt, Kennis & Economie, Internationalisering en Financiering. VNO-
NCW Utrecht zal zich het komende jaar op deze thema’s inzetten en de 
nadruk leggen op het verbinden en versterken van de relaties met 
stakeholders.  

 
 Een eerste prioriteit is om deze samenwerking op het Onderwijs & 

Arbeidsmarkt dossier te bekrachtigen in een regionaal sociaal akkoord 
waar we als vereniging partij in willen zijn. Dit om gezamenlijk te werken 
aan onderwerpen waar we als samenleving een antwoord op moeten 
vinden zoals; een dalende beroepsbevolking, vergrijzing en ontgroening, 
schaarste in de Techniek en de Zorg, de gap tussen onderwijs & 
arbeidsmarkt, een te grote en kostbare arbeidsreserve en de behoefte aan 
nieuwe arbeidsverhoudingen.  
 

 Een tweede prioriteit is in het kader van de gemeenteraads-verkiezingen 
pleiten voor een sterke economische paragraaf in de coalitie- en 
collegeprogramma’s en aandringen op gezamenlijke uitvoering van de 
economische agenda. Dit vanuit de overtuiging dat het bedrijfsleven van 
groot belang is voor de gemeente en omgekeerd. Alleen ondernemerschap 
kan oplossingen bedenken, innovaties losmaken en zo bijdragen aan 
maatschappelijke vraagstukken en een leefbare samenleving. Hiervoor 
moet economische groei worden gestimuleerd, het bedrijfsleven worden 
uitgedaagd en belemmeringen worden weggenomen of voorkomen." 
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Industrievereniging Lage Weide (ILW) 
 
 Bereikbaarheid , alertheid t.a.v. ontoereikende capaciteit infrastructuur. 

Initiatief: publiek/privaat project, multimodaal vervoerconcept "The Port 
of Utrecht". 

 
 Project "Duurzaam Lage Weide": zonnepanelen in plaats van 

windturbines. 
 
 Bestemmingsplan: meer flexibiliteit voor gebruik en verhuur, geen 

beperkingen door woningbouw binnen omliggende zones. 
 
 Werkgelegenheid (momenteel ca. 18.000 personen op Lage Weide), 

aandacht voor categorie lager en middelbaar geschoolden. 

 
 
Vereniging Parkmanagement Papendorp 
 
 Belangrijkste aandachtspunt voor businesspark papendorp is het plan om 

Papendorp te herpositioneren in de markt; dit strekt zich uit over 
terreinen als ecologische structuur, vergroting van de 
onderlinge cohesie tussen de gebruikers, bevordering van 
mobiliteitsoplossingen die efficiënter en milieuvriendelijker zijn zowel op 
het gebied van automobiliteit als ook van vervangend openbaar vervoer 
en fietsondersteunende maatregelen, energieverbruik beperkende 
maatregelen van zowel het park als van de individuele gebouwen op het 
gebied van onder meer WKO's, met als oogmerk uiteindelijk BREAAM in 
use certificering. 
 

 Het tweede aandachtspunt is de nadere invulling van het Taatsenplein in 
Papendorp, dat door de gemeente Utrecht en BRU is aangewezen als 
openbaar vervoer knooppunt Utrecht-West. Zowel de ontwikkeling van de 
openbare ruimte als de met het plan 'herpositionering Papendorp' 
samenhangende mobiliteitsaanpak gaat daarbij samen met de in het park 
bestaande vraag naar servicevoorzieningen op het gebied van retail en 
horeca. 
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Vereniging Parkmanagement de Wetering-Haarrijn  
 
 Verkeersontsluiting. Bereikbaarheid vanuit de stad en het te veel 

fileknijpen voor de tunnels. 
 

 Aandacht voor onze bedrijfsparticipatie projecten. 
 

 
MKB Utrecht 

 
Als MKB Utrecht zijn we blij met de groeiende aandacht voor de 

stadseconomie. Wij hopen dat deze ontwikkeling zich voortzet en dat de stad 

gebruik durft te maken van het POU als partner in deze. Er staat een nieuwe 

collegeperiode voor de deur. Hierbij enige suggestie om mee te nemen in het 

beleid van de komende 4 jaar. 

 De evaluatie van het Ondernemersfonds Utrecht gaat dit jaar 
plaatsvinden. Wat daar ook uit zal komen, wij vragen de gemeente 
rekening te houden met de korte ervaring met het fonds. Iedereen moet 
er nog mee leren omgaan. Mocht het fonds worden beëindigd, zorg als 
gemeente dan voor een alternatief. Er dient een besluit te worden 
genomen over wat er gedaan wordt met “ongebruikte” trekkingsgelden. 
Deze dienen hoe dan ook aan de partijen ten goede te komen die het 
fonds hebben gevuld. Versterk als gemeente de trend vanuit de 
bestedingen van het fonds in het eigen beleid. 
 

 We zijn blij met de aandacht van de gemeente om de regel- en 
handhavingsdruk te verbeteren, c.q. te verminderen. Graag zien we hier 
blijvende aandacht voor. 

 
 Utrecht kan haar positie als kleinste van de grote 4 steden versterken door 

nog meer samen te werken met de omliggende gemeenten. Probeer daar 
als stad, waar mogelijk, een verbindende rol in te vervullen. 
 

 Utrecht heeft een sterke “digitale” ambitie. Daar hoort een stevige digitale 
infrastructuur bij die er nu onvoldoende is. Leg daarom prioriteit op een 
glasvezelnetwerk voor de stad en maak zo laagdrempelig mogelijk 
stadsbrede WiFi mogelijk. 

http://www.ondernemend-utrecht.nl/

