Provinciale Statenverkiezingen 2019
Een sterke regionale economie is basis voor werkgelegenheid en welzijn. Geef
ondernemers daarom ruimte. Politieke partijen kunnen daaraan bijdragen door in de
verkiezingsprogramma’s standpunten op te nemen, die een vitale provincie en regio
stimuleren.
VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden in de provincie Overijssel vragen aandacht
voor ondernemersvriendelijk provinciaal beleid.

punten voor een sterke economie in Overijssel
Sterker maken wat sterk is
Inzetten op pijlers van werkgelegenheid en Bruto
Regionaal Product, zoals Health, Agri & Food, Energy,
CleanTech/EMT, HTSM/ maakindustrie en logistiek.
Ondersteun de samenwerking in de Economic Boards
en intensiveer de provinciale inzet in samenwerkingsprogramma’s: Smart Industrie (BOOST), circulaire economie
(CIRCLES), internationalisering (GO4Export Overijssel), de
vrijetijdseconomie (Gastvrij Overijssel) en de energietransitie
(Nieuwe Energie Overijssel).
Aantrekken van grote (inter)nationale bedrijven voor Overijssel
is goed voor de werkgelegenheid van het bestaande
bedrijfsleven.
Kennis delen tussen en met lokale en regionale overheden is
belangrijk. Door een coördinerende rol van de provincie kan dit
worden versterkt en uitgebouwd worden, waardoor het
kennisniveau wordt verhoogd. Ook de samenwerking met
stakeholders op de diverse thema’s moet worden versterkt en
afgestemd.
Versterk de samenwerking met de Provincie Gelderland (OostNederland) richting Den Haag en Brussel door een slimmere en
meer effectieve publiek-private lobby.

Ruimte voor startende en kleine
mkb-bedrijven
Blijvende ondersteuning voor een optimaal
ondernemersklimaat is van cruciaal belang, vanwege
het belang van MKB-bedrijven in de ontwikkeling van
de Overijsselse economie. Regelingen zoals het MKBprogramma zijn voor ondernemers pragmatisch
ingestoken. Communiceer de mogelijkheden van
subsidies en ondersteuning.
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Ontwikkel een realistisch,
vraaggestuurd programma voor
nieuwe bedrijventerreinen en
kantoor- en winkellocaties

Herprogrammeer werklocaties,
waaronder nieuwe en bestaande
terreinen. De beschikbaarheid van
voldoende bedrijfslocaties (ook
categorie 3 en 4) is een belangrijke
vestigingsfactor.
Benut de provinciale regisseursrol
voor nieuwe combinaties van wonen
& werken met een optimale fysieke
ontsluiting rondom infra-hoofdassen.
Bestendig het bestaand gebruik van
bedrijfsterreinen (Natura 2000 en
PAS) en minimaliseer de lastendruk
voor het bedrijfsleven.

Houd in aanbestedingsbeleid rekening met MKB
Ontwikkel een eenduidig provinciaal
inkoop- en aanbestedingsbeleid dat
rekening houdt met de
regionale mkb-bedrijven en ook de
kosten voor
bedrijven bij aanbestedingen
reduceert.
Stimuleer door aanbestedingen
innovatie door als launching customer
van start-ups en mkb op te treden.
Professionalisering van inkoop en
aanbesteden is vanuit de Actieagenda
Beter Aanbesteden wenselijk.
Faciliteer de ontmoeting tussen
opdrachtgevers en opdrachtnemers,
bijvoorbeeld via Marktdagen
Aanbesteden.

Faciliteer Veilig Ondernemen
Faciliteer en coördineer bij initiatieven die er zijn om de toenemende (cyber)criminaliteit, ondermijning,
diefstal, etc. waar ondernemers mee te maken hebben terug te dringen (Platform Veilig Ondernemen OostNederland, Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijfsterreinen en Winkelgebieden).
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Zet in op kapitaal van landelijk gebied
Versterk de verbinding tussen de ontwikkelingen
in het landelijk en het stedelijk gebied. De
toeristisch-recreatieve en agrarische sector spelen
daarin een belangrijke rol. Wij pleiten er voor om
beide sectoren te helpen met verduurzaming en
verbetering van de concurrentie positie.
Ondersteun de initiatieven van de Samen-WerktBeter partners (versterking verbinding economie
en ecologie).

Aandacht voor problemen
arbeidsmarkt
Beschikbaarheid, inclusiviteit en wendbaarheid
moeten de basis vormen voor beleid en
onderwijsvernieuwing. Mede hierdoor kan het
probleem van nu en in de toekomst het tekort
aan personeel in o.a. techniek, logistiek,
gastvrijheid/horeca, zorg en ICT worden
aangepakt. Ook het “fit-to-the-job” houden van
werknemers verdient aandacht.
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Stimuleer voldoende aanbod van gekwalificeerde
technisch opgeleide mensen door nauwe
samenwerking met bedrijven. Ook de inzet van
statushouders verdient een impuls. De provincie
spant zich in voor behoud en groei van regionale
bedrijvigheid waar voor alle opleidingsniveaus
emplooi is. Wij pleiten voor een rol van de
provincie op thema’s waar regionale of
bovenregionale samenwerking gewenst is.
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Regierol bij transitie retail

Regisseren en waarborgen dat detailhandelsvisies
van gemeenten regionaal afgestemd worden, actueel
zijn en overcapaciteit in beeld brengen en
verminderen. De visies moeten ook onderscheid
maken tussen de periferie en centra van steden en
dorpen. Hiermee kan de transitie van de retailsector
worden ondersteund.
Bij nieuwe lokaal overstijgende initiatieven kan een
onafhankelijke provinciale adviescommissie
gemeenten helpen bij de besluitvorming om de visie
ook na te leven. Met facilitaire ondersteuning van het
Retailplatform Overijssel kunnen we dit blijvend
vorm geven.

Investeer in infrastructuur die past
bij de wereld van morgen
Investeer in slimme oplossingen en verbetering van
de Overijsselse bereikbaarheid via wegen,
waterwegen, railverbindingen, het openbaar vervoer,
de fietsinfra en de benutting van multimodale
ontwikkelingen van goederenvervoer.
Pak knelpunten aan: A1 (Amersfoort-Twente), A28,
N50/A50, verbreding N35 (2x2) en N36.
Ondersteun het initiatief van AirPort Lelystad en de
gezamenlijke opgave van het terugdringen van
overlast door schoon, stil en hoger vliegen.
Voor vervoer over water is een verbreding van de
Kornwerderzandsluizen, vergroting vaargeulen en
verbreding waterwegen noodzakelijk.

Ondersteun met financieel instrumentarium
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Wij willen het stamkapitaal inzetten voor financiële instrumentaria die structurele sociaaleconomische groei in Overijssel stimuleren. Dit kan via (revolverende) investeringsfondsen met
een langere tijdshorizon.

Dit tienpuntenplan is opgesteld door VNO-NCW in Overijssel en MKB-Nederland Midden
Contactpersonen:
Hans Bakker h.bakker@mkb.nl
Rob Oostermeijer, oostermeijer@vno-ncwmidden.nl

