‘Bedrijventerreinen
duurzaam
toekomstbestendig
maken, is
noodzakelijk’
Peter Kerris,
gedeputeerde provincie Gelderland

‘Verstandig
omgaan met
de bronnen die
er zijn’
Roeland van Delden,
CEO Leadax

‘Verstedelijkingsopgave
is belangrijke en urgente
maatschappelijke opgave’
Frans ter Maten,
heemraad Waterschap Vallei en Veluwe

High Five | nummer 2 | juni 2021

Bestuurlijke samenwerking Kop van de Veluwe

Meer weten over de
Kop van de Veluwe
Arnoud Leerling,

COLUMS

programmaregisseur
Kop van de Veluwe

3

Wolbert Meijer
Herstel?

Mobiel: 06 40 46 40 98
E-mail: info@leerlink.nl
Internet: www.regiozwolle.info

25

Arnoud Leerling
Maak kennis met Ria

Colofon

THEMA’S
8

8

14

Economie
Ronald Cleijssen (NVOO) en
Hans van Norel (VNO-NCW)
Komende jaren is personeelsvraagstuk belangrijkste aandachtspunt

High Five is een uitgave van de
Kop van de Veluwe, gevormd door
de gemeenten Heerde, Hattem,
Oldebroek, Nunspeet en Elburg,
in samenwerking met de provincie
Gelderland. Onderdeel van
Regio Zwolle
1e jaargang, nummer 2, juni 2021
REDACTIE:
Arnoud Leerling, Kop van de Veluwe
Jean-Jacques Jouret, Jacquet

10

Leefomgeving
’t Veen in Hattem
Bouwlocatie met impact op
woningmarkt Regio Zwolle

communicatie en marketingadvies
Met bijdragen van:
MCM Tekst, pagina 14 - 15
Waterschap Vallei en Veluwe,
Bernoe Meier, pagina 22 - 23

12
SAMENWERKEN
4

16

12

14

Peter Kerris
Verstedelijken vraagt om
regie van de overheid
Kennispoort
Waar kunnen we je bij 		
helpen?

Menselijk kapitaal
Erik Kroeze,
G. Kroeze Dienstverlening
Voortijdig schoolverlaten
voorkomen dankzij hulp
Ontwikkelfonds Regio Zwolle

VORMGEVING:
Jeanine van Dalen,
www.vandalenvormgeving.nl

Iets zegt me dat het tijd is om de bakens te verzetten en de kwaliteit van onze leefomgeving
speerpunt van beleid te maken. Alleen economische groei leidt tot een veel te grote voetafdruk
voor onze omgeving, voor onze natuur. De massale afname van soorten en aantallen insecten,
vogels, planten en dieren, ook op de Veluwe en ons platteland, is daar een illustratie van. Om van
de worsteling met stikstof, CO2, klimaat en bijvoorbeeld droogte maar te zwijgen. Stuk voor stuk
signalen waaruit blijkt dat de kwaliteit van onze leefomgeving veel nadrukkelijker onze agenda
moet bepalen.
Herstel van de economie? Prima en noodzakelijk! Nog liever werk ik aan vernieuwing en verduurzaming van onze economie. Onze leefomgeving verdient dat. En het is beter voor mens en dier.
Oh ja, dit is het tweede nummer van High Five, het mooie magazine dat de investeringsagenda
van de Kop van de Veluwe kleurrijk illustreert. Veel leesplezier gewenst!
						Wolbert Meijer
						Wethouder Heerde
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Even voorstellen
Fenrike Veenvliet, 		
beleidsmedewerker
volkshuisvesting
gemeente Elburg

Economie
Roeland van Delden, Leadax
Motiverend om afval in te zetten
als grondstof

De derde coronagolf vlakt af. Veel mensen zijn en worden gevaccineerd. Na lange tijd ontspant
de samenleving, lopen terrassen vol, wordt het drukker in de winkelstraten en zijn er weer files.
We werken aan het herstel van de economie. We maken plannen om te wonen, te ondernemen
en te recreëren. Er is genoeg te doen in de Kop van de Veluwe. Het is plezierig dat steeds meer
partijen zich herkennen in die gezamenlijke agenda, zoals bijvoorbeeld NVOO en VNO-NCW.
Vraag is wel of het een agenda is van herstel of van vernieuwing. Verlangen we terug naar files
of veel vliegtuigen boven ons hoofd? Willen we weer een economie van winstmaximalisatie?
Is dat dan herstel?

gemeente Hattem, foto Ben Vulkers
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KOP VAN DE VELUWE
24

Herstel?

ming van de uitgever worden gekopieerd in welke vorm dan ook.
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SAMENWERKING

‘Hoe ik de Kop van de Veluwe zou omschrijven? Als een mooi gebied met veel
ruimte en natuur. Het is een gebied met veel kansen. Vanuit ondernemend oogpunt gezien, is het een dynamische omgeving met veel potentie. De uitdaging
voor de komende jaren wordt wel hoe je de economische dynamiek faciliteert
met behoud van dat groene en ruime karakter. Als je weet dat hier enkele
duizenden woningen gebouwd moeten gaan worden, betekent dit dat je als
gemeentes en provincie met elkaar een strategie moet opstellen en stevige
afspraken moet maken. Je kunt verstedelijken met behoud van landschap en
natuur, maar dat vraagt van de overheid wel regie aan de voorkant.’

4

Kop van de Veluwe:
een groene long met
veel dynamiek
en potentie

U heeft zojuist de Kop van de Veluwe
omschreven, waarmee onderscheidt
deze regio zich?
‘De Kop van de Veluwe vervult een
scharnierfunctie tussen verschillende
stedelijke gebieden. In het noorden
Zwolle, in het zuidwesten Utrecht en
in het zuidoosten Apeldoorn. Daar ligt
de Kop middenin. Hierdoor heeft de
Kop met diverse stromen te maken:
woon-werkverkeer, toerisme, arbeidsmarkt. Het is een groene long tussen die
verstedelijkte gebieden in.’

Als we kijken naar uw portefeuille en
de investeringsagenda van de Kop van
de Veluwe, dan zijn er veel raakvlakken.
Wat is volgens u de grootste opgave
voor de vijf gemeenten in de Kop van
de Veluwe?
‘Dat is toch zeker het integraal strategisch nadenken over waar we met deze
thema’s over vijf tot tien jaar willen
staan. Als je de economische dynamiek
wilt behouden, zul je als regio ook moeten verstedelijken. De golf van nieuwe
inwoners uit de Randstad die in onze
regio willen wonen, kunnen we niet
tegenhouden. Dus is het beter om deze
te accommoderen. Temeer daar deze
mensen door de overwaarde op hun
eigen woning, vaak een goed gevulde
portemonnee hebben. Hierdoor kunnen
ze meer betalen voor een woning buiten
de Randstad. Zo kapen ze de huizen voor
de neus van de eigen bevolking weg. Die
extra huizen moeten er dus komen. Er
moet wel goed in de gaten gehouden

worden wat er gebouwd wordt. Dat zal
een mix van woningen moeten zijn, met
ook sociale huurwoningen en goedkopere huur- en koopwoningen. Wij verwachten van een nieuw kabinet dat
er regelingen beschikbaar komen om
die zogeheten onrendabele top weg te
nemen en te zorgen dat er extra geld
beschikbaar komt om deze woningtypen wel te bouwen. Als dat nu wordt
meegenomen in de kabinetsplannen,
voorkomen we dat het aanbod van deze
woningen opdroogt, waarmee ook de
doorstroming tot stilstand komt. En die
is nodig voor een goed functionerende
woningmarkt.’
‘Wat we daarbij niet moeten vergeten,
is dat ieder nieuw huis ook een nieuwe baan betekent. En dat heeft dan
weer invloed op de werklocaties van
de toekomst. We zullen bestaande
bedrijventerreinen moeten opknappen,
herstructureren en ook nieuwe locaties
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Aan het woord is Peter Kerris, gedeputeerde van provincie Gelderland, met
onder andere wonen, bedrijventerreinen, ruimtelijke ordening, onderwijs en
arbeidsmarkt, en klimaatadaptie in zijn
portefeuille. Thema’s die ook allemaal
terugkomen in de investeringsagenda
van de Kop van de Veluwe. Voldoende
aanleiding om met hem in gesprek te
gaan over de Kop van de Veluwe.
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SAMENWERKING

‘Samenwerking
binnen

Tot slot: bij de gebiedsagenda’s voor Gelderland wordt de Cleantech Regio benoemd, een
voorbeeld van een provincie-overstijgende agenda Regio Zwolle wordt niet als zodanig
benoemd. Terwijl de opgaven die genoemd worden in de diverse andere gebiedsagenda’s ook
hier spelen. Verwacht u in de toekomst een gebiedsagenda voor de Kop van de Veluwe als
onderdeel van Regio Zwolle?
‘Ja, die gaat er ook voor Regio Zwolle komen. De wereld houdt niet op bij provinciegrenzen. Het
is goed om met de andere provincies in Regio Zwolle samen te werken en deze samenwerking
te gebruiken om de gemeenschappen aan beide kanten van de IJssel sterker te maken.’

Regio Zwolle
gebruiken om
gemeenschappen
sterker te maken’
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Hoe kan de provincie hier bij helpen?
‘Door te verbinden. Wij zijn bijvoorbeeld
continu in gesprek met de arbeidsmarktregio’s. Laat ons nu eens kijken hoe wij
vanuit de provincie de koppeling kunnen
maken met de Economic Boards en de
Human Capital Agenda. De vraag van bedrijven naar talent dat nu nodig is, wordt
niet opgelost door alleen maar vacatures
te plaatsen. De arbeidsmarktregio’s kun-

nen hier een belangrijke rol bij spelen.
Als we daar een goede koppeling weten
te bewerkstellingen, hebben we goud
in handen.’
Wat is volgens u de belangrijkste
uitdaging voor het bedrijfsleven voor
de komende tijd?
‘Dan denk ik eerst aan de aanpak van
bedrijventerreinen. Die moeten we toekomstbestendig maken. Er zijn terreinen
die op zich prima voldoen, maar als daar
niets gebeurt, worden ze steeds minder
aantrekkelijk. Wat mij betreft pakken we
ook eerst de bestaande terreinen aan,
voor er nieuwe komen. We hebben het
dan over verduurzaming, klimaatadaptie
en het mengen van verschillende economische functies. Als we weten dat een
derde deel van de totale energieconsumptie wordt gebruikt op bedrijventerreinen en we nemen energietransitie
serieus, dan zul je ook verduurzaming
van deze terreinen serieus moeten nemen. Als tweede punt kom ik weer terug
bij de Human Capital Agenda. Bedrijven

moeten goed nadenken over welk talent
ze in de toekomst nodig hebben. Kijkend
naar de techniek, bouw en de innovaties die hier plaatsvinden, zijn er andere
specifieke vaardigheden nodig dan in
het verleden. Daarvan is op dit moment
een tekort op de arbeidsmarkt. Opleiden
is dus van belang, maar ondernemers
zullen hun medewerkers ook moeten
binden en boeien, zodat ze blijven. Anders vertrekken ze naar een beter betaalde baan in de Randstad of Duitsland. Ik
heb hier trouwens bij de ondernemers in
de Kop van de Veluwe veel vertrouwen
in. Uit de contacten die ik heb, merk ik
dat er echt op een andere manier naar
medewerkers wordt gekeken dan in het
westen. Met meer waardering.’
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beschikbaar moeten stellen. Hebben we
het dan over het bedrijfsleven, dan zullen we een match moeten maken tussen
wat nu gevraagd wordt op de arbeidsmarkt en wat over tien jaar gevraagd
wordt. Dat is iets anders dan tien jaar geleden en dat zal over tien jaar ook weer
anders zijn dan nu. Hiervoor moeten het
onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar in gesprek. Kortom: op strategisch
niveau nadenken over de betekenis van
alle ontwikkelingen die nu op ons afkomen, deze in samenhang beschouwen en
vaststellen wat deze betekenen voor de
middellange en lange termijn.’

Onlangs publiceerde provincie Gelderland een
videofilm waarin nader wordt ingegaan op vitaal
openbaar bestuur. De samenwerking in de
Kop van de Veluwe wordt hierbij als voorbeeld
gebruikt. De videofilm is hier te bekijken.
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Ondernemen in de
Kop van de Veluwe:
kleinschalig met grote
ambities
Ronald Cleijsen is voorzitter van de NVOO, het Noord Veluwe Ondernemersoverleg, een samenwerkingsverband van bedrijvenkringen uit Putten, Ermelo,
Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Heerde en Zeewolde. De vereniging
wil bijdragen aan de versterking van de economische structuren. Ze was onder
andere mede-initiatiefnemer van de Economic Board Noord-Veluwe en mede
oprichter van het Innovatiehuis Noord-Veluwe. Hans van Norel is bestuurslid
bij VNO-NCW VeluweVallei. Met andere bestuursleden vertegenwoordigt hij
de achterban in commissies en overlegplatforms en lobbyt samen met lokale
ondernemersverenigingen, MKB-Nederland Midden en andere belanghebbenden voor een optimaal ondernemersklimaat in de regio. Hoe kijken zij aan
tegen de ontwikkelingen in de Kop van de Veluwe en waar moet volgens hun
vooral aandacht aan gegeven worden?

De Kop van de Veluwe is het samenwerkingsverband van vijf Gelderse
gemeenten, aangesloten bij Regio
Zwolle. Hoe omschrijven jullie het
profiel van de Kop van de Veluwe?
Hans van Norel: ‘Ondernemend, familiair
en nog onbekend. Maar ook bescheiden,
zonder te bescheiden te zijn.’ Ronald
Cleijsen: ‘Kleinschalig met grote ambities. In de Kop van de Veluwe hebben
we bedrijven met nationale uitstraling
zoals Stella Fietsen, Prominent, Leadax,
Van Werven en Van Gelder. Daarnaast
tal van kleinere, innovatieve bedrijven
die wel grote spelers zijn in nichemarkten. Ondanks de coronacrisis gaat het
hier met veel bedrijven goed. Dat heeft
te maken met het feit dat we hier veel
familiebedrijven hebben. Daar speelt
zorgvuldig ondernemen een grote rol.
Zonder de aandacht te verliezen voor
vernieuwing en innovatie. En de bescheidenheid waar Hans aan refereerde: die
siert onze regio wel.’

‘Voor de vijf
gemeenten
in de Kop van de
Veluwe is Regio
Zwolle een
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Hans van Norel (links) en Ronald Cleijsen (rechts)

Wat beschouwen jullie als de grootste
bedreiging voor de Kop van Veluwe?
Van Norel: ‘Het beeld van de regio als
slaapgebied. We profileren ons te weinig
als aantrekkelijke regio om te werken. Ik
mis ook een duidelijk profiel bij Regio
Zwolle, zoals bijvoorbeeld Wageningen
dat heeft met FoodValley of Eindhoven
met Brainport.’ Cleijsen spreekt zijn zorg

Hoe kan de Kop van de Veluwe ondernemers helpen?
Van Norel: ‘Het zou helpen als er voor
ondernemers één loket is waar men
informatie en advies kan inwinnen. Bijvoorbeeld over onderwerpen als verduurzaming, personeelsbeleid of subsidies.’ ‘Wat mij betreft hoeft het niet
echt een fysieke plaats te zijn, je kunt
ook denken aan een aanspreekpunt, een
parkmanager. Het gaat erom dat je op
het juiste moment, de juiste informatie
bij de juiste persoon kunt brengen,’ zo
vult Cleijsen aan.
Tot slot: hoe kijken jullie aan tegen
het feit dat de vijf gemeenten van de
Kop van de Veluwe zijn aangesloten
bij Regio Zwolle?
Cleijsen: ‘Dat is zeer zinvol voor deze
gemeenten. Het zou nog mooier zijn
geweest als alle Noord-Veluwse gemeenten waren aangesloten, omdat
ook Putten, Ermelo en Harderwijk veel
te bieden hebben aan Regio Zwolle, en
omgekeerd.’ Van Norel: ‘Voor de vijf
gemeenten in de Kop van de Veluwe is
Regio Zwolle een logische keuze.’
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logische keuze’

uit over de ontwikkeling van bedrijventerreinen. ‘Een groot deel van de Kop
van de Veluwe is Natura 2000-gebied.
Dat belemmert de groeimogelijkheden
van bedrijventerreinen. Terwijl er wel
vraag is naar ruimte voor bedrijfsvestiging. Zelfs op recent ontwikkelde terreinen zijn praktisch geen kavels meer
beschikbaar.’
De grootste bedreiging vinden beide heren het personeelsvraagstuk. Van Norel:
‘Hét belangrijkste aandachtspunt voor
de komende jaren. We weten op basis
van demografische ontwikkelingen dat
er in de toekomst minder jongeren zijn,
dus minder aanwas op scholen. Daarnaast zijn technische beroepen niet zo
populair.’ Cleijsen: ‘Ik zie hier ook een
taak voor de overheid: zorg ervoor dat
jongeren uit de regio hier ook kunnen
blijven wonen. Bouw dus woningen voor
starters op de woningmarkt. Iemand die
de regio verlaat, komt niet snel terug.
Met het initiatief ‘Stage in je regio’ willen we jongeren laten zien welke fantastische werkgevers we in deze regio
hebben. In de hoop ze op deze manier
vast te houden.’
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In de investeringsagenda van de Kop van de Veluwe is de doelstelling geformuleerd
om de regio aantrekkelijk te laten zijn om te wonen en te werken. Daarbij sluit
de Kop van de Veluwe aan bij de ontwikkelingen en afspraken uit de Omgevingsagenda Oost. Hattem wil met de ontwikkeling van ’t Veen een bijdrage leveren
aan het tegemoetkomen aan de gestegen vraag naar betaalbare woningen in
Regio Zwolle.
Complexe opgave
Vlak bij het historische centrum van Hattem ligt bedrijventerrein ’t Veen. De bedoeling is dat dit gebied in de komende jaren geleidelijk verandert in een gemengd woongebied
waar werken, wonen en recreëren bij elkaar komen. Wethouder Auke Schipper van Hattem zegt hierover: ‘Deze
binnenstedelijke transformatie is geen eenvoudige opgave,
onder andere door het aankopen van enkele bedrijven die
vallen in een hoge milieucategorie. Bovendien loopt een
hoogspanningslijn dwars door het gebied. De bedoeling
is dat deze ondergronds wordt gebracht. Als gemeente
Hattem willen wij hierin zelf investeren. Wij zijn echter ook
afhankelijk van subsidies van medeoverheden. Daarom
hebben wij een aanvraag ingediend voor de woningbouw
impuls. Hopelijk leidt dit tot een succesvolle toekenning.’

Circulaire, klimaatbestendige ontwikkeling
De ontwikkeling van ’t Veen moet bijdragen aan de regionale opgave om een circulaire, sociaal sterke en inclusieve,
klimaatbestendige groeiregio te worden. Uiteindelijk zou
er een woonwijk moeten ontstaan die is ontworpen met
de omliggende natuur in het achterhoofd. Een wijk die
voldoet aan de huidige duurzaamheidsdoelstellingen en
die lucht geeft in de huidige woningmarkt.

Uiteindelijk moet
er een woonwijk
ontstaan die is
ontworpen met de
omliggende natuur
in het achterhoofd
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’t Veen in Hattem,
woon-werkgebied
van de toekomst

Grote impact
In totaal biedt het gebied ruimte aan zo’n 600 woningen.
Bij realisatie neemt hiermee het aantal woningen in Hattem
met 10% toe. Een ontwikkeling die zeker ook veel impact zal
hebben op de woningmarkt in Regio Zwolle. De intentie is
om op ’t Veen een gevarieerd woningaanbod te realiseren,
waaronder ook sociale huurwoningen.

Samenwerking
Naast de gemeente Hattem zijn Waterschap Vallei en
Veluwe, Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG), OostNL, BPD Ontwikkeling,
platform Duurzaam Gebouwd en provincie Gelderland
betrokken bij deze plannen. Net als de ondernemers
en vastgoedeigenaren die nu belangen hebben op het
bedrijventerrein. Vanwege het belang voor Regio Zwolle
wordt ook bekeken of dit project een plaats kan krijgen
in de investeringsagenda van Regio Zwolle. Als alles
volgens plan verloopt, start de transformatie in 2021.
Het totale project heeft een looptijd van circa 10 tot
15 jaar. ’t Veen is een mooie gebiedsontwikkeling. Met
de komst van de eerste woningen dit najaar, zal het
gebied ook daadwerkelijk verkleuren van een verlaten
bedrijventerrein naar een fantastisch woongebied,’
aldus een trotse Auke Schipper.
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Drie bedrijven gevestigd in de Kop van de Veluwe, namelijk Leadax,
Lagemaat en Forest Living, lopen in hun vakgebied voorop als het gaat om
circulair ondernemen. Op het gebied van circulair bouwen gaan ze intensief
samenwerken. Zij realiseren een bouwconcept, waarbij de onderdelen
demontabel en herbruikbaar zijn: remontabel. In 2021 leveren zij het eerste
project op dat zo gebouwd is. De totale carbon footprint van zo’n gebouw
is laag in vergelijking met een traditioneel gebouwd pand. Roeland van
Delden is CEO van Leadax en sinds kort lid van de Economic Board Regio
Zwolle met circulariteit in zijn portefeuille. Hij vertelt zijn verhaal aan de
hand van steekwoorden.

Het bedrijf
‘Leadax is een dochteronderneming
van Bitufa in Wapenveld, fabrikant van
waterkerende afdichtingsmaterialen voor de bouw. In 2014 zijn we bij
Leadax gestart met de ontwikkeling van
duurzame en recyclebare waterkerende
materialen, met afval als grondstof. De
basis hiervan wordt gevormd door gerecycled polyvinyl butyral (PVB), afkomstig
uit veiligheidsglas zoals autoramen.’
Het product
‘Leadax produceert een volwaardige vervanger voor lood. Bij de productie en
verwerking hiervan snijdt het mes aan
meerdere kanten. Ons product heeft namelijk dezelfde eigenschappen als lood,
zonder de nadelige effecten ervan. Het is
herbruikbaar, gemaakt van afval, lichter
in gebruik en qua prijs vergelijkbaar met
traditionele producten. Nu brengen we
ook de meest duurzame dakbedekking
ter wereld op de markt, gemaakt uit dezelfde afvalstroom.’
De motivatie
‘Winstgevendheid en circulariteit behoren tot onze ondernemersdoelstellingen.
We willen namelijk financieel gezond
blijven én verstandig omgaan met de
bronnen die er zijn. We realiseren ons
dat die eindig zijn. Het is erg motiverend
om afval in te zetten als grondstof en een
product te maken dat een duurzaam, circulair en volwaardig alternatief is voor
conventionele producten. Wereldwijd
is voldoende PVB beschikbaar om alle
platte daken met Leadax te beleggen.’

De samenwerking
‘Wij kennen Forest Living en Lagemaat al
jaren. We zitten alle drie in de gemeente
Heerde. Forest Living is onze buurman.
Alle drie zijn we bezig met circulariteit.
Forest Living* met circulaire en duur
zame bouwelementen en Lagemaat met
digitalisering van te slopen opstallen en
hergebruik van vrijkomende materialen.
Lagemaat sloopt geen gebouw, zij demonteren het. Zoals zij zelf zeggen: ‘wij
denken in grondstoffen, niet in afval.’
Zij gebruiken de materialen uit een te
slopen gebouw, het donorgebouw, als
bron van bouwmaterialen voor een
nieuw gebouw. Vaak benutten ze zelfs
het gehele gebouw of de constructieve
opbouw ervan. Omdat dit met dakbedekking niet mogelijk is, kwamen ze
bij ons. En omdat de indeling van een
gebouw niet een-op-een hetzelfde is,
kwam Forest Living in beeld. Met onze
gezamenlijke kennis en ervaring zijn we
in staat om een nieuw pand te bouwen,
met gebruikmaking van materialen uit
een gesloopt pand, de binnenwanden
van Forest Living en onze dakbedekking
uit afval.‘
World Expo
‘In oktober start in Dubai de World Expo.
Wij zorgen er met Leadax voor dat het
Nederlandse Paviljoen waterdicht is.
Hiervoor hebben we een exclusieve
sponsorovereenkomst gesloten met
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Tijdens de World Expo
organiseren wij onder andere symposia
voor onze internationale relaties. Het

Kop van de Veluwe
‘We zitten hier in een prettige regio, die
niet de hectiek heeft van de Randstad,
maar wel de ondernemende dynamiek.
De mensen hebben een hoge arbeidsmoraal. Ik ben dan ook enorm trots op
onze medewerkers en hun betrokkenheid bij het bedrijf. Dat is echt geweldig.
Net zoals de contacten met de gemeente
Heerde. De lijntjes zijn kort en zij denkt
goed met ons mee. We voelen ons hier
thuis.’

*Over Forest Living
verscheen in High Five 1
een uitgebreid artikel.
Dat kun je hier lezen.
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‘Het is erg
motiverend
om afval in
te zetten als
grondstof’

Samen circulair
bouwen

onderwerp “Circulariteit & winstgevendheid in de bouw” is dan het hoofdthema.
Het Nederlands Paviljoen zal volledig in
het teken staan van duurzaamheid, circulariteit en innovatie. Het gebouw is
ontworpen om aan het einde van de Wereldtentoonstelling te worden afgebroken. Daarna krijgen wij onze materialen
terug voor hergebruik.’
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MENSELIJK KAPITAAL

‘Kies jij bewust voor deze doelgroep?
‘Ja, het is mooi om deze jongens te helpen. Ze kunnen echt wel wat, maar zijn
afgehaakt van school omdat het gewoon
niet bij ze past. Te veel theorie en te
weinig praktijk. Ze zitten thuis, vervelen
zich en gaan rotzooi trappen. Als ze hier
komen, kunnen ze soms nog geen schop
in de grond steken. Maar ik vind het leuk
om van niets iets te maken.’
Hoe pak je dat aan?
‘Nieuwkomers lopen eerst een tijdje mee
met een collega. Zo maken ze kennis met
de verschillende werkzaamheden. Wij
werken altijd in duo’s. Daarom maken we
direct aan het begin heldere afspraken.
Wees op tijd, anders laat je je maat in
de steek. Gebeurt dat toch, dan krijg je
twee keer een waarschuwing. Bij een
derde keer is het einde contract. Dat
gebeurt overigens zelden. De jongens die
hier komen, zijn gemotiveerd en weten
ook dat ze kansen krijgen.’
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De arbeidsmarkt in Regio Zwolle verandert snel. Beroepen verdwijnen, nieuwe
banen ontstaan en de inhoud van functies wijzigt. Dit vraagt om andere vaardigheden van je medewerkers. Ben jij voorbereid? Bekijk wat je kunt doen om je
medewerkers bij, op of om te scholen bijvoorbeeld met financiële ondersteuning vanuit het Ontwikkelfonds. Zoals bijvoorbeeld G. Kroeze Dienstverlening
in Wezep. Dit bedrijf is gespecialiseerd in grondwerk, transport en aanleg en
onderhoud van openbare verlichting. Veel jongeren die voortijdig met hun
opleiding stoppen, kunnen zich hier ontwikkelen tot monteur, uitvoerder of
projectleider. Deels met hulp van Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Werkgever
Erik Kroeze vertelt waarom hij juist voortijdig schoolverlaters de kans geeft.

Welke kansen zijn dat?
‘Ze volgen eerst een interne studie voor
monteur laagspanning bij Gelderpoort,
het opleidingsinstituut van aannemingsbedrijf Van Gelder in Hattem. Die opleiding is noodzakelijk in ons vak. Alleen
gecertificeerd personeel mag werken
met het laagspanningsnetwerk van netwerkbeheerder Leander. Afhankelijk van
het instapniveau van de leerling, duurt
de opleiding maximaal anderhalf jaar.
Eén dag per week naar school en de
overige dagen aan het werk.’
Hoe ontwikkelen medewerkers zich
in die periode?
‘Ze bloeien op en ontwikkelen zich met
de week. Dat krijg ik ook van ouders
terug. Ze leren veel en groeien in hun
verantwoordelijkheden. Het is mooi
als een jongen van 16 zich zo kan ontwikkelen dat hij op z’n 21ste weer met
een nieuwkomer van 16 op pad kan.

‘Vroegtijdig
schoolverlaters
zijn gemotiveerd
en lossen het
personeelstekort op’
Hoe kwam het Ontwikkelfonds
op je pad?
‘Via Gelderpoort. De vergoeding is bedoeld voor twee werknemers die de
opleiding monteur laagspanning gaan
volgen. Dat scholingstraject is een flinke
investering, dus ik ben blij met de toe-

kenning. Voor de toekomst zou ik het
mooi vinden als het Ontwikkelfonds de
leeftijdsgrens van 18 jaar naar beneden
bijstelt. Voor de vroegtijdige schoolverlaters van 16 en 17 jaar is het mooi dat
er een vangnet komt. Omdat ze officieel
nog leerplichtig zijn, belanden deze
jongens vaak tussen de wal en het schip.
Door ze een baan te geven, help ik mee
dat te voorkomen.’
Wat is het belang van ontwikkelen voor
deze branche?
‘Klein-metaal kampt met een personeelstekort. Deze jonge doelgroep is
gemotiveerd en kan het tekort verkleinen. Dat is belangrijk, want zonder deze
jongens staat het land stil. Als de stroom
uitvalt, zijn zij er om de boel weer aan
de praat te krijgen. Elke werkgever moet
inzien hoe belangrijk het is om zijn medewerkers te blijven ontwikkelen. En als
ze de juiste papieren hebben, kunnen ze
ook weer elders verder als ze dat willen.’

Tekst: MCM Tekst
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Van voortijdig
schoolverlater tot
monteur laagspanning

Zo leren ze van elkaar. Talent pik ik er
snel uit. Jongens met rekenkundig inzicht
kan ik goed gebruiken voor complexe
grondwerkprojecten. Die kunnen aansluitend bij Gelderpoort doorleren voor
eerste monteur laagspanning en vervolgens voor projectleider en uiteindelijk
hoofduitvoerder.’
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ADVERTORIAL

Kennispoort Regio Zwolle
Kennispoort Regio Zwolle is er voor alle ondernemers in Regio Zwolle. We helpen bedrijven in
Regio Zwolle innoveren, vernieuwend te ondernemen en met internationaal zakendoen. We geven
onafhankelijk, kosteloos en praktisch advies over het op de markt brengen van vernieuwende
producten, diensten en processen. Onze ervaren adviseurs begeleiden ondernemers van idee tot
realisatie.

Waar kunnen we je bij helpen??
Een frisse blik
op jouw plannen
& ideee¨n
#sparren & orie¨nteren

Hulp bij zaken
doen in het
buitenland
#internationaal ondernemen

Als je ondernemer bent, sta je voor verschillende
uitdagingen en vraagstukken. Je moet op veel dingen
een antwoord hebben. Soms heb je zelf ook vragen.
Wij helpen (startende) ondernemers uit Regio Zwolle
door onafhankelijk en kosteloos van gedachten te
wisselen, advies te geven en te helpen bij het
structureren van ideeën en plannen.

Wij geven bedrijven in Regio Zwolle inzicht
in kansen in het buitenland en we geven jouw bedrijf
advies over beter of sneller internationaal zaken doen.
Daarbij verwijzen we je naar landelijke en regionale
(financiële) hulpmiddelen. We brengen voor bedrijven
in Regio Zwolle buitenlandse markten in kaart met de
International Business Scan.

kennispoortregiozwolle.nl/sparren

kennispoortregiozwolle.nl/internationaal

Hulp bij het
ontwikkelen van
een circulair idee
#circulair & duurzaam

Hoe we jou als ondernemer
laten groeien

Hulp bij het regelen
van ﬁnanciering voor
een bedrijf of idee
#ﬁnancieren

Heb jij een idee om circulair te gaan ondernemen?
Of vind je dat het nu écht tijd is om afval en verspilling
te voorkomen? Wij helpen bedrijven in Regio Zwolle
kosteloos met het uitwerken van een goed werkend
circulair business- en verdienmodel. Anders gezegd:
we helpen je geld te (blijven) verdienen met oog voor
een betere wereld.

Als je een goed idee hebt of als je een bedrijf wilt starten
of laten groeien heb je geld nodig om verder te komen.
Er is gelukkig genoeg geld te vinden. Je moet alleen
wel weten wat er nodig is om eraan te komen en bij
welke financiers je terecht kunt. Komt jouw bedrijf uit
Regio Zwolle en ben je op zoek naar financiering?
Dan helpen wij je kosteloos verder.

kennispoortregiozwolle.nl/circulair

kennispoortregiozwolle.nl/financieren

Ben jij ondernemer in Regio Zwolle en wil je starten of groeien?
Heb je behoefte om te sparren? Neem contact met ons op. We helpen je graag verder!

MoveDigi

De Startversneller

#digitaliseren

#starten als ondernemer

Is jouw bedrijf actief in retail, logistiek of de
maakindustrie en heb je hulp nodig bij digitaliseren?
In MoveDigi, de digitale werkplaats Regio Zwolle, helpen
studenten bedrijven in Regio Zwolle bij vraagstukken
over e-commerce, data analyse en het automatiseren
van bedrijfsprocessen.

Ben je een startende ondernemer in de provincie
Gelderland of Overijssel? De startversneller helpt je bij
de start van je onderneming. Je krijgt individuele
coaching en een vakgerichte opleiding om jouw start
nog succesvoller te maken.

movedigi.nl

destartversneller.nl

Agri & Food

Regio Zwolle Brigade

#innoveren en vernieuwen

#coronacrisis

Heb je een Agri & Food vraagstuk? Onze Agri & Food
innovatieadviseurs helpen je graag verder. Ze kennen
de sector als geen ander en hebben een groot netwerk.
We adviseren, activeren en begeleiden ondernemers uit
Regio Zwolle in het beginstadium van innovaties, bij de
ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen en het regelen
van financiering om vraagstukken uit te laten zoeken.

Heb je het als ondernemer in Regio Zwolle lastig tijdens
de coronacrisis? De Regio Zwolle Brigade helpt jou
om door de crisis te komen. De brigade informeert je,
beantwoordt je vragen en ondersteunt je als ondernemer
met raad en daad.

kennispoortregiozwolle.nl/agri-food

samenuitdecrisisregiozwolle.nl

www.kennispoortregiozwolle.nl

ECONOMIE

Ondernemen met oog
voor dierenwelzijn en
duurzaamheid
Al bijna 120 jaar staat aan de Elburgerweg in Nunspeet de boerderij die Jacob
en Diena Westerink begin 2000 overnamen van Jacobs vader. In 2017 besloten
zij een nieuwe stal te bouwen. Dat moment gebruikten ze om over te schakelen van een regulier naar een biologisch melkveebedrijf. Zo willen zij het
bedrijf toekomstbestendig maken met oog voor dierenwelzijn en duurzaam
ondernemen. Wat heeft deze overstap voor ze betekend en hoe is het om een
boerenbedrijf te hebben op de Veluwe?
Wanneer ben je begonnen als melkveehouder?
‘Ik zit hier al ruim 30 jaar. Eerst in een maatschap met mijn
vader, vanaf 2000 zelfstandig. Het was niet vanzelfsprekend
dat ik de boerderij zou overnemen. Ik kom uit een gezin
met negen kinderen. Het oorspronkelijke plan was dat een
van mijn oudere broers de zaak zou voortzetten. Maar
zij maakten andere keuzes, dus volgde ik mijn vader op.’

Wat heeft de overstap voor consequenties in de
bedrijfsvoering?
‘Als je overstapt naar een biologisch melkveebedrijf, begin je met het omschakelen van de grond. Dat betekent
geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen meer gebruiken.

High Five | juni 2021

‘Ik loop
niet graag
achter de
kudde aan’

Waarom hebben jullie de keuze gemaakt om over te
stappen van een regulier naar een biologisch melkveebedrijf?
‘Het liefst ga ik mijn eigen gang. Ik loop niet zo achter
de kudde aan. Toen we in 2017 moesten investeren in
een nieuwe stal, was dat een goed moment om over de
toekomst na te denken. Ik wilde me specialiseren. In een
biologisch melkveebedrijf zag ik de meeste kansen. Vooral
omdat van alle melk die in Nederland wordt geproduceerd
maar 3% biologisch is, waardoor groei mogelijk is. Triodos
Bank geloofde in onze plannen en was bereid met ons het
avontuur aan te gaan.’
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Het duurt een jaar voor de grond voldoet aan de eisen
die Skal, de Stichting Keur Alternatief voortgebrachte
Landbouwproducten, daaraan stelt. Voor je gewassen
kunt oogsten, ben je nog een half jaar verder. Pas dan
krijg je de prijs voor biologische melk. Die ligt hoger
dan de melkprijs voor gangbare melk.’

‘Ik wilde me
specialiseren.
In een biologisch
melkveebedrijf
zag ik de meeste
kansen’
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En de gevolgen voor het rendement?
De hogere vergoeding voor melk wordt betaald omdat
biologische melkveebedrijven een hogere kostprijs per
liter melk hebben. Enerzijds omdat de melkproductie per koe lager is, anderzijds omdat de kosten voor
krachtvoer hoger zijn. Ruwvoerteelt op biologische
grond levert namelijk minder melk per koe op. Maar
niet altijd: ‘De productie per koe is bij ons gestegen,
van 6.500 kilo naar 8.500 kilo melk per jaar. Dat komt
doordat we nog scherper zijn gaan letten op het mengen van het voer, het moment van maaien en inkuilen.
Ook het feit dat we een nieuwe stal hebben, draagt aan
de hogere productie bij.

Ervaar je beperkingen in de bedrijfsvoering door de
ligging op de Veluwe?
‘Nee, maar je moet als boer de natuur ook niet als
bedreiging zien. Zelf bewerken we op natuurlijke wijze
grond langs het Veluwemeer. Wij maaien daar bijvoorbeeld niet voor 15 juni. Dat is goed voor de weide
vogels. Zo leveren we een bijdrage aan de biodiversiteit.
We accepteren daarbij dat de kwaliteit van het gras
lager is, dan normaal gesproken het geval zou zijn bij
intensief beheer.’

High Five | juni 2021
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LEEFOMGEVING

Water als leidend
principe in de
ruimtelijke
ontwikkeling
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Bij de verstedelijkingsstrategie Regio
Zwolle wordt richting gegeven aan de
groei van wonen en werken in samenhang met de opgaven klimaat, energie,
landschap, bereikbaarheid en leefbaarheid. De Kop van de Veluwe is onderdeel
van Regio Zwolle én van het werkgebied
van Waterschap Vallei en Veluwe. Centraal staat de vraag in hoeverre Regio
Zwolle ruimte wil en kan bieden aan
een grote woningbouwopgave. Frans ter
Maten, heemraad Waterschap Vallei en
Veluwe: ‘Daarbij volgen wij ”de Ladder
van duurzame verstedelijking” die door
het IPO, VNG en UvW is opgesteld. De
kern hiervan is dat de verstedelijkings-

opgave bij voorkeur in bestaand stedelijk
gebied moet worden gerealiseerd, passend bij een regionale behoefte en moderne woonvormen. De tijd van snel een
landbouwgebied volbouwen en daarna
eens kijken hoe het waterbeheer geregeld moet worden, is wat ons betreft
echt voorbij.’
Gebiedsverkenning
De gemeenten in de Kop van de Veluwe
maken van deze gelegenheid gebruik om
een gebiedsverkenning te maken. Hiermee zoeken ze naar de samenhang van
de diverse opgaven. Ook het waterschap
sluit hier bestuurlijk bij aan. Ter Maten:
‘De verstedelijkingsopgave is een van de
belangrijke en urgente maatschappelijke opgaven. Het is de kunst om bij deze
opgaven de kwaliteit van de leefomgeving verder te ontwikkelen en beschermen. Hierbij is het integreren van water,
bodem en klimaatveranderingen bij
locatiekeuzes en ruimtelijke ontwikkeling
essentieel. Ik vind het dan ook logisch
en noodzakelijk dat we zijn gevraagd
om aan te sluiten bij deze verkenning.
Samen als één overheid gebiedsgericht
werken aan maatschappelijke opgaven.’

NOVI en BOVI
Ook al is het niet verplicht, bij Waterschap Vallei en Veluwe hebben ze
toch besloten een omgevingsvisie te
maken. Een blauwe omgevingsvisie, de
BOVI2050. ‘Deze omgevingsvisie is geen
blauwdruk, maar is wel zelfbindend en
richtinggevend voor co-creatieve planprocessen waarin duurzaam water een
leidend principe is. De visie is ontwikkeld in de geest van de Omgevingswet en
sluit aan op de Nationale Omgevingsvisie
(NOVI). Met deze visie gaan we samen
met partners zoals gemeenten en provincies aan de slag om gebiedseigen
water zoveel mogelijk vast te houden,
te besparen en schoon te houden. Voor
ons een logische ontwikkeling, immers
water kent ook geen grenzen,’ aldus Ter
Maten.
Gebiedsgerichte uitwerking
In het blauwe omgevingsprogramma
zijn de principes van de NOVI en de
BOVI door het waterschap gebiedsgericht uitgewerkt. ‘Een belangrijk principe van de NOVI is dat combinaties van
functies voor enkelvoudige functies gaan
en dat daarbij de kenmerken van een

gebied centraal staan. Dit betekent dus
ook dat bij de ruimtelijke opgave op
de Noord-Veluwe combinaties moeten
worden gemaakt met de transitie van
landschap, natuurontwikkeling en de
verdrogingsopgave. Het versterken van
natuurlijke processen sluit goed aan bij
de opgave op de flanken van de Veluwe.’
Klimaatbestendige delta
Ook in de NOVI is de stip op de horizon
2050. Nederland is dan een klimaatbestendige delta waarbij we onze gebouwde omgeving klimaatbestendig en
waterrobuust hebben ingericht. ‘Dit kan
bijvoorbeeld door voldoende aanwezigheid van plekken met water en groen
om hittestress tegen te gaan en wateroverlast te voorkomen. De uitdaging is
de ruimte voor woningbouw in te passen, maar tegelijkertijd de kwaliteit van
de leefomgeving te verbeteren. Bodem
en water zijn hiervoor het fundament,’
aldus Ter Maten.

Tekst: Waterschap Vallei en Veluwe
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De komende jaren stapelen tal van claims op de ruimte zich op, terwijl
ruimte in ons land schaars is. Dit vraagt om radicale ruimtelijke keuzes. Het
is belangrijk deze te baseren op de mate waarop wordt bijgedragen aan
de klimaatbestendigheid van het (grond)watersysteem. Dat is immers de
randvoorwaarde om in Nederland te kunnen wonen, werken en leven. Door
de klimaatverandering hebben we te maken met extreme droge en natte
situaties. De uitdaging is om deze slim met elkaar te verbinden. Overheden
moeten water leidend laten zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling, inrichting en beheer. Alle waterschappen roepen op om bij het invullen van de
woningbouwopgave toekomstbestendige keuzes te maken in water-, landen bodemgebruik.
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Even voorstellen:

Maak kennis met Ria

Fenrike Veenvliet, beleidsmedewerker
volkshuisvesting gemeente Elburg

Nederland kent veel dialecten. Het schijnen er wel meer dan 200 te zijn. Iedereen hecht aan
zijn eigen taal. Het blijft mij altijd verwonderen. Hoe zijn al die talen toch ontstaan? En waarom
verzinnen we steeds weer nieuwe woorden en nieuwe klanken?

Sinds 1 maart 2020 ben ik werkzaam bij gemeente Elburg als beleidsmedewerker volkshuisvesting. In deze functie houd ik mij onder andere bezig met het opstellen van de Woonvisie, het
beleid rond huisvesting van specifieke doelgroepen en het adviseren van het bestuur hierover.
Ook heb ik regelmatig overleg met woningcorporaties, onder meer in het kader van de jaarlijkse
prestatieafspraken. Naast het opstellen van het beleid word ik ook betrokken bij de uitvoering
hiervan. Dat is bijvoorbeeld het geval als het gaat om concrete huisvestingsvraagstukken. Wij
streven in Elburg naar een prettig woon- en leefklimaat voor iedere inwoner van onze gemeente,
van jong tot oud, van huurder tot eigenaar.
Onze deelname aan de Kop van de Veluwe betekent voor mij dat wij over onze gemeentegrens
heen kijken. Wij hebben ons als vijf gemeenten gecommitteerd aan een gezamenlijk doel. Dit
beperkt zich niet alleen tot het thema ‘wonen’, waarvoor ik mij als beleidsmedewerker volkshuisvesting inzet. Inmiddels is er binnen de Kop van de Veluwe een werkgroep ruimte gestart.
Deze heeft als doel om in beeld te brengen hoe wij het hele gebied binnen de Kop van de Veluwe
kunnen ontwikkelen. Het streven is om dit zo te doen, dat daarmee zoveel mogelijk recht wordt
gedaan aan het gebied zelf, maar ook aan de opgaven die er liggen. Naast woningbouw denken
we dan ook aan klimaat, bedrijvigheid, infrastructuur en duurzaamheid. Het ontwikkelen van
de Kop van de Veluwe raakt ons allemaal. Ik ervaar de samenwerking als prettig en zie uit naar
het resultaat!

‘We hebben ons
met vijf gemeenten

Ook organisaties lijken het leuk te vinden nieuwe termen te verzinnen. Neem nu het proces rondom de verstedelijkingsstrategie. Ik schreef onlangs een notitie voor bestuurders om duidelijkheid
te geven over de verschillende programma’s die tegelijk worden uitgevoerd. Daarin heb ik onder
andere uitgelegd wat MIRT en NOVI betekenen. MIRT is de afkorting van het Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport. In dit programma staan de afspraken die het Rijk maakt met
regio’s in Nederland over investeringen in wegen, spoor en andere infrastructuur. Tijdens dit overleg
worden ook afspraken gemaakt over verstedelijking. NOVI staat voor Nationale Omgevingsvisie.
Die ligt aan de basis van een nieuwe ruimtelijke ordening in Nederland.
In een overleg met vertegenwoordigers van Regio Zwolle hoorde ik onlangs een nieuwe afkorting:
RIA. Dit staat voor een regionale investeringsagenda. Hierin maken Rijk en regio afspraken over
uitvoering van de NOVI. Snapt u het nog?
Wij doen er in de Kop van de Veluwe wijs aan ons te blijven richten op onze eigen investeringsagenda. Uitvoering van de projecten in deze agenda kost al genoeg energie. Projecten die van
bovenregionaal of nationaal belang zijn, dragen we aan bij Regio Zwolle. Die kent een investerings- en ontwikkelagenda. Vanuit die agenda worden projecten aangedragen voor de landelijke
agenda’s. Een overzichtelijke aanpak. Laten we ons daar vooral op focussen.

Arnoud Leerling,
Programmaregisseur Kop van de Veluwe

gecommitteerd
aan een gezamenlijk
doel. Dit beperkt
zich niet
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thema wonen’
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alleen tot het
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Meer weten? Kijk op: www.regiozwolle.info

