
 
 
Verslag Bestuurlijk overleg   
 
 
Datum: 10 februari 2022 
Tijdstip: 11.00 – 12.00 uur 
Locatie:  gemeentehuis Dronten, Bremerberg B0.07 
 
 
Deelnemers: Voorzitter OVDD 

Vicevoorzitter OVDD 
 Bestuurslid OVDD     

   
Wethouder economie gemeente Dronten 

  Beleidsadviseur economie gemeente Dronten 
  Teammanager Gebiedsontwikkeling  
 
 

 
 

1. Opening vergadering 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. Er wordt een agendapunt inzake 
ontwikkelingen Lelystad Airport als agendapunt 12 toegevoegd.  
 

3. Mededelingen 
Geen.   

 
4. Verslag 4 november 2021   

Afgesproken wordt om het verslag dat door de adviseur economie wordt opgesteld 
binnen enkele weken na het reguliere bestuurlijke overleg te versturen aan het 
secretariaat van de OVDD. Voor het overige gaat iedereen akkoord met het verslag 
van 4 november 2021. Voortaan wordt elk bestuurlijk regulier overleg voorafgaand in 
een ambtelijk overleg voorbesproken. Zodat het karakter van het bestuurlijk overleg 
ook over bestuurlijke aangelegenheden gaat.  

 
 

5. Brandbrief OVDD  
Er is geen behoefte om de brandbrief verder inhoudelijk te bespreken. De reactiebrief 
van het college en het interpellatiedebat heeft voor duidelijkheid gezorgd.  
Belangrijk is dat we heldere afspraken met elkaar maken hoe we vanuit het belang 
van ondernemers in de gemeente Dronten elkaar kunnen versterken. Van beiden 
kanten worden verwachtingen en zorgen gedeeld. De inzet op MKB vriendelijk over 
de hele organisatie vraagt om nadrukkelijke aandacht de komende jaren. 
Tegelijkertijd is het samen in gesprek blijven op basis van korte lijnen van belang. De 
OVDD voelde de behoefte om een brandbrief te sturen op de inhoudelijke thema’s. 
Het annuleren van het reguliere bestuurlijke overleg door de OVDD in januari en 
vervolgens het sturen van de brandbrief in diezelfde maand kwam voor de gemeente 
als verrassing. Ten aanzien van de verwachtingen worden de klokken gelijkgezet.  
Afgesproken wordt om bij zorgen en signalen van ondernemers eerst in gesprek te 
gaan met één van de adviseurs, de teammanager of wethouder voordat men richting 



media of via brandbrieven communiceert. Ook de frequentie van het reguliere 
bestuurlijke overleg wordt verhoogd naar maandelijks in plaats van tweemaandelijks. 
Voorafgaand aan het regulier bestuurlijk overleg vindt eerst een ambtelijk overleg 
plaats.  
 
Afgesproken wordt om alle verslagen van alle formele bestuurlijke overleggen in 2021 
tussen gemeente en de OVDD geanonimiseerd openbaar te plaatsen op het 
Ondernemersloket en de website van de OVDD. De gemeente zal deze verslagen 
aan de OVDD doen toekomen en verzoekt de OVDD om deze verslagen te 
controleren op anonimiteit.   
 
Aan de hand van de constructieve bespreking en kritische terugblik op de afgelopen 
weken wordt afgesproken om een gezamenlijk statement naar buiten te 
communiceren. Deze wordt voor verzending nog met elkaar gedeeld en ter 
goedkeuring voorgelegd. Tot die tijd worden verzoeken vanuit de media afgehouden.     

 
6. MKB vriendelijk  

De gemeente deelt de plannen omtrent MKB vriendelijk waarbij samen met MKB 
Nederland en de OVDD kan worden nagedacht over een participatievorm met het 
bedrijfsleven waarbij het hele bedrijfsleven kan deelnemen. De OVDD is benieuwd 
naar de concrete uitwerking. De gemeente heeft een mogelijk alternatief gevonden in 
een product van MKB-Nederland, dat goed aansluit bij de motie van de 
gemeenteraad, de omgevingswet, de nieuwe integrale visie van de gemeente en het 
advies van de Rekenkamer hierover. MKB-Nederland is een belangrijk en 
onafhankelijk partner die veel ervaring heeft met maatschappelijke participatie vanuit 
het bedrijfsleven.  

 
7. Corona aanpak  

Afhankelijk van de eerstvolgende persconferentie wordt er nog een corona-
nieuwsbrief gestuurd. De gemeente zal hiervoor teksten aanleveren aan het 
secretariaat van de OVDD. De OVDD en gemeente hopen dat de economie weer 
meer ruimte krijgt de komende tijd.  

 
8. Agrofood kennisbroedplaats  

De gemeente heeft het actieplan agrofood afgerond samen met 15 verschillende 
ondernemers uit de agro- en food sector. Dit krijgt een vervolg in samenwerking met 
Aeres Hogeschool en de Warmonderhof. Ook wordt er met het oog op de Floriade 
gekeken naar mogelijkheden om de bezoekers van de Floriade naar de gemeente 
Dronten te krijgen om onze unieke agrofoodbedrijven te kunnen presenteren. Daarbij 
wordt ook gekeken naar acquisitiemogelijkheden en wordt gebruik gemaakt van de 
netwerken van de hogeschool en de Warmonderhof.  

 
9. Actieplannen winkelcentra  

De actieplannen winkelcentra worden momenteel uitgerold. De parkeergarage in 
Suydersee is onlangs opgeknapt. De overige acties zijn in samenspraak met 
ondernemers verder uitgewerkt in samenwerking met een stedenbouwkundige. De 
verwachting is dat de realisatie rond het plantseizoen (vergroeningsonderdelen) 
plaatsvindt.  

 
10. Database lokale ondernemers  

Zoals tijdens het debat aangeven is er in 2021 door de gemeente 12,7 miljoen euro  
uitgegeven bij lokale ondernemers. Het inkoopbeleid is op verzoek van de OVDD 
aangepast begin 2022. Daarbij is opgenomen dat een brievenbusfirma zonder 
vestigingslocatie in de gemeente Dronten geen formele lokale ondernemer is en is de 
definitie van lokaal ondernemerschap toegevoegd op basis van het handelsregister.  



 
11. Campagne midden in de markt 

De campagne op het gebied van acquisitie voor de Poort van Dronten loopt goed. Op 
het moment dat er helderheid is over een nieuwe bedrijfsvestiging wordt dit openbaar 
gemaakt. Hierover pas worden gecommuniceerd met de OVDD of ondernemers die 
op de Poort van Dronten gevestigd zijn als de vestiging definitief en openbaar is.  

 
12. Lelystad Airport  

De gemeente stuurt een informele zienswijze aan de staatssecretaris / commissie 
I&W inzake Lelystad om het eerdere vastgestelde standpunt van de raad en het 
college onder de aandacht te brengen bij de behandeling van het luchtvaartdebat. 
Daarbij wordt de eerdere lijn verder bestendigd dat de woningbouwambitie en opgave 
in de gemeente niet beperkt mag worden door Lelystad Airport.  

 
13. Rondvraag en sluiting  

Geen.  
 

 


