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Aanwezig : Tjalling op de Hoek en Tjitze Bouma namens Ondernemersnetwerk Gaasterland
(ONG)
Agnes Daan en Jos Jellesma namens Vereniging van Bedrijven Lemmer e.o.(VvBL)
Tiede Boersma en Jan Bijlholt namens Ondernemers Vereniging Skarsterlân (OVS)
Frans Veltman, Lourens Bergsma en Heert-Jan Swart namens gemeente De Fryske
Marren
1. Opening
Tjitze Bouma wordt welkom geheten, hij is namens het ONG nieuw in het gezelschap. Tjitze heeft
Geertsma Assurantiën te Balk overgenomen.
2. Verslag 6 mei 2019
Naar aanleiding van het verslag:
Wat is de status van het plan voor zonnepanelen bij Lemsterhoek?
Ondernemers kunnen participeren in het plan door zelf panelen op dak te leggen.
Is daarover gecommuniceerd?
Dat komt nog, we zitten nog in de onderhandelingsfase. Het initiatief ligt bij de ontwikkelaar, maar
de gemeente heeft het idee voor ondernemersparticipatie geïnitieerd. De ontwikkelaar
communiceert hierover zelf met ondernemers.
3. Sociaal Economisch Beleidsplan
We hebben de afgelopen jaren getrokken aan de uitvoering van het SEB. Een tweetal thema’s
hebben we geprobeerd gezamenlijk uit te werken: innovatie en recreatie en toerisme. Helaas heeft
dat niet tot een resultaat geleid. Wel hebben de verenigingen tijdens hun bijeenkomsten
ingespeeld op de thema’s.
4. Voortgang week van de ondernemer
Er zijn het afgelopen jaar diverse gesprekken gevoerd, in zowel Koepeloverleg als in een
werk/denkgroep. Er was sprake van steeds wisselende uitgangspunten en ideeën. Dit heeft niet
geleid tot consensus.
We constateren dat de week van de ondernemer 2019 niets wordt. De gemeente wil wel iets doen.
De afgelopen jaren hebben we jaarlijks zo’n 20-30 bedrijven bezocht met een kleinigheid. Dat werd
meestal zeer gewaardeerd en willen we dit jaar ook weer doen.
We hebben nog wel nagedacht over andere invulling, we spelen nog steeds met de gedachte om
iets met onze ZZP-ers te doen. Maar we concluderen ook dat we op deze termijn niet tot goede
invulling komen.
Verenigingen constateren ook dat een gezamenlijke week van de ondernemer in De Fryske Marren
niet gaat lukken.
De gezamenlijke avond van de 3 OV’s staat gepland voor 16 oktober. De ONG is aan zet om de
avond te organiseren. Mede vanwege het tarief van de beoogde spreker lukt het niet om zonder
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steun van gemeente en andere OV’s de avond rond te krijgen. Daarbij zijn er ook vraagtekens over
de relatie van de beoogde spreker en de ondernemers. Het is niet de bedoeling om er een
fundraisingavond van te maken. Het moet wel een thema zijn die de ondernemers bindt/boeit.
We hebben eerder ook gesproken om de gezamenlijke avond van de ondernemersverenigingen
tijdens die week van de ondernemer te organiseren. Het zal lastig worden om voor 16 oktober een
andere spreker te vinden en alle leden tijdig en goed te informeren. Daarom wordt besloten om de
gezamenlijke avond uit te stellen tot 21 november. De ONG organiseert deze avond.
5.

De Fryske Marren
· Bedrijventerreinen
We hebben sinds het laatste overleg een tweetal percelen verkocht, in totaal 8.000 m2. Beide
percelen zijn zichtlocaties op de Woudfennen. Op De Ekers zal Light4u binnenkort het gekochte
perceel bebouwen (uitbreiding bestaande pand) en wordt er nog een verkoop verwacht.
Voor Lemsterpark kwam een verzoek binnen voor een padelbaan op het bedrijventerrein, het
college heeft besloten geen medewerking te verlenen. Daarnaast is er een plan ingediend voor
bedrijfsverzamelgebouw. Dit past in het bestemmingsplan, maar het is niet onze wens om de
terreinen te vullen met bedrijfsverzamelgebouwen. Mochten dergelijke verzoeken, in combinatie
met grondaankoop van gemeente, binnenkomen dan werken we daar niet aan mee. Dat geldt
overigens niet voor Sint Nicolaasga, daar zien we nog ruimte voor een bedrijfsverzamelgebouw.
· Onderzoek naar Fly by terminal bij Lemsterhoek
De uitkomsten van het onderzoek naar een Fly By terminal bij Lemsterhoek, laten zien dat dit geen
optie is voor Lemsterhoek. Alles op een rij zettend past het niet, het is geen logische investering. Er
is simpelweg te weinig aanbod van containers, en die wordt in de toekomt ook niet verwacht.
Wordt de sluis bij Lemmer nog verdubbeld? In verleden zijn hiervoor ook reserveringstroken
gemaakt.
De sluis moet aangepakt worden, maar daarvoor heeft het Rijk nog geen geld. De investering staat
tot 2025 niet gepland. Voor het onderhoud van bruggen is wel geld beschikbaar, 421 miljoen voor
hele traject Lemmer-Delfzijl.
· Toekomstbestendig maken bedrijventerreinen
Dit betreft een provinciaal onderzoek waaraan wij als gemeente deelnemen. Het onderzoek is
bedoeld om te kijken naar welke terreinen nodig moeten worden opgeknapt, welk terrein heeft
economische potentie, duurzaamheid van het vastgoed etc.
Inmiddels zijn zo’n 50 terreinen in Friesland onderzocht. We hebben vorige week de eerste
tussenresultaten ontvangen, die zijn globaal. Een meer gedetailleerde uitwerking volgt. Wel kunnen
we grofweg zeggen dat er in De Fryske Marren geen terreinen zijn die door de ondergrens zakken.
Op dit moment zijn er nog geen financiële middelen beschikbaar om te terreinen aan te pakken.
Maar de uitkomsten van dit onderzoek en de toekomstgerichtheid daarvan, kan mogelijkheden
bieden om in de toekomst financiële middelen beschikbaar te stellen
· BCDN
We hebben het besluit genomen om als gemeente bij de volgende editie van de BCDN niet met een
stand op de beurs aanwezig te zijn.
6. Lokaal Economisch Platform
Het Lokaal Economisch Platform is een initiatief dat in het coalitieakkoord is benoemd. Het idee
daarbij is: “Hierin treffen werkgevers, werknemers (vakorganisaties), het werkvoorzieningsschap,
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vrijwilligersorganisaties en middelbaar beroepsonderwijs elkaar, om initiatieven met betrekking tot
economie en werkgelegenheid vanuit verschillende invalshoeken bij elkaar te brengen.”
De benoemde onderwerpen houden mensen wel bezig, maar hoe geef je hier nu invulling aan?
Met bedrijven van bedrijventerrein Buitengaats vindt al structureel overleg plaats met de grotere
bedrijven daar, het Zuyderzee College en Pastiel. De basis daar is een concreet probleem, dat werkt
beter voor het commitment. Dit is ontstaan vanuit werkbezoek aan Polem, IJB en Sterk. Alle
bedrijven benoemden dezelfde problemen, en die bedrijven hebben we bij elkaar gebracht.
Eenzelfde situatie doet zich voor in Terherne. Daar heeft een groep ondernemers zelf een oplossing
bedacht voor het personeelstekort. Zij hebben een banenpool opgezet, waarbij medewerkers een
parttime baan kunnen combineren met een parttime baan bij ander bedrijf. Zo hopen ze een full
time baan te realiseren.
7. PAS
Het systeem van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is van tafel, de Raad van State heeft er
in mei een streep doorgehaald. De systematiek die destijds werd gebruikt om de stikstofuitstoot bij
ruimtelijke ingrepen te berekenen, mag niet meer gebruikt worden. Dit heeft gevolgen gehad voor
vele projecten en procedures in Nederland. Inmiddels is er een nieuw rekenmodel en kunnen we
weer verder met een deel van procedures.
8. Duurzaamheid bij bedrijven
In het kader van de Firtuele Sinnegreide heeft Synnovem bedrijven op bedrijventerrein De Burde in
Bakhuizen en De Ekers in Joure benaderd. Bedrijven op die terreinen kunnen een gratis advies over
zonnepanelen en de financiële gevolgen daarvan ontvangen. Dit advies is specifiek voor het
betreffende bedrijf. Er zijn 7 rapporten gemaakt (6 in Joure, 1 in Bakhuizen), met 4 bedrijven (1 in
Bakhuizen, 3 in Joure) wordt nog gesproken.
Synnovem richt zich nu op bedrijventerrein Eigen Haard te Balk.
9. Uit de regio
- Lemmer: Hoe loopt de invulling van het Burgemeester Krijgerplein?
Er was een uitvraag gedaan, een aantal partijen hebben hierop ingeschreven. Eén partij heeft dit
gegund gekregen.
Er doet een gerucht de ronde dat zij het niet rond krijgen.
De ontwikkelende partij is druk bezig met de uitwerking. Zij hebben heeft uitstel gekregen om een
omgevingsvergunning in te dienen. Wij hebben niet gehoord dat zij het niet rond krijgen. Daar gaan
wij ook niet vanuit.
- Albert Heijn Bantegaplein in Lemmer, wat is de stand van zaken?
De procedure moet overnieuw omdat het plan gewijzigd is. Er is een zienswijze binnengekomen.
Inmiddels zijn er gesprekken met de met indieners van de zienswijze geweest.
- Lemsterrien
De heropening van de Lemsterrien staat in het bestuursakkoord van de provincie. Wat dit betekent,
bijvoorbeeld qua financiële middelen, weten wij nog niet. Wij verwachten dat hierover vanuit de
provincie in het komend kwartaal nieuws naar buiten komt.
- Knooppunt Joure oogt nu rommelig, wat gebeurt er?
Bij ovatonde moeten nog werkzaamheden plaatsvinden, zo worden er binnenkort bomen geplant.
Verder is de aannemer bezig met de afdekkende folie. Onder de folie ligt restafval wat goed
afgedekt moet worden. Dit moet helaas opnieuw.
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10. Wat verder ter tafel komt
ONG heeft een bijeenkomst in Emmeloord bijgewoond over de Lelylijn. Wat doet de gemeente
hierin?
De gemeente is actief aangesloten bij een grote lobbygroep, met gemeenten van Groningen tot
Almere. Wat van belang is, is de ontsluiting van Noord Nederland. We moeten nu eerst groter
denken, en nog niet kijken naar zaken als: waar komen de stations.
Bedrijventerrein Sewei in Joure heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen weer
ontvangen. Dit hebben we met de ondernemers tijdens een lunch op het terrein gevierd.
Glasvezel in het buitengebied gaat nu de goede kant op, het lijkt allemaal positief. In alle dorpen in
het buitengebied is onderzocht of er voldoende vraag naar glasvezel was. Dat was alleen in
Oudemirdum en Sloten niet het geval.
11. Nieuwe vergaderdatum en sluiting
9 december 16:00 uur
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