
     

 

 Den Haag, 14 oktober 2021    

     

 Beste leden van VNO-NCW West, 

 

Vandaag hebben we, samen met een groot aantal partners, de informateurs Remkes 

en Koolmees gevraagd het vestigingsklimaat een centrale plaats te geven in het 

regeerakkoord, met stevige investeringen in een goede leefomgeving, een goed 

opgeleide beroepsbevolking, kennis en innovatie van wereldklasse, excellente 

verbindingen binnen Nederland en met het buitenland en een betrouwbare en 

voorspelbare overheid.  

De landelijke en regionale ondernemersverenigingen, waaronder VNO-NCW West, 

hebben begin juli de noodklok al geluid over de verslechtering van het Nederlandse 

vestigingsklimaat, samen met vijftig burgemeesters uit het hele land (meer 

informatie).  

 

Bedrijventerreinen 

Op 28 september sprak ik als voorzitter over het belang van het verduurzamen van 

bedrijventerreinen tijdens een bijeenkomst van het netwerk Groene Groeiers op het 

terrein Klappolder in Bleiswijk (toespraak). Willen we ruimte voor bedrijven, zoals de 

maakindustrie en distributiecentra, waarborgen, dan moeten we die 

bedrijventerreinen toekomstbestendig maken. Dat betekent een forse investering in 

met name duurzame energieopwekking, circulaire bouw en klimaatadaptatie. Daarom 

moeten we gezamenlijk de schouders eronder zetten: bedrijfsleven en overheid.  

 

Tijdens de bijeenkomst waren alle deelnemers gedreven deze handschoen op te 

pakken. De energie spatte ervan af. VNO-NCW West zet zich in voor de 

vervolgstappen. In de eerste plaats vraagt een grote groep organisaties, waaronder 

VNO-NCW, bijna 50 miljoen euro aan bij het Nationaal Groeifonds voor een landelijk 

project om de verduurzaming van bedrijventerreinen te versnellen. Vanuit VNO-NCW 

West hebben we de bedrijventerreinen Waarderpolder en Schieoevers aangedragen 

als geschikte locaties om mee te starten.  

 

Daarnaast heeft het Rijk de zogenaamde RES-regio’s opdracht gegeven een bepaalde 

hoeveelheid duurzame energie op te wekken. Wij zijn betrokken bij de 

programmaraden van deze regio’s en brengen zo de visie van het bedrijfsleven in op 

de Regionale Energie Strategieën (RES-en). Die RES-en zitten nu in de fase van 

vertaling van de ambities naar concrete plannen. Veel ondernemers zijn bereid om 

hun daken ter beschikking te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen.  

 

ALV 26 november 

Graag nodigen we u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 26 november. Zoals 

gebruikelijk leggen wij dan graag de resultaten van afgelopen jaar aan u voor en 

bespreken we de plannen voor komend jaar, zowel inhoudelijk als financieel. 

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging per e-mail. 

https://bit.ly/3BInMHk
https://bit.ly/3BInMHk
http://www.groenegroeiers.nl/
https://vno-ncwwest.prod.websites.vno-ncw.totalservices.io/app/uploads/sites/7/2021/09/Speech-Audrey-keukens-bijeenkomst-verduurzaming-bedrijventerreinen-28-09-2021-pdf-1.pdf
https://www.vno-ncwwest.nl


 

Vacatures Dagelijks Bestuur 

Momenteel hebben we twee posities in het Dagelijks Bestuur vacant. Wij nodigen u 

van harte uit uw belangstelling kenbaar te maken. In het Dagelijks Bestuur wordt de 

koers van de vereniging uitgedacht en bijgesteld tegen de achtergrond van de 

turbulente economische en maatschappelijke ontwikkelingen.  

 

Introducés van harte welkom 

In de agenda treft u een mooie reeks van bijeenkomsten aan tot het einde van het 

jaar. Wij nodigen u van harte uit om een introducé mee te nemen, een ondernemer 

die u kunt enthousiasmeren voor het lidmaatschap. Want hoe meer leden, hoe 

sterker de stem die we in de belangenbehartiging kunnen laten horen en hoe 

boeiender het netwerk. U mag natuurlijk ook ondernemers uit uw netwerk direct 

aanmelden voor het lidmaatschap. Neem dan contact op met uw 

verenigingsmanager.  

 

Wij kijken ernaar uit u binnenkort te ontmoeten op de ALV of tijdens een van de  

bijeenkomsten in de regio. 

 

Hartelijke groet, 

  
 Audrey Keukens   

Voorzitter  

Kim Boersma 

Directeur 

     

 

https://www.vno-ncwwest.nl/over-ons/vacatures
https://www.vno-ncwwest.nl/evenementen/
https://www.vno-ncwwest.nl/over-ons/bestuur/team
https://www.vno-ncwwest.nl/over-ons/bestuur/team

