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Geachte colleges van B&W en gemeenteraden, 
 
Het bedrijfsleven heeft met veel belangstelling kennis genomen van de rapportage 
De kunst van het verbinden. Omdat sociaal-economische en ruimtelijke ontwikkelingen 
vaak bovenlokaal zijn, hechten we er veel waarde aan dat de samenwerking op de 
Noord-Veluwe tussen gemeenten onderling en andere stakeholders wordt verbeterd. 
Graag willen we onze inbreng leveren voor het vervolg van de samenwerking op de 
Noord-Veluwe.  
 
Het bedrijfsleven vindt het van belang dat er vooruit wordt gekeken en dat de nieuwe 
vorm van samenwerking op inhoud wordt gestuurd. Het gebied Noord-Veluwe staat voor 
enorme uitdagingen en kansen. De wereld om ons heen verandert snel en daar moeten 
wij als bedrijfsleven, onderwijs en overheden daadkrachtig op inspelen. Iedereen levert 
op zijn eigen manier hierin al een bijdrage. Essentieel daarin is dat we elkaar snel en 
effectief weten te vinden. Een aantal taken dient de overheid op te pakken, maar er zijn 
ook verschillende vraagstukken die we gezamenlijk moeten oppakken. Wij pleiten ervoor 
om een gezamenlijke ruimtelijke economische agenda voor de Noord-Veluwe op te 
stellen. Vraagstukken waar het bedrijfsleven de samenwerking in zoekt zijn: 
 

 De bereikbaarheid van de Noord-Veluwe (o.a. verbreding A28) en het vinden van 
geschikte werklocaties  

 Toekomstbestendige arbeidsmarkt  

 Innovatiekracht (zoals innovatiehuis de Diamant) en verduurzamen bedrijfsleven 

 De branding van de regio Noord-Veluwe 
 
De bovengenoemde vraagstukken zijn naar hun aard regionaal van karakter, waarin we 
slimme coalities met verschillende partijen binnen en buiten onze regio moeten gaan 
vormen. VNO-NCW Noord-Veluwe en Noord Veluwe Ondernemersoverleg zijn bereid 
om verder invulling te geven aan de regionale samenwerking. We pleiten ervoor om aan 
te sluiten bij de bestaande overleggremia zoals de Diamant van Midden-Nederland en 
andere lopende initiatieven.   
 
De stuurgroep van de regio Noord-Veluwe is nu aan zet om aan de slag te gaan met de 
aanbevelingen van de kwartiermaker. Wij verwachten dat de aanbevelingen worden 
overgenomen en dat adequaat aan de slag wordt gegaan met de vernieuwing.  
 
 



 
 
 
 
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Herald Immink, 
regiomanager VNO-NCW Noord-Veluwe, 06 51 27 91 92 of immink@vno-ncwmidden.nl. 
 
Wij wensen de stuurgroep en de gemeentebesturen veel wijsheid toe in de 
besluitvorming.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
                                                    i.o.  
     
Frank Bieze   Ronald Cleijsen 
voorzitter VNO-NCW Noord-Veluwe   voorzitter Noord Veluwe 
en Valleiregio    Ondernemersoverleg   
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