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Visie 2022-2025: 
Vanuit betrokkenheid bij een sterke organisatie van plaatselijke ondernemers wil de Bedrijvenkring 

Putten (BKP) een bruggenbouwer en belangenbehartiger zijn met en voor de Puttense ondernemers 

in het politieke speelveld, het onderwijs en het bedrijfsleven.  

 

Missie: 
Door samen te werken en kennis te delen met elkaar wil de Bedrijvenkring Putten het lokale 

ondernemersklimaat optimaliseren. 

 

Waarden: 
‘Arbeidsethos’, ‘Vakmanschap’, ‘Kwaliteit’ en ‘Probleemoplossend vermogen’. 

 

Speerpunten: 

1. Bedrijventerreinen & Infrastructuur 
2. Onderwijs & Arbeidsparticipatie 
3. Ruimtelijke Ordening & Woningbouw 
4. Verduurzaming & Innovatie 
5. Samenwerking (lokaal) 

 

 

1. Bedrijventerreinen & Infrastructuur 
De BKP wil het verduurzamen van de bedrijventerreinen in Putten stimuleren en deze 
toekomstbestendig maken. De BKP wil als sparringpartner in gesprek blijven met de Gemeente 
Putten over 1) de uitgifte van nieuw bedrijventerrein, 2) optimalisatie van de bereikbaarheid van de 
bedrijventerreinen en 3) groei en aandacht voor ondernemend Putten. Waar bedrijventerrein opgaat 
in andere bestemmingen, wil de BKP zich hard maken voor andere plekken in en om Putten voor 
(nieuwe) bedrijven. De BKP wil in gesprek blijven met de Puttense ondernemers die te maken 
hebben met de aanleg van een rondweg, de verbreding van de A28 en het verbeteren van de 
ontsluiting bij Nulde. Zij wil namens hen met stakeholders zoals de Gemeente Putten in gesprek gaan 
en zoveel mogelijk opkomen voor de belangen van de Puttense ondernemers. Ditzelfde geldt voor de 
ontwikkeling van vliegveld Lelystad.  
 
Uit recent onderzoek van de Gemeente Putten (oktober 2021) is gebleken dat ruim 130 bedrijven 
behoefte hebben aan nieuwe industrie ruimte. Inventarisatie onder deze bedrijven komt uit op 
minimaal 22 ha (nieuw) bedrijventerrein uit. 
 
De Puttense bevolking groeit. Er zal voldoende arbeidsaanbod moeten zijn en blijven om de Puttense 
bevolking te voorzien van werk en hen te verbinden aan Putten. Hierdoor creëren we een 
maatschappelijk evenwicht. Het arbeidsmoraal van de Puttenaar past bij de identiteit van de 
Puttense bedrijven. We moeten voorkomen dat Putten een forensendorp wordt. 
 

  



 

 
2 

 

 

 
Afbeelding 1. Bron: Rapport ‘19.026 Laddertoets bedrijventerrein Henslare Putten’ van Stec Groep, pagina 3. 

 

Afbeelding 2. Bron: Rapport ‘19.026 Laddertoets bedrijventerrein Henslare Putten’ van Stec Groep, pagina 11 

Concreet houdt dit in dat: 
✓ De BKP zich inzet om te zorgen dat er industrieterrein beschikbaar komt, maar ook blijft. Op dit 

moment (februari 2022) wordt er 7 ha bedrijventerrein gerealiseerd op Henslare. Er verdwijnt 6 ha bij 
Sligro en mogelijk 6 ha bij de Ambachtsstraat. Per saldo betekent dit minus 5 ha bedrijventerrein. De 
BKP maakt zich hier grote zorgen om en roept de Gemeente en Provincie op hier actie op te 
ondernemen. 

✓ Gelet op de huidige bestemmingsplannen lijkt het erop dat er over 10 jaar in Putten juist minder 
industrieterrein-oppervlakte overblijft (o.a. bedrijventerreinen Sligro, Henslare, Ambachtsstraat). 
Regionale en provinciale wet- en regelgeving zorgt ervoor dat bestemmingsplannen niet makkelijk of 
snel kunnen wijzigen. Eenmaal vergeven m2 bedrijventerrein wordt op een andere plek niet snel 
uitgegeven. ‘Verloren’ bedrijventerrein is niet nodig en is in strijd met het rapport ‘19.026 Laddertoets 
bedrijventerrein Henslare Putten’, zie afbeelding 1. en 2. Uit dit rapport blijkt dat Putten 7 ha netto zal 
uitbreiden met daarboven op de m² van de Ambachtsstraat. Zie ook paragraaf 4.1 en 4.2 in 
voorgenoemd rapport.  
Ons advies is om netto 7 ha uit te breiden en daar waar m2 industrie verdwijnen (Sligro, 
Ambachtsstraat) deze m2 elders terug te brengen in Putten. 

✓ Met behulp van en in samenwerking met de Provincie en de Gemeente er gekeken moet worden naar 
het vrijspelen van middelen om bedrijventerreinen in Putten toekomstbestendig te maken.  
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a. Commissie Infrastructuur 
De Commissie Infrastructuur heeft als doel: 

Verbinding tussen ondernemers en lokale overheid creëren om tijdig mee te kunnen denken op het 

gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid binnen de Gemeente Putten. Aansluiting met de 

omgeving is hierbij van groot belang. 

 
2. Onderwijs & Arbeidsparticipatie 

De BKP werkt nauw samen met de gemeente Putten en ondernemers om mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt een kans te bieden (weer) aan het werk te gaan bij een Puttens bedrijf. Op dit 

moment zijn er ± 190 uitkeringsgerechtigden ten opzichte van ± 240 uitkeringsgerechtigden een 

aantal jaar geleden. Landelijk gezien is dit een laag aantal. 

 
3. Ruimtelijke Ordening & Woningbouw 

Voor de Puttense bedrijven is het belangrijk dat er betaalbaar en voldoende woningaanbod is en de 
werkende populatie blijft. Er moet balans zijn tussen werkgelegenheid en woningen. Zowel 
goedkopere woningen als midden/duurdere categorie. In Putten zijn veel bouwbedrijven gevestigd. 
De BKP wil het inzetten van Puttense bouwbedrijven voor nieuwbouw zoveel mogelijk stimuleren 
naar de Gemeente Putten en woningstichtingen toe zodat werkgelegenheid binnen Putten blijft. 

  

Concreet houdt dit in dat: 
✓ De BKP meer aandacht wil besteden aan effectieve en blijvende ontsluiting van Putten, bijvoorbeeld 

verbetering van de route langs de Van Geenstraat. Onze verwachting is dat als Putten-Zuid klaar is, 
deze weg een drukke hoofdweg gaat worden midden door het dorp. De BKP wil hierin een 
sparringpartner zijn voor en met de Puttense ondernemers die het aangaat. 

✓ De BKP tijdig wil inspelen op extra wegencapaciteit door middel van bijvoorbeeld een rondweg. 

Concreet houdt dit in dat: 
✓ De BKP actief betrokken is bij Techniek onderwijs op de Veluwe en de diverse initiatieven om 

betrokkenheid van ondernemers bij onderwijs te verbeteren. Hieronder valt Techniekpact 2.0 , Sterk 
Techniek Onderwijs, de realisatie van een nieuwe onderwijsboulevard in Harderwijk (Landstede). 

✓ De stuurgroep Arbeidsparticipatie als onderdeel van de BKP een verbindende factor wil zijn tussen de 
Gemeente, de Puttense ondernemers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die 
problemen ondervinden bij het vinden van een baan door taalbarrière, cultuurbarrière of die in een 
sociaal isolement zijn beland. De BKP is van mening dat leren het beste gedaan wordt in de praktijk, 
dus bij bedrijven. De BKP wil hierin Puttense ondernemers stimuleren deze mensen een kans te geven 
om (weer) deel te kunnen nemen aan de (werkende) maatschappij omdat wij van mening zijn dat we 
ook een maatschappelijke rol hebben en ons steentje bij kunnen dragen vanuit ons netwerk. 
De afgelopen jaren zijn er door deze samenwerking mooie resultaten behaald en reeds veel 
uitkeringsgerechtigden ingestroomd in het bedrijfsleven.  

Concreet houdt dit in dat: 
✓ Op dit moment is er een tekort aan betaalbare woningen. De BKP is van mening dat de balans niet 

moet doorslaan in het bouwen van maximaal goedkope woningen. Hierdoor ontstaat het risico dat het 
segment wat door wil stromen van een goedkopere woning naar een duurdere woning vergeten 
wordt. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/economie/bouwen-en-wonen  

https://www.cbs.nl/nl-nl/economie/bouwen-en-wonen
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4. Verduurzaming & Innovatie 
a. OnuitPuttenlijk Duurzaam (OUPD) 

Sinds de zomer van 2021 zijn er zes nieuwe commissieleden ingestapt om met nieuw elan het 

onderwerp Duurzaamheid op de kaart te zetten. Duurzaamheid is een heel breed begrip, om koers te 

houden en om realisatie van doelen te bewerkstelligen hebben we drie hoofd thema’s gekozen: 

1. Besparen van energie 
2. Opwekken van energie 
3. Duurzaam ondernemen (goed personeelsbeleid en samenwerking met het sociaal domein) 

 
5. Samenwerkingen (lokaal) 

a. Collectieve beveiliging 
Leden van de BKP kunnen zich aansluiten bij de collectieve beveiligingsafspraken die met Securitas 

en de Gemeente gemaakt zijn.  

b. Collectieve inkoop energie 
Via PM Energie, Geert Douw, kunnen leden van de BKP zich aansluiten bij de collectieve inkoop 

energie. Via het collectief kan bespaard worden op energiekosten. 

c. Inkoop-/aanbestedingsbeleid overheid 
De BKP wil namens de Puttense ondernemers een stem en een bemiddelaar zijn voor inkoop-

/aanbestedingsbeleid naar de Gemeente Putten en Provincie toe. 

d. De kracht van lokaal 
De BKP werkt graag samen met Puttense ondernemers door van elkaars inzichten, inzet en expertise 

gebruik te maken. Voor eigen uitingen, evenementen en overleggen wordt zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van de producten en diensten van Puttense ondernemers. 

Klik hier voor meer statistische informatie over Putten. 

Concreet houdt dit in dat: 
✓ Besparen van Energie 
CO2 reductie spreekt tot de verbeelding als je het in cijfers uit kunt drukken. Dit is dan ook het doel van 

deze ambitie. Hoe overtuig je je collega ondernemers van de nut en noodzaak en hoe doe je het eigenlijk?? 

Aan de hand van voorbeelden en hulpmiddelen collega’s meenemen in de reductie. 

✓ Opwekken van Energie 
Op het gebied van het opwekken van energie zijn er verschillende  mogelijkheden (wind, water, zon, 

biomassa etc.). Om de eerste haalbare stap te zetten ligt de keuze voor zonne-energie het meest voor de 

hand omdat de overige alternatieve bronnen een  veel langere looptijd tot realisatie kennen. Wellicht is 

het mogelijk om in Putten een nieuwe coöperatie op te richten waarin de BKP kan participeren en de leden 

warm kan maken om ook mee te doen en daken beschikbaar te stellen. Er zijn initiatieven samen met de 

Gemeente. 

✓ Duurzaam ondernemen 
Om duurzaam ondernemen te stimuleren worden er in samenwerking met de BKP diverse initiatieven 

gestart. Voorbeelden daarvan zijn de Beursvloer en de herstart van de commissie OnUitPuttenlijk 

Duurzaam. 

✓ Samenwerking met de Gemeente Putten 
Ook de gemeente heeft een duurzame ambitie en wil deze graag invullen. Op dit moment is de BKP als 

verbindingsschakel met de Gemeente Putten in gesprek over het project ‘Zon op Dak’.  

Het is de bedoeling om een nieuwe energie coöperatie op te zetten in Putten waarin ondernemers kunnen 

participeren. Leden van de BKP zullen als uitvoerders hiervan deelnemen in de nieuwe coöperatie. De 

gemeente faciliteert bij dit project door middel van kennis, vergaderruimte, hulp bij (SDE) subsidie 

aanvragen, verstrekken van gegevens en met financiële middelen. 

 

https://allecijfers.nl/gemeente/putten/

