
Hoofdstuk 2. Economie en bedrijvigheid 

Economie vormt de basis voor de leefbaarheid in een gemeenschap. 

Bestaande bedrijvigheid en werkgelegenheid zullen dan ook moeten worden 

versterkt en nieuwe bedrijven moeten worden verwelkomd. Westerveld 

staat door Astron in de top van meest innoverende gemeentes. Hiermee is 

Westerveld, voor vestiging, een aantrekkelijke gemeente. Het is belangrijk 

om te realiseren dat de vestiging van ieder nieuw bedrijf het aantrekkelijker 

maakt voor andere bedrijven om zich hier ook te vestigen. Wij willen 

bevorderen dat deze bedrijvigheid de duurzaamheid zal versterken. 

Bedrijfsgebouwen moeten zoveel mogelijk opgaan in de natuurlijke 

omgeving 
  

  

(Digitale) Infrastructuur 
 

Zonder goede infrastructuur geen toename 
bedrijvigheid. Dat geldt voor de ruimtelijke 
infrastructuur en de bereikbaarheid (zie 
hoofdstuk 4), maar dat geldt zeker ook voor 
de digitale infrastructuur. 
Het glasvezelproject is veel te langzaam 

gegaan en werd te weinig door de 
Gemeente gestimuleerd. Westerveld is de 
gemeente met het slechtste bereik voor de 
mobiele telefonie. Beide zijn essentieel voor 
vestigingsklimaat, bedrijvigheid en 
toerisme. 

Programmapunten 
 

➢ De Gemeente dient de ontwikkeling van een 
glasvezelnetwerk ook in de komende periode 
actief en facilitair te ondersteunen. 

➢ De Gemeente maakt zich ook sterk voor het 
verbeteren van het telefoon- en internet- bereik, 
door actief in gesprek te gaan met providers en 

het plaatsen van zendmasten te faciliteren, 
waarbij de overlast tot een minimum dient te 
worden beperkt. 

  

  

Landbouw 
 

De landbouw is een belangrijke en beeld-
bepalende economische sector in onze 
gemeente. Progressief Westerveld wil 
samen met de agrariërs op weg naar een 
economisch haalbare, ecologisch verant-
woorde productie. Gezondheid van mens, 

dier en bodem zijn leidend.  
De landbouw in Westerveld staat voor de 
uitdaging om gezonde bedrijven te runnen, 
in harmonie met de hoge natuurwaarde die 
onze gemeente kenmerkt. 
Dit vraagt om innovatief denken. Chemi-
sche bestrijdingsmiddelen zullen steeds 

minder ingezet en uiteindelijk uitgefaseerd 

moeten worden. Meer gevarieerde weide-
gronden en beheermethodes, die meer 
ruimte voor weidevogels bieden, zijn de 
toekomst. 
Voor onze agrariërs en de vele bedrijven 

hieromheen biedt dit kansen om nieuwe 
producten, werkwijzen en machines in te 
zetten en te ontwikkelen  

Programmapunten 
 

➢ Progressief Westerveld wil dat de Gemeente de 
omschakeling naar een landbouw in evenwicht 
met ecologische en gezondheidsbelangen 
stimuleert en ondersteunt. Agrariërs, loonbe-
drijven, mechanisatiebedrijven en andere betrok-
kenen worden uitgedaagd om voorop te lopen in 

mens- en natuurvriendelijke productiewijzen. 
Progressief Westerveld wil dat de Gemeente hier, 
waar nodig, steun bij geeft in de vorm van 
tijdelijke inkomenssteun, innovatiesubsidie, 
kennis en publicitaire ondersteuning. 

 

  

  
Toerisme  
 

De toeristische sector is een belangrijke 
pijler van de lokale economie. In deze 
sector is nog veel te winnen als het gaat om 

samenwerking, afstemming en synergie. De 

Gemeente dient het voortouw te nemen bij 
het ontwikkelen van een toekomstvisie voor 

Programmapunten 
 

➢ Goed internet en goed bereik mobiele telefonie 
(zie boven). 

➢ De Gemeente moet het voortouw nemen in het 

ontwikkelen van een toekomstvisie ten aanzien 

van de toeristische sector. Daarbij kan de 
Gemeente ook een rol spelen in het zoeken naar 
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de toeristische sector en bij het zoeken naar 
financiële partijen. Als speerpunten ziet 

Progressief Westerveld: 
• natuurgerichte recreatie 

• archeologie 
• astrotoerisme 
• actieve uitoefening van creatieve activi-

teiten als schilderen, beeldhouwen etc. 

financiële partijen voor investering in de toeris-
tische sector. 

➢ Speerpunten kunnen zijn: toeristische activiteiten 
die een ander publiek aan- trekken, zoals een 

camping die zich geheel biologisch en fair trade 
profileert. 

➢ Het astrotoerisme wordt gestimuleerd evenals het 
archeologisch toerisme. Waarbij de activiteiten 
niet uitsluitend op het grote publiek hoeven te 
zijn gericht. 

➢ Verder moet de Gemeente stimuleren dat de 

Gemeente dè plek wordt voor schilder- en beeld-
houwcursussen, talencursussen en wat dies meer 
zij.  

➢ De Gemeente dient zich actief op te stellen ten 
aanzien van een rendabele ontwikkeling van de 
Maatschappij van Weldadigheid na het verkrijgen 
van de titel werelderfgoed in 2018, met als doel 

het bevorderen van de toeristische aantrekkelijk-
heid van Westerveld en de bevordering van de 
werkgelegenheid in dit kader. 

➢ Progressief Westerveld wil de toeristenbelasting 
niet langer heffen als een vast bedrag per over-
nachting maar als percentage van de prijs van die 

overnachting, om goedkope overnachtingen niet 
onnodig duur te maken. Deze operatie is in zijn 
geheel kosten- en opbrengstneutraal. Het toezicht 
op het innen moet drastisch worden versterkt. 

➢ In het bestemmingsplan moeten bij de ontwikke-
ling van toeristische knooppunten, zoals de haven 
in Dieverbrug, de mogelijkheden voor extra voor-

zieningen en nieuwe activiteiten worden open-
gehouden. Kleine extra voorzieningen kunnen een 

grote impact hebben. 
➢ De Gemeente stimuleert het aantrekken van 

grote evenementen. Getracht zal worden om de 
voorstelling “Het Pauperparadijs” naar 
Frederiksoord te halen. 

  

  

Zzp-voorziening / 
Bedrijfsverzamelgebouwen 
 

Er zijn ca. 1000 zzp’ers in Westerveld. Door 
het creëren van een gunstig vestigings-
klimaat voor zzp’ers, en andere kleine 

bedrijven in de dienstensector, kan 
Gemeente Westerveld zich profileren als 
woonwerkgemeente bij uitstek. Voor het 

wonen zijn er goede voorzieningen (lager 
onderwijs, winkels in de kernen en een 
schitterende omgeving). Voor het werken 
zijn er woningen met bedrijfsruimtes 

(voormalige boerderijen) en snelle 
verbindingen per openbaar vervoer en over 
de weg. 
 

Programmapunten 
 
➢ Nagedacht dient te worden over het inrichten van 

een openbaar kantoor waar zzp’ers en andere 
bedrijven tegen een kleine vergoeding 
videoconferenties kunnen houden en presentaties 
kunnen worden gegeven. 

➢ De ontwikkeling van bedrijventerreinen dient 
terughoudend te worden aangepakt, omdat ze 

een behoorlijk beslag leggen op ruimte en zicht, 

en omdat bedrijventerreinen met substantiële 
leegstand geen visitekaartje zijn voor onderne-
mingen die zich er wel gevestigd hebben. 
Bekeken zal worden of, voor het aantrekken van 
bedrijven, samenwerking met omliggende 
gemeenten mogelijk is. 

  

  
Samenwerking ondernemers 
 

Overheid en ondernemers zijn partners in 

de ontwikkeling van de lokale economie.  
Dat geldt bijv. voor sectoren als energie-
voorziening, de participatiewet, het 

Programmapunten 
 

➢ De Gemeente dient intensief te overleggen met 

de ondernemers teneinde allerlei mogelijke eco-
nomische initiatieven te inventariseren en te be-
oordelen, wat de beperkingen zijn en waardoor 
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stimuleren van het toerisme, en de 
verduurzaming van de agrarische sector. 

Het ingestelde fonds voor ondermersactivi-
teiten dient te worden geëvalueerd.  

deze activiteiten nog niet van de grond zijn ge-
komen. Vanzelfsprekend zullen deze activiteiten 

daarna ook moeten worden opgevolgd. 
➢ De samenwerking met Astron, als kroonjuweel in 

onze gemeente, dient te worden versterkt. 
  

  
De Gemeente als werkgever 
 

De Gemeente is zelf een relatief grote werk-
gever, zowel direct als indirect.  
Het ambtenarenapparaat werkt samen met 
dat van Meppel. Dat kan voordelen hebben 

vanuit een oogpunt van efficiency, maar 
heeft ook nadelen als het gaat om lokale 
werkgelegenheid en directe betrokkenheid 
en aanspreekbaarheid van ambtenaren. 
Er is een kans dat werkgelegenheid ver-

dwijnt uit de Gemeente door overheveling 
van taken naar Meppel. 

Programmapunten 
 

➢ De Gemeente moet een actief beleid vormen om 
ambtenaren te stimuleren om in onze gemeente 
te komen wonen.  

➢ De intensieve samenwerking van de beide 

ambtenarenapparaten van Meppel en Westerveld 
wordt in de Raad regelmatig geëvalueerd. Doel is 
meer transparantie voor de Raad over het proces 
van samenwerking. 

➢ De Gemeente kijkt of er meer mogelijkheden zijn 

om mensen met een beperking in gemeentelijke 
dienst te nemen. 

  

  
Beheer Gemeentelijk Vastgoed 
 

Doordat de Gemeente over eigen panden 
beschikt kan de Gemeente invloed uitoefe-
nen op het versterken van het culturele 
aanbod en de aantrekkelijkheid van het 
toeristische aanbod. 

 
Veel nieuwe initiatieven ontstaan in steden 

en dorpen in oude gebouwen via bedrijven 

en burgers. Door gebouwen en andere 

faciliteiten te benutten wordt het bedrijven 

en burgers makkelijker gemaakt. 

 

Programmapunten 
 

➢ De Gemeente moet de verkoop van panden stop-
zetten en eerst bekijken of met de inzet van deze 
panden de economische structuur, het culturele 
aanbod of de toeristische aantrekkingskracht kan 
worden vergroot of de lokale economie kan 

worden versterkt. 
➢ Progressief Westerveld is er een voorstander van 

dat de Gemeente een beheersmaatschappij 
opricht voor het beheer van het vastgoed. Op 
deze manier kan ervoor worden zorggedragen dat 

het vastgoed zoveel mogelijk blijft renderen. 
Maar bovenal is het van belang dat de Gemeente 

hiermee haar invloed behoud op de inrichting van 
de dorpen en niet volledig afhankelijk wordt van 
medewerking van particuliere investeerders. 
Verkoop van panden is hiermee niet uitgesloten. 

  

  
Inkoop 
 

De Gemeente zorgt voor veel indirecte 

werkgelegenheid. Enerzijds doet de 
Gemeente dat door inkoop van goederen en 
diensten. Daarnaast door zaken aan de orde 
te stellen bij de uitbesteding van werk-
zaamheden voor (semi-)overheidsinstel-

lingen. En tenslotte door het sluiten van 

contracten met onder andere zorginstel-
lingen. 
In de afgelopen raadsperiode is op initiatief 
van Progressief Westerveld de Gemeente 
Westerveld Fair trade gemeente geworden.  

Programmapunten 
 

➢ De Gemeente kan in meer of minder mate druk 

uitoefenen op semioverheidsinstellingen om 
lokale bedrijven een kans te geven bij 
aanbestedingen. 

➢ Het verdient de voorkeur om de zorg zoveel 
mogelijk door lokale bedrijven te laten uitvoeren. 

➢ Inkoop moet in alle gevallen een transparante 

operatie zijn, waarbij de kwaliteit van de in te 
kopen producten of diensten voorop staat.  

 

  

  
Regie nemen voor stimulering van de 
lokale bedrijvigheid in de zorg. 
 

De bevolkingsopbouw van Westerveld laat 
zien dat er ten opzichte van het landelijke 
gemiddelde veel meer zestigplussers wo-
nen. Een deel van hen is hier op latere leef-
tijd gekomen om te genieten van cultuur, 

natuur en rust. Bij het ouder worden van 

Programmapunten 
 
 

➢ De Gemeente dient samen met liefst lokale 
zorgaanbieders, de mogelijkheden voor 
versterking van de seniorenindustrie, in kaart te 

brengen.Vervolgens dient de Gemeente het 
voortouw te nemen in de stimulering en verder 

ontwikkeling van deze bedrijfstak. 



4 

deze groep, neemt de behoefte aan zorg 
toe. 

 

  

  
Wonen 
 

Het aantal jonge mensen in Westerveld 

neemt geleidelijk aan af, terwijl jonge 
mensen vaak een huis zoeken op ruime 
afstand van hun werk in bijvoorbeeld 
Zwolle, omdat de huizen op grotere afstand 
van het werk goedkoper zijn. Jonge 
gezinnen versterken de scholen, de sport en 

vele andere sectoren. Goede trein- en 
busverbindingen maken duurzaam woon- 
werkverkeer mogelijk. 

Programmapunten 
 

➢ Bij nieuwbouw van woningen dient ruimte te 

worden geschapen voor vooral jonge mensen van 
buiten Westerveld, waarbij vooral starters op de 
woningmarkt kunnen worden aangetrokken. 

➢ De Gemeente moet startersleningen verstrekken 
om de aantrekkelijkheid van vestiging in 
Westerveld te bevorderen. 

➢ Het aantal woningen dat hiervoor beschikbaar 
moet worden gesteld dient, net als de algehele 
uitgifte van bouwvergunningen voor woningen, 
beperkt te blijven zodat geen leegstand wordt 
gecreëerd. 

➢ Westerveld zal blijvend een aantal vluchteling-
gezinnen huisvesten.  

➢ Ook de huursector moet hierbij worden 
betrokken. 

➢ De mogelijkheden om woningen te splitsen moet 
binnen de gestelde kaders ruimhartig worden 
toegepast. Hierbij dient ook gedacht te worden 
aan het kangoeroe-concept. Een hoofdwoning 
met een bijwoning voor de oudere generatie. 

 
  

  

 


