
Ruimte voor ondernemen 

 

Wat betreft de economie is Edam-Volendam, net als op sommige andere terreinen, uniek! Binnen 

onze gemeentegrenzen hebben wij een aantal grote, internationaal opererende bedrijven, waardoor  

Edam-Volendam  op het gebied  van economie en werkgelegenheid een belangrijke plaats inneemt, 

zowel regionaal, landelijk, als internationaal. Daarnaast hebben we natuurlijk het toerisme als een 

belangrijke economische drager, waarbij de komst van het Marinapark en de bijbehorende 

jachthaven een enorme impuls hebben gegeven aan de werkgelegenheid in deze sector, naast 

datgene dat we al hadden. Naast de toeristische sector is de bouwsector een andere zeer belangrijke 

drager van onze lokale economie. Vele inwoners  zijn werkzaam in deze sector  waarbij naast enkele 

grote werkgevers vooral het aantal MKB’ers en ZZP’ers indrukwekkend is. Het CDA prijst zich gelukkig 

dat onze gemeente vele bedrijven huisvest en een ondernemende bevolking heeft, die een hoge 

arbeidsethos kent.  

Het gemeentelijk beleid moet gericht zijn op het behoud en waar mogelijk uitbreiding van deze 

economische bedrijvigheid. Immers een goed investeringsklimaat en een gezonde economie schept 

banen en laat mensen meedoen  in de samenleving. Het CDA wil ondernemers, onder voorwaarden, 

ruimte geven voor innovatie en nieuwe initiatieven waardoor groei ontstaat. Dat houdt in dat 

ondernemers een ondernemende gemeente ontmoeten.  Zowel college als ambtenaren moeten 

wensen, aanvragen etc. met welwillendheid bezien en in samenspraak met de indieners eventuele 

knelpunten (trachten) op (te) lossen. Van een gemeente mag worden verwacht dat zij een 

faciliterende rol op zich neemt ten gunste van het bedrijfsleven. Dit kan op velerlei manieren.       

Allereerst moeten vragen en/of opmerkingen van ondernemers snel, adequaat en vooral duidelijk 

worden beantwoord. Geen gezoek langs verschillende afdelingen, maar één loket, bezet door 

voldoende en vooral ook ter zake kundige medewerkers. De huidige afdeling Economie en Toerisme 

bestaat uit minder dan één FTE. Dit is naar onze mening te kwetsbaar. Wij zijn dan ook voorstander 

van versterking van deze bezetting en om zo een optimaal functionerend ‘ondernemersloket’ te 

blijven waarborgen.    

Het CDA wil dat in overleg tussen gemeente en het bedrijfsleven gewerkt wordt aan vermindering 

van de regeldruk. Ook dient de gemeente binnen de wettelijke kaders  de gemeentelijke opdrachten 

zoveel mogelijk lokaal aan te besteden. Het kort houden van de betalingstermijnen voor geleverde 

diensten en goederen door ondernemers aan de gemeente ondersteunt de bedrijfsvoering van onze 

bedrijven. 

Een andere faciliteit, die wij graag gerealiseerd willen zien, is de ontwikkeling van een  (strategische) 

‘bedrijventerreinenvisie’, waarin het nieuwe industrieterrein bij de Oosthuizerweg zal worden 

bestemd voor de uitplaatsing van industrie/bedrijvigheid, die nu bijvoorbeeld op het Slobbeland en 

Oorgat is gevestigd. En wellicht valt te bezien of ook vanaf andere locaties hiertoe mogelijkheden  

bestaan. 

Bij een dergelijke visie dient een lijst te worden opgesteld van bedrijven, die de gemeente liever op 

een andere plek gevestigd ziet. Om zo’n verhuizing te stimuleren moeten aan hen eventueel 

voordelen worden geboden, zoals reductie op grondprijzen, ruimhartige verhuisvergoedingen, 

vrijstelling van of korting op leges en/of begeleiding in de benodigde procedures. Actief moet worden 



gezocht naar subsidies voor dit soort trajecten. Dit alles uiteraard binnen juridisch en financieel 

haalbare kaders.  

Behalve een ‘bedrijventerreinenvisie’ wil onze partij op korte termijn ook een geactualiseerde 

toeristische visie gepresenteerd zien. Een optimale benutting van de mogelijkheden, die zowel Edam 

als Volendam, maar ook de regio te bieden hebben, moet daarbij het uitgangspunt zijn. Wel dient 

overlast voor de eigen inwoners, zoveel als mogelijk is, te worden voorkomen dan wel te worden 

teruggedrongen. We denken hierbij vooral aan parkeeroverlast in de oude kommen, vandalisme op 

het Zuideinde en opdringerige kijkers op het Doolhof.  

Om de communicatielijnen  tussen de gemeente en de ondernemers kort te houden, is het naar de 

mening van het CDA  wenselijk dat vanuit de gemeente een overlegplatform en –structuur tussen 

haar en alle geledingen binnen de ondernemerswereld wordt opgericht (ondernemersplatform). 

Voor de vele ZZP’ers binnen onze gemeente kan een goed georganiseerd ‘ZZP-loket’ grote voordelen 

bieden. Het CDA is voorstander om te onderzoeken of en in hoeverre de gemeente een faciliterende 

rol kan en dient te vervullen bij de organisatie en het opzetten van een samenwerkingsverband 

tussen diverse ZZP’ers en de verdere uitwerking hiervan. Wat te  denken als honderden zelfstandige 

ondernemers in diverse branches in één database worden opgenomen, om op deze manier vraag en 

aanbod van werk samen te kunnen brengen. Dit moet voordelen bieden.  

Met belangstelling volgen wij de activiteiten van Glasaal Volendam, die gericht zijn op de 

ontwikkeling van kweek (in een beperkte ruimte) van glasaal en het uitzetten hiervan in het 

IJsselmeer. Met als uiteindelijk doel tot een duurzame versterking van de palingvisserij te komen. Een 

innovatieproject op het gebied van visteelt, dat ook  internationaal wordt gevolgd. Welslagen van dit 

project zal gunstig zijn voor de economie, de werkgelegenheid en het toerisme binnen onze 

gemeente. Volendam kan haar naam als vissersdorp weer volledig waar maken! Wij willen ons 

beijveren de visserijbelangen zo krachtig mogelijk te behartigen en waar nodig te verdedigen tegen 

ongunstige Nederlandse en/of Europese regelgeving. 

 

 

Het CDA Edam- Volendam kiest voor: 

 

Economie: 

 Versterking van de personele bezetting en het behoud van een optimaal functionerend 
‘ondernemersloket’. 

 Op- en inrichten van een goed werkend ondernemersplatform. 

 Verminderen van de regeldruk en waar mogelijk bekorten van procedures. 

 Zoveel als mogelijk gemeentelijke opdrachten binnen Edam-Volendam aanbesteden. 

 Realiseren van korte betalingstermijnen door gemeente. 

 Ontwikkeling van een  (strategische) ‘bedrijventerreinenvisie’. 

 Opstellen, dan wel actualiseren van een toeristische visie. 

 Faciliterende rol vervullen bij de organisatie van een ‘ZZP-loket’.  
 


