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Toekomstvisie van de 
gezamenlijke ondernemers  
in Hoogeveen 2021 – 2026

Ten geleide

De coronapandemie van 2020 is in West-Europa op de terugweg. De economische gevolgen van deze 

pandemie zijn echter nog niet te overzien maar zullen nog lang merkbaar zijn. De ondernemers van 

Hoogeveen hebben zich in de afgelopen periode verder verenigd en komen met een gezamenlijke oproep 

aan de politieke partijen in de gemeente Hoogeveen.

De afgelopen jaren zijn voor de gemeentelijke politiek roerig geweest. Financieel en bestuurlijk de zaken niet 

allemaal op orde, de vertrouwensbreuk tussen Raad en College en uiteindelijk het aftreden van de wethouders. 

Gelukkig is tijdig het besef gekomen dat de aanpak van de financiële problematiek niet vooruitgeschoven kan 

worden en is met de keuze voor een zakencollege snel begonnen met een herstelprogramma. 

Nu de gemeenteraadsverkiezingen in zicht komen – maart 2022 – willen wij als gezamenlijke ondernemers 

onze toekomstvisie onder de aandacht brengen. Er liggen grote uitdagingen – maar vooral ook kansen – 

en daar werken wij graag samen aan. In het spoor van Roelof van Echten die als ondernemer begreep dat 

samenwerking met collega-ondernemers én met het openbaar bestuur tot de beste resultaten kon leiden. 

Omdat de toekomstkansen voor Hoogeveen voortbouwen op juist datgene waarin Hoogeveen altijd sterk is 

geweest, beginnen we met een korte historie. Want wie zijn verleden niet kent, begrijpt zijn toekomst niet. 

De problemen waarmee Hoogeveen nu kampt zoals vergrijzing en te veel winkeloppervlakte zijn niet uniek. 

Hoogeveen heeft, in tegenstelling tot veel andere plaatsen, echter goede mogelijkheden om deze problemen 

het hoofd te bieden. Er zijn actieve ondernemers, ondernemersverenigingen en ondernemersnetwerken, er 

is veel bereidheid tot samenwerken en gemeenschapszin. 

Daarbij is er een gezamenlijk doel: het versterken en verstevigen van Hoogeveen als aantrekkelijke plaats om 

te wonen, te werken, te ondernemen, te recreëren, te verblijven – kortom: om te leven! Onze ideeën hebben 

wij uitgewerkt in deze paper. 

We wensen u veel leesplezier en inspiratie met deze gezamenlijke toekomstvisie. 

 Jan R. Stam Harjo Woltinge en Gert Jan Mannak Ewout Klok

 Binnenstad Hoogeveen Ondernemend Hoogeveen STiB 
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In 1631 richtte Roelof van Echten samen met enkele compagnons de Algemene 

Compagnie van de 5000 Morgen op. De Compagnie werd opgericht om de 

venen te ontginnen in het gebied van wat later Hoogeveen zou worden en de turf 

te verkopen. Van Echten vergaarde interesse én kapitaal voor zijn onderneming 

bij verschillende bemiddelde notabelen waaronder zijn schoonvader Hendrik 

Bentinck. Deze Bentinck genoot vooral in Noordwest-Overijssel veel gezag en 

had de grote schutsluis bij Zwartsluis geïnitieerd zodat Overijssel en Drenthe goed 

toegankelijk werden per schip. Maar ook regenten uit Holland werden participant 

in de compagnie. Het Drentse bestuur ondersteunde Van Echten en zijn plannen 

van harte. Roelof van Echten kreeg verschillende privileges en vestigde daarmee 

de heerlijkheid Echten, de voorloper van de latere gemeente Hoogeveen. Het 

vervenen bleek succesvol: Hoogeveen was geruime tijd de grootste turfl everancier 

van Drenthe en zelfs van heel Nederland. 

Van scheepvaart naar industrie

Voor het vervenen werd een heel netwerk van ‘wijken’ en sloten uitgegraven 

waar de schippers met hun pramen de turf ophaalden en via de Hoogeveensche 

vaart naar Zwartsluis brachten voor verder transport. Toen tegen het einde van 

de negentiende eeuw het vervenen afnam, was Hoogeveen een plaats van 

belang geworden die was aangesloten op de spoorlijn Meppel-Groningen die 

op 1 mei 1870 o�  cieel werd geopend. Omdat het werk in de turfhandel en 

binnenvaart terugliep, schakelde de bevolking over op landbouw en veeteelt. 

De arbeidersmentaliteit kwam ook goed van pas in nieuw opgerichte fabrieken 

zoals de zuivelfabriek DOC, blikfabriek Drenthina (Thomassen & Drijver) en de 

conserven- en diepvriesfabriek van Lukas Aardenburg. 

Het DNA van Hoogeveen: 
de erfenis van 
Roelof van Echten
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Ontwikkeling bedrijventerreinen

In 1913 werd begonnen met de bouw van een eigen ziekenhuis, het 

Bethesdaziekenhuis. Na de Tweede Wereldoorlog werden veel kanalen gedempt 

en ontwikkelde de industrie zich verder met fabrieken van Fokker, Philips, Standard 

Electric en de caravanbouwer Kip. Mede aan de vestiging van deze bedrijven 

heeft Hoogeveen zijn vliegveld te danken, een unieke faciliteit. In 1967 opende 

het cultureel centrum De Tamboer, dat is gebouwd op initiatief van de gemeente 

als onderdeel van de belangrijke voorzieningen die passen bij een stad met 

groeiambities. En wie nu rondkijkt op een van de vele bedrijventerreinen van 

Hoogeveen komt ogen tekort: de enorme bedrijfsruimtes van meubelfabrikant 

Vepa, transport- en logistieke bedrijven als Ambrosius, Otten en Sent Waninge, 

innovatieve bedrijven als Betech-Group, recycling- en sloopbedrijf Bork Groep, 

maar ook kleinschalige parels als Bakfi ets.nl en Terra Carta bepalen samen de 

economische bedrijvigheid van Hoogeveen. 

Het centrum: grote verscheidenheid en goed bereikbaar

Hetzelfde ondernemerschap dat zichtbaar is op de bedrijventerreinen, is terug 

te vinden in het centrum van Hoogeveen. Langs de kanalen van Hoogeveen 

kwam al snel traditionele bebouwing: winkels aan de voorkant, woningen aan de 

achterzijde en op bovenverdiepingen van de panden. Om zoveel mogelijk kavels 

aan de doorgaande (water)weg te creëren, werden deze kavels smal maar diep. 

Die bebouwing is nog steeds terug te zien in het stratenplan van het centrum. 

Aan de achterzijde was volop ruimte voor bevoorrading, later de pleinen die 

nu Hoogeveens unieke parkeerfaciliteiten vormen. Het Hoogeveense centrum 

kent vele familiebedrijven waarvan een groot aantal nog steeds zelfstandig is en 

anderen opereren onder de vlag van een (franchise)keten. 

Dienstensector

Als het gaat om de dienstensector, dan springen de verzekerings-

maatschappijen Unigarant, opgericht door de ANWB, en TVM eruit. Van de 

gevestigde overheidsdiensten zijn alleen de Dienst Domeinen en het AZC nog 

aanwezig. Een gat in de markt is gevonden door de uitzendbedrijven, waarvan er 

vele in Hoogeveen zijn gevestigd – niet verwonderlijk als je kijkt naar de vraag naar 

arbeidskrachten in de industriële sector. 
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Onderwijs

Het onderwijs in Hoogeveen sluit aan op deze economische omstandigheden: 

na het primair en voortgezet onderwijs is er veel keuze in Mbo-opleidingen die 

aansluiten bij de vraag van de maak-industrie. Een prachtig voorbeeld hiervan is 

KARgo!, een opleidingscentrum voor voertuigtechniek waarin Alfa College, Roelof 

van Echten College en Kreeft Opleidingen participeren. Wie HBO of WO ambieert, 

zal verder moeten kijken. 

Stabilisatie

In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw werd nog gedacht dat Hoogeveen zou 

groeien tot ca. 100.000 inwoners. De wijken die rondom het centrum werden 

aangelegd, zijn ruim opgezet met relatief veel groen en waterpartijen. In de jaren 

’80 werd duidelijk dat de groei eruit is. Het inwoneraantal van de gemeente is 

sinds jaren stabiel rond 55.000, een middelgrote plaats.  

De blik vooruit!

Toch liggen er volop kansen voor Hoogeveen. In het verleden is meermalen 

aangetoond dat de inwoners zich weten aan te passen aan veranderende 

omstandigheden, dat er gemeenschapszin is en dat ‘samen de schouders eronder’ 

geen loze kreet is. Als gezamenlijke ondernemers willen we zes thema’s uitwerken:

1. Aantrekkelijke vestigingsplaats met regiofunctie 

2. Kwalitatief rijk centrumgebied 

3. Marketing Hoogeveen 

4. Onderwijs en bedrijfsleven 

5. Energietransitie 

6. Stimuleren ondernemerschap

De zes thema’s zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en met de toekomst van 

Hoogeveen. Natuurlijk zijn ook andere thema’s belangrijk maar wij hebben ons 

beperkt tot de thema’s die de ondernemers in Hoogeveen het meest na aan het 

hart liggen.
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Hoogeveen heeft altijd een sterke regiofunctie gehad. Waren het voorheen de 

kanalen die Hoogeveen tot een belangrijk handelscentrum maakten, nu zijn het 

de autowegen A28, A37 en N48 die Hoogeveen verbinden met Noord-Nederland, 

Oost-Drenthe en Duitsland en de Vechtdalregio inclusief Zwolle en Twente. Uit de 

koopstromenonderzoeken blijkt dat bezoekers uit de wijde regio Hoogeveen nog 

steeds als een belangrijke plaats zien om te winkelen.

Hoogeveen moet actief werken aan het handhaven én zelfs 
versterken van de regiofunctie die het van oudsher heeft. 

De provincie Drenthe ziet voor de vier HEMA-steden (Hoogeveen, Emmen, Meppel 

en Assen) een belangrijke rol weggelegd voor het vervullen van de regionale 

functie op het gebied van onderwijs, zorg, cultuur, binnenstad als dragers voor 

een aantrekkelijke, vitale en leefbare provincie. Belangrijk is om daar als gemeente 

goed op aan te haken. Een mooi voorbeeld hiervan is het Regiostedenfonds ter 

versterking van de binnenstad.

Door te investeren in Hoogeveen als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven 

én woonplaats voor mensen, snijdt het mes aan twee kanten. Bedrijven zullen 

zich graag gaan vestigen omdat het voor hun medewerkers goed wonen is in of 

nabij Hoogeveen en omliggende dorpen. En groei van het aantal inwoners is weer 

goed voor de winkels in het centrum, de scholen, de culturele voorzieningen, het 

toerisme enz. 

Ons advies: 

•  zoek actieve aansluiting bij het Deltaplan woningbouw Noord-Nederland

• investeer in betaalbare woningbouw voor jongeren, óók in de dorpen 

•  houdt verbinding met de initiatieven rond de Lelylijn en de 

Nedersaksenlijn. Deze beide spoorlijnen zullen Hoogeveen niet aandoen 

en daarom is het zaak te zorgen dat Hoogeveen voldoende aansluiting 

houdt met het bestaande spoor, bijvoorbeeld met een hogere frequentie 

van de huidige stoptrein om een betere aansluiting te creëren. 

Versterken van Hoogeveen 
als aantrekkelijke 
vestigingsplaats met 
regiofunctie

Foto: Google maps
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Mede door de coronapandemie is het consumentengedrag versneld veranderd. 

Verschillende rapporten benadrukken dat de online verkopen in 2020 sterk 

gegroeid zijn, ook bij consumenten die voorheen niet online winkelden. Dit heeft 

grote consequenties voor winkel- en verblijfsgebieden. Consumenten komen 

nu nog naar fysieke winkels omdat die een andere waarde toevoegen aan hun 

producten. Dit vraagt een nieuwe strategie van consumentenbenadering.

Het centrum van Hoogeveen is niet alleen om te winkelen 
maar heeft ook een sociale functie, als ontmoetings- en 
recreatiegebied. Daarmee creëer je een toegevoegde waarde.

Tegelijkertijd heeft de coronapandemie ook aangetoond dat naast een functie als 

aankoopgebied het voor de consument ook belangrijk is om te gaan winkelen 

vanuit de sociale ontmoeting of om er gewoon even ‘tussenuit’ te kunnen en ‘een 

terrasje te kunnen pikken’. De factor ‘sociale meerwaarde’ binnen een winkelgebied 

krijgt een sterkere rol en vormt dan ook een belangrijk onderscheidend aspect ten 

opzichte van online verkoop. 

Want online zal zich door ontwikkelen en blijft een sterke concurrerende factor. 

Overigens hebben ook wij als Hoogeveners tijdens de Lock-down ervaren dat als 

er geen bruisend centrum is, ook Hoogeveen een spookstad wordt. 

De gezamenlijke centrumondernemers van Hoogeveen krijgen via de website 

www.binnenstadhoogeveen.nl in de loop van 2021 een prachtig platform om 

zichzelf te presenteren. Via deze website kunnen zowel inwoners van Hoogeveen 

als bezoekers zich oriënteren op het winkelaanbod, activiteiten en evenementen. 

In de loop van de tijd kunnen ook webshops hieraan worden gekoppeld waarmee 

‘shop lokaal’ ook een online dimensie krijgt. 

Investeer in een 
aantrekkelijk centrum: 
gevarieerd winkelaanbod, 
goede voorzieningen, 
kwalitatieve uitstraling
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Fysieke winkelgebieden: 
behoud en versterken van 
aantrekkingskracht

In de fysieke winkelgebieden is voor de komende jaren een sterke rol nodig van 

sociaal betrokken ondernemers die met hun bedrijf het onderscheid kunnen 

maken in een winkelgebied. Ondernemers die naast hun eigen persoonlijkheid 

competenties hebben die helpen om innovatief en zakelijk, met visie deze 

uitdaging aan te kunnen. 
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Het winkelcentrum van Hoogeveen wordt gekenmerkt als een middelgroot 

centrumgebied. Voor de komende jaren is de verwachting dat de aantrekkingskracht 

van met name middelgrote centrumgebieden onder druk zal komen te staan. In 

de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden 2019 van bureau Goudappel Co®eng 

BV wordt aangegeven dat van die middelgrote centrumgebieden Hoogeveen in 

de zorgwekkende categorie ‘Minst Vitaal’ wordt gekenmerkt.  De coronapandemie 

heeft dit nog eens versterkt. In de corona oplegger koopstromen Oost-Nederland 

Drenthe lezen we: “De winkelgebieden in het kwadrant linksonder staan 

daarentegen voor de grootste opgaves. Het gaat dan vooral om de binnensteden 

van Assen en Hoogeveen. Beide binnensteden functioneerden voor de crisis niet 

optimaal: de leegstand lag er hoger en de vloerproductiviteit lager dan gemiddeld 

in vergelijkbare typen winkelgebieden. En beide winkelgebieden beschikken – net 

als andere binnensteden - over veel kenmerken die ze kwetsbaar maakt voor het 

veranderde consumentengedrag tijdens de coronacrisis.”

Kortom: we stonden en staan in Hoogeveen als centrumgebied nog steeds voor 

een grote uitdaging! Om voor onze inwoners een volwaardig centrum te willen 

zijn is er een levendig en compact centrum nodig waar je met plezier naar toe 

gaat. Leegstand kan en moet worden teruggedrongen door transformatie van het 

vastgoed naar andere bestemmingen in de aanloopgebieden. Verhinderd moet 

worden dat bestaande retailers die niet gekenmerkt kunnen worden als ‘perifere 

detailhandel’ zich vestigen op perifere winkelgebieden zoals de Griendtsveenweg.

In de - inmiddels gedateerde - Detailhandelsstructuurvisie uit 2008 voor Hoogeveen 

valt in dit kader al het volgende te lezen: “Voor een heldere detailhandelsstructuur 

is het meer dan gewenst om, buiten het centrum en de wijk en dorpscentra, 

geen nieuwe winkelvoorzieningen toe te staan. Wel is er buiten de centra 

ruimte voor winkels die, vanwege aard en omvang van de goederen, niet in de 

winkelgebieden passen. Voor detailhandel in woninginrichting gaan we uit van 
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verdere concentratie op de bestaande PDV-locatie aan de Griendtsveenweg. 

Bouwmarkten en tuincentra kunnen met een vrijstelling vestigen op een perifere 

locatie.”

De aantrekkelijkheid van het centrum bepaalt mede de bereidheid van bedrijven 

en mensen om zich te vestigen in Hoogeveen. De afgelopen jaren is een begin 

gemaakt met een dringend noodzakelijke upgrading. Maar dit is nog niet af! Mede 

in het algemeen belang van onze lokale samenleving adviseren wij zeer dringend 

om voortvarend de gemaakte plannen alsnog uit te voeren en niet op de alom 

bekende lange baan te schuiven.

Daarom nog even de volgende plannen op een rij:

• Herinrichting Hoofdstraat-zuid (2023)

•  Upgrading van de parkeerterreinen inclusief een gastvrije ontvangst 

(2022)

•  Kwalitatief goed beheer van de openbare ruimte (groenvoorziening, 

prullenbakken, vegen (2021)

•  Aanpakken van de leegstand, gebruikmaken van de middelen die 

beschikbaar zijn voor transitie (2021)

• Actief benaderen van winkels om zich te vestigen (2021 e.v.)

•  Actief ondersteunen van startende ondernemers (zie ook hieronder bij 5.) 

(2021 e.v.)

•  Detailhandelsvisie: winkels horen in het centrum, niet op de 

bedrijventerreinen (2021 e.v.)

•  Voldoende middelen reserveren voor de marketing van Hoogeveen (zie 

ook hieronder bij 4.) (2021 e.v.)
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Draagvlak bij ondernemers: 
de BIZ-he�ng

De ondernemers in het centrum van Hoogeveen dragen allemaal bij via de BIZ-

he�ng aan een bruisend centrum. In 2019 is met een grote meerderheid van 

stemmen deze regeling weer voor 5 jaar verlengd tot 31 december 2024. De 

opbrengsten van de BIZ worden door BINNENSTAD HOOGEVEEN (voorheen 

Stichting Centrummanagement Hoogeveen) besteed voor de economische 

versterking van het centrum. Het mooie én unieke aan de BIZ van Hoogeveen 

is dat alle ondernemers/ bedrijven/ vastgoedeigenaren in het BIZ-gebied naar 

rato meebetalen en dat daardoor ook iedere ondernemer, ieder bedrijf en 

iedere vastgoedeigenaar meeprofiteert van de inspanningen van BINNENSTAD 

HOOGEVEEN. 

Door de afname van het aantal winkels en het verminderen van het aantal 

vierkante meters winkeloppervlakte worden de opbrengsten van de BIZ-he�ng 

lager. Daardoor zal er in de toekomst minder mogelijk zijn terwijl juist in de 

presentatie van de binnenstad meer nodig zal zijn. De binnenstad moet niet alleen 

aantrekkelijk zijn om te winkelen en te verblijven voor de Hoogevener maar ook 

voor de regio en de toeristen in Drenthe. 

De gezamenlijke ondernemers verwachten van de gemeente naast een 

financiële bijdrage vooral een proactieve houding als het gaat om ondersteuning 

bij het ‘vermarkten’ van de binnenstad, het organiseren van evenementen 

(vergunningverlening) en het aanboren van externe - landelijke en provinciale - 

subsidies. 

Door de transformatie van winkelruimte naar woningen zal er buiten 

winkelopeningstijden meer gezelligheid en drukte in het centrum komen. Maar 

er zullen ook gevolgen zijn voor de parkeerruimte. Wij hebben hier nadrukkelijk 

zorgen over: Het kan en mag niet zo zijn dat woningbouw ten koste gaat van 

publieke parkeerruimte. De huidige goede parkeermogelijkheden zijn een – ook 

door bezoekers veel genoemd en gewaardeerd - Unique-selling-point voor 

Hoogeveen en moeten als zodanig beschermd en opgewaardeerd worden – het 

aantrekkelijke begin van een gastvrij verblijf in het centrum!

Hoogeveen heeft een Unique selling point: uitstekende 
parkeergelegenheid dicht bij de winkels voor een 
aantrekkelijk tarief. Bezoekers waarderen dit.
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Alle ondernemers in Hoogeveen doen elk voor zich hun uiterste best om 

aantrekkelijk te zijn voor hun klanten, hun afnemers maar ook hun werknemers. 

Uit het koopstromenonderzoek blijkt ook dat klanten dit erg waarderen. Maar 

om een aantrekkelijke plaats te worden voor toeristen, passanten en bezoekers 

van net buiten de bekende regio, is meer nodig, een aantrekkelijkheid die het 

gehele centrum omvat en niet afzonderlijke winkels. Bezoekers zijn op zoek naar 

beleving, sfeer en betekenis – in wisselende volgorde. 

Als ondernemers zien we goede mogelijkheden voor betere verbinding tussen 

de verschillende elementen: cultuur, evenementen, winkelen, entertainment, 

recreatie en horeca. Hiervoor is er een heldere, overkoepelende en samenhangende 

boodschap: 

“Hoogeveen is kind- en familievriendelijk, biedt een 
hartelijke ontvangst, een goed verblijf met prima 
voorzieningen.” 

Om die samenhangende boodschap goed voor het 

voetlicht te krijgen bij een brede doelgroep is een 

stevige marketing nodig. BINNENSTAD HOOGEVEEN 

heeft hiervoor alvast een prachtige voorzet gedaan 

met de enthousiasmerende fi lm over Maya de Bij. Het 

thema Maya kan op allerlei manieren worden ingezet 

voor marketing en promotionele activiteiten. Voor een 

verdere uitwerking van het thema Maya, ook na 2021, 

vragen wij support van de gemeente. Deze support 

kan op vele manieren ingevuld worden en daarover 

willen wij dan ook graag meedenken en onze handen 

uit de mouwen steken. Een goede marketing rondom 

Maya de Bij heeft een positief e® ect op 

heel Hoogeveen. 

Belangrijk hierbij vinden wij ook dat wordt 

aangesloten bij de boodschap en campagnes 

van Marketing Drenthe die erop gericht zijn om Drenthe als 

sterk merk onder de aandacht te brengen. Juist op dit punt is 

gemeentelijke inspanning zeer wenselijk.

Marketing Hoogeveen

Om die samenhangende boodschap goed voor het 

voetlicht te krijgen bij een brede doelgroep is een 

stevige marketing nodig. BINNENSTAD HOOGEVEEN 

heeft hiervoor alvast een prachtige voorzet gedaan 

met de enthousiasmerende fi lm over Maya de Bij. Het 

thema Maya kan op allerlei manieren worden ingezet 

voor marketing en promotionele activiteiten. Voor een 

verdere uitwerking van het thema Maya, ook na 2021, 

vragen wij support van de gemeente. Deze support 

kan op vele manieren ingevuld worden en daarover 

willen wij dan ook graag meedenken en onze handen 

uit de mouwen steken. Een goede marketing rondom 

van Marketing Drenthe die erop gericht zijn om Drenthe als 

sterk merk onder de aandacht te brengen. Juist op dit punt is 
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Behalve een aantrekkelijke woonomgeving, is goed onderwijs van essentieel 

belang voor potentiële nieuwkomers. Immers, iedereen gunt zijn of haar kinderen 

een goede toekomst en die wordt mede bepaald door goed onderwijs. En 

goed onderwijs betreft niet alleen de kwaliteit van de leraren maar zeker ook de 

onderwijsomgeving, de fysieke gebouwen, de doorstroommogelijkheden, de 

stagemogelijkheden en het niveau. Goed onderwijs draagt bij aan de bestrijding 

van armoede, versterkt sociale structuren, stimuleert economische groei en zorgt 

ervoor dat er voldoende arbeidspotentieel beschikbaar blijft in de toekomst. Het is 

belangrijk om jonge mensen in Hoogeveen kansen te bieden en hen te behouden 

voor de arbeidsmarkt. 

Hoogeveen on stage is al jaren een aantrekkelijk beroepenfeest waarbij VMBO-

leerlingen van RSG Wolfsbos en Roelof van Echten College kennis maken met 

de arbeidsmarkt. En andersom: waar ondernemers toekomstige werknemers 

ontmoeten en inspireren. 

Hoogeveen is van oudsher een plaats waar gewerkt wordt met de handen, de 

noeste veenarbeiders, de boeren met hun koeien en daarna de arbeiders in 

de fabrieken. Maar in veel sectoren is een VMBO of Mbo-opleiding niet meer 

toereikend en ontstaat vraag naar HBO en soms zelfs WO. Goed voorbeeld 

Onderwijs en 
bedrijfsleven: 
de een kan zonder de 
ander niet bestaan
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hiervan is TVM-verzekeringen die dreigde met vertrek uit Hoogeveen omdat er 

onvoldoende hoogopgeleide medewerkers te vinden zouden zijn. Dit dreigement 

was in feite een wake-up call waarbij zowel de gemeente als de provincie in actie 

zijn gekomen en waaruit het plan voor een IT-Hub is gekomen. Deze IT-hub moet 

een dynamische, creatieve en inspirerende omgeving worden, waarin business, 

kennis, innovatie, talent en technologie samenkomen. De thema’s worden door 

het bedrijfsleven aangedragen. 

Daarnaast is kortgeleden de NNCZ begonnen met een Hbo-opleiding 

Verpleegkunde in Hoogeveen. Dat is een welkome primeur voor Hoogeveen die 

navolging verdient. 

Onze oproep aan de gemeente is: 

• Blijf investeren in goed basis- en voortgezet onderwijs.

•  Ondersteun actief de aansluiting van het beroepsonderwijs op het 

bedrijfsleven.

•  Blijf actief betrokken bij de IT-Hub en de Universiteit van het Noorden 

(samenwerking van RUG, Hanzehogeschool, NHL Stenden, Van Hall 

Larenstein, UMCG) en faciliteer de aansluiting van het Hoogeveens onderwijs 

en bedrijfsleven op deze ontwikkelingen. Heb hierbij ook aandacht voor met 

name de kleine bedrijven die het vaak ontbreekt aan capaciteit om actief te 

innoveren.

Al jaren wordt in Hoogeveen in het najaar een Open Bedrijven Dag (OBD) 

georganiseerd. Aanvankelijk een lokaal evenement dat al gauw navolging kreeg 

en inmiddels als Open Bedrijven Dag Drenthe in veel plaatsen succesvol is. Het 

succes van de OBD is dat belangstellenden laagdrempelig (gratis) een kijkje achter 

de schermen wordt gegund van vele uiteenlopende bedrijven. Op die manier 

ontstaat over en weer begrip. De vele bezoekers gaan met een lijstje te bezoeken 

bedrijven op pad en zijn zichtbaar trots op ‘onze’ bedrijven. Dit is erg belangrijk 

voor het draagvlak maar ook om bij belangstellenden interesse te kweken voor de 

arbeidsmogelijkheden. De Open Bedrijven Dag is in Hoogeveen uitgegroeid tot 

een van de grootste evenementen en dat mogen we koesteren!
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Voor alle gemeenten in Nederland ligt er een opgave voor de energietransitie. 

Vooral de opgave in de gebouwde omgeving, de overgang van aardgas naar een 

duurzame verwarming van alle gebouwen in Hoogeveen is een forse opgave. De 

gemeente werkt aan een Transitievisie Warmte Hoogeveen welke een eerste stap 

is op weg naar aardgasvrij. Bedrijfspanden vragen om een specifi eke aanpak die 

nader uitgewerkte moet worden. Het is belangrijk dat gemeente en ondernemers 

hierin samen optrekken, ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid. Lokale 

ondernemers hebben zowel over de opgave als uitvoering veel vragen. Wij roepen 

de gemeente op om te zorgen voor goede voorlichting aan de ondernemers, 

praktische ondersteuning bij de aanpak en advisering over beschikbare subsidies. 

In Hoogeveen is de stichting STiB ruim 25 jaar meer dan succesvol actief in het 

ondersteunen en begeleiden van startende ondernemers – hierbij ook starters die 

door de gemeente worden voorgedragen vanuit Sociaal Domein. Het principe 

Energietransitie 
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is “ondernemers helpen ondernemers”. De coaches en ambassadeurs van STiB 

doen dit onbezoldigd en vormen een belangrijk netwerkgroep waarin veel kennis 

door succesvolle ondernemers in en om Hoogeveen is bijeengebracht. Een klein 

en e�ciënt bedrijfsbureau verricht coördinerende en uitvoerende taken. 

Het is betreurenswaardig dat de gemeentelijke subsidie voor STiB wordt afgebouwd 

naar 0 en dat STiB dus op korte termijn zijn activiteiten daarom moet staken, juist in 

een tijd waarin het lokale ondernemerschap sterk onder druk staat, de uitdagingen 

met name in de Retail immens zijn en de e®ecten van de coronapandemie nog 

niet volledig zichtbaar zijn. Het schrappen van de subsidie lijkt een besparing 

op korte termijn maar leidt ertoe dat een succesvolle infrastructuur om zeep 

wordt geholpen. Dat is jammer want die komt in deze vorm nooit weer terug; 

de ervaringen van STiB en het netwerk dat daaruit voortkomt, draagt bij aan de 

saamhorigheid en gemeenschapszin waar Hoogeveen zo om bekend staat. 

Laagdrempelige coaching, zonder hoge kosten en met een aantoonbaar resultaat 

tegen een bescheiden investering door de gemeente. 

De ambassadeurs en coaches van STiB doen hun werk 
onbezoldigd en versterken de onderlinge band en 
gemeenschapszin in Hoogeveen. 

Het is voorstelbaar dat een deel van de werkzaamheden van STiB wordt 

ondergebracht bij IBDO (“Ik Ben Drents Ondernemer”) of dat andersom de 

werkwijze van STiB wordt ‘geadopteerd’ door IBDO. Hoe dan ook doen wij een 

dringend beroep op de Raad om het stopzetten van de subsidie aan STiB te 

heroverwegen en samen met een positieve mind op zoek te gaan naar een STiB 

2.0. 

Daarnaast roepen wij de gemeente op om meer zichtbaar te worden voor 

startende ondernemers. Geef advies over de vestigingsmogelijkheden, eventuele 

benodigde vergunningen, eventueel beschikbare subsidies enz. Maar onderzoek 

ook de mogelijkheden om starters te ondersteunen door bijv. gemeentelijke 

belastingen in de eerste twee jaar kwijt te schelden. 

Stimuleren 
ondernemerschap
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We zijn er in het Noorden trots op, althans dat zeggen we vaak, dat we bescheiden 

moeten zijn en niet te veel van je moet laten horen en zien. Doe maar gewoon 

dan doe je gek genoeg. Daar kijken wij van de gezamenlijke ondernemersclubs 

duidelijk anders tegen aan. Willen we bovenstaande ambities en punten gaan 

verwezenlijken en willen we Hoogeveen in een nieuwe stijgwind krijgen – de 

slogan waarmee begin jaren ‘60 het vliegveld werd gerealiseerd - dan moeten 

we onze schroom van ons af gooien en van ons laten horen en zien! We hebben 

enorm veel potentieel in huis in Hoogeveen maar veel voltrekt zich buiten het 

zicht. Dat is jammer en daar blijven kansen liggen. 

Marketing is hier het sleutelbegrip om Hoogeveen hernieuwd op de kaart te zetten 

als een stad waar het prima wonen, werken en vertoeven is en waar de doorsnee 

Hoogevener gewoon trots op mag zijn! Maar ook een stad die een aantrekkelijke 

vestigingsplaats is voor bedrijven en een strategische ligging waarmee opnieuw 

een functie als handelsknooppunt binnen bereik is. Marketing is wat ons betreft 

niet ‘reclame maken’ maar het ‘vermarkten’ van een sterk product, een merk 

waarbij de verpakking moet congrueren met de inhoud: wat je uitstraalt, moet 

je waarmaken! Alleen daarom al is marketing een gezamenlijke inspanning van 

provinciale en lokale overheid en ondernemers.

De ambities van Hoogeveen zijn ook voor de provincie Drenthe belangrijk. De vier 

grote plaatsen in Drenthe (HEMA-gemeenten) zijn belangrijk voor de economische 

bedrijvigheid en aantrekkingskracht van de provincie. Het is daarom dat wij met 

nadruk ook pleiten voor een actieve houding naar de provincie, constructief 

overleg en een sterke lobby voor het verkrijgen van subsidies om de doelstellingen 

te verwezenlijken. En ook in VNG-verband zal Hoogeveen van zich moeten laten 

horen, teneinde meer middelen te verkrijgen uit het Gemeentefonds. 

De blik vooruit
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Hierboven hebben wij in vogelvlucht onze ambities, onze toekomstvisie voor 

Hoogeveen beschreven. Stil blijven zitten is geen optie, energiek het voortouw 

nemen om nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden is noodzakelijk om te 

voorkomen dat Hoogeveen indut en een vergrijsde gemeente zonder perspectief 

wordt. Maak van Hoogeveen geen slaapstad! De kansen zijn er, de drive bij de 

ondernemers is er. Dergelijke ambities vragen ook een kwalitatief sterk openbaar 

bestuur.

We verkeren nu in een periode met een zgn. zakencollege, bestaande uit 

wethouders van buiten die op kwaliteit en kunde zijn geselecteerd zonder 

directe vertegenwoordiging vanuit de lokale politieke partijen. Voorjaar 2022 zijn 

er gemeenteraadsverkiezingen en wordt het “collegespel” vanuit de (nieuwe) 

fracties weer op de wagen gezet. We zijn dan amper 2 jaar onderweg met het 

huidige zakencollege dat met een stevige opdracht zonder al te veel fi nanciële 

middelen aan het werk is gegaan. Opdracht was en is om Hoogeveen fi nancieel 

en bestuurlijk weer in rustig vaarwater te brengen. Bestuurders weten dat deze 

periode te kort is en dus is het risico dat het abrupt eindigt en vervalt naar oude 

tijden signifi cant aanwezig. Dat zou spijtig zijn. 

Wij roepen de politieke partijen op om te investeren in het zoeken naar geschikte 

en capabele kandidaten voor de gemeenteraad: kandidaten die open-minded zijn, 

in staat zijn tot refl ectie en oog hebben voor resultaten op de lange termijn in 

plaats van goedkoop e® ectbejag op de korte termijn nastreven. Het zakencollege 

dat door de eerdergenoemde omstandigheden nu uitvoering geeft aan het 

gemeentelijk programma laat zien dat het hebben van een zekere afstand zo z’n 

voordelen heeft. Er is meer ruimte voor dualisme en coalitiegekonkel krijgt minder 

kans. Dat is een zegen en wij pleiten dan ook ervoor om het huidige zakelijke 

college tot eind 2024 te continueren.  Wij geven u dat graag in overweging.

Wat ons betreft is het: samen de schouders eronder om Hoogeveen sterker uit 

deze crises te krijgen!

En bedenk bij alles wat je doet of laat: Als je niets verandert, 
krijg je nooit meer dan je nu hebt!

Oproep aan 
de politieke partijen
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