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Nieuwsbrief voor ondernemers
Beste ondernemer,
U leest nu de eerste editie van de nieuwsbrief speciaal voor ondernemers uit de gemeenten
Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Hierin vindt u informatie vanuit onze gemeenten die
voor u van belang kan zijn. De nieuwsbrief zal vanaf nu periodiek verschijnen.
Heeft u vragen of suggesties over deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met
de accountmanager voor uw gemeente: Stede Broec, Enkhuizen of Drechterland. Uiteraard
staan zij ook bij andere vragen voor u klaar.
Veel leesplezier!

Een woordje van... de wethouder EZ

Nico Slagter
- gemeente Stede Broec
''Al enkele jaren heb ik
Economische Zaken (EZ) in
mijn portefeuille als wethouder
van Stede Broec. Elke
ondernemer, groot of klein,
draagt bij aan onze lokale
economie. Graag blijf ik daar
met u over in gesprek.''

Win Bijman
- gemeente Enkhuizen
''Sinds een paar maanden ben
ik nieuw in de gemeente
Enkhuizen, maar ik ben niet
onbekend met het
ondernemerschap. Graag ga
ik met u in gesprek hoe wij
gezamenlijk onze expertise
kunnen inzetten.''

Fione de Vos-Janssen
- gemeente Drechterland
''De gemeente Drechterland
kent een grote
verscheidenheid aan
ondernemers. Doen wat je
zegt en zeggen wat je doet
vind ik belangrijk. Hopelijk
draagt deze nieuwsbrief daar
een stukje aan bij.''

Samen onderweg naar een duurzame toekomst
Kent u het duurzame platform van de SED-gemeenten
al? Op de website Samen en duurzaam komt allerlei
informatie over duurzaamheid samen. Denk aan
duurzame voorbeelden en initiatieven, nieuwtjes en
weetjes. Maar ook voor alle informatie over subsidies
en/of leningen voor duurzame initiatieven.
Wist u dat...
...u voor vragen over duurzaamheid ook terecht kunt bij
het Duurzaam Ondernemersloket. Het Duurzaam
Ondernemersloket ondersteunt, adviseert én ontzorgt Westfriese ondernemers op weg naar een
energieneutrale toekomst.

In gesprek over het klimaat
Alle zevenWestfriese gemeenteraden hebben afgelopen jaar beleid vastgesteld om in 2050
klimaatadaptief te zijn. De ambitie is om mee te groeien met de klimaatverandering en de
ruimtelijke omgeving hieraan aan te passen.
Klimaatsverandering en het bedrijfsleven
Ook het bedrijfsleven heeft steeds vaker last van overlast door klimaatverandering. In de door
ons uitgevoerde klimaatstresstest komt naar voren dat vooral op bedrijventerreinen veel risico's
zijn. Bijvoorbeeld een slechte toegang door wateroverlast, of een onprettige werkomgeving
tijdens warme zomerdagen.
Met elkaar in gesprek
We zijn benieuwd naar uw meningen en uw ervaringen op dit onderwerp. Zo kunnen we in de
toekomst concreet aan de gang met de klimaatadaptatieopgaven van bedrijven.
Meer lezen?
U kunt de online rapportage hier raadplegen.

Ondermijning pakken we samen aan
Ondermijning betekent dat de onderwereld en de bovenwereld vermengen. Denk aan
activiteiten op vreemde tijdstippen, een sterke chemische geur bij bepaalde panden of
dumpingen van drugsafval. Signalen dat er sprake kan zijn van ondermijnende criminaliteit op
bijvoorbeeld bedrijventerreinen, maar ook in landelijk gebied.
Meld signalen van ondermijning
Meldingen en tips door ondernemers zijn onmisbaar in de aanpak van ondermijnende
criminaliteit. Uwmeldingen en tips kunnen het ontbrekende puzzelstukje vormen waarmee we
als gemeente verder komen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Als gemeente
hechten wij waarde aan wat ondernemers zien en constateren, daarom vragen wij u om bij
onraad een melding te doen, ook als u twijfelt of het nut heeft.
Melden kan op de volgende manieren:

Stuur een mail naar ondermijning@sed-wf.nl;
Neem contact op met de politie via 0900-8844 of het meldformulier;
Bel anoniem via de 'Misdaad Anoniem-lijn' via 0800-7000.

Oproep: Jubilea gezocht!
Bestaat uw onderneming bijvoorbeeld 25
of 50 jaar? Of wilt u een andere
ondernemer in het zonnetje zetten?
Laat het ons weten per e-mail. En wie
weet ziet u uw aanmelding terug in de
volgende nieuwsbrief!

De omgevingswet en ondernemers
De invoering van de Omgevingswet is door de Minister uitgesteld tot 1 juli 2023. Dit gebeurt
vooral omdat landelijk gezien het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) nog fors wat losse
eindjes laat zien en er nog meer getest moet worden. Bij de gemeenten Stede Broec,
Enkhuizen en Drechterland zijn we zo goed als klaar voor deze wet en krijgen we met dit laatste
uitstel de mogelijkheid om fine-te-tunen en te oefenen met het nieuwe stelsel.
Omgevingswet in het kort
Als de Omgevingswet in werking treedt, veranderen de regels voor de fysieke omgeving. De
Omgevingswet bundelt en moderniseert een groot aantal wetten voor de leefomgeving. Bij de
fysieke leefomgeving moet u denken aan bouwen, wonen, infrastructuur, milieu, natuur, water
en erfgoed. Er komt meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Bij een nieuw plan gaat
het vooral om de vraag: ‘Draagt het bij aan een goede leefomgeving?’ in plaats van: ‘Mag het
wel?’. Daarnaast stimuleert de Omgevingswet participatie door inwoners, ondernemers en
organisaties.
Overgangssituatie
In de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland gaan we in 2023 aan de slag met
onze omgevingsvisie en de eerste omgevingsdeelplannen. Omdat het opstellen van een
omgevingsvisie tijd kost en de laatste digitale losse eindjes moeten worden vastgezet is een
overgangssituatie noodzakelijk. Dat betekent dat vanaf inwerkingtreding van de Omgevingswet
de huidige bestemmingsplannen gewoon blijven gelden totdat de gemeente een
Omgevingsvisie en -plan heeft vastgesteld. Aanvragen voor een omgevingsvergunning vallen
vanaf 1 januari 2023 onder de nieuwe wetgeving. Ookmeer complexe aanvragen en aanvragen
voor een wijziging bestemmingsplan die na 1 oktober van dit jaar zijn ingediend behandelen we
volgens de nieuwe wetgeving.
Meer informatie vindt u op: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Loket voor starters
Kent u iemand die woonachtig is in de regio
Westfriesland en nadenkt over het starten van
een onderneming? Het Startersloket helpt
iedereen graag op weg. De ondersteuning van
het Startersloket is kosteloos voor inwoners van
de gemeente Hoorn, Medemblik, Opmeer,
Koggenland, Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.
Ook organiseert het Startersloket regelmatig webinars. De eerstvolgende webinar ''Juridische
zaken voor (startende) ondernemers'' vindt plaats op maandagavond 31 oktober 2022.
Aanmelden kan via de website van het Startersloket.

Kom binnen bij bedrijven dagen
Van 20 t/m 25 maart 2023 kunnen inwoners, bedrijven en
onderwijs elkaar weer ontmoeten tijdens de Kom Binnen Bij
Bedrijven Dagen. Tijdens de editie 2022 openden 144 bedrijven
in heel Noord-Holland Noord hun deuren.
Ook meedoen?
U kunt zich nu registreren. Een bedrijf bepaalt zelf welke dag of
dagen bezoekers welkom zijn. Dat kan een uurtje zijn, maar ook
een vrije inloop gedurende de hele week. Vanaf 1 februari 2023
schrijven bezoekers zich via dezelfde site in voor een bezoek
aan een of meerdere bedrijven. Voor meer informatie en
aanmelden kijk op: www.kbbbd.nl.

Nieuwsbrief delen? Graag!
Bent u enthousiast over onze nieuwsbrief? Dan vragen wij u om deze nieuwsbrief ook met
andere ondernemers in uw netwerk te delen. Zo kunnen wij een nog grotere groep bereiken en
informeren. Mocht u deze nieuwsbrief doorgestuurd hebben ontvangen, kunt u zich aanmelden
voor de volgende nieuwsbrieven via de knop hieronder.
Let op: na aanmelding ontvangt u eerst een bevestigingsmail, pas na bevestiging is de
inschrijving afgerond.

Aanmelden nieuwsbrief
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