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WEST stimuleert bedrijven in ons gebied om te participeren in (de initiatie van) nieuwe plannen en samenwerkingen. Als belangenbehartiger van ‘onze’ ondernemers gaan we in 
gesprek met de gemeente over, en consulteert de gemeente ons bij, beleidsvorming en aanpassingen in het openbaar gebied. 
 
WEST werkt op de bedrijventerreinen Corpus den Hoorn, Kranenburg, Martini Trade Park, Westpoort, Peizerweg, Hoendiep, Friese Straatweg, Zernike Campus en Healthy Ageing 
Campus. Daarnaast zijn winkeliersverenigingen Helpman, Overwinningsplein, Hoogkerk, Woonboulevard Groningen, Vinkhuizen, Paddepoel, Selwerd en Reitdiephaven 
aangesloten. 

Verslag Algemene Ledenvergadering WEST 
d.d. 25 maart 2021 (digitaal) 
 
 

1. Opening 
Voorzitter Klaas Holtman opent de vergadering en heet de online aanwezigen van harte 
welkom. I.v.m. de Corona uitbraak is deze algemene ledenvergadering in een andere setting 
dan gewend. Evenals de Algemene ledenvergadering vorig jaar, is het bestuur ook deze 
keer genoodzaakt om online een toelichting te geven en een aantal formele zaken zoals de 
jaarrekening, begroting en het overzicht van het Ondernemersfonds Groningen voor te 
leggen aan de ledenvergadering. 

 
2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen 

 
3. Notulen ALV 11 juni 2020 
De notulen van de ALV van 11 juni 2020 worden vastgesteld 
 
4. Alleen ga je sneller, samen kom je verder, jaarverslag 2020 
Met de titel van het jaarverslag wil WEST aangeven dat de vereniging een samenspel is van 
ondernemers, bestuurders en andere stakeholders waarin ook vaak wordt opgetrokken 
met de andere bedrijvenverenigingen in Groningen. Naar aanleiding van het 12,5 jarig 
bestaan in 2020 is het adviesbureau Buenaparte in de arm genomen om te kijken naar de 
identiteit van de vereniging. De identiteit wordt bepaald aan de hand van de vijf zintuigen 
die WEST vertaald naar acties om ondernemers verder te helpen. 
 
Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan onderhoud op de bedrijventerreinen. Met 
Nederland Schoon is een project gestart op en rond het Hoendiep om de afvalproblematiek 
aan te pakken. 
 
Op het gebied van veiligheid wordt samengewerkt met BBOG en de collectieve surveillance 
van CRUON. Het afgelopen jaar bleek dit zeer waardevol in het kader van de avondklok. Als 
resultaat van deze inspanningen is ook waar te nemen dat de criminaliteitscijfers op en 
rond de bedrijventerreinen terug lopen. Ook is er aandacht voor de digitale veiligheid. Een 
pilot met 25 bedrijven om cyberkwetsbaarheid te verminderen is inmiddels van start 
gegaan.  
 
 



 

Door de ombouw van de Ring staat er de komende tijd op het gebied van bereikbaarheid 
nog het e.e.a. t gebeuren, met name door werkzaamheden rond het Vrijheidsplein en 
Julianaplein. Ook de spoorzone gaat op de schop i.v.m. het verleggen van de ingang van het 
CS van Noord naar Zuid. De gemeente Groningen stelt minder parkeerplaatsen 
beschikbaar waardoor vanaf dit najaar het betaald parkeren in Groningen zal toenemen. 
WEST is steeds met gemeente, uitvoerende partijen en betrokken ondernemers in gesprek 
om te kijken hoe de bereikbaarheid gewaarborgd kan blijven. Hierbij wordt samengewerkt 
met Groningen Bereikbaar en Groningen Gastvrij. 
 
Om de stap naar duurzaamheid eenvoudiger te maken is er voor bedrijven de CO2 tool 
ontwikkeld. Bedrijven kunnen hiermee aan het werk en krijgen inzicht in 
vervoersoplossingen, circulaire economie en slim omgaan met energie. Groningen Werkt 
Slim organiseert bovendien voor ondernemers diverse seminars en workshops. 
 
Vanuit WEST worden diverse initiatieven ondersteund op het gebied van digitalisering. Het 
Digital Business Center is opgericht en er wordt samengewerkt met Cybersecurity Noord-
Nederland. Ook worden initiatieven vanuit het onderwijs ondersteund om de opleidingen te 
matchen met het bedrijfsleven. 
 
Op het gebied van cultuur ondersteunt WEST diverse projecten. Te denken valt aan de 
Stichting Volksvermaken Groningen ter gelegenheid van het 350 jaar Gronings Verzet, 
Eurosonic en de tentoonstelling van de Rolling Stones in het Groninger Museum 
 
WEST is partner namens de bedrijven op de Campus Groningen. Er wordt veel geïnvesteerd 
momenteel. Vele gebouwen bijgebouwd en/ of aangepast. Ook de Zernikelaan heeft een 
upgrade gehad en er wordt nog gewerkt aan de plaatsing van een landmark aan de 
noordentree van de Zernike Campus. 
 
5. Jaarrekening 2020 
Jeroen Dorreboom, penningmeester licht de jaarrekening 2020 toe. De vereniging heeft 
voldoende liquiditeit. Er zijn reserveringen opgenomen voor het onderhoud van 
Kranenburgpark tot en met 2024 en de viering van het Lustrum van WEST in 2025. De 
schuld ad EUR 30.000 die zijn opgenomen betreft een fondsproject Campus Groningen 
waarvoor de factuur pas in 2021 is ontvangen. Over 2020 is een klein negatief resultaat te 
zien door een lichte stijging in de kosten voor de website, communicatie & secretariaat. 
 
De kascommissie bestaat, evenals vorig jaar,  uit Rick de Boer en Petra Koonstra. Petra 
Koonstra heeft de boekhouding en stukken ingezien en heeft deze akkoord verklaard. Aan 
het bestuur wordt decharge verleend.  



 

 
6. Begroting 2021 
De begroting over 2021 is in de ALV van november 2020 aan de orde geweest. Hier zijn 
geen vragen of opmerkingen meer over gemeld. De verwachting is dat de ledenbijdrage iets 
toe zal nemen. Overigens heeft WEST zich ruimhartig opgesteld ten aanzien van de 
contributieverplichting voor leden die door de Coronamaatregelen moeite hebben om aan 
hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen. De begroting wordt hiermede vastgesteld.  

 
7. Bestuurssamenstelling 
Bestuursleden Klaas Holtman, Joop Kruit en Harry Watermulder hebben aangegeven zich 
herkiesbaar te stellen. Er zijn geen tegenkandidaten, de vergadering gaat akkoord met de 
herbenoeming van deze 3 bestuursleden. 
 
Door het overlijden van bestuurslid Flip Roordink is het afgelopen jaar een vacature 
ontstaan. Flip had het deelgebied Martini Trade park in zijn portefeuille. Door de verhuizing 
van PlasBossinade Advocaten en Notarissen, neemt bestuurslid Stefan Mak deze 
portefeuille voor zijn rekening. Het gebied Corpus den Hoorn blijft dan nog 
vertegenwoordigd door Jeroen Dorreboom. Bestuurslid Rob van Duuren is niet meer 
werkzaam op de Zernike Campus, waardoor daar een vacature is ontstaan. Het bestuur 
heeft Annelies Wolters van Lode Holding bereid gevonden als lid van het bestuur van WEST 
de belangen voor de Zernike Campus op zich te nemen. Tijdens de volgende Algemene 
Ledenvergadering zal het bestuur Annelies en haar benoeming voorstellen.  

 
8. Ondernemersfonds Groningen 
Eind december 2019 stond er nog EUR 158.000 aan fondsgeld te besteden. Over 2021 
kwam daar EUR 620.000 (vanuit bijdrage OZB) bij. Eind december 2020 was er nog EUR 
135.000 te besteden. Voor 2021 zal het te besteden bedrag op ruim EUR 770.000 komen. 
In het jaarverslag 2020 is een opsomming gegeven van de realisatie van de diverse 
projecten met het voorstel voor de reservering voor 2021. Voorzitter Klaas Holtman roept 
om ook nieuwe projecten aan te dragen. De fondsverantwoording en reserveringen 2020/ 
2021 worden vastgesteld.  
 
9. Rondvraag en sluiting 
Klaas sluit de vergadering. Aansluitend volgt een vraaggesprek met Anreas Blühm, directeur 
van het Groninger Museum. Hij vertelt over de tentoonstelling ‘Unzipped’ van de Rolling 
Stones in het Groninger Museum en over impact van de coronaperiode op de 
ontwikkelingen van het Groninger Museum.  

 
 
 


