Verslag van de ledenvergadering van de
ondernemersvereniging Business- en Sciencepark Wageningen

DA
Datum:

23 juni 2011, 12:00 uur

Locatie:

A & S Advocaten, Wageningen

Aanwezig: de bestuursleden: Jeff Gielen (voorzitter), Leo Zwinkels (penningmeester),
Jan Lasschuit (secretaris) en Piet-Hein van Spanje (lid) en nog 18 andere leden

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de leden, Paul Volleman (Gemeente Wageningen), Michiel
Uitdehaag (Wethouder D66, Wageningen) en Arie de Groot (WOC).
A&S
Piet-Hein van Spanje vertelt over A&S advocaten en het nieuwe pand. Per 21 februari 2011 is A&S
advocaten verhuisd naar een nieuw gebouw aan het Agro Business Park 3, vlak achter de vestiging van
Meteo Consult waar A&S 12 jaar gevestigd is geweest. Bij A&S werken momenteel 10 advocaten en 7
ondersteunende medewerkers op het gebied van agrarisch recht, ondernemingsrecht, onroerend goed,
personen- en familierecht en mediation.
WOC
Piet-Hein van Spanje is bestuurslid van het WOC (Wagenings Ondernemers Contact). Het WOC is opgericht
in 1993, heeft ruim 200 leden en heeft als voornaamste doel het bevorderen van onderling contact in de kring
van Wageningse ondernemers. In dit verlengde wil het W.O.C. een captains of life science diner organiseren
waar ook leden van het BSPW zullen aanschuiven.
De Bereikbare Vallei
Jan Lasschuit geeft een samenvatting van de enquête betreffende de knelpunten in het woon-werkverkeer
van/naar het BSPW, uitgevoerd door De Bereikbare Vallei. Deze enquête is door 276 medewerkers ingevuld.
Deze 30% levert een betrouwbaar beeld van het BSPW. Het parkeerprobleem, dat vooral bij de bedrijven
voorin het BSPW aanwezig is, wordt niet echt als een probleem gezien (71%). Het woon-werkverkeer is wel
problematisch. 60% van de medewerkers komt met de auto naar het werk, waarvan 80% rijdt tijdens de spits.
Zij staan bijna dagelijks in de file op de A12, Mansholtlaan (rotonde van de WUR) en bij diverse
verkeerslichten in Wageningen. Er is nauwelijks een alternatief voor de auto voor de lange afstand. Het
openbaar vervoer van/naar Wageningen wordt als slecht ervaren (cijfer 6,1). Voor korte afstanden tot 15
kilometer zijn er wel alternatieven, zoals de fiets, e-fiets of e-scooter. De fiets scoort qua bereikbaarheid goed
(cijfer 7,8). In de week van 29 augustus tot 4 september 2011 zijn er een 5 tal e-fietsen en e-scooters op het
BSPW beschikbaar (actie van De Bereikbare Vallei). Deze kunnen dan worden uitgeprobeerd (bijvoorbeeld in
de middagpauze). Meer informatie volgt per e-mail in de maand augustus.

Michiel Uitdehaag wil graag in discussie met het BSPW over de bereikbaarheid van Wageningen en de
plannen van de Gemeente hierover toelichten (o.a. inzage in getallen). Dit zou gecombineerd kunnen worden
met het WOC.

Algemene ledenvergadering (ALV)
Verslag ALV 22 juni 2010
Het verslag van de ALV van vorig jaar wordt goedgekeurd.
Jaarverslag 2010
De voorzitter (Jeff Gielen) licht toe wat wij in 2010 zoal hebben gedaan. Er zijn o.a. drie lunchbijeenkomsten
geweest in 2010 en er was regulier contact met de Gemeente en De Bereikbare Vallei. Daarnaast zijn er
diverse bestuursbijeenkomsten geweest en heeft er een wisseling in het bestuur plaats gevonden.
Jaarrekening 2010
Leo Zwinkels (penningmeester) licht de jaarrekening van 2010 toe. Alle 35 leden (ook de 3 wanbetalers)
hebben inmiddels de contributie van 2010 betaald. De vrijgevallen reservering kan worden herbesteed.
Begroting 2011 en voorgenomen activiteiten
Leo Zwinkels (penningmeester) licht de begroting van 2011 toe. De tijdelijke verhoging van de contributie,
met ingang van 2010, wordt voortgezet om het eigen vermogen verder op peil te brengen.
Het bestuur stelt voor om de volgende activiteiten in gang te zetten:
- het onderzoeken van de aanleg van een brug over het Nieuwe Kanaal
- het ontwikkelen van een restauratieve faciliteit in samenwerking met het Bouwfonds en de Gemeente
- de verbetering van het beheer van de openbare ruimte op het BSPW. Begin juni 2011 is hierover al
een gesprek geweest met de Gemeente.
Verslag kascommissie
De kascommissie is zelf niet aanwezig, maar gaat akkoord met de gevoerde administratie. Beide leden (Coen
de Cleulenaere en Frits Panjer) worden herbenoemd voor het jaar 2011.
Goedkeuring jaarverslag 2010 en jaarrekening 2010 en decharge bestuur
Het jaarverslag van 2010 en de jaarrekening 2010 wordt door de leden goedgekeurd. Op verzoek van de
voorzitter wordt het bestuur door de ALV gedechargeerd voor het gevoerde beleid en taken.
Rondvraag
De Gemeente zal de volgende vergadering de getallen achter de plannen omtrent de bereikbaarheid van
Wageningen presenteren. Dit zal waarschijnlijk in combinatie met het WOC gebeuren.

Wageningen, 27 juni 2011,
Jan Lasschuit

