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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

RVO.nl werkt al jaren samen met 
partijen aan het verzamelen van 
data rondom energiegebruik in 
de gebouwde omgeving, indus-
trie en transportwereld. U kunt 
daar nu ook aan bijdragen door 
onze enquête in te vullen.

De database stemt RVO.nl af op 
de behoeften van de doelgroep. 
Adviseurs, installateurs en ge-
meenten betrokken bij energie-
besparende maatregelen in de 
wijk roepen we met name op de 
vragenlijst in te vullen. Eind 2019 
willen we de eenvoudige databa-
se van betrouwbare en objectieve 
bron van gegevens over energie-
gebruik klaar hebben.

Betrouwbare data
Met het Klimaatakkoord wil het 
kabinet klimaatverandering te-
gengaan. De bouw-, installatie- 
en transportbranche en indus-
trie gaan hun energieverbruik in 
kaart brengen, duurzame bron-
nen verkennen en haalbaarheids-

onderzoeken uitvoeren. Daarvoor 
hebben we gevalideerde, be-
trouwbare data nodig.

Uniforme basis
Momenteel is er veel kennis be-
schikbaar, maar die is nog versnip-
perd en niet eenduidig. RVO.nl 
gaat die kennis bundelen en daar-
mee voorzien in een robuuste in-
formatievoorziening. Het doel is 
dat de kentallen een uniforme 
basis zijn voor vele initiatieven 
rond de energietransitie.

Bedrijven en adviesbureaus, maar 
ook gemeenten, kunnen putten 
uit deze database. Bijvoorbeeld 
om in de Regionale Energiestra-
tegie een goede ruimtelijke afwe-
ging te maken bij de keuze voor 
windmolens of zonnepanelen. De 
kwaliteit van de gegevens wordt 
gewaarborgd door een Stuur-
groep. Hierin zijn onder andere 
PBL, VNG, Bouwend Nederland, 
TNO, NVDE en TechniekNL verte-
genwoordigd.

Vul de enquête in
ISSO wil de database zo goed mo-
gelijk afstemmen op de behoef-
ten van doelgroep. Daarvoor heb-
ben we input nodig. De kennis van 
iedereen die te maken heeft met 
de energietransitie of zich bezig-
houdt met energiemaatregelen, 
is welkom. Ben je adviseur, instal-
lateur of houd je je professioneel 
bezig met energiebesparende 
maatregelen? Vul dan de enquete 
in op https://bit.ly/2vuJ7DW. 

Het jaar 2018 was een bijzonder goed jaar 
voor de Nederlandse wijnbouw. Dit kunnen 
we zien aan de commerciële wijnproductie 
die de producenten in Nederland bij ons 
opgeven. De Nederlandse wijnproductie in 
2018 was 9.500 hectoliter, ruim boven de 
productie van 8.400 hectoliter in het top-
jaar 2016. Volgens de Vereniging Neder-
landse Wijn Producenten (VNWP) is deze 
hoge wijnproductie te danken aan de vele 
droge en warme dagen van de afgelopen 
zomer en uitbreiding van het areaal.

Veel droge en warme dagen
De opbrengst van de wijnproductie per 
hectare was in 2018 iets hoger dan in 2016, 
namelijk 35,88 hectoliter tegenover 34,96 
hectoliter in 2016. Het resultaat in 2018 was 
100 liter wijn per hectare meer dan in 2016. 
De droge en warme zomer van 2018 zorgde 
voor een vroege bloei en oogst van gezonde 
druiven, met een goed suikergehalte. Als de 
wijnproducenten dan geduld hebben met 
de rijping en de smaak goed laten ontwik-
kelen, kan dat volgens VNWP voor een pro-

ductie van mooie, volle 
wijnen zorgen.

Wijnproductie in cijfers
Nederland heeft 139 commerciële wijn-
gaarden, met in totaal ongeveer 260 hec-
tare wijnbouw. Dat is 25 hectare meer dan 
het jaar ervoor. Hierdoor is de wijnproduc-
tie ook gestegen. 30% van de Nederlandse 
wijnproductie in 2018 was rode- of roséwijn 
en 70% was witte wijn. Dit zijn ongeveer 
1.250.000 fl essen, met vooral stille wijn en 
daarnaast parelwijn, mousserende wijn en 
een enkele likeurwijn.

Meer Nederlandse wijnen met een BOB
Van de Nederlandse wijnproductie in 2018 
is 1.067 hectoliter wijn met een Bescherm-
de Oorsprongsbenaming (BOB) en 6.343 
hectoliter wijn met een Beschermde Geo-
grafi sche Aanduiding (BGA). Dit jaar zijn 
er voor het eerst 4 Nederlandse wijnen met 
een BOB. Dit zijn BOB Maasvallei Limburg, 
BOB Mergelland en BOB Vijlen in Limburg 
en BOB Oolde in Gelderland.

DRAAG OOK BIJ AAN UNIFORME DATABASE 
OVER ENERGIEGEBRUIK

NEDERLANDSE WIJNPRODUCTIE 
2018 BOVEN VERWACHTING
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Van idee tot 
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VOG AGENDA
9 mei 2019 13:00-14:00 
 VOG Bestuursvergadering bij Raeda Coaching
 Bliek 15, Raamsdonksveer

23 mei 2019 13:00-14:00 
 VOG Bestuursvergadering bij Raeda Coaching
 Bliek 15, Raamsdonksveer

Bekijk het volledige overzicht op 
https://vogweb.nl/over-vog/agenda/
Op deze pagina kan je je ook aanmelden.

ADVERTEREN 
VANAF 50 EURO 
PER MAAND? 

DAT KAN OP DE
VOG INFORMATIE-
ZUILEN!

RESERVEER NU 
OP VOGWEB.NL



Staatssecretaris Mona Keijzer 
(Economische Zaken en Klimaat) 
wil de wettelijke termijn waarop 
grote bedrijven de rekeningen 
van hun mkb-leveranciers moe-
ten betalen, verlagen naar dertig 
dagen. Grote bedrijven kunnen, 
als gevolg van een initiatiefwet 
vanuit de Tweede Kamer, sinds 
2017 een maximale termijn van 
zestig dagen hanteren voor hun 
mkb-leveranciers. De overheid 
zelf moet al wel binnen dertig 

dagen betalen.

Volgens cijfers van financieel 
dienstverlener Graydon zijn de 
betalingstermijnen van grote 
naar kleine bedrijven in 2018 op-
gelopen tot een gemiddelde van 
41,5 dagen. In de tien jaar ervoor 
was de termijn juist aan het dalen 
naar 36,5 dagen.

Staatssecretaris Mona Keijzer 
(EZK) maakte haar voornemen 
kenbaar in de Tweede Kamer 
tijdens het Algemeen Over-
leg Ondernemen & Bedrijfs-
financiering: “Ik ben het met 
MKB-ondernemers eens als ze 
vinden dat ze sneller hun geld 
moeten krijgen voor gelever-
de producten en diensten. Als 
blijkt dat grote bedrijven de 
huidige maximale termijn van 
zestig dagen in toenemende 
mate als norm hanteren, pas ik 
de wettelijke betalingstermijn 
aan naar dertig dagen.”

Huidige betalingstermijn uitvloei-
sel aangenomen initiatiefwet 
Tweede Kamer
Grote bedrijven kunnen, als ge-
volg van een initiatiefwet van-
uit de Tweede Kamer, sinds 2017 
geen betaaltermijnen langer dan 

60 dagen, zoals 90 en 120 dagen, 
meer hanteren met hun mkb-le-
veranciers. Wel bleef het mogelijk 
betaaltermijnen tot uiterlijk 60 
dagen af te spreken. Het ministe-
rie van Economische Zaken en Kli-
maat was destijds geen voorstan-
der van de wet en waarschuwde 
dat een zestig-dagennorm ertoe 
zou leiden dat bedrijven naar die 
termijn toe zouden gaan kruipen 
om later te kunnen betalen.

Een evaluatie van de uitvoering 
van de Wet betalingstermijnen 
grote bedrijven stond al gepland 
voor komende zomer. Als ook 
daaruit blijkt dat grote bedrijven 
de maximale termijn van zestig 
dagen als norm hanteren, past de 
staatssecretaris de betalingster-
mijn door een wetswijziging aan 
naar dertig dagen. 

STAATSSECRETARIS KEIJZER:
BETALINGSTERMIJN MKB VERLAGEN  
NAAR 30 DAGEN
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Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen
14-04-2019 Prins Bernhardstraat 13, 4941 GH 
Raamsdonksveer
Detailhandel + horecavergunning met terras 
(activiteit Bouw + RO)

15-04-2019 Brederolaan 24, 4942 DC Raams-
donksveer
Wijzigen gevels garage (activiteit Bouw)

16-04-2019 Buitenvest 38, 4931 CH Geertrui-
denberg
Bouwen houten schuur, schutting en overkap-
ping (activiteit Bouw)

De bedoeling van de publicatie van de ontvan-
gen aanvragen/meldingen is u te attenderen 
op activiteiten in uw omgeving. In dit stadium 
kunt u nog geen bezwaren indienen.

Sloopmeldingen
11-04-2019 Marijkestraat 10, 4941 JK Raams-
donksveer
Verwijderen asbesthoudend materiaal (activi-
teit Sloop)

15-04-2019 Burg. Krijgsmangeerde 10, 4942 AW 
Raamsdonksveer

Verwijderen asbesthoudend materiaal (activi-
teit Sloop)

Op deze sloopmeldingen is procedure 3 van 
toepassing. Voor meer informatie kunt u een 
afspraak maken bij de Gemeentewinkel.

Intrekking vergunning (reguliere procedure)
10-04-2019 Kuiperspolderke 55, 4944 BZ 
Raamsdonk
Plaatsen dakkapel voorzijde (activiteit Bouw)

Op deze ingetrokken vergunning is procedure 
3 van toepassing.

Evenementenvergunning
Er zijn vergunningen verleend voor:
Avondvierdaagse Raamsdonksveer, 20 t/m 23 
mei 2019
Tijd: van 18.00 uur tot 21.30 uur
Organisatie: Stichting Avondvierdaagse Raams-
donksveer
Locatie: diverse routes door gemeente

Deze vergunning is verzonden op 20 maart 
2019. Procedure 3 is van toepassing.

Cajun-en Zydecofestival van 24 mei tot en met 
26 mei 2019

Tijd: vrijdag 24 mei van 18.00 uur tot 24.00 uur, 
zaterdag 25 mei van 13.00 uur tot zondag 26 
mei 01.00 uur, zondag 26 mei van 13.00 uur tot
22.00 uur.
Organisatie: Stichting River Zydeco
Locatie: parkeerterrein tussen het Koningspark 
en restaurant De Triangel, op de hoek bij de ro-
tonde Beethovenlaan/Wilhelminalaan en Oos-
terhoutseweg

Deze vergunning is verzonden op 15 april 2019. 
Procedure 3 is van toepassing.

Bekendmaking Miss Oktoberfest 2019 op 10 
juni 2019
Tijd: van 14.00 uur tot 19.00 uur
Organisatie: Oktoberfest Dongemond
Locatie: Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 48 
en buiten op de parkeerplaats achter dit pand

Deze vergunning is verzonden op 17 april 2019. 
Procedure 3 is van toepassing.

Exploitatievergunning
Al op 26 maart 2019 is er een exploitatiever-
gunning (artikel 2:28 APV) verleend voor de 
horeca-inrichting Grote Kerkstraat 94 in Raams-
donksveer (Cafetaria Het Sandoel). 
Procedure 1 en 3 zijn van toepassing. Let op: de 
periode is al op 26 maart 2019 ingegaan.

Verleende drank- en horecavergunning
Er is een drank- en horecavergunning (artikel 
3 Drank- en horecawet) verleend voor de ho-
reca-inrichting Grote Kerkstraat 94 in Raams-
donksveer (Cafetaria Het Sandoel). 
Procedure 1 en 3 zijn van toepassing.

Procedures
1. Ter inzage en informatie
U kunt de stukken of ontwerpbesluiten inzien 

in de Gemeentewinkel. De termijn begint op de 
eerstvolgende donderdag na publicatie, en ein-
digt na zes weken (behalve als anders vermeld) 
op woensdag. 

2. Indienen zienswijze
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze 
schriftelijk naar voren brengen bij het college 
van B&W. U kunt uw zienswijze ook mondeling 
toelichten.

3. Bezwaarschrift
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
een bezwaarschrift indienen bij het college van 
B&W, burgemeester of raad, tegen een door 
hem genomen besluit. Zie onder punt 5.

4. Beroepschrift
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
een beroepschrift indienen tegen een besluit. 
Het beroepschrift kunt u indienen bij de recht-
bank. U kunt ook het beroepschrift digitaal 
indienen via http://loket.rechtspraak.nl/ be-
stuursrecht. U bent daarvoor griffierecht ver-
schuldigd. Zie onder punt 5.

5. Termijn en vereisten
U kunt binnen zes weken een bezwaar- of be-
roepschrift indienen. De termijn begint op de 
dag na die van bekendmaking. Dat is niet altijd 
de dag van publicatie op de gemeentepagina. 
Bij vergunningen bijvoorbeeld is dat de dag na 
de verzenddatum van het besluit aan de aan-
vrager. Het bezwaar- of beroepschrift moet 
bevatten: de handtekening, naam en adres, 
datum, een omschrijving van het bestreden 
besluit en de motivering van het bezwaar of 
beroep. Meer informatie kunt u lezen op de 
website www.geertruidenberg.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening

Een bezwaar- of beroepschrift houdt de wer-
king van een besluit niet tegen. U kunt tege-
lijk een voorlopige voorziening vragen aan 
de Voorzieningenrechter van de rechtbank 
(bijvoorbeeld schorsing van een besluit). Voeg 
daarbij een kopie van uw bezwaar- of beroep-
schrift. Ook dit kunt u digitaal aanvragen via 
http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. U 
bent griffierecht verschuldigd. Adres van de 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant: postbus 
90110, 4800 RA Breda (telefoon 088- 3611553).

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN  
GEMEENTE GEERTRUIDENBERG
van week -17- 
De VOG publiceert hier de officiële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.


