
ONDERNEMER 

Mark Bech en Herre Stegenga
Welke gemeente is de MKB-vriendelijkste van Nederland? Met deze tweejaarlijkse 
verkiezing vraagt MKB-Nederland aandacht voor een sterk lokaal ondernemers-

klimaat. Gemeenten worden gestimuleerd hun dienstverlening aan ondernemers 
te blijven ontwikkelen, met nieuw en ondersteunend beleid. Dat is natuurlijk 

extra belangrijk in tijden van crisis. Hoe doet Steenwijkerland het? En wat vinden 
ondernemers er zelf van? U leest het wekelijks op deze plek.

De situatie
‘Grondlegger Herre Stegenga begon hier in 
2002 voor zichzelf, met Stegenga Kunststof 
Recycling. Een enthousiaste, harde werker met 
veel kennis van techniek, maar de milieuwet-
geving liep hem over de schoenen. Klachten 
stapelden zich op: oneigenlijk gebruik van 
gemeentegrond, een rommelige aanblik van 
het terrein, opslag van containers aan de Korte 
Venen. Dat leidde tot dwangsommen. Maar 
wat Herre eigenlijk nodig had was bedrijfshulp.’ 

De samenwerking
‘Toen we PolyPlastics in 2006 oprichtten 
gingen we direct een intensief partnerschap 
aan met Stegenga. We waren van meet af aan 
de enige leverancier in Steenwijk. Na een paar 
jaar was wel duidelijk dat hier professionele 
hulp geboden was. We hebben toen op eigen 
initiatief het team Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving van de gemeente Steenwijkerland 
benaderd met de vraag: PolyPlastics wil het 
bedrijf overnemen, hoe kunnen we met elkaar 
schoon schip maken? Wij willen geen klachten 
uit de buurt, geen latente claims én in het reine 
komen met de gemeente. De reactie van hun
kant was zeer positief! De gemeente was blij 
dat we aan een oplossing werkten en alle  
neuzen stonden weer dezelfde kant op.’ 

De slotsom
‘Je moet niet alleen zéggen dat je dingen 
gaat verbeteren, maar dat ook dóen. Sinds 
januari 2020 is PolyPlastics volledig eigenaar 
in Steenwijk, met bedrijfsleider Mark Bech en 
Herre Stegenga als z’n technische rechter-
hand. Samen hebben we concrete stappen 
gezet in de upgrading van het bedrijf, die ook 
de welstandscommissie van Steenwijkerland 
positief heeft beoordeeld. Dat lijken kleine 
ingrepen, maar voor ons is dit een stevige 
investering in de toekomst. Van ons plan van 
aanpak is nu zo’n tachtig procent uitgevoerd. 
Een nieuwe unit naast de loods, verfraaiing 
van het bedrijfspand, verharding van het erf. 
We maken nog een mooie afscheiding, zodat 
de buurt niet tegen onze big bags hoeft aan te 
kijken. Verder komt er een Risico-Inventarisatie 
& -evaluatie (de ‘arbo-check’) en voor een slim-
mere logistiek wordt gewerkt aan de routing 
van aan- en afvoer. 
Kortom: wij zorgen dat hier een nette hut staat. 
Dit jaar hebben we 2000 ton verwerkt, in 2021 
gaan we voor 3000 ton. Het tij is op tijd ge-
keerd. Het resultaat is nú al goed genoeg, maar 
het wordt nog veel beter. Zodat we met goed 
fatsoen een opdrachtgever als bijvoorbeeld 
Dyka Steenwijk kunnen ontvangen. Laat maar 
komen, wij zijn er klaar voor.’

Diverse kunststofstromen worden bij PolyPlastics Productie BV in Steenwijk 
gerecycled en gaan als bruikbare grondstoffen de deur weer uit. Onder andere Suez, 

Renewi en Remondis zijn grote partners in afvalverwerking. 
Directeur Henk Kempes vertelt hoe verbeterde communicatie met de gemeente hun 

bedrijf op Groot Verlaat een boost gaf. 

PolyPlastics BV: upgrade tot 
professioneel partner

‘Alle neuzen staan nu dezelfde kant op’
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Vul het MKB-onderzoek in. 

Dat kan t/m 6 december.


