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1. Inleiding 
 
Duurzaamheid is een rode draad in de Ruimtelijke Structuurvisie 2020-2030 van Ridderkerk, vastgesteld door 
de Ridderkerkse gemeenteraad op 29 juni 2009. Duurzaamheid wordt gezien als integraal thema dat 
betrekking heeft op ruimtelijke, sociale en economische aspecten (people, planet and profit). 
Werkgelegenheid maakt hier een essentieel onderdeel van uit. Ridderkerk wil de bestaande werkgelegenheid 
koesteren. Het is een belangrijke kernkwaliteit dat de Ridderkerker in de kern zelf kan wonen en werken. 
Ongeveer 60% van de arbeidsplaatsen wordt ook gevuld door Ridderkerkers, een erg hoog aandeel. Het 
creëren van een aantrekkelijk vestigings- en werkklimaat voor werkgevers en werknemers is een nadere 
uitwerking van deze doelstelling. Behoud en verbetering van de bestaande bedrijventerreinen en de duurzame 
ontwikkeling van de nieuwe bedrijventerreinen zal een van de uiteindelijke resultaten moeten zijn. 
 
Met de ontwikkeling van Cornelisland en mogelijk Nieuw-Reijerwaard tot duurzame bedrijfsterreinen wordt hier 
een vervolg aan gegeven. Uitgangspunt van de Structuurvisie is hierbij dat de ontwikkeling van de nieuwe 
terreinen moet samengaan met kwaliteitsverbetering op de bestaande bedrijventerreinen: duurzaamheid in de 
breedste zin van het woord. Zonder structurele aandacht voor het kwaliteitsniveau, voor bijvoorbeeld beheer 
en kwaliteit van de openbare ruimte, kan dit leiden tot verpaupering en zelfs tot functieverlies. Hoewel de 
algemene verwachting is dat eigenaren van onroerend goed belang hebben bij het behoud van de kwaliteit 
van hun eigendommen en de omgeving waarin dit eigendom is gesitueerd en de verwachting is dat ze zich 
inzetten voor het behoud van de kwaliteit van deze omgeving, wijst de praktijk vaak anders uit. 
 
Parkmanagement en de regeling Bedrijven Investerings Zone worden gezien als instrumenten om 
bovengenoemde doelstellingen vorm te geven. Met Parkmanagement heeft Ridderkerk, in de voorgaande vier 
jaar, al ervaring opgedaan. Deze notitie is ook geschreven vanuit de ervaringen op de Ridderkerkse 
bedrijventerreinen, met name op Donkersloot. Maar ook vanuit de ervaringen en input van buurgemeenten.  
 
Het is echter niet alleen een zaak van achteruitkijken, maar vooral van vooruitblikken. Centraal in deze notitie 
staat dan ook de vraag hoe we de komende jaren als bedrijfsleven en gemeente het best met de 
bedrijventerreinen en winkelcentra om kunnen gaan. Er zal worden ingegaan op zaken als voordelen voor 
ondernemers én gemeente van de verschillende instrumenten, wederzijdse belangen en 
verantwoordelijkheden, samenwerking en gevolgen hiervan voor de eigen organisatie, financiering etc. Verder 
komt een stukje historie aan bod en worden de verschillende bedrijventerreinen belicht. 
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2. Parkmanagement en Bedrijven Investerings Zone 
 
Omdat een verzorgd bedrijventerrein een visitekaartje is voor bedrijven én gemeenten, willen beide partijen 
investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Zowel parkmanagement als de Bedrijven Investerings 
Zone (BIZ) zijn instrumenten die gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van een bedrijventerrein of 
winkelcentra omhoog te krijgen of hoog te houden. In onderstaande drie paragrafen worden de 
uitgangspunten van beide instrumenten beschreven. 
 

2.1 Wat is Parkmanagement? 
 
De Kamer van Koophandel gebruikt de volgende definitie: 
Parkmanagement is een middel om de kwaliteit van het bedrijventerrein af te stemmen op de behoeften van 
alle betrokken partijen en om het gewenste kwaliteitsniveau ook op de langere termijn vast te houden. 
 
De term parkmanagement kan ook vervangen worden door bedrijventerreinmanagement. Anders gezegd is 
parkmanagement het door ondernemers en gemeente gezamenlijk ondernemen van activiteiten om de 
kwaliteit en uitstraling van een bedrijventerrein te behouden en/of te verbeteren. Het kan dan gaan om allerlei 
zaken: van onderzoek tot beheer, van herontwikkeling tot herbestrating, van gezamenlijke afvalinzameling tot 
bewegwijzering. In alle gevallen zijn de activiteiten erop gericht om meerwaarde te bieden aan de op het 
terrein gevestigde bedrijven. 
 
Zin van parkmanagement 
Elke ondernemer wil dat zijn bedrijfspand er goed uitziet. Hetzelfde wil hij voor de omgeving waarin zijn bedrijf 
is gevestigd. Het eerste heeft hij zelf in de hand, voor het tweede heeft hij anderen nodig. En anderen hem. 
En dus is het logisch om samen, dat wil zeggen gemeente en ondernemers, aan de kwaliteit van het 
bedrijventerrein te werken. Op dat moment is sprake van parkmanagement. Alle betrokken partijen hebben 
belang bij het opzetten van parkmanagement. Goed opgezet parkmanagement zorgt er onder meer voor dat: 
- het voor bedrijven en de daar werkzame mensen aantrekkelijk is om gevestigd/werkzaam te zijn op dat 

bedrijventerrein; 
- er voor de eigenaren een positieve invloed uitgaat op (het behoud van) de waarde van hun onroerend 

goed; 
- het vestigingsklimaat zich positief ontwikkelt, wat goed is voor de lokale economie en werkgelegenheid; 
- het milieu verbetert (bijvoorbeeld door afval-, water- en vervoermanagement); 
- het ruimtegebruik op het bedrijventerrein geoptimaliseerd wordt; 
- er financiële voordelen voor de gevestigde bedrijven te halen zijn door het gezamenlijk uitvoeren van 

taken (en eventueel ook door collectieve inkoop); 
- het bedrijventerrein op het gebied van duurzaamheid naar een hoger niveau getild kan worden. 
 
Het opzetten van parkmanagement is een zaak van de te vestigen of gevestigde ondernemers én de 
gemeente en heeft alleen zin als de gestructureerde samenwerking meerwaarde biedt ten opzichte van 
hetgeen de afzonderlijke partijen zelf al kunnen inbrengen en organiseren. Het is geen project, maar een 
instrument om continu te werken aan verbetering en vernieuwing, waarbij gestuurd wordt op vorm, beheer en 
voorzieningen van een bedrijventerrein. 
 
Tabel 2.1: Aspecten parkmanagement 

Aspect Omschrijving (Mogelijke) concrete uitwerking 
Vorm Inrichting van private en 

openbare ruimten en 
kwaliteit van gebouwen 

Stedenbouwkundige, architectonische en 
landschappelijke vormgeving, zorgvuldig en intensief 
ruimtegebruik, duurzame inrichting van het terrein, 
duurzame bedrijfsprocessen 

Beheer Onderhoud van private 
en openbare ruimte en 
gebouwen 

Onderhoud en schoonmaken van wegen, groen, 
straatmeubilair, verlichting etc. 
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Voorzieningen Diensten en regelingen 
waar bedrijven en hun 
medewerkers gebruik 
van kunnen maken 

Collectief energie-, vervoer-, water- en 
afvalmanagement, terreinbeveiliging; 
gemeenschappelijke sport- of cateringvoorzieningen, 
cursussen en opleidingen etc.  

 
 
Parkmanagement is alleen zinvol als er voldoende draagvlak is bij de deelnemende partijen. Voor bestaande 
terreinen zal deze draagvlakverwerving alleen tot stand kunnen worden gebracht door middel van 
argumenten. Duidelijk dient te worden gemaakt dat partijen voordeel hebben bij het participeren in 
parkmanagement. Bij nieuwe terreinen telt uiteraard ook de kracht van het argument, maar is het mogelijk om 
‘van boven af’ draagvlak te organiseren door middel van het opnemen van een verplichte financiële afdracht 
die verankerd ligt in de grondverkoopovereenkomst. Hoewel het uiteindelijke succes van het parkmanagement 
ook hier gelegen zal zijn in het duidelijk maken van de voordelen die hiermee zijn gemoeid, is het organiseren 
van een start van parkmanagement in deze situatie eenvoudiger. 
 
Voordelen voor de ondernemers en de gemeente Ridderkerk 
Parkmanagement kost inspanningen, investeringen en menskracht en vergt bovendien afstemming van de 
eigen werkwijze op een gezamenlijke strategie. Maar het levert efficiëntie, zekerheid, contacten en betere 
kwaliteit en snelheid op. Het bedrijfsleven investeert alleen in parkmanagement als het ook iets oplevert. Te 
denken valt hierbij aan: beheer, inkoop van goederen en diensten en beleidsmatige voordelen. 
Parkmanagement is een win-win situatie. Wat ook voor de gemeente vele voordelen oplevert. Rode draad in 
onderstaande voordelen voor de gemeente is hierbij vooral het centrale aanspreekpunt dat ontstaat bij het 
opzetten van een parkmanagementorganisatie. 
 
Tabel 2.2: Voordelen voor ondernemers en gemeente Ridderkerk 

Aspect Ondernemers Gemeente Ridderkerk 
Beheer Schone en veilige productie- en/of 

verkooplocatie, ook bij de buren; 
Nette uitstraling, goed verzorgd groen; 
Moderne voorzieningen, zoals glasvezel en 
camerabewaking; 
Minder inbraken en snellere manier van 
aangifte doen; 
Keurmerk Veilig Ondernemen (zie hfst. 3) 

Samen met bedrijven werken aan 
beeldkwaliteit, niet alleen van het openbaar 
gebied, maar ook van het private groen en 
gevels; 
Mogelijkheid om het groen-grijsbeleid te 
verlengen naar de bedrijven; 
Keurmerk Veilig Ondernemen (zie hfst. 3) 

Inkoop 
goederen en 
diensten 

Gunstige inkoop samen met andere 
bedrijven uit de omgeving; 
Uitbesteding van niet-corebusiness inkoop, 
zoals energie, afval, collectieve 
surveillance. 

Bedrijven raken gemotiveerd om naast 
goedkope energie hun bedrijf te laten 
scannen op energiebesparing of te leren 
van best practices bij de buren; 
Afvalmanagement; 
Ingang waar voor moeilijk bemiddelbare 
werkzoekenden stageplekken of vacatures 
gevonden kunnen worden. 

Beleidsmatig Behoud vastgoedwaarde; 
Een goede relatie en korte lijnen naar de 
gemeente; 
Voorlichting over inbraakpreventie en 
brandveiligheid; 
Goede logistiek en ontsluiting; 
Een buurman die past, qua bedrijfsvoering 
en imago. 

Een risico- en calamiteitenplan dat verder 
gaat dan een optelsom van individuele 
milieu- en gebruiksvergunningen; 
Gestroomlijnde samenwerking tussen 
politie, bedrijfsleven en particuliere 
beveiliging om de sociale veiligheid te 
vergroten; 
Gestroomlijnde samenwerking tussen 
bedrijfsleven en brandweer; 
Praktische voedingsbodem om met de 
bedrijven slimme oplossingen te vinden 
voor optimaal ruimtegebruik en 
duurzaamheid. 
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2.2 Wat is een Bedrijven Investerings Zone (BIZ)? 
 
Sinds 1 mei 2009 is de nieuwe wet BIZ in werking getreden. Deze wet biedt een wettelijke basis voor het 
instellen van een ondernemersfonds voor een bepaald aangewezen gebied. Ondernemers hebben tot 1 mei 
2011 de tijd om een BIZ op te richten. Een BIZ is een gebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk 
investeren in een aantrekkelijker en veiliger bedrijfsomgeving, waar alle ondernemers in het gebied aan 
meebetalen. 
  
Werkwijze BIZ fonds 
Het initiatief komt vaak van ondernemers zelf. De gemeente stelt een BIZ-heffing in en keert de opbrengst uit 
aan de vereniging, coöperatie of stichting die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. Dit kan een 
parkmanagementorganisatie zijn. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. De 
gemeente kan bij uitkering ook eisen meegeven over bijvoorbeeld de minimale kwaliteit van de buitenruimte. 
Bij voldoende draagvlak betalen alle ondernemers mee. Met de BIZ kan een bepaald afgebakend gebied 
worden aangewezen. 
Bij het instellen van het fonds dient de nieuw op te richten vereniging, coöperatie of stichting aan te geven aan 
welke doelen het op te brengen geld zal worden besteed. Voor de BIZ zijn hier wel beperkingen aan gegeven. 
Het geld mag namelijk alleen worden besteed aan doelen, die een publiek belang in de openbare ruimte 
dienen. Welke activiteiten hier precies onder vallen is nog niet duidelijk. Uiteindelijk beslist de gemeente of ze 
een BIZ instelt op basis van het door de ondernemers aangedragen verzoek. 
Voor het instellen van een BIZ stelt de wet een aantal formele eisen. Om een BIZ op te richten moet 
voldoende draagvlak bestaan onder de ondernemers. De gemeente moet zorg dragen voor een 
draagvlakonderzoek en mag tot de heffing van de BIZ-bijdrage overgaan wanneer: 

- de respons bij de draagvlakmeting minimaal 50% is; 
- van de respondenten minimaal 2/3 voor is; 
- én de voorstemmers meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers. 

 
Specifieke eigenschappen 

- Afgebakend gebied 
 Voor de invoering van een BIZ kan een afgebakend gebied worden gekozen, bijvoorbeeld een 
bedrijventerrein of winkelgebied. 

- Wie betaalt? 
 In een BIZ betaalt alleen de gebruiker van een pand. In de wet is wel een uitzondering opgenomen 
voor leegstaande panden, daarvoor wordt de eigenaar aangeslagen. Bedrijven kunnen wel een 
uitzonderingspositie claimen en uitsluiting aanvragen als ze kunnen aangeven geen belang te 
hebben bij BIZ. 

- Draagvlakmeting 
 In de wet BIZ is vereist dat de ondernemers door middel van een stemming kenbaar kunnen maken 
of ze het initiatief ondersteunen. Hierbij wordt vereist dat minimaal de helft van de bijdrageplichtigen 
zijn mening uitspreekt, waarvan minimaal tweederde voorstander van de BIZ moet zijn. Deze 
voorstanders dienen bovendien de meerderheid van de WOZ-waarde in het gebied te 
vertegenwoordigen. 

- Periode 
 De wet BIZ is vijf jaar geldig, maar nieuwe initiatieven kunnen maar gedurende twee jaar worden 
aangemeld. Dat betekend dat een BIZ uiterlijk in april 2011 van start moet gaan om onder de wet BIZ 
te kunnen vallen. 

- Uitgaven 
 De bestedingen van de gelden, die vrijkomen door de BIZ, moeten bij het instellen van het fonds 
worden vastgesteld. Bovendien moeten de bestedingen vallen onder het publieke belang in de 
openbare ruimte. Uiteindelijk beslist de gemeente of het genoemde plan onder dit publieke belang 
valt. 

 
De BIZ is vooral een goed instrument wanneer sprake is van bestaande, oudere bedrijventerreinen. Ook 
winkelcentra komen in aanmerking voor de BIZ. Voor nieuwe bedrijventerreinen is de BIZ niet noodzakelijk, 
aangezien bij verkoop van de grond een verplichting tot deelname aan parkmanagement kan worden 
opgelegd. 
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2.3 Wat is het verschil tussen parkmanagement en een BIZ? 
 
Om het verschil tussen beide alternatieven aan te kunnen wijzen, wordt een splitsing gemaakt tussen 
bestaande en nieuwe bedrijven. 
 
Op bestaande bedrijventerreinen is de kans op free-riders (bedrijven die niet meebetalen, maar wel direct of 
indirect gebruik maken van de faciliteiten) erg groot wanneer parkmanagement als instrument wordt ingezet. 
Bedrijven kunnen op basis van de wet niet verplicht worden om lid te worden van een vereniging, stichting of 
coöperatie. Een BIZ is dan een uitkomst, omdat deze free-riders verplicht worden mee te betalen. 
Uitgangspunt is uiteraard wel dat er voldoende draagvlak aanwezig is bij de bedrijven. 
 
Op nieuwe bedrijventerreinen is parkmanagement wel verplicht te stellen bij de uitgifte van de percelen. In het 
koopcontract kan een passage worden opgenomen waarbij de koper verplicht wordt een bijdrage te betalen 
waar het parkmanagement van kan worden gefinancierd. Lidmaatschap van deze parkmanagement 
organisatie kan ook hier niet verplicht worden, maar de verwachting is dat de verplichte bijdrage er voor zorgt 
dat de bedrijven zich wel aanmelden. Hierdoor wordt al voorkomen dat free-riders niet meebetalen maar wel 
profiteren. De BIZ- regeling zal hierop een aanvulling zijn en een mogelijkheid om het niveau van het 
bedrijventerrein met voldoende financiële middelen naar een hoger kwaliteitsniveau te brengen of op dat 
niveau te houden. 
 

2.4 Wie doet wat? 
 
Duidelijkheid in de rol van de onderscheiden partijen is erg belangrijk. Voor zowel de gemeente als de 
parkmanager moeten de grenzen van handelen duidelijk afgesproken worden. Voor de bedrijven schept dit de 
gewenste duidelijkheid. 
 
Verantwoordelijkheid gemeente 
Activiteiten, gericht op de ruimtelijk-economische ontwikkeling van het bedrijventerrein (ruimtelijk beleid, 
vestigingsbeleid, grondpolitiek, e.d.) behoren tot het (publieke) domein van de gemeentelijke organisatie. Zij 
stuurt de beleidsontwikkelings- en uitvoeringsactiviteiten aan en bepaalt op welke wijze het collectief van 
ondernemers en overige belanghebbenden in het proces worden betrokken. 
De verantwoordelijkheden van de gemeente liggen vooral bij de opstartfase van het project. De gemeente 
faciliteert de ondernemers om te komen tot een goed ondernemerscollectief, mogelijk ook financieel. Het 
opstarten van een goed collectief kost tijd en geld. In principe behoort dit tot de financiële verantwoordelijkheid 
van de bedrijven. Wel kan sprake zijn van een ‘gewenningsbijdrage’ van de gemeente. Als het collectief 
eenmaal een solide basis heeft, met voldoende deelnemende bedrijven, neemt de inmenging van de 
gemeente af. Een logisch vervolg is wel dat de gemeente als toehoorder participeert in het collectief van de 
ondernemers. 
 
Verantwoordelijkheid ondernemerscollectief 
De organisatie van collectieve voorzieningen voor bedrijven (inkoopcontracten, collectieve dienstverlening, 
belangenbehartiging) zijn de verantwoordelijkheid van het ondernemerscollectief. Zij polsen de behoeften van 
de ondernemers en sturen de initiatieven aan. De ontwikkeling, organisatie en exploitatie van deze activiteiten 
kan een ondernemersvereniging uitbesteden aan een, al dan niet in eigen beheer op te richten, organisatie. 
 
Gedeelde verantwoordelijkheden 
Activiteiten gericht op het beheer van de publieke en private ruimten op het bedrijventerrein (herstructurering, 
hinder, veiligheid, etc.) en de ontwikkeling van collectieve, eigentijdse voorzieningen (bewegwijzering) zijn 
onderwerp van goede afstemming tussen het ondernemerscollectief en de gemeente. Elk heeft zijn eigen 
specifieke verantwoordelijkheden voor de genoemde activiteiten. Door samenwerking vanuit ieders 
verantwoordelijkheden is een versterking van de kwaliteit van het bedrijventerrein mogelijk. Het beheer van de 
openbare ruimte is een taak van de gemeente, maar het geld wat aan dit beheer wordt besteedt kan worden 
overgedragen aan het collectief, samen met een minimaal eisenpakket. Het collectief kan dan zelf het beheer 
ter hand nemen en ervoor kiezen om met eigen geld het beheer en onderhoud van het terrein op te 
waarderen. Voor het onderhoud dat zich uitstrekt over een langere periode dan een jaar (bijvoorbeeld 
rioleringsonderhoud of asfaltonderhoud) is het raadzaam om zelf de verantwoordelijkheid voor de uitvoering te 
behouden. 



 
 

  
   
Sturing & Beleid  
 

3. Wat is KVO? 
 
Om samenwerking tussen het bedrijfsleven en overheidsinstellingen zoals gemeente en politie te stimuleren 
heeft de overheid het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in het leven geroepen. Door samen te werken 
moet de veiligheid van bedrijventerreinen en winkelgebieden worden verbeterd en gewaarborgd en de 
overlast en criminaliteit worden aangepakt. Het KVO is een keurmerk dat werkt met certificaten. Het doel is 
ervoor te zorgen dat bedrijven zich in een veilige omgeving bevinden. Daarnaast heeft een ook een 
aantrekkende werking voor bedrijven, wanneer een terrein nog in ontwikkeling is. Het geeft bij de vestiging al 
een meerwaarde in vergelijking met terreinen die een KVO ontberen. 
Er zijn twee soorten keurmerken, één voor bedrijventerreinen (KVO-B) en één voor winkelgebieden (KVO-W). 
KVO wordt apart beschreven omdat het keurmerk zowel onder parkmanagement als onder BIZ, maar ook los 
van deze twee instrumenten kan worden ingezet. 
 
Belangrijke voordelen bij het behalen van een keurmerk zijn: 
- Beproefde werkwijze; 
- Maatwerk voor iedere locatie; 
- Betere veiligheidsbeleving; 
- Verlaging servicekosten collectieve inkoop: 

o particuliere alarmcentrale 
o surveillance; 

- Dervingsverlaging; 
- Reductie verzekeringspremie; 
- Integrale werkwijze leidt tot samenhang maatregelen; 
- Onderhandelingsinstrument; 
- Veiliger omgeving om te werken; 
- Minder schade; 
- Aantrekkende werking voor bedrijventerrein. 
 
Hoe werkt het? 
Om het Keurmerk Veilig Ondernemen te behalen, moeten de volgende stappen worden gevolgd. Voor zowel 
bestaande situaties als nieuwe situaties is een handboek opgesteld. De beide uitgangspunten kunnen zorgen 
voor kleine verschillen in de te nemen stappen. 
 
Stap 1: Samenwerking vormgeven: werkgroep formeren en intentieverklaring tekenen 
Stap 2: Veiligheid analyseren: o.a. nulmeting uitvoeren en cijfers interpreteren 
Stap 3: Plan van aanpak opstellen en convenant tekenen 
Stap 4: KVO-B aanvragen: audit en certificaat Basis Samenwerken (twee jaar geldig) 
Stap 5: Uitvoeren maatregelen en activiteiten uit plan van aanpak 
Stap 6: Evaluatie: bijstellen analyse en plan van aanpak 
Stap 7: Plan van aanpak vernieuwen 
Stap 8: Hercertificering aanvragen: audit en certificaat Continu Samenwerken (twee jaar geldig) 
 
Samenwerkingsverband 
Het Keurmerk Veilig Ondernemen gaat uit van een krachtig samenwerkingsverband. Dit betekent dat de 
partijen gemeenschappelijk resultaat gerichte doelstellingen formuleren waarop ze elkaar gaan afrekenen. 
Iedere partij voor zich formuleert haar inspanningsverplichting. Het is dus wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. 
Een goed samenwerkingsverband is de basis voor succes. In een aantal politieregio's zijn Regionale 
Platforms Criminaliteitsbeheersing (RPC's) actief. Bij de invoering van KVO-projecten kunnen de RPC's een 
belangrijke rol spelen op het gebied van informeren en adviseren. 
 
Veiligheidsanalyse / nulmeting 
De veiligheidsanalyse kan gebruikt worden als basis voor het activiteitenplan. De analyse bestaat uit een korte 
beschrijving van het gebied. Wat is het voor een gebied, waar ligt het precies, etc. Het grootste deel van de 
analyse bestaat uit een beschrijving van de huidige veiligheidssituatie in het gebied. Om een goed beeld te 
krijgen van de veiligheidssituatie kan gebruik gemaakt worden van: 
- Schets van het gebied 
- Bronnenonderzoek 
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- Interactieve workshop 
- Schouw 
- Analyse van het beleidskader 
 
Activiteitenplan 
Doel van het keurmerk is om bedrijventerreinen en winkelgebieden als geheel veilig te maken. Het 
activiteitenplan beschrijft de organisatorische en fysieke maatregelen die hiervoor getroffen moeten worden. 
De uitkomst van de veiligheidsanalyse vormt hiervoor belangrijke input. De structuur van het activiteitenplan is 
gebaseerd op checklist Veilig Ondernemen. De belangrijkste elementen uit het activiteitenplan: 
Checklist Keurmerk Veilig Ondernemen 
Plan van Aanpak 
Concrete maatregelen en doelstellingen 
Projectbeschrijving (Structuur van de samenwerking en Ontwikkelen strategie en visie) 
Besluitvorming tot activiteitenplan 
Standaardmodellen (Convenant) 
 
Certificatie 
Er zijn twee certificatie-instellingen: Kiwa Certificatie en Keuringen en NCP Certificatie. Wanneer het 
samenwerkingsverband en het activiteitenplan is vastgelegd volgens het handboek kan het certificaat worden 
aangevraagd. Op basis van een grondige en onafhankelijke toelatingsaudit beoordelen de certificatie-
instellingen of de aanvraag voor een certificaat kan worden gehonoreerd. 
 
MKB-Nederland 
MKB-Nederland beschikt over een speciaal projectteam van regionaal opererende procesbegeleiders. Dit 
team kan kosteloos worden ingezet. De procesbegeleiders hebben ruime ervaring met het opbouwen van 
samenwerking en zijn specialisten op het gebied van veiligheid. De procesbegeleider opereert namens alle 
betrokken en zorgt voor de voortgang van het proces tot en met de eerste certificering. Daarna biedt MKB-
Nederland de mogelijkheid tot beperkte gratis procesbegeleiding naar de hercertificering. 
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4. Duurzame bedrijventerreinen 
 
Onder een duurzaam bedrijventerrein wordt verstaan:  
Samenwerking op bedrijventerreinen tussen bedrijven en met overheden, gericht op het verbeteren van het 
(bedrijfs-)economisch resultaat, de vermindering van de milieubelasting en een efficiënter ruimtegebruik. Ook 
de sociale aspecten behoren hiertoe. 
 
Evenwicht tussen sociale, milieu- en economische aspecten 
Om een bedrijventerrein duurzaam te ontwikkelen moet zowel op de sociaal-maatschappelijke aspecten 
(people), bescherming van het milieu (planet) en economische ontwikkeling (profit) worden gelet. Een 
evenwicht tussen deze drie pijlers is van groot belang. Het gaat in de eerste plaats om het behoud van de 
waarde van het terrein voor de langere termijn, waarbij “waarde” niet alleen een economische maar ook een 
sociale en een ecologische betekenis heeft. 
 
Duurzame ontwikkeling op verschillende niveaus 
Duurzame ontwikkeling van een bedrijventerrein krijgt op drie niveaus gestalte. Ten eerste voor wat betreft de 
inrichting van het terrein, ten tweede qua samenwerking tussen de bedrijven onderling en tussen bedrijfsleven 
en overheid en ten derde op individueel bedrijfsniveau. Een duurzaam bedrijventerrein zonder duurzame 
bedrijven bestaat tenslotte niet. 
Belangrijk is ook om vanuit een hoger abstractieniveau naar de bedrijventerreinen te kijken. Aandachtspunt 
hierbij is hoe de terreinen nu verspreidt liggen in de gemeente, hoe ze zijn ingepast en wat hieraan verbeterd 
kan worden. Wanneer bedrijventerreinen worden gehuld in een groenblauwe jas en wanneer meer 
voorzieningen worden ingepast en toegestaan op de terreinen (bijvoorbeeld horeca, openbaar vervoer, 
fietspaden) zal een werknemer met meer plezier naar zijn werk gaan, dan wanneer een bedrijventerrein oogt 
als een grijsrode statische massa. Het groen (planet) en de horeca (profit) stellen de werknemers in staat om 
tijdens de pauzes te recreëren (people). Een werknemer zal zich door de aanwezigheid van deze 
keuzemogelijkheden prettiger voelen (people) en daardoor ook beter presteren (profit). Daarnaast werken de 
groene en blauwe structuur (planet) als buffers richting omwonenden en kunnen ook zij gebruik maken van 
het gebied om te recreëren (people). 
 
Bestaande en nieuwe bedrijventerreinen 
Als een bestaand terrein wordt verduurzaamd spreekt men vaak over “duurzame revitalisering”. Revitalisering 
zorgt voor een forse integrale verbetering en opwaardering van een verouderd terrein, met behoud van de 
economische functies. Ook liggen er veel kansen bij verhuizen, verbouwen, renoveren of nieuwbouw van 
locaties van individuele ondernemers. De mogelijkheden van een verduurzaming van bestaande terreinen zijn 
veel beperkter dan die op nieuwe terreinen, omdat veel zaken al vast liggen. 
Het kan ook zijn dat een nieuw bedrijventerrein zodanig wordt ontwikkeld dat een duurzaam bedrijventerrein 
ontstaat. Er wordt dan bijvoorbeeld doelbewust aangestuurd op specifieke (combinaties van) bedrijven, de 
realisatie van bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen, een duurzame infrastructuur, enz. 
 
Het belang van een sterke parkmanagement organisatie 
In de tijd van de verduurzaming van industrieterrein Kalundborg in Denemarken (voorbeeldproject uit eind 
jaren negentig) werd duurzaamheid op bedrijventerreinen nog voornamelijk geassocieerd met industriële 
symbiose, dat wil zeggen, de uitwisseling van reststoffen, energie en water. Tegenwoordig is duurzaamheid 
op bedrijventerreinen een veel breder en complexer begrip en zonder een sterke parkmanagement 
organisatie komt er van de doelstellingen vaak niets terecht. Duurzaamheid is hierbij een van de aspecten 
waarvoor een sterk parkmanagement noodzakelijk is. 
 
Thema’s 
Bij de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein kunnen een aantal thema’s worden onderscheiden 
waar de winst kan worden behaald. Het gaat dan om Energie, Water, Materialen, Ruimte, Veiligheid, 
Transport, Imago en Beheer. Deze thema’s zijn op alle drie de eerder genoemde niveaus realiseerbaar. Een 
overzicht van de doelstellingen, principes en maatregelen per thema is te vinden in Bijlage 1. 
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5. Historie Parkmanagement Ridderkerk 
 
De Stichting Gezamenlijk en Duurzaam Ondernemen Ridderkerk (verder aangeduid als SGDOR) en de 
gemeente Ridderkerk hebben onderkend dat voor vitale en duurzame bedrijventerreinen gestructureerde 
inspanningen noodzakelijk zijn. Daarvoor is tussen Kamer van Koophandel Rotterdam, DCMR Milieudienst 
Rijnmond, SGDOR en de Gemeente Ridderkerk in 2004 een intentieverklaring afgesloten om via 
parkmanagement onder andere te bereiken dat er milieuvoordelen, bedrijfsinterne besparingen en collectieve 
inkoopvoordelen worden gerealiseerd. 
Naar aanleiding van bovenbedoelde intentieverklaring heeft het college van Ridderkerk op 24-4-2007 besloten 
in samenwerking met SGDOR een onderzoek te laten uitvoeren door adviesbureau Insite Consult, naar de 
mogelijkheden om parkmanagement en duurzaam ondernemen te starten voor de Ridderkerkse bedrijven. 
Insite Consult BV heeft een Plan van Aanpak Parkmanagement Ridderkerk opgesteld, waarin de 
doelstellingen en de fasering voor realisatie nader zijn uitgewerkt. 
Op 17 juli 2007 is ingestemd met de uitvoering van het Plan van Aanpak, een financiële ondersteuning voor 
Parkmanagement Ridderkerk (verder aangeduid als PMR) en met een lidmaatschap, van gemeente 
Ridderkerk als bedrijf, op Parkmanagement Ridderkerk. 
 
Doelstellingen 
De doelstelling van het Plan van Aanpak is om te komen tot de invoering van een werkbare en door alle 
partijen gedragen vorm van parkmanagement, waarbij de inhoud van het parkmanagement (maatregelen en 
diensten), de rol van de uitvoerende parkmanager en de opzet ervan (organisatorisch, juridisch en financieel) 
zodanig zijn dat: 

 Parkmanagement bijdraagt aan het realiseren van aantoonbare voordelen voor ondernemers en 
gemeente, zoals: 

 Positieve milieueffecten; 
 Gemeentelijke doelstellingen en prioriteiten op sociaal en economisch gebied; 
 Kostenvoordelen voor de ondernemers door het op gang brengen van daarop gerichte 

samenwerkingsverbanden tussen de ondernemers. 
 Het parkmanagement bijdraagt aan de algehele versterking van het ondernemers- en werkklimaat op 

de Ridderkerkse bedrijventerreinen. 
 
De fasering in het Plan van Aanpak om te komen tot een volwaardige vorm van parkmanagement is als volgt 
bepaald: 
 
Tabel 5.1: Fasering Parkmanagement Ridderkerk 
Fase 1 Voorbereiding 

 Uitwerking, besluitvorming en vastlegging ten aanzien van diverse relevante aspecten 
van de opzet van het parkmanagement in Ridderkerk; 

 Behoefte-inventarisatie en bedrijfsbezoeken Rondo-leden; 
Fase 2 Opstart PMR BV 

 Uitwerking, besluitvorming en vastlegging ten aanzien van diverse relevante aspecten 
van de opzet van het parkmanagement in Ridderkerk; 

 Behoefte-inventarisatie en bedrijfsbezoeken Rondo-leden; 
Fase 3 Groeistap 1 Uitbreiding parkmanagement naar andere bedrijven op de bedrijventerreinen 

 Behoefte-inventarisatie en bedrijfsbezoeken; 
 Start levering diensten (middels dienstenpakketten); 

Fase 4 Groeistap 2 Uitbreiding parkmanagement naar Ridderkerkse ondernemers (en winkeliers) 
buiten de bedrijventerreinen 

 Behoefte-inventarisatie en bedrijfsbezoeken; 
 Start levering diensten (middels dienstenpakketten) 

Fase 5 Groeistap 3 Verdere uitbreiding en professionalisering van de organisatie 
 
In de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, SGDOR en InSite zijn de afspraken vastgelegd om 
fase 1 en fase 2 uit te voeren. De kosten voor de uitvoering van stap 1 en 2 zijn gedragen door de Gemeente, 
de Provincie en InSite. Inmiddels is PMR gestart met de werkzaamheden van fase 3. Ook hier is een 
aanvullende bijdrage verstrekt door de gemeente Ridderkerk.  
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Tabel 5.2: Verdere uitgangspunten uit het Plan van Aanpak 

Abonnementsbijdragen Aantal abonnees PMR  
(per organisatie/per jaar)  

2007 Nihil Nihil 
2008 € 245 100 
2009 € 495 150 
 
Resultante moet zijn dat de parkmanagementorganisatie na deze financiële bijdragen van de gemeente 
voldoende draagvlak moet hebben gecreëerd en een dusdanig slagvaardige organisatie moet hebben 
opgebouwd, dat het op eigen benen kan staan. 
 
Evaluatie 
Wanneer de geformuleerde doelen en tot nu toe behaalde resultaten tegen elkaar worden afgezet, blijkt nog 
een forse achterstand in het behalen van het toegezegde aantal abonnees. Deze tegenvallende resultaten zijn 
te verklaren doordat PMR, achter de schermen, veel tijd heeft gestoken in het vormgeven van een 
slagvaardige organisatie, het samenstellen van en onderhandelen over goede dienstenpakketten voor de 
ondernemers en het opzetten van goede communicatiekanalen. Hierdoor is te weinig tijd uitgetrokken voor het 
behalen van de belangrijkste prestatie-indicator voor de Gemeente Ridderkerk, het werven van abonnees. 
Naast de eigen investering heeft PMR een financiële stimuleringsbijdrage ontvangen van de gemeente en de 
provincie Zuid-Holland (totale subsidie 2007-2010 is € 70.000, respectievelijk € 7.500, € 25.000, € 25.000 en € 
12.500). Bij het gebruik van deze bijdrage is onvoldoende ingezet op de parkmanager als abonneewerver. Het 
eerder aanstellen van een tweede parkmanager had al een goede impuls kunnen geven aan dit proces. 
De gemeente is te verwijten dat het PMR de eerste anderhalf jaar heeft ontbroken aan goede aansturing en 
een vaste contactpersoon. Door wisselende personele bezetting is PMR aan de vierde gemeentelijke 
contactpersoon toe. Dit draagt niet bij aan een constante werkverhouding. De SGDOR had als stichting meer 
openingen kunnen bieden voor het communiceren van Parkmanagement. Vanuit de ondernemersvereniging 
is beperkte steun ervaren voor het werven van meer leden van parkmanagement. Echter het starten en 
onderhouden van contacten met de lokale bedrijven was een taak die bij PMR was neergelegd. Er is te weinig 
synergie ontstaan tussen PMR en de gemeente Ridderkerk zoals bijvoorbeeld in het werk van de 
bedrijfscontactfunctionaris of de Regisseur Werk. Daarnaast is ook te weinig synergie ontstaan tussen PMR 
en de Ridderkerkse bedrijven. PMR heeft hen niet kunnen overtuigen van de voordelen van deelname aan het 
collectief. Wel is veel tijd gespendeerd aan het opzetten en vormgeven van nevendoelstellingen als een 
terreindekkend AED-systeem, telefooninzameling voor KiKa ed. Deze acties zijn niet gericht op het creëren 
van een fundamentele basis van deelnemende bedrijven, wat wel een eerste vereiste is wil parkmanagement 
een kans van slagen hebben. Na vier jaar staat er nog geen stabiele organisatie en blijven de vastgelegde 
abonnees ver achter bij de doelstellingen. 
 
Vanuit gemeentelijk oogpunt is het om bovenstaande redenen niet wenselijk om aanvullende financiële 
bijdragen te verstrekken aan de parkmanagementorganisatie. Het meest waarschijnlijke scenario dat hierop 
volgt is dat de parkmanager onvoldoende draagvlak heeft en onvoldoende slagvaardig is om de onderneming 
te kunnen continueren. Het vermoeden is dat parkmanagement hierdoor zal wegvallen op de Ridderkerkse 
bedrijventerreinen. Om dit gat op te vullen, moet onderzoek worden gedaan naar de inzet van andere 
instrumenten. 
 
Leerpunt voor Ridderkerk is dat er betere sturing moet plaatsvinden richting een ondernemerscollectief (met of 
zonder professionele parkmanagementorganisatie). Er moet een probleemeigenaar zijn die deze taak op alle 
facetten (sociaal, economische en duurzaam) naar zich toe trekt. Een medewerker Economische Zaken, op 
dit moment nog niet ingevuld in onze organisatie, kan hier gepast invulling aan geven. Ervaringen van andere 
gemeenten wijzen dit ook uit. Zie ook hoofdstuk 7 van deze nota. 
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6. Huidige situatie en doelstellingen terreinen Ridderkerk 
 
Ridderkerk telt een drietal bestaande bedrijventerreinen, te weten Donkersloot, Veren-Ambacht en de 
Boelewerf en twee bedrijventerreinen zijn of komen in ontwikkeling, Cornelisland en Nieuw-Reijerwaard. 
Daarnaast zijn er vier substantiële winkelcentra te onderscheiden, namelijk Ridderkerk Centrum (Ridderkern, 
Ridderhof, Jorishof en Koningshof), Vlietplein (Drievliet), Dillenburgplein (Slikkerveer) en de Werf (Bolnes). 
Voor deze terreinen/centra kunnen uitgangspunten worden bepaald, op basis van de beschreven theorie en 
de opgedane ervaringen. Per gebied wordt aangegeven wat, vanuit gemeentelijk oogpunt, het meest 
wenselijke instrument is om de kwaliteit van de gebieden te verbeteren of hoog te houden (zie ook bijlagen 2 
en 3). 
 

6.1 Donkersloot 
 
Parkmanagement of BIZ 
Donkersloot is Ridderkerks grootste bedrijventerrein met ruim 500 ondernemers. Op dit bedrijventerrein is al 
enkele jaren ervaring opgedaan met parkmanagement. Hierbij is duidelijk geworden dat het moeilijk is 
bedrijven aan te laten haken, aangezien deelname niet verplicht gesteld kan worden. Voor een bestaand 
terrein als Donkersloot is de BIZ een beter instrument om alle bedrijven te betrekken en free-riding uit te 
sluiten. Hiervoor is wel voldoende draagvlak onder ondernemers noodzakelijk. Om te bepalen of dit draagvlak 
aanwezig is, kan een onderzoek uitsluitsel geven. Vanuit de Stichting Collectief en Duurzaam Ondernemen 
Ridderkerk zijn al positieve geluiden gehoord over het toepassen van de BIZ. Dit is een positief signaal, zeker 
omdat bij het meest optimale scenario de ondernemers zelf de aanvraag voor een BIZ indienen bij de 
gemeente. Als ondernemers zelf het onderzoek niet oppakken, kan er voor gekozen worden om als gemeente 
het onderzoek uit te voeren. Wanneer de functie van economisch medewerker gestalte krijgt, kan het 
onderzoek bij deze persoon worden neergelegd. Mogelijk kan het onderzoek als stage- of afstudeeropdracht 
worden ingevuld. Belangrijk uitgangspunt bij het opzetten van een BIZ is om de zones niet te groot te maken 
en hierdoor de samenhang te verliezen. Zones kunnen worden vormgegeven op basis van fysieke indeling 
van het gebied of op bedrijfsmatige activiteiten.  
Voor Donkersloot is het belangrijk om de kwaliteit van het terrein te blijven garanderen en verbeteren. De 
uitkomsten van de schouwen zijn hierbij erg belangrijk. Bij het opzetten van een BIZ moet zeker aandacht zijn 
voor het beheer van de openbare ruimte, een goede bewegwijzering en uitbreiding van de collectieve 
beveiliging. Duurzaamheid moet vooral bij nieuwbouw een belangrijke rol spelen. 
  
KVO 
Stichting Collectieve Beveiliging Ridderkerk heeft in samenwerking met de gemeente Ridderkerk, politie en 
brandweer collectieve beveiliging gerealiseerd op de bedrijventerreinen Donkersloot Noord, Woude, 
Donkersloot Zuid, Voorzand en Ridderkerk Oud (allen Donkersloot). Op dit moment zijn 86 ondernemers 
aangesloten op het beveiligingssysteem. Daarnaast heeft de Stichting een Keurmerk Veilig Ondernemen 
verkregen. Dit keurmerk geldt voor het gehele bedrijventerrein De uitdaging op deze terreinen is om meer 
ondernemers te enthousiasmeren voor deelname aan de collectieve beveiliging. Dit verhoogd de veiligheid 
voor ondernemers zelf, en zeker ook voor de werknemers. Via BIZ is het mogelijk om de beveiliging sluitend 
te krijgen voor het hele gebied. Wanneer voldoende draagvlak aanwezig is om het BIZ in te voeren, kan 
worden besloten om de heffing in te zetten om een gebiedsdekkende beveiliging te realiseren. 
 
Duurzaamheid 
Aangezien Donkersloot al een lang bestaand terrein is, is het lastig om innovatieve, duurzame technieken toe 
te passen. Dit geldt zeker voor situaties waarbij de technieken alleen renderen wanneer ze worden toegepast 
bij grotere clusters bedrijven. Van belang is bij een dergelijk bestaand terrein, dat ondernemers gefaciliteerd 
worden door de gemeente bij verbouw en nieuwbouw van de bedrijfspanden. Dit is het moment waarop zowel 
het pand als de bedrijfsvoering duurzamer kunnen worden opgezet. Stichting Stimular heeft voor deze 
doeleinden een instrument ontwikkeld, genaamd ‘Kansen bij verkassen’. Het betreft een digitale scan die de 
ondernemers snel inzicht biedt in kansen voor kostenbesparing en milieuwinst. Gemeenten kunnen deze scan 
aanbieden via een link op de website. 
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Financiën 
Middels BIZ kan de ondernemers een heffing opgelegd worden, die terugvloeit naar de vereniging, coöperatie 
of stichting die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De gemeente draagt bij in de opstartfase of 
als het collectief ook taken gaat uitvoeren waarvoor de gemeente feitelijk verantwoordelijk is, als het beheer 
van de openbare ruimte. 
Afname van de digitale verhuisscan van Stichting Stimular kost de gemeente ongeveer € 1045,- per jaar voor 
een periode van 3 jaar. Mogelijk kan hier subsidie voor worden gevonden. Alle Ridderkerkse bedrijven kunnen 
dan onbeperkt gebruik maken van het instrument. 
 

6.2 Veren-Ambacht 
 
Parkmanagement of BIZ 
Op Veren-Ambacht zijn zo’n 15 tot 20 ondernemers gevestigd. De meeste bedrijvigheid is gerelateerd aan de 
agrologistiek. Het bedrijventerrein grenst dan ook aan het veilingterrein van de Greenery. Op dit terrein is nog 
geen ervaring met een structurele en collectieve manier van samenwerken, als parkmanagement of BIZ. Wel 
is er een ondernemersvereniging op het terrein actief genaamd Freshworld. Zowel Ridderkerkse als 
Barendrechtse agf-bedrijven zijn lid van deze vereniging.. Omdat het gaat om een bestaand terrein is BIZ een 
beter instrument dan de inzet van een parkmanagementorganisatie. Onderzocht zal moeten worden of BIZ 
ook gewenst is door de ondernemers zeker gezien het feit dat het een relatief nieuw bedrijventerrein betreft. 
Bij de inzet van het instrument kan ook aansluiting worden gezocht met het Barendrechtse deel van het 
bedrijventerrein (BT-Oost). 
 
KVO 
Veren-Ambacht beschikt niet over een keurmerk voor veilig ondernemen. Wel wordt op dit moment door de 
ondernemers onderzocht of collectieve beveiliging van het terrein mogelijk is. De gewenste situatie is een 
keurmerk veilig ondernemen en collectieve beveiliging voor het hele terrein. 
 
Duurzaamheid 
Duurzaamheid is nog geen vanzelfsprekendheid bij ondernemend Veren-Ambacht. Omdat het om bestaande 
bouw gaat, moet de winst worden gehaald in het renoveren en verbouwen of bij verhuizingen of de 
spaarzame nieuwbouw. Op deze onderwerpen faciliteert de gemeente graag de ondernemers door het 
aanbieden van de tool ‘Kansen bij verkassen’ van Stichting Stimular (zie ook § 6.1 Donkersloot - 
Duurzaamheid). 
 
Financiën 
Middels BIZ kan de ondernemers een heffing opgelegd worden, die terugvloeit naar de vereniging, coöperatie 
of stichting die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De gemeente draagt bij in de opstartfase of 
als het collectief ook taken gaat uitvoeren waarvoor de gemeente feitelijk verantwoordelijk is, als het beheer 
van de openbare ruimte. 
Afname van de digitale verhuisscan van Stichting Stimular kost de gemeente maximaal € 1044,- per jaar voor 
een periode van 3 jaar. Mogelijk kan hier subsidie voor worden gevonden. Alle Ridderkerkse bedrijven kunnen 
dan onbeperkt gebruik maken van het instrument. 
 

6.3 Boelewerf 
 
Parkmanagement of BIZ 
De Boelewerf bestaat uit een kleine maar hechte groep ondernemers, gevestigd op de locatie van de 
voormalige scheepswerven van Boele. Het terrein is prachtig gelegen aan de oever van de Nieuwe Maas, 
maar daardoor ook een geliefd doelwit van inbrekers en vandalen. De ondernemers op het bedrijventerrein 
hebben zich verenigd in ondernemersvereniging De Boelewerf. Gezien de omvang van het aantal bedrijven 
en het feit dat het om een bestaand bedrijventerrein gaat, wordt BIZ gezien als meest gewenste optie. 
Onderzocht moet worden of dit voldoende draagvlak heeft onder de betreffende ondernemers.  
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KVO 
De ondernemers hebben samen al een start gemaakt om de veiligheid te verbeteren door het behalen van 
een Keurmerk Veilig Ondernemen. Het terrein wordt nog niet op een collectieve manier beveiligd. Wel hebben 
veel ondernemers individueel de beveiliging geregeld. In de gewenste situatie zal de beveiliging op een 
collectieve manier worden aangepakt, zodat alle partners elkaar versterken. 
 
Duurzaamheid 
Duurzaamheid is nog geen vanzelfsprekendheid bij de ondernemers van de Boelewerf. Omdat het om 
bestaande bouw gaat, moet de winst worden gehaald in het renoveren en verbouwen of bij verhuizingen of de 
spaarzame nieuwbouw. Op deze onderwerpen faciliteert de gemeente graag de ondernemers door het 
aanbieden van de tool ‘Kansen bij verkassen’ van Stichting Stimular (zie ook § 6.1 Donkersloot - 
Duurzaamheid). 
 
Financiën 
Middels BIZ kan de ondernemers een heffing opgelegd worden, die terugvloeit naar de vereniging, coöperatie 
of stichting die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De gemeente draagt bij in de opstartfase of 
als het collectief ook taken gaat uitvoeren waarvoor de gemeente feitelijk verantwoordelijk is, als het beheer 
van de openbare ruimte. 
Afname van de digitale verhuisscan van Stichting Stimular kost de gemeente maximaal € 1044,- per jaar voor 
een periode van 3 jaar. Mogelijk kan hier subsidie voor worden gevonden. Alle Ridderkerkse bedrijven kunnen 
dan onbeperkt gebruik maken van het instrument. 
 

6.4 Cornelisland 
 
Parkmanagement of BIZ 
De polder Cornelisland is gelegen langs de A15 in de oksel van het knooppunt Ridderster en zal op termijn 
worden ontwikkeld als bedrijventerrein. Cornelisland bestaat uit een Barendrechts deel dat reeds is ontwikkeld 
en een Ridderkerks deel dat nog in ontwikkeling is. De uitgeefbare oppervlakte op het Ridderkerkse deel 
beslaat ongeveer 27 hectare. Op basis van bestaande afspraken is één locatie uitgegeven (Hak). Omdat 
Cornelisland een nieuw terrein betreft en voor het grootste gedeelte in eigendom is bij gemeente Ridderkerk, 
kan parkmanagement verplicht gesteld worden bij uitgifte van de bedrijfskavels. Op deze wijze is iedereen lid 
van de organisatie en is er automatisch voldoende (financieel) draagvlak om parkmanagement tot een succes 
te maken. Formeel gezien kunnen bedrijven bij wet niet worden verplicht tot het lid worden van een 
organisatie of vereniging. Bedrijven hoeven dan ook niet lid te worden, maar in de koopovereenkomst wordt 
wel vastgelegd dat het bedrijf verplicht is een bijdrage te betalen voor het parkmanagement. Deze verplichting 
zal dan als erfdienstbaarheid in de koopovereenkomst worden opgenomen. Voordeel hiervan is dat elke 
volgende koper of rechtsopvolger zijn bijdrage aan het parkmanagement moet blijven voldoen (een 
erfdienstbaarheid is verbonden aan het kadastraal perceel en niet aan de rechtspersoon). 
 
In eerste instantie dient een profiel voor de parkmanagementorganisatie te worden opgesteld, waarop 
organisaties kunnen inschrijven. Uit deze aanbesteding zal een organisatie worden gekozen die voor een 
bepaalde tijd het parkmanagement voor het bedrijventerrein voor zijn rekening mag nemen. Uitgangspunt 
hierbij is dat de parkmanagementorganisatie zichzelf uiteindelijk moet kunnen bedruipen. In eerste instantie 
zal het parkmanagement alleen gelden voor het Ridderkerkse deel van Cornelisland. Het is wel de bedoeling 
dat bedrijven gevestigd op het Barendrechts deel van Cornelisland bij de parkmanagementorganisatie mogen 
aansluiten. Met dit gegeven zal in de aanbestedingsfase al rekening worden gehouden.  
 
Het bestuur van het parkmanagement zal uiteindelijk moeten worden bemand door personen afkomstig van 
de bedrijven op Cornelisland. De gemeente kan van deze groep onderdeel uitmaken en daarbij vooral 
fungeren als klankbord. De dagelijkse beslommeringen zullen door een medewerker van de parkmanagement 
organisatie, die fysiek op het terrein kantoor houdt, worden begeleidt. De parkmanagement organisatie zal 
zich in eerste instantie moeten richten op de onderwerpen beveiliging, energie en duurzaamheid en afval. Op 
voornoemde onderwerpen zal in de aanbestedingsfase een bureau worden geselecteerd. Indien de 
parkmanagementorganisatie op deze punten goed functioneert, kunnen de taken worden uitgebreid. De optie 
om het beheer van de openbare ruimte te laten uitvoeren door de parkmanagementorganisatie wordt in 
overweging genomen op het moment dat Bedrijvenpark Cornelisland is voltooid, om reden dat van een 
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parkmanagementorganisatie niet gevraagd kan worden een niet geheel opgeleverd bedrijventerrein te 
beheren.  
 
KVO 
Het is gewenst om op dit bedrijventerrein het Keurmerk Veilig Ondernemen te behalen. Ook het maken van 
afspraken rond collectieve beveiliging dragen bij aan een veiliger terrein en kunnen een aantrekkende werking 
hebben op nieuw te vestigen ondernemers. De inspanningen die geleverd moeten worden om een keurmerk 
te verkrijgen worden bij voorkeur belegd bij de dan vormgegeven parkmanagementorganisatie. 
 
Duurzaamheid 
Bij collegebesluit d.d. 16 juni 2009 is ingestemd met energiedoelstellingen van 5% duurzame energie en 15% 
CO2 reductie voor het gehele bedrijventerrein. Middels een aanbesteding voor het toepassen van warmte-
koude opslag is getracht deze doelstellingen te halen. Door gebrek aan interesse in de markt is de 
aanbesteding ingetrokken. Conform genoemd collegebesluit wordt nu gekozen voor het verhogen van de 
grondprijs en deze extra inkomsten te gebruiken voor het verduurzamen van het terrein. Ook wordt de 
ondernemer bij de aankoop van de grond verplicht een duurzaamheidsscan te laten uitvoeren. Hierin 
faciliteert de gemeente de ondernemers door het aanbieden van de tool ‘Kansen bij verkassen’ van Stichting 
Stimular (zie ook § 6.1 Donkersloot - Duurzaamheid). De extra inkomsten kunnen worden aangewend om de 
ondernemer te stimuleren de voorgestelde maatregelen uit de duurzaamheidsscan ook daadwerkelijk uit te 
voeren. Ingeschat wordt dat met deze aanpak de eerder genoemde doelstellingen ruimschoots worden 
gehaald. 
 
Financiën 
De middelen om parkmanagement te bekostigen, moeten komen vanuit de ondernemers. Gemeente 
Ridderkerk kan bij de uitgifte van de grond een verplichting opnemen tot het betalen van een jaarlijkse 
bijdrage ten behoeve van de opstart van parkmanagement. Dit bedrag komt bovenop de vastgestelde 
grondprijs. De jaarlijkse bijdrage kan worden afgebouwd als de parkmanagementorganisatie op eigen benen 
staat, afhankelijk van de omvang van het fonds en de ambities van de ondernemers. Bij de start van de 
uitgifte zijn nog niet veel bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein. Er zijn dan ook nog niet veel inkomsten 
te genereren uit de heffing. In deze opstartfase kan de gemeente bijspringen uit eigen middelen of in de vorm 
van een lening. 
Om de duurzaamheidsdoelstellingen te bekostigen en het behalen ervan te stimuleren kan eenmalig een 
bedrag worden geheven per vierkante meter grondoppervlakte, bij de verkoop van de grond. Ondernemers 
kunnen aanspraak maken op dit duurzaamheidsfonds om maatregelen door te kunnen voeren. Belangrijk is 
wel om een subsidieplafond per aanvraag vast te stellen. 
Afname van de digitale verhuisscan van Stichting Stimular kost de gemeente maximaal € 1044,- per jaar voor 
een periode van 3 jaar. Mogelijk kan hier subsidie voor worden gevonden. Alle Ridderkerkse bedrijven kunnen 
dan onbeperkt gebruik maken van het instrument. 
 

6.5 Nieuw Reijerwaard 
 
Parkmanagement of BIZ 
Nieuw-Reijerwaard is in de structuurvisie aangewezen als bedrijventerrein. Wanneer (een deel van) dit terrein 
verder in ontwikkeling wordt genomen, is parkmanagement de beste optie om de ondernemers te verenigen in 
een collectief. Net als Cornelisland is Nieuw-Reijerwaard een terrein dat nieuw ontwikkeld wordt en waar de 
grond voor het grootste gedeelte in eigendom is of komt van de gemeente Ridderkerk. Belangrijk is om 
parkmanagement al in een vroeg stadium van de ontwikkeling mee te nemen, zodat alle randvoorwaarden 
juridisch geborgd kunnen worden in de koopovereenkomsten. Gezien de ligging en de agro-logistieke functie 
van het terrein moet onderzocht worden of Veren-Ambacht ook kan aansluiten bij deze 
parkmanagementorganisatie. Een samenwerking met Barendrecht behoort ook tot de opties. 
De optie om het beheer van de openbare ruimte te laten uitvoeren door de parkmanagementorganisatie wordt 
in overweging genomen op het moment dat Bedrijvenpark Nieuw Reijerwaard is voltooid, om reden dat van 
een parkmanagementorganisatie niet gevraagd kan worden een niet geheel opgeleverd bedrijventerrein te 
beheren.  
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KVO 
Het is gewenst om op dit bedrijventerrein het Keurmerk Veilig Ondernemen te behalen. Ook het maken van 
afspraken rond collectieve beveiliging dragen bij aan een veiliger terrein en kunnen een aantrekkende werking 
hebben op nieuw te vestigen ondernemers. De inspanningen die geleverd moeten worden om een keurmerk 
te verkrijgen worden bij voorkeur belegd bij de dan vormgegeven parkmanagementorganisatie. 
 
Duurzaamheid 
Bij de ontwikkeling van Nieuw-Reijerwaard is de tekst van het door de gemeenteraad aangenomen 
amendement 2008-59 leidend. Conform de punten 1.a.1. t/m 1.a.4. wordt Nieuw-Reijerwaard ingericht onder 
de voorwaarden dat: 

- de woon- en leefomgeving van de omwonenden wordt gewaarborgd en de monumentale boerderij 
‘Bouwlust’ landschappelijk goed wordt ingepast; 

- een verdere toename van de milieubelasting aantoonbaar wordt voorkomen; 
- het terrein uitsluitend bestemd mag worden voor arbeidsintensieve bedrijven in de AGF-sector; 
- het terrein duurzaam wordt ingericht. 

Een middel om de ondernemers te faciliteren bij het implementeren van duurzame bouwmaatregelen is de 
verhuisscan ‘Kansen bij verkassen’ van Stichting Stimular (zie ook § 6.1 Donkersloot - Duurzaamheid). 
 
Financiën 
De middelen om parkmanagement te bekostigen, moeten komen vanuit de ondernemers. Gemeente 
Ridderkerk kan bij de uitgifte van de grond een verplichting opnemen tot het betalen van een jaarlijkse 
bijdrage ten behoeve van de opstart van parkmanagement. Dit bedrag komt bovenop de vastgestelde 
grondprijs. De jaarlijkse bijdrage kan worden afgebouwd als de parkmanagementorganisatie op eigen benen 
staat, afhankelijk van de omvang van het fonds en de ambities van de ondernemers. Bij de start van de 
uitgifte zijn nog niet veel bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein. Er zijn dan ook nog niet veel inkomsten 
te genereren uit de heffing. In deze opstartfase kan de gemeente bijspringen uit eigen middelen of in de vorm 
van een lening. 
Afname van de digitale verhuisscan van Stichting Stimular kost de gemeente maximaal € 1044,- per jaar voor 
een periode van 3 jaar. Mogelijk kan hier subsidie voor worden gevonden. Alle Ridderkerkse bedrijven kunnen 
dan onbeperkt gebruik maken van het instrument. 
 

6.6 Winkelcentra 
 
Parkmanagement of BIZ 
Alle Ridderkerkse winkelcentra zijn reeds bestaande locaties. Op dit moment zijn geen nieuwe centra in 
ontwikkeling. De ondernemers van alle winkelcentra hebben zich verenigd in winkeliersverenigingen. De 
winkeliersverenigingen van Ridderkerk Centrum hebben zich verenigd in een federatie. Het onderling contact 
verschilt van incidenteel contact (het bij elkaar naar binnen lopen) tot structurele overleggen. Voor de 
winkelcentra is het gewenst om de samenwerking te versterken en de free-riders zoveel mogelijk uit te sluiten. 
Dit is mogelijk door het heffen van een bijdrage onder de paraplu van de BIZ-wetgeving. Onderzocht moet 
worden of ondernemers dit instrument waardevol vinden. Ook andere heffingsvormen (als reclame- of 
precariobelasting) moeten in dit onderzoek worden betrokken. Een vertegenwoordiger van de ondernemers 
van Ridderkerk Centrum gaf aan dat de uitgangspunten van het BIZ als te omvangrijk en te ingewikkeld wordt 
ervaren door de ondernemers om er profijt uit te halen. Het zoeken naar een andere vorm van heffing is wel 
gewenst om de free-riders te verplichten deel te nemen. Voor de andere winkelcentra moet onderzoek 
uitwijzen wat de wens is van de ondernemers.  
 
KVO 
Alleen de winkeliers van Ridderkerk Centrum hebben zich hard gemaakt voor een keurmerk veilig 
ondernemen. De winkeliers van de andere centra besteden individueel aandacht aan het beveiligen van de 
panden. De meeste winkeliers prefereren collectieve beveiliging, maar wijzen daarbij naar de eigenaren van 
de panden. Het grootste gedeelte van de winkeliers huurt een winkelpand. Om de centra heel en veilig te 
houden is een centrumdekkende collectieve beveiliging gewenst. Voor winkelcentra is een speciaal keurmerk 
veilig ondernemen ontwikkeld. 
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Duurzaamheid 
Duurzaamheid is nog geen vanzelfsprekendheid bij de ondernemers van de winkelcentra. Omdat het om 
bestaande bouw gaat, moet de winst worden gehaald in het renoveren en verbouwen of bij verhuizingen of de 
spaarzame nieuwbouw. Op deze onderwerpen faciliteert de gemeente graag de ondernemers door het 
aanbieden van de tool ‘Kansen bij verkassen’ van Stichting Stimular (zie ook § 6.1 Donkersloot - 
Duurzaamheid). Het feit dat veel ondernemers de winkelpanden huren, maakt het lastiger om de ondernemers 
hier op aan te spreken. 
 
Financiën 
Middels BIZ kan de ondernemers een heffing opgelegd worden, die terugvloeit naar de vereniging, coöperatie 
of stichting die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De gemeente draagt bij in de opstartfase of 
als het collectief ook taken gaat uitvoeren waarvoor de gemeente feitelijk verantwoordelijk is, als het beheer 
van de openbare ruimte. 
Afname van de digitale verhuisscan van Stichting Stimular kost de gemeente maximaal € 1044,- per jaar voor 
een periode van 3 jaar. Mogelijk kan hier subsidie voor worden gevonden. Alle Ridderkerkse bedrijven kunnen 
dan onbeperkt gebruik maken van het instrument. 
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7. Medewerker Economische Zaken 
 
In dit hoofdstuk staat centraal op welke wijze de gemeente de komende jaren haar economische 
doelstellingen wil realiseren en haar relatie met het bedrijfsleven wil vormgeven. 
 
Binnen de huidige organisatie zijn er diverse medewerkers die onderdelen van economische zaken in hun 
pakket hebben en/of contacten hebben met organisaties die van invloed (kunnen) zijn op de economische 
ontwikkeling van de gemeente Ridderkerk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de regisseur Werk, de contacten in 
het kader van Keurmerk veilig ondernemen (KVO), Parkmanagement Ridderkerk, aanvragen/organiseren van 
een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) i.o.m. ondernemers, de Marktcommissie, de contacten vanuit het 
horecabeleid, de contacten met ondernemersverenigingen en de contacten in de stadsregio. Gegeven de 
huidige externe ontwikkelingen van o.a. de kredietcrisis en de daarbij behorende noodzaak om nadrukkelijk 
meer aandacht te besteden aan de economische ontwikkeling van de gemeente Ridderkerk is het wenselijk 
om deze onderdelen te bundelen en te verbinden en de coördinatie onder te brengen bij één persoon. 
Daarnaast zijn er bepaalde aandachtspunten die onderdeel uit zouden kunnen maken van een economische 
visie van deze gemeente die nu niet of onvoldoende aandacht krijgen. Verder zijn in de structuurvisie 
economische doelstellingen opgenomen. Deze doelstellingen (continuering werkgelegenheid door in te zetten 
op arbeidsintensieve werkgelegenheid, scholing beroepsbevolking economische groeimarkten) moeten op 
enig moment ook uitgewerkt worden. Economisch beleid bevindt zich op het snijvlak van sociaal beleid, 
participatie, onderwijs en ruimtelijke ordening. Daarmee bestaat er nog een argument voor verbinding. Het 
gaat dus om anders organiseren, efficiënter en in samenhang invulling geven aan de opgave uit de 
structuurvisie op economisch gebied. 
 
Ook het creëren van een aantrekkelijk vestigings- en werkklimaat voor werkgevers en werknemers is een 
onderdeel van deze doelstelling. De kwaliteit van onze bedrijfsterreinen speelt hierbij een belangrijke rol. 
Behoud en verbetering van de bestaande bedrijventerreinen en de duurzame ontwikkeling van de nieuwe 
bedrijventerreinen zal een van de uiteindelijke resultaten moeten zijn. 
 
Parkmanagement en de regeling Bedrijven Investerings Zone (BIZ) worden gezien als instrumenten om 
bovengenoemde doelstellingen vorm te geven. Met parkmanagement heeft Ridderkerk, in de voorgaande vier 
jaar, al ervaring opgedaan. De gevraagde medewerker moet hier ook invulling aan geven. 
 
Voorgesteld wordt om voor een senior (beleids)medewerker economische zaken / strategisch adviseur 
economische zaken aan te stellen. Dit voorstel is als nieuw beleid opgenomen in de kadernota 2011. 
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Bijlage 1 – Duurzaamheidsthema’s 
 
 Bij de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein kunnen een aantal thema’s worden onderscheiden 
waar de winst kan worden behaald. Het gaat dan om Energie, Water, Materialen, Ruimte, Veiligheid, 
Transport, Imago en Beheer. Deze thema zijn op alle drie de eerder genoemde niveaus realiseerbaar. 
 

Thema Energie 
Doelstellingen Doelstellingen, onderzoek en realisatie m.b.t. een duurzaam energiesysteem. Van 

belang is een energiebesparing en opwekking van duurzame warmte en 
elektriciteit, zowel in gebouwen, bedrijfsprocessen als stedenbouwkundige 
structuur. Duurzaam energiegebruik draagt bij aan het voorkomen van CO2-uitstoot 
en continuïteit in het energieaanbod. 

Principes Trias Energetica: Gebruik beperken – Duurzaam opwekken – Zo efficiënt mogelijk 
opwekken 
Kijk naar de exploitatiekosten i.p.v. de investeringskosten  
Focus op de grootste energieverbruikers (gebouwen of processen) 

Maatregelen Energievisie 
Energiescan bedrijven 
Collectieve inkoop groene stroom / groen gas / CO2 compensatie  
Toepassing passieve energie (warmte, licht, ventilatie) 

 
 

Thema Water 
Doelstellingen Een duurzaam watersysteem geeft zowel invulling aan de kwaliteit, kwantiteit als 

gebruik van water. Een duurzaam watersysteem draagt bij aan een gezond 
leefmilieu voor mens, dier en plant. Tevens vergroot een goede inrichting van het 
watersysteem bij aan de belevingskwaliteit. 

Principes Waterkwantiteit: vasthouden – bergen – afvoeren 
Waterkwaliteit: voorkomen – scheiden – zuiveren 
Drinkwater: besparen - alternatieven toepassen  
Lagenbenadering: Water inzetten als ruimtelijk structurerend element en 
afstemmen op andere ruimtelijke functies (groen en natuur, bebouwing, recreatief 
medegebruik) 
Ruimte voor oppervlaktewater (en peilfluctuatie) 

Maatregelen Vertragen hemelwaterafvoer (infiltratie in halfverhard, wadi’s en groen) 
Gebruik van niet-uitlogend materiaal, voorkomen bodemverontreiniging 
Watersysteem combineren met groenstructuur 
Waterbesparing in gebouwen 

 
 

Thema Materialen 
Doelstellingen Duurzaam materiaalgebruik geeft zowel invulling aan het beperken van het 

materiaalgebruik als het toepassen van schone en maatschappelijk verantwoorde 
materialen. Het gaat om preventie en hergebruik van afvalstoffen en invulling geven 
aan “Waste = Food” volgens de cradle to cradle gedachte. 

Principes Ladder van Lansink: preventie (ontstaan en milieuschade), hergebruik (product en 
materiaal), verbranden (met en zonder energieterugwinning), storten. 
Ontwerpen met het oog op duurzaam gebruik 
Ontwerpen met het oog op hergebruik 
Toepassen schone en maatschappelijk verantwoorde materialen 
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Maatregelen Collectieve gescheiden afvalinzameling 
Toepassen van gerecyclede en hergebruikte bouwmaterialen  
Duurzaam inkopen 

 

Thema Ruimte 
Doelstellingen Duurzaam ruimtegebruik heeft tot doel de beschikbare ruimte efficiënt te benutten. 

Daarvoor dient zo efficiënt mogelijk ruimte worden geschapen en gebruikt voor 
bedrijvigheid, maar dienen ook ruimte en mogelijkheden te worden geschapen voor 
maatschappelijk en ecologische functies om de waarde van de grond en opstallen 
te behouden. 

Principes Optimalisatie van de ruimte: efficiënte stedenbouwkundige structuur en 
verkavelingsopzet compacter en gestapeld bouwen voor een of meerdere functies 
Optimalisatie van het gebruik: verhoging van de benuttingsgraad van gebouwen en 
voorzieningen in de tijd, door medegebruik door andere functies 
Behoud van hoogwaardig ruimtegebruik door goed vastgoedbeheer 

Maatregelen Probeer ruimtebehoefte van bedrijven eerst op bestaande terreinen te plaatsen, 
voordat nieuwe locaties ter sprake komen 
Zet minimale bebouwingshoogte, -percentage en kavelgrootte in als instrument 
Betrek het ruimtebeslag van parkeren in het ontwerp 

 
 

Thema Veiligheid 
Doelstellingen Veiligheid heeft betrekking op criminaliteit, hinder, verkeersveiligheid en externe 

veiligheid. Een doordachte inrichting en een gezamenlijke aanpak zijn van belang 
om de risico’s zo klein mogelijk te houden. 

Principes Beperken criminaliteit 
Duurzaam veilig verkeer 
Voorkomen en beperken hinder  
Adequaat voorzieningenniveau voor ondernemers en werknemers 

Maatregelen Collectieve beveiliging (surveillancedienst / camera) op het terrein  
Veilige fiets- en voetpaden en oversteken 
Rampenbestrijdingsplan 

 
 

Thema Transport 
Doelstellingen Een bedrijventerrein brengt veel verkeersbewegingen met zich mee (goederen en 

personen). Een bedrijventerrein kan het vervoer verduurzamen door het verkeer in 
te perken en het noodzakelijke vervoer efficiënt en duurzaam in te richten. 

Principes Verbeteren van de bereikbaarheid 
Verbeteren van de verkeersveiligheid 
Verminderen van de milieubelasting 

Maatregelen Heldere bewegwijzering 
Verduurzamen wagenpark 
Afstemmen vestigingsbeleid op capaciteit van het wegennet 
OV- en fietsvriendelijke reiskostenregeling 
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Thema Imago 
Doelstellingen Imago is een breed begrip waar verschillende onderwerpen onder vallen. Zo valt te 

denken aan milieuverantwoord ondernemen (MVO), beeldkwaliteit en hoe wordt 
omgegaan met groen, water landschap en cultuurhistorie. Het geeft bedrijven een 
representatieve uitstraling en draagt bovendien bij aan de waardering en daarmee 
de levensduur van een bedrijventerrein. 

Principes Maak gebruik van specifieke kansen en parels van de locatie 
Maak de duurzame kwaliteit zichtbaar en beleefbaar 

Maatregelen Gebruik een beeldkwaliteitsplan als leidraad voor de inrichting van het 
bedrijventerrein 
Geef noodzakelijke voorzieningen water, groen, als blusvijvers, kabelstroken een 
dubbelfunctie om de ecologische en de belevingswaarde van het terrein te 
versterken 
Stimuleer de verspreiding van planten en dieren over het terrein door verspreiden 
groene plekken op het terrein (stepping stones) 
Zorg voor goede verlichting 

 
 

Thema Beheer 
Doelstellingen Samenwerking is de oplossing voor het efficiënt inkopen van producten, diensten 

en voorzieningen. Het bundelen van kennis, kracht en middelen draagt bij aan een 
duurzaam gebruik en het adaptatievermogen van een bedrijventerrein. 

Principes Gezamenlijke managementorganisatie 
Collectieve faciliteiten en utiliteiten 
Industriële ecologie 

Maatregelen Collectieve afvalinzameling 
Collectieve beveiliging 
Collectief beheer en onderhoud 
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Bijlage 2 – Overzicht bedrijventerreinen 
 
 
 
 
Tabel 2.1: DONKERSLOOT 

Onderdeel Huidige situatie Gewenste situatie 
Type terrein Bestaand 
Aantal ondernemers Ruim 500 
Oppervlakte 150 hectare 

 

Collectief Parkmanagement Ridderkerk sinds 
2007, onderdeel van Insite Groep 

BIZ - bij voldoende draagvlak van 
ondernemers 

Juridische vorm Samenwerkingsovereenkomst tussen 
Insite Groep, gemeente Ridderkerk en 
Stichting Collectief en Duurzaam 
Ondernemen Ridderkerk 
 
Geen verplicht lidmaatschap, geen 
juridische samenwerkingsvorm 

Afhankelijk van de wensen van de 
betrokkenen een (coöperatieve) 
vereniging, stichting of besloten 
vennootschap 

Communicatie Website, nieuwsbrief, bedrijfsbezoeken, 
overleggen tussen partijen 

Overleggen tussen partijen 
 
Optioneel (afhankelijk van wens 
bedrijven): 
Website, nieuwsbrief, bedrijfsbezoeken 

KVO Heeft KVO 
Collectieve beveiliging voor het hele 
gebied 

Terreindekkend 

Duurzaamheid Incidenteel Ondernemers faciliteren om 
duurzaamheid tot aandachtspunt te 
maken bij verhuizen, renoveren, 
verbouwen of nieuwbouw 

Pakket Afvalinzameling 
Energieconcept 
Business 2 business 
Postbezorging 
Beheer private buitenruimte 
Telefoonconcept 
Beheer bedrijfsverzamelgebouwen 
Beveiligingsconcept 
Verzekeringen 

Afval 
Energie 
Beveiliging 
 
Optioneel (afhankelijk van wens 
gemeente en bedrijven): 
Beheer openbare ruimte 
Beheer private buitenruimte 
Business 2 business 
Postbezorging 
Telefoonconcept 
Beheer bedrijfsverzamelgebouwen 
Verzekeringen 
Bewegwijzering 

Financiën Gemeente en Provincie Zuid-Holland 
hebben € 70.000,- uitgetrokken voor de 
implementatiefase van Parkmanagement 
Ridderkerk. 

Instellen van een heffing (reclame- of 
precariobelasting of op grond van de 
Experimentenwet BIZ) en deze terug 
laten vloeien naar het ondernemersfonds 
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Tabel 2.2: VEREN-AMBACHT 

Onderdeel Huidige situatie Gewenste situatie 
Type terrein Bestaand 
Aantal ondernemers 15 á 20 
Oppervlakte 30 hectare 

 

Collectief Ondernemersvereniging Freshworld BIZ - bij voldoende draagvlak van 
ondernemers 

Juridische vorm Vereniging Afhankelijk van de wensen van de 
betrokkenen een (coöperatieve) 
vereniging, stichting of besloten 
vennootschap 

Communicatie Overleggen tussen partijen Overleggen tussen partijen 
 
Optioneel (afhankelijk van wens 
bedrijven): 
Website, nieuwsbrief, bedrijfsbezoeken 

KVO Geen KVO 
Collectieve beveiliging wordt momenteel 
onderzocht 

Terreindekkend 

Duurzaamheid Incidenteel Ondernemers faciliteren om 
duurzaamheid tot aandachtspunt te 
maken bij verhuizen, renoveren, 
verbouwen of nieuwbouw 

Pakket  Afval 
Energie 
Beveiliging 
 
Optioneel (afhankelijk van wens 
gemeente en bedrijven): 
Beheer openbare ruimte 
Beheer private buitenruimte 
Business 2 business 
Postbezorging 
Telefoonconcept 
Beheer bedrijfsverzamelgebouwen 
Verzekeringen 
Bewegwijzering 

Financiën  Instellen van een heffing (reclame- of 
precariobelasting of op grond van de 
Experimentenwet BIZ) en deze terug 
laten vloeien naar het ondernemersfonds 
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Tabel 2.3: BOELEWERF 

Onderdeel Huidige situatie Gewenste situatie 
Type terrein Bestaand 
Aantal ondernemers 25 
Oppervlakte 4 hectare 

 

Collectief Ondernemersvereniging De Boelewerf BIZ - bij voldoende draagvlak van 
ondernemers 

Juridische vorm Vereniging Afhankelijk van de wensen van de 
betrokkenen een (coöperatieve) 
vereniging, stichting of besloten 
vennootschap 

Communicatie Overleggen tussen partijen Overleggen tussen partijen 
 
Optioneel (afhankelijk van wens 
bedrijven): 
Website, nieuwsbrief, bedrijfsbezoeken 

KVO Wel KVO 
Geen echte collectieve beveiliging; wel 
hebben veel ondernemers eigen beveiliging 
geregeld 

Terreindekkend 

Duurzaamheid Incidenteel Ondernemers faciliteren om 
duurzaamheid tot aandachtspunt te 
maken bij verhuizen, renoveren, 
verbouwen of nieuwbouw 

Pakket  Afval 
Energie 
Beveiliging 
 
Optioneel (afhankelijk van wens 
gemeente en bedrijven): 
Beheer openbare ruimte 
Beheer private buitenruimte 
Business 2 business 
Postbezorging 
Telefoonconcept 
Beheer bedrijfsverzamelgebouwen 
Verzekeringen 
Bewegwijzering 

Financiën  Instellen van een heffing (reclame- of 
precariobelasting of op grond van de 
Experimentenwet BIZ) en deze terug 
laten vloeien naar het 
ondernemersfonds 
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Tabel 2.4: CORNELISLAND 

Onderdeel Huidige situatie Gewenste situatie 
Type terrein In ontwikkeling 
Aantal ondernemers 0 
Oppervlakte 60 hectare 

 

Collectief Parkmanagement - verplicht te stellen 
bij gronduitgifte 

Juridische vorm Afhankelijk van de wensen van de 
betrokkenen een (coöperatieve) 
vereniging, stichting of besloten 
vennootschap 

Communicatie Overleggen tussen partijen, website, 
nieuwsbrief, bedrijfsbezoeken 

KVO Terreindekkend 
Duurzaamheid Ondernemers faciliteren om 

duurzaamheid tot aandachtspunt te 
maken bij verhuizen, renoveren, 
verbouwen of nieuwbouw 

Pakket Afval 
Energie 
Beveiliging 
 
Optioneel (afhankelijk van wens 
gemeente en bedrijven): 
Beheer openbare ruimte 
Beheer private buitenruimte 
Business 2 business 
Postbezorging 
Telefoonconcept 
Beheer bedrijfsverzamelgebouwen 
Verzekeringen 
Bewegwijzering 

Financiën 

N.v.t. 

Jaarlijks per m2 grondoppervlakte een 
bedrag heffen om parkmanagement te 
bekostigen. Dit kan per jaar worden 
afgebouwd. De hoogte van het fonds en 
de ambities van de ondernemers zijn 
hierin bepalend. 
Eenmalig een bedrag per m2 
grondoppervlakte in rekening brengen 
bij de verkoop van de grond, voor het 
vullen van een duurzaamheidsfonds. 
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Tabel 2.5: NIEUW-REIJERWAARD 

Onderdeel Huidige situatie Gewenste situatie 
Type terrein Mogelijk toekomstige ontwikkeling 
Aantal ondernemers 0 
Oppervlakte 41 hectare 

 

Collectief Parkmanagement - verplicht te stellen 
bij gronduitgifte 

Juridische vorm Afhankelijk van de wensen van de 
betrokkenen een (coöperatieve) 
vereniging, stichting of besloten 
vennootschap 

Communicatie Overleg tussen partijen, website, 
nieuwsbrief, bedrijfsbezoeken 

KVO Terreindekkend 
Duurzaamheid Ondernemers faciliteren om 

duurzaamheid tot aandachtspunt te 
maken bij verhuizen, renoveren, 
verbouwen of nieuwbouw 

Pakket Afval 
Energie 
Beveiliging 
 
Optioneel (afhankelijk van wens 
gemeente en bedrijven): 
Beheer openbare ruimte 
Beheer private buitenruimte 
Business 2 business 
Postbezorging 
Telefoonconcept 
Beheer bedrijfsverzamelgebouwen 
Verzekeringen 
Bewegwijzering 

Financiën 

N.v.t. 

Jaarlijks per m2 grondoppervlakte een 
bedrag heffen om parkmanagement te 
bekostigen. Dit kan per jaar worden 
afgebouwd. De hoogte van het fonds en 
de ambities van de ondernemers zijn 
hierin bepalend. 
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Bijlage 3 – Overzicht winkelcentra 
 
Op de winkelstrips Wetstraat, Olmenlaan, Groen van Prinstererweg, Dr. Colijnstraat, Genestetstraat en 
Irisstraat zijn minder dan 10 ondernemers gevestigd en worden niet meegenomen in deze analyse. 
 
Tabel 3.1: WINKELCENTRUM RIDDERHOF/JORISHOF/RIDDERKERN/KONINGSHOF - Centrum 

Onderdeel Huidige situatie Gewenste situatie 
Type centrum Bestaand 
Aantal ondernemers Ruim 160 

 

Collectief Federatie Ridderkerk ‘Een paleis van een 
winkelhart’ 

BIZ - bij voldoende draagvlak van 
ondernemers 

Juridische vorm Federatie; samenwerkende (zelfstandigheid 
behoudende) verenigingen/partijen 

Afhankelijk van de wensen van de 
betrokkenen een (coöperatieve) 
vereniging, stichting of besloten 
vennootschap 

Communicatie Website, nieuwsbrieven, overleg tussen 
partijen 

Overleg tussen partijen, website, 
nieuwsbrief, bedrijfsbezoeken 

KVO Ster voor collectieve beveiliging 
Ridderhof wel - camerabeveiliging 
Jorishof niet - wel gewenst 
Ridderkern niet - openbaar gebied 
Koningsplein niet - openbaar gebied 

Centrumdekkend 

Duurzaamheid Incidenteel Ondernemers faciliteren om 
duurzaamheid tot aandachtspunt te 
maken bij verhuizen, renoveren, 
verbouwen of nieuwbouw 

Pakket Overleg over collectieve oplossing voor 
afval 

Afval 
Energie 
Beveiliging 
 
Optioneel (afhankelijk van wens 
gemeente en bedrijven): 
Beheer openbare ruimte 
Business 2 business 
Postbezorging 
Telefoonconcept 
Beheer bedrijfsverzamelgebouwen 
Verzekeringen 
Bewegwijzering 

Financiën  Instellen van een heffing (reclame- of 
precariobelasting of op grond van de 
Experimentenwet BIZ) en deze terug 
laten vloeien naar het 
ondernemersfonds 
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Tabel 3.2: WINKELCENTRUM VLIETPLEIN - Drievliet 

Onderdeel Huidige situatie Gewenste situatie 
Type centrum Bestaand 
Aantal ondernemers 15 

 

Collectief Winkeliersvereniging Riddervliet BIZ - bij voldoende draagvlak van 
ondernemers 

Juridische vorm Vereniging Afhankelijk van de wensen van de 
betrokkenen een (coöperatieve) 
vereniging, stichting of besloten 
vennootschap 

Communicatie Er is geen structureel overleg Overleg tussen partijen, website, 
nieuwsbrief, bedrijfsbezoeken 

KVO Niet Centrumdekkend 
Duurzaamheid Incidenteel Ondernemers faciliteren om 

duurzaamheid tot aandachtspunt te 
maken bij verhuizen, renoveren, 
verbouwen of nieuwbouw 

Pakket  Afval 
Energie 
Beveiliging 
 
Optioneel (afhankelijk van wens 
gemeente en bedrijven): 
Beheer openbare ruimte 
Business 2 business 
Postbezorging 
Telefoonconcept 
Beheer bedrijfsverzamelgebouwen 
Verzekeringen 
Bewegwijzering 

Financiën  Instellen van een heffing (reclame- of 
precariobelasting of op grond van de 
Experimentenwet BIZ) en deze terug 
laten vloeien naar het 
ondernemersfonds 
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Tabel 3.3: WINKELCENTRUM DE WERF - Bolnes 

Onderdeel Huidige situatie Gewenste situatie 
Type centrum Bestaand 
Aantal ondernemers 13 

 

Collectief Winkeliersvereniging Amerstraat (11 leden) BIZ - bij voldoende draagvlak van 
ondernemers 

Juridische vorm Vereniging Afhankelijk van de wensen van de 
betrokkenen een (coöperatieve) 
vereniging, stichting of besloten 
vennootschap 

Communicatie Mondeling, onderling uitwisselen van 
informatie 

Overleg tussen partijen 
 
Optioneel (afhankelijk van wens 
bedrijven): 
website, nieuwsbrief, bedrijfsbezoeken 

KVO Niet Centrumdekkend 
Duurzaamheid Incidenteel; ligt bij beheerder van het 

centrum 
Ondernemers faciliteren om 
duurzaamheid tot aandachtspunt te 
maken bij verhuizen, renoveren, 
verbouwen of nieuwbouw 

Pakket  Afval 
Energie 
Beveiliging 
 
Optioneel (afhankelijk van wens 
gemeente en bedrijven): 
Beheer openbare ruimte 
Business 2 business 
Postbezorging 
Telefoonconcept 
Beheer bedrijfsverzamelgebouwen 
Verzekeringen 
Bewegwijzering 

Financiën  Instellen van een heffing (reclame- of 
precariobelasting of op grond van de 
Experimentenwet BIZ) en deze terug 
laten vloeien naar het 
ondernemersfonds 
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Tabel 3.4: WINKELCENTRUM DILLENBURGPLEIN - Slikkerveer 

Onderdeel Huidige situatie Gewenste situatie 
Type centrum Bestaand 
Aantal ondernemers 20 

 

Collectief Winkeliersvereniging Winkelcentrum 
Dillenburgplein 

BIZ - bij voldoende draagvlak van 
ondernemers 

Juridische vorm Vereniging Afhankelijk van de wensen van de 
betrokkenen een (coöperatieve) 
vereniging, stichting of besloten 
vennootschap 

Communicatie 2 x per jaar overleg tussen ondernemers Overleg tussen partijen, website, 
nieuwsbrief, bedrijfsbezoeken 

KVO Geen KVO 
Beveiliging wordt individueel geregeld 

Centrumdekkend 

Duurzaamheid Incidenteel Ondernemers faciliteren om 
duurzaamheid tot aandachtspunt te 
maken bij verhuizen, renoveren, 
verbouwen of nieuwbouw 

Pakket  Afval 
Energie 
Beveiliging 
 
Optioneel (afhankelijk van wens 
gemeente en bedrijven): 
Beheer openbare ruimte 
Business 2 business 
Postbezorging 
Telefoonconcept 
Beheer bedrijfsverzamelgebouwen 
Verzekeringen 
Bewegwijzering 

Financiën  Instellen van een heffing (reclame- of 
precariobelasting of op grond van de 
Experimentenwet BIZ) en deze terug 
laten vloeien naar het 
ondernemersfonds 
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NIEUWE EN BESTAANDE 
ECONOMISCHE ZONES 
ONTWIKKELEN EN REVITALISEREN 

DUURZAAMHEID ALS 
UITGANGSPUNT 


