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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Graag vragen wij uw dringende aandacht voor de ontwikkeling van Food Center Reijerwaard. 

Op de bestaande terreinen Barendrecht - Oost en Veren Ambacht zijn bedrijven actief in het 
importeren, collecteren, bewerken, verpakken, distribueren en exporteren van AGF producten. Samen 
zijn we goed voor een omzetwaarde van circa 3,7 miljard en bieden we werk aan meer dan 5.000 
werknemers. Wij zijn hiermee het grootste en meest invloedrijke verslogistieke bedrijventerrein van 
Nederland. Met de aanleg van Nieuw Reijerwaard wordt voorzien in de behoefte van uitbreiding van 
ons cluster, met een ruime verdubbeling van de werkgelegenheid. 

Wij delen de ambitie om deze drie terreinen samen door te ontwikkelen naar Europa's meest 
duurzame en innovatieve verslogistieke bedrijventerrein. Wij constateren echter tot onze spijt dat er nu 
een aantal zaken helemaal niet goed lopen. 

De bestaande bedrijventerreinen Veren Ambacht en Barendrecht - Oost zijn het visitekaartje in de 
verkoop van de nieuw uit te geven kavels en de zittende bedrijven moeten de belangrijkste 
ambassadeurs in de marketing zijn. Bovendien kennen wij onze terreinen, onze branche en de 
vestigingseisen van onze collega's het best. Wij zijn specialisten in logistiek, wij verzorgen diensten en 
producten over de gehele wereld en onze kennis en ervaring wordt niet gebruikt. Onze 
informatiebank blijft nu onderbenut en de belangrijke rol die wij zouden moeten spelen in de marketing 
staat hierdoor op het spel. 

Signalen die wij afgeven bij de organisatie, hebben nog niet tot koerswijziging geleid. Het belang van 
het functioneren van het bedrijventerrein in de regionale en internationale positionering lijkt op de 
achtergrond geraakt. Dit levert de bedrijven binnen ons cluster - nu en in de toekomst - grote 
economische schade op, en vormt een serieuze bedreiging voor de ambities van de ontwikkeling van 
het Food Center Reijerwaard en de succesvolle uitgifte van de nieuwe kavels. 
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De zittende ondernemers onderschrijven het belang van de uitbreidingslocatie van Reijerwaard en 
willen verdere vertraging van het project voorkomen. Hierin zijn twee stappen noodzakelijk: 
Wij vragen u om samen met ons en onze expertise te komen tot: 
1) het maken van een integrale infrastructuur visie, 

a. op basis van een verslogistiek terrein, 
b. het gehele Food Center Reijerwaard beschouwend (Barendrecht Oost, Veren Ambacht en 

Nieuw Reijerwaard); en 
c. gebruikmakend van de kennis van de verkeerskundigen van Ridderkerk, Barendrecht, 

Rotterdam en de ondernemers in het gebied. 
De huidige plannen voorzien naar onze mening niet in een adequate afwikkeling van alle 
genoemde verkeersstromen. Ondernemers moeten daarin worden tegemoet gekomen of 
gerustgesteld. 

2) Een ontwikkelingsstrategie met ons te delen teneinde om op basis daarvan de 
vestigingsvoorwaarden te verscherpen om de marketingstrategie juist te kunnen richten aan de 
ons bekende netwerken en internationaal interessante markten. 

Deze acties gaarne met spoed inzetten, om de potentie van de ontwikkeling optimaal te kunnen 
benutten. 
U begrijpt dat het succes van de ontwikkeling van Food Center Reijerwaard voor ons van het 
allergrootste belang is. 
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