NOTULEN OVERLEGORGAAN BEDRIJVEN
17-11-2014

10.00 UUR

WAARDHUIS

1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering

2. MEDELINGEN
A. BEDRIJFSBEZOEKEN

B. ZEPPELIN

De voorzitter heeft sinds zijn aantreden meer dan 16 bedrijven bezocht. Wat bij blijft is de
gedrevenheid bij ondernemers, dat veel bedrijven iets unieks hebben, de meeste ondernemers
best tevreden zijn, de samenwerking met de gemeente goed is en dat de positionering van de
Stormpolder een gevoel van veiligheid oproept. Aandachtspunt is verb etering van de
ontsluiting.
Dhr. Breedveld heeft zijn voorzitterschap van Zeppelin neergelegd.

C. WAARDBORREL

De waardborrel vindt plaats op 27 november in het toekomstige pand van de Rabobank. Het is
jammer dat veel Krimpense ondernemers de mooi kans om zich als sponsor aan te melden aan
zich voorbij hebben laten gaan.

D. DUURZAAMHEID

Deze agenda zal bestaan uit een aantal factsheets met een korte situatie schets en concrete
acties voor de komende periode. De volgende onderwerpen worden als aandachtspunt
genoemd door de aanwezigen: afval / recycling.

3. VASTSTELLING VERSLAG 15-09-2014
Het verslag wordt vastgesteld.

4. ONTWIKKELINGEN STADSREGIO ROTTERDAM
Per 1 januari 2015 start de metropoolregio. Namens onze gemeente zal wethouder Marco Oosterwijk in het algemeen
bestuur plaats nemen.
5.

VERKEERSAFWIKKELING

EFFECTEN VRI

De gemeente is benieuwd of ondernemers effecten ervaren van de nieuwe VRI. De OKK zal onder haar leden ervaringen
op halen. Als gemeente kijken we of we de reistijden om de Stormpolder uit te kunnen komen kunnen meten.
STAANDE MAST
ROUTE

De gemeente heeft een gesprek gehad met Rijkswaterstaat om te kijken of er iets aan de openingstijden van de brug
gedaan kon worden. Rijkswaterstaat gaat kijken of de volgende verbeteringen kunnen worden doorgevoerd:
1. Het laten vervallen van de extra brugopening van 15.50 uur in de maanden juli en augustus.
2. De Algerabrug in de maanden juli en augustus slechts 1 keer per uur te openen, in plaats van de huidige frequentie van
twee keer per uur.
Begin 2015 bespreekt Rijskwaterstaat samen met de gemeente de resultaten.
OVERIGE ZAKEN

-

-

6.

De voorzitter zal op verzoek de openingstijden van de brug opnieuw onder de aandacht brengen. Ter informatie kijk op:
http://www.krimpenaandenijssel.nl/Int/algerabrug/Praktische-informatie.html
De gemeente is voornemens informatieborden te plaatsen met reisinformatie. Ook calamiteiten kunnen daarop gemeld
worden.
De ‘brigadiers’ bij de oversteekplaats (Nieuwe Tiendweg) worden nogmaals gebrieft dat er vooral overgestoken moet worden
op momenten dat het verkeerslicht voor de auto’s op rood staat.
Er wordt op verzoek van de OKK gekeken naar de mogelijkheden van het plaatsen van camera’s bij de Algerabrug maar deze
zijn beperkt vanwege privacy.
Er wordt gevraagd of het gebruik van de tijdelijke afslag op de wisselstrook geen permanente oplossing kon worden? Het is
een goede oplossing bij calamiteiten maar de woonwijk waar de afslag in uitkomt, is daar niet op ingericht en is bovendien
ook een 30 km zone aldus de gemeente.
STORMPOLDER / GEBIEDSMANAGEMENT

TERUGKOPPELING
STUURGROEP

De gemeente heeft de afgelopen jaren behoorlijk wat geld geïnvesteerd in het Stormpoldergebied om het bedrijfsleven te
faciliteren (parkmanagement/gebiedsmanagement). Er zijn echter weinig concrete acties uit het gebiedsmanagement
voortgekomen. Het bedrijfsleven zou in overleg met de gemeente kunnen kijken of het niet effectiever is het geheel op
een andere manier in te richten. Om de stadsregionale subsidie veilig te stellen zal de gemeenten een verzoek indiene n
deze aan te wenden voor de ontwikkeling van het EMK terrein.
GLASVEZEL

Er is een mondeling verzoek gedaan om bij te dragen in de aansluitkosten van glasvezel. Dit mocht helaas niet uit de
Stadsregionale subsidie betaald worden. Er zijn momenteel geen andere subsidiepotjes.
ZONNE ENERGIE

De gemeente heeft een factsheet gemaakt met de tip voor ondernemers om zich in te schrijven voor de zesde tranche van
de SDE+ subsidie. De OKK heeft dit rondgestuurd onder haar leden. De gemeente heeft zelf enkele ondernemers actief
benadert. Zowel de gemeente als enkele ondernemers hebben deze kans voor SDE+ subsidie aangegrepen en de subsidie
aangevraagd.
LAAD/LOSWAL

De gemeente heeft begin november een enquête uitgezet onder de Stormpoldergebied ondernemers.
ONDERWIJS/ARBEIDSMARKT

Er lopen gesprekken voor het organiseren van een dag waarbij schoolkinderen in contact komen met Krimpense
(maak)industrie in het voorjaar 2015.
EMK TERREIN

De gemeenteraad heeft op 2 oktober ingestemd met de plannen van het college van B&W wat betreft de aankoop en de
sanering van het EMK-terrein. Door dit besluit kan de gemeente starten met de onderhandelingen met het Rijk, de
eigenaar van het terrein. Bereikbaarheid is uiteraard een belangrijk aandachtspunt.
7. IJBM
Dit punt wordt als standaard vergaderpunt van de agenda geschrapt.

8.

ZZP KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

ZZP Krimpen is al een tijd bezig om workspots voor zpp’ers te creëren. Het ondernemershuis in Capelle aan den IJssel zien
ze als voorbeeld. De eigenaar daarvan is ook komen kijken bij het pand van QuaWonen. Hij vindt het wat aan de kleine
kant. Ook is er in het overleg met QuaWonen nog geen financieel aantrekkeli jk bod neergelegd. De gemeente zal ook nog
een keer laten kijken in de gemeentelijke vastgoed portefeuille. Misschien dat daar nog mogelijkheden zijn .
9. VISIE ONTWIKKELING ONDERNEMERSKRING
Eerder heeft de Ondernemerskring aangegeven bezig te zijn met het opstellen van een visie onder andere over het
versterken van haar positie. De OKK is op dit moment druk bezig is met de invulling van het programma voor volgend jaar.
Er zullen andere activiteiten georganiseerd worden, de frequentie en de tijdstippen zullen anders zijn om zo aantrekkelijker
te zijn voor een bredere doelgroep. Ook zullen er meer bijeenkomsten bij de bedrijven zelf georganiseerd worden. Uiterlijk
maart 2015 zal de nieuwe opzet bekend zijn. De gemeente vindt het belangrijk dat de OKK nadenkt over een breder
bereik. Het creëren van meer draagvlak door het vergroten van het aantal leden is ook voor de gemeente belangrijk. Dit
onderwerp zal in 2015 opnieuw geagendeerd worden.
10. NUT EN NOODZAAK OVERLEGORGAAN BEDRIJVEN
De aanwezigen ervaren de nut en noodzaak van dit overlegorgaan bedrijven. Afgesproken wordt dat de huidige frequentie
van 5 x per jaar gehandhaafd blijft, er voortaan om 9.00 uur gestart wordt en de notulen t wee weken na afloop van het
overleg verspreidt zullen worden. Daarnaast zal er een verkorte versie van de notulen gemaakt worden die de OKK en ZZP
Krimpen kan verspreiden onder hun leden om hen ook op de hoogte te houden van wat er zoal besproken wordt.
11. ECONOMISCHE AGENDA
De volgende onderwerpen horen thuis in de nieuwe economische agenda: ontsluiting, duurzaamheid, rol metropoolregio,
samenwerking gemeente Krimpenerwaard en Capelle, vereenvoudiging regelgeving .
12. BIZ/ONDERNEMERSFONDS
Een BIZ/ondernemersfonds zou het bedrijfsleven veel goeds kunnen brengen. Het initiatief hiervoor komt altijd vanuit het
bedrijfsleven zelf. De gemeente kan dit proces faciliteren. De OKK gaat zich nog over dit onderwerp gaan bezinnen.

13. RONDVRAAG
De OKK geeft aan dat er veel initiatieven en werkgroepjes zijn. Het is lastig om het overzicht te houden. We spreken af dat
de OKK / ZZP Krimpen / Gemeente op papier zetten wat er is aan overleggen en wat ze wenselijk vinden.

ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Ervaringen effecten nieuwe VRI ophalen onder leden

OKK

26-01-2015

Openingstijden brug opnieuw onder de aandacht brengen

Gemeente

Q1 2015

Onderzoeken of en hoe we reistijden Stormpolder uit kunnen meten

Gemeente

Q2 2015

Informatieborden plaatsen met reisinformatie

Gemeente

Q2 2015

Brigadiers oversteekplaats briefen

Gemeente

26-01-2015

Onderzoeken of het plaatsen van camera’s bij de brug mogelijk is en
meerwaarde biedt (gekoppeld aan plaatsing camera’s RWS)

Gemeente

Q2 2015

Informeren mogelijkheden zzp workspots in gemeentelijke vastgoed

Gemeente

26-01-2015

Presenteren nieuwe opzet OKK activiteiten

OKK

13-03-2015

Nadenken over breder bereik van ondernemers

OKK

26-01-2015

Plannen vergaderdata 2015 (5x per jaar, maandag, start om 9.00)

Gemeente

26-01-2014

Notulen in 2015 binnen twee weken versturen (uitgebreide en korte versie)

Gemeente

Doorlopend
per 2015

Aangedragen onderwerpen verwerken in Economische Agenda

Gemeente

Q1 2014

Bezinning over mogelijkheden BIZ / Ondernemersfonds

OKK

26-01-2014

Informatie bijeenkomst BIZ Provincie doorzetten naar OKK

Gemeente

10-01-2014

Overzicht maken van alle overleggen en aangeven wat wel/niet wenselijk is

OKK / ZZP / Gemeente

26-01-2014

