
NOTULEN OVERLEGORGAAN BEDRIJVEN 
 28-09-2015 9.00 UUR RAADHUIS 

 

VOORZITTER Wethouder C.A. Oosterwijk 

AANWEZIGEN Mevr. E.M. Pleizier (gemeente) Mevr.  I. Nobel (OKK) 

 Dhr. J. Baas (gemeente) Dhr. P.A. Verhage (OKK) 

 Dhr. M.R.L. Bourguignon (OKK) Mevr. V. van den IJssel (ZZP Krimpen) 

 Dhr. H. Collignon (OKK) Dhr. G. Van der Spek (ZZP Krimpen) 

 

Agenda 
1. OPENING   

De voorzitter opent de vergadering. Wethouder Boudesteijn en mevr. Buijs hebben zich afgemeld.  

 

2. MEDELINGEN   

A. TAALCOACHING Taalcoaching is een project om de Nederlandse taal te verbeteren. In de praktijk doen hier vooral 
allochtone Krimpenaren aan mee, maar we zouden het liefst ook autochtone Krimpenaren willen bereiken 
met dit project. Afgesproken wordt dat de OKK dit onderwerp onder de aandacht zal brengen en dat de 
gemeente hier input voor aanlevert. 

B. FLORIS In november komt het nieuwe businessmagazine ‘Floris’ uit in de Krimpenerwaard. Het verschijnt twee 
keer per jaar en bevat korte verhalen en veel foto’s. Het is bedoeld om mensen aan het woord te laten 
over nieuwe bedrijfsinitiatieven, maar ook gevestigde ondernemers een podium te bieden. De gemeente 
zal 1 pagina afnemen om ook ondernemers in de Krimpenerwaard te bereiken als aanvulling op het 
IJssel Business Magazine. 

C. ZEPPELIN Dhr. Collignon deelt mee dat informeel is afgesproken niet verder te gaan met Zeppelin. De grote 
inzet die er voor onderwijs en arbeidsmarkt was zal waarschijnlijk voortgezet worden door de 
partijen die daar al mee bezig waren (oa pro management). Wethouder Oosterwijk vindt het 
jammer en geeft aan dat het van belang is om wel gezamenlijk aandacht te blijven vragen voor het 
onderwerp bereikbaarheid. 

D. WELSTAND Er is een nieuwe welstandsnota opgesteld die vanaf 1 oktober ter inzage ligt. Op 7 oktober is er 
een inloop bijeenkomst. De wethouder geeft aan dat het de wens van het college was om de regels 
te beperken en de toetsing te vereenvoudigen. Voor het Stormpoldergebied geldt grotendeels dat 
het welstandsvrij is (Industrieweg uitgezonderd). Er is wel een excessen regeling. De nota zal ook 
verwerkt worden in een digitale kaart waarop de informatie op adres niveau te vinden is.  

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Informatie welstandsnota mailen naar OKK Gemeente Q4 

   

3. VASTSTELLING VERSLAG 15-06-2015  

Op verzoek zal er tijdens het volgend overlegorgaan bedrijven een update gegeven worden over het functioneren van het 
nieuwe inkoopbeleid. 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Inkoopbeleid agenderen Gemeente Q4 

 

4.  MRDH (METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG)  

Voor wat betreft de informatie over de MRDH is er vooral interesse in het project YES!Delft gezien de link met maritieme 
bedrijvigheid. Afgesproken wordt dit te agenderen voor het volgend overleg. 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

MRDH project YES!Delft agenderen Gemeente Q4 

 

5. VERKEERSAFWIKKELING  



KRUISING NIEUWE 
TIENDWEG 

De marktconsultatie voor de aanpak van de Grote Kruising Nieuwe Tiendweg – N210 loopt. Het 
project is bewust breder getrokken dan alleen de kruising. Er zijn al marktpartijen die zich gemeld 
hebben. Gevraagd wordt of de provincie hier ook bij betrokken is. Wethouder Oosterwijk geeft aan 
dat er bij het realiseren van de wisselstrook een herverkaveling is afgesproken waarmee de grote 
kruising onder Krimpens beheer is komen te vallen. Dit is ook terug te vinden in de risico paragraaf 
van de gemeentelijke begroting. Recent is hier over ook contact geweest met de gedeputeerde van 
de provincie Zuid-Holland. In dat gesprek is er ook gesproken over het openingsregiem van de 
Algerabrug. De wethouder heeft aangegeven dat er gekeken moet worden naar openen in de 
avonduren en naar de mogelijkheden van een blauwe golf tot Alphen aan de Rijn.  

 

METEN REISTIJDEN 

In het kader van de 'Optimalisatie Algeracorridor' is een aantal Stads DRIPs en Tekstdisplays (kleine 
DRIPs) geplaatst om weggebruikers te informeren over de reistijd en andere bijzondere situaties op hun 
route. 
-DRIPS: DRIP N210, net voor rotonde Carpe Diem / DRIP Capelle I, net voor Capelseplein komend vanuit 
richting Rotterdam / DRIP Capelle II, net voor Kanaalweg-Rivierweg, komend vanuit richting Nieuwerkerk 
-Tekstdisplays: Tekstdisplay Krimpen I, komt net voorbij de Stormpolderdijk, bijna op de brug over de 
Sliksloot, komend vanuit Stormpolder / Tekstdisplay Krimpen II, komt tussen de Van Ostadelaan en de A. 
Schweitzerlaan, komende vanuit Krimpen / Tekstdisplay Rotterdam, komt net voorbij de Jan van 
Tilburgstraat op de Prins Alexanderlaan in de richting van het Capelseplein  (zie bijgevoegd kaartje)  
De informatie die deze panelen “voedt” bestaat uit actuele metingen d.m.v. bluetooth-sensoren op de 
Algeracorridor en binnen onze gemeente (het traject tussen bedrijventerrein Stormpolder en de Grote 
Kruising en het traject tussen de kruising Nieuwe Tiendweg/Groenendaal en de Grote Kruising). 

 

WERKZAAMHEDEN 
AANBRUG 

Zomer 2016 moeten er werkzaamheden plaatsvinden aan de aanbrug van de Algerabrug. We zitten 
nu nog helemaal aan het begin van het proces en willen ondernemers en andere belanghebbende 
actief betrekken bij de planvorming. De projectleider dhr. Slappendel heeft inmiddels contact gehad 
met Dhr. Collignon. Wethouder Oosterwijk roept de aanwezigen op actief hun rol te pakken gezien 
de impact van deze werkzaamheden. Denk mee zodat we voor een oplossing kunnen gaan die het 
minst pijn doet. Dhr. Collignon snapt dat er onderhoud moet plaatsvinden maar vraagt begrip voor 
het feit dat er de laatste tijd al veel werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Het kost tijd en geld 
voor ondernemers. Als het dan toch moet gebeuren doe het dan op zo’n manier dat het voorlopig 
niet meer nodig is. 

OVERIGE ZAKEN  

- belijning rotonde Aalberslaan en snelheden Stad en Landschap: Rotonde voldoet aan eisen, conform normering blijft 
altijd arbitrair wat veiliger is. 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Onderzoeken of en hoe we reistijden Stormpolder uit kunnen meten Gemeente Q2 2015 

Informatieborden plaatsen met reisinformatie Gemeente Q1/Q2 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 

Belijning Rotonde Aalberslaan en snelheden Stad en Landschap doorgeven 
aan Wethouder Boudesteijn en V&V Gemeente Juni 2015 

Check wat met opmerking app reisinformatie gedaan wordt Gemeente Q3 

 

6. STORMPOLDER / GEBIEDSMANAGEMENT  

GEBIEDSMANAGEMENT  

Op 8 oktober is er een bijeenkomst over een mogelijke laad en los wal waarvoor de ondernemers die interesse hebben 
getoond, zijn uitgenodigd. 
Dhr. van Os en dhr. van Leeuwen hebben een voorstel voor groupage uitgewerkt wat binnenkort met de gemeente 
besproken wordt.  
De gemeente wil in samenwerking met de Ondernemerskring een bijeenkomst organiseren waar alle ondernemers uit het 
Stormpoldergebied voor uitgenodigd worden. De bedoeling hiervan is om terug te koppelen wat er in het 
gebiedsmanagement gebeurd is en te peilen op welke thema’s er nog wensen liggen. De ondernemerskring zal kijken met 
welke activiteit dit gecombineerd kan worden. 

EMK TERREIN  

Er zijn twee informatiebijeenkomsten georganiseerd: één voor bewoners en één voor ondernemers. De verslagen en 
beantwoording van de vragen zijn te vinden op de website van de gemeente. De volgende keer zal er op verzoek maar 1 
bijenkomst zijn, zowel voor ondernemers als voor bewoners. Dan zal het onder andere over het bestemmingsplan van het 
dijklichaam gaan en over het saneringsproces. Er is een klankbordgroep gevormd van zes mensen, zowel bewoners als 
ondernemers, waarmee we het communicatietraject en andere informatie uitwisselen en waarmee de grotere 
bijeenkomsten worden voorbereid. Afgesproken wordt dat de OKK ook uitgenodigd voor deze grotere bijeenkomsten. 



ONDERWIJS ARBEIDSMARKT  

De proefles heeft plaatsgevonden. Vanuit de gemeente is geadviseerd om nog contact te zoeken met de schooldirecteuren. 
Ook omdat de activiteit in het weekend plaats moet vinden. Daarnaast was nog wat discussie over de leeftijd van de 
leerlingen groep 7 of groep 8. Ook in het bedrijvenoverleg is geëvalueerd. Mogelijk dat het te koppelen is aan de 
wereldhavendagen. Verdere ontwikkeling wordt ‘on hold’ gezet totdat de praktische uitvoerbaarheid zeker is. 

BIZ  

Wethouder Oosterwijk is overtuigd dat als we samen meer van het Stormpoldergebied willen maken de BIZ van 
meerwaarde is. Het onderwerp blijft echter in de lucht zweven. Daarom het voorstel om te kijken hoe de BIZ of 
Ondernemersfonds in de praktijk functioneert. Daarna kan de Ondernemerskring beslissen of ze hier wel of niet verder 
mee willen. Het voorstel is om in Zwijndrecht te gaan kijken. Dhr. Verhage oppert om zowel contact te hebben met 
betrokkenen bij een BIZ als bij een ondernemersfonds. Afgesproken wordt dat de gemeente samen met dhr. Becks de 
excursie verder vormgeeft. 

KVO-B  

Op 6 oktober om 15.00-17.00 uur staat er een schouw gepland. Voorafgaan vindt om 14.00 aan de Stormsweg een kort 
overleg plaats. Michel Bourgignon van OKK heeft afscheid genomen en voor hem in de plaats neemt Soeradj Bajnath (IHC) deel 
aan de werkgroep KVO. Wethouder Oosterwijk roept de Ondernemerskring op de schouw te promoten. Het is belangrijk dat er 
ondernemers bij de schouw zijn, juist omdat dit iets concreet is. 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Bezinning en agendering over mogelijkheden BIZ / Ondernemersfonds OKK Q1/Q2 

Organiseren bijeenkomst gebiedsmanagement Gemeente / OKK Q4 

Doorgeven welke datum geschikt is voor bijeenkomst gebiedsmanagement OKK Zo snel 
mogelijk 

Organiseren BIZ excursie Gemeente / OKK Q4 

 
 

7. ZZP KRIMPEN AAN DEN IJSSEL  

Dhr. Van de Spek vertelt dat er intensief wordt samengewerkt met zzp Zuidplas en zzp Capelle. Er wordt binnenkort een 
gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd in een gebouw van seats to meet in het Rivium. Dhr. Van de Spek is benieuwd of 
er al wat bekend is over de mogelijkheden voor zzp ruimtes in het oude Connection pand (Stormpolder). Van Herk zou het 
een en ander berekenen en dit aan wethouder Boudesteijn doorgeven.  

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Nagaan of er meer bekend is over mogelijkheden zzp Krimpen in het oude 
Connection pand. Gemeente Q4 

 
 

8. WINDENERGIE  

In 2012 heeft onze gemeente samen met de andere gemeenten van de voormalige Stadsregio Rotterdam een convenant 
ondertekend met als doel om in 2020 150 MW aan windenergie in de Stadsregio Rotterdam te realiseren. Aangezien de 
opgenomen locaties niet optellen tot 150 MW zijn er alternatieve locaties gezocht waaronder het Stormpoldergebied. Om 
een zorgvuldige afweging te maken bij de keuze van locaties laat de provincie een milieueffectrapportage (MER) opstellen. 
In dit onderzoek is aandacht voor effecten van windturbines op de leefomgeving en het milieu (geluid, slagschaduw, 
ecologie, landschap, veiligheid). Uit het onderzoek moet blijken of op basis van milieutechnische criteria de locaties 
geschikt zijn om daadwerkelijk windturbines te realiseren. 

 
 

9. RONDVRAAG  

Dhr. Verhage geeft aan dat de ondernemerskring in de wandelgangen wel eens hoort dat de gemeente meer van hun 
verwacht. Wethouder Oosterwijk herkent dat niet maar geeft wel aan dat we als gemeente soms worstelen met de vraag 
of we iedereen wel bereiken en of we bijvoorbeeld met de projecten van het gebiedsmanagement wel altijd met de juiste 
mensen aan tafel zitten. Een andere belangrijke vraag is hoe we de collectiviteit kunnen borgen. Mevr. Nobel geeft aan dat 
dit een herkenbaar punt is waar ook andere gemeenten mee worstelen. Wethouder Oosterwijk benadrukt voor dit 
probleem veel van een BIZZ te verwachten. We worden geprikkeld als we in onze portemonnee geraakt worden.  

 ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Visie en missie rondsturen (te vinden op de website) OKK 15-06-2015 

Aanbestedingen actief communiceren richting ZZP Krimpen en de OKK Gemeente Voortdurend 

Calamiteitenplan agenderen Gemeente  Q2/Q3 2015 



Nadenken over mogelijkheden ondernemer van het jaar Gemeente Q4 

Percentage werkzaamheden bij de gemeente door Krimpense ondernemers Gemeente Q3 

Inkoopbeleid jaarlijks agenderen Gemeente Q2 
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