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De BIZ Capelle West is in 2018 begonnen 
met het uitrollen van haar plannen en de 
communicatie naar enerzijds de bedrijven en 
anderzijds de gemeente. 

Het huidige bestuur bestaat uit: 
• Peter van Wijk, voorzitter
• Ed Roggeveen, penningmeester 
• Leo Hille, secretaris 
• WimSchipper, bestuurslid

Er is nog steeds een vacature voor een bestuurslid. Het 
invullen van deze vacature blijft problematisch.
Streven is een bestuur van 5 personen te vormen; de 
bestuursfunctie van secretaris moet in 2022 zeker 
worden ingevuld, omdat Leo Hille zich niet opnieuw voor 
5 jaar zal verbinden aan de BIZ Capelle west.

Het beleidsplan is onze leidraad. De voortgang van de 
plannen is terug te vinden op www.bizcapellewest.nl.
Maar ook actuele zaken worden opgepakt als deze een 
collectief karakter hebben. 

Het BIZ-gebied is duidelijk begrensd, de bedrijven 
bevinden zich binnendijks. 

Het bestuur heeft in 2020 vijf keer vergaderd. Voor deze 
vergaderingen waren ook Ron Verhage, parkmanager, 
Henk van Ree, Loek Huizinga en José Middelkoop, allen 
vanuit de gemeente, uitgenodigd.
De terugkerende aandachtspunten tijdens de 
vergaderingen: 

• De herinrichting van de Poolvosweg
• De problemen met het riool en de wateroverlast
• En de primiare doelstellingen van BIZ schoon en 

veilig van het industriegebied
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• Maar ook meer secundaire zaken als energiezuinig 
maken van industriegebied; dat binnen het kader 
van de gemeentelijke ambitie past om de groenste 
gemeente van Nederland te worden. Hier zijn 
los vast een aantal initiatieven genomen, echter 
is door de veelheid van regelingen en telkens 
wisselende voorwaarden nog geen integrale aanpak 
gepresenteerd kan worden.*

* Daarnaast heeft het bestuur gekeken in hoeverre het realiseren 
van zonnepanelen op alle daken haalbaar kon worden, de 
subsidieaanvraag hiervoor is afgewezen (vollopen van de 
aanvragen). 

Deze punten blijven vast op de agenda staan en de 
uitvoering hiervan zal op termijn ingepland moeten 
worden, zodat ze via een renovatie opgelost worden. 
Het bestuur heeft door corona geen Ondernemers-
bijeenkomst kunnen organiseren, waarvoor alle onder-
nemers uit het BIZ-gebied zouden zijn uitgenodigd. 

Gerealiseerd

Sinds de oprichting zijn de volgende zaken gerealiseerd:
• Parkmanager 

De parkmanager, Ron Verhage, is inmiddels bekend 
bij de bedrijven. Ron onderhoudt de dagelijkse 
contacten met de BIZ-bedrijven en is ook onze 
intermediair naar de gemeente, de mobiele 
surveillancedienst (AVG Security & Services), de 
wijkagent en handhaving. Zo is Ron direct betrokken 
bij de veiligheid in het gebied en de afstemming 
daarvan met AVG. 
Beschadigingen op het bedrijventerrein meldt hij 
direct bij de gemeente en houdt de voortgang in de 
gaten. Door de realisatie van het camerasysteem is 
Ron ook het directe aanspreekpunt voor het uitlezen 
van de beelden en daarmee de contacten met de 
politie. 
Ron is altijd te bereiken via 06 575 498 95.



• Website 
Via de website www.bizcapellewest.nl houdt het 
bestuur de ondernemers op de hoogte over de 
ontwikkelingen. 
In samenwerking met de gemeente en de 
parkmanager is het adressenbestand zo goed 
mogelijk op orde gebracht, zodat de BIZ optimaal 
kan communiceren met de ondernemers. Uit 
kostenbesparend oogpunt communiceren wij zoveel 
mogelijk via de website en e-mail.

• Milieu 
In vervolg op de energiescan, is de BIZ samen met 
de gemeente aan het onderzoeken welke acties in 
het kader van energiebesparing en vermindering 
milieubelasting, collectief genomen kunnen worden. 
 
De BIZ stelt zich op het standpunt dat de gemeente 
eerst met een duidelijk beleid moet komen ten 
aanzien van het milieu en de energietransitie. Pas 
daarna kan de BIZ een standpunt bepalen en een 
vertaling maken naar de achterban. Dit is helaas 
nog niet concreet ingevuld, terwijl zoals eerder is 
aangegeven. 
 
Wij hebben een onderzoek gedaan naar het 
gezamenlijk ophalen van het afval. Als dit collectief 
zou gebeuren zijn er minder voertuigbewegingen 
en kan de individuele ondernemer goedkoper uit 
zijn. Na de inventarisatie zal de parkmanager bij 3 

inzamelbedrijven een offerte aanvragen. Dit zal onze 
eerste collectieve actie zijn in het kader van milieu. 
Helaas was de belangstelling te gering om met een 
inzamelingsbedrijf collectieve afspraken te maken. 
Stedin heeft het gasnet medio 2020 vervangen. 
Stedin heeft deze vervanging gebrekkig 
gecommuniceerd naar de ondernemers

• Aanleggen van glasvezel 
Het camerasysteem is aangesloten op het 
aangelegde glasvezelnet. Via Fiber Now zullen ook 
nieuwe ondernemers op de hoogte worden gebracht 
van de aanwezigheid van dit glasvezelnet, zodat zij 
geen extra kosten hoeven te maken dan alleen de 
aansluiting.

https://www.bizcapellewest.nl


• Beveiliging 
De mobiele surveillancedienst van het 
bedrijventerrein is tot het einde van de BIZ-periode 
gecontinueerd. AVG Security & Services surveilleert 
iedere nacht op wisselende tijden over het hele 
bedrijventerrein, inclusief het winkelgebied. 
Vreemden in het BIZ-gebied worden weggestuurd, 
kentekens worden genoteerd. Als AVG licht ziet 
branden of deuren en hekken openstaan, wordt 
actie ondernomen. Via een bericht in de brievenbus 
of via de parkmanager worden de betreffende 
ondernemers geïnformeerd. De veiligheid op het 
BIZ-terrein is hierdoor vergroot. Het aantal inbraken 
is afgenomen. 
Met handhaving en politie bestaan goede contacten.

• Cameraplan 
In het verlengde van de activiteiten van AVG is 
in 2019 opdracht gegeven het cameraplan te 
realiseren. Dit plan met een extra subsidie van de 
gemeente is in 2019 uitgevoerd en opgeleverd. 
Door corona is het cameraplan tot op heden 
nooit officieel geopend. Het winkelgebied is in dit 
cameraplan meegenomen. 
 
De camerabeelden hebben in een aantal gevallen 
de politie de nodige informatie gegeven naar 
aanleiding van criminele activiteiten. De camera’s 
werken ook preventief.



Groenvoorziening 
In ons gebied is relatief weinig groen aanwezig. 
In samenspraak met de gemeente wordt de 
groenvoorziening aangepast en mogelijk uitgebreid. 
Daarna is de BIZ voornemens in gesprek te treden met 
de gemeente om het onderhoud over te nemen, waarbij 
de bijdrage van de gemeente overgeheveld wordt naar 
de BIZ (dit moet nog plaatsvinden). Deze actie wordt 
meegenomen in de herziening van de inrichting van het 
BIZ gebied, naar aanleiding van de aanpassing aan her 
riool.

Zwerfvuil
Met Promen is een contract gesloten om één keer per 
week het bedrijventerrein schoon te maken. Dit heeft 
geleid tot minder zwerfvuil. Bij structurele vervuiling 
onderneemt de parkmanager actie al dan niet in 
samenwerking met handhaving.
De Promen-medewerkers zijn herkenbaar aan hun BIZ-
hesjes. Eenmaal per jaar wordt op een zaterdag een 
extra schoonmaakactie uitgevoerd om het onkruid op de 
parkeerterreinen te verwijderen. 

Riool
In 2018:
Na klachten en opmerkingen over wateroverlast in 
het BIZ-gebied, zoals plassen in de straat en slecht 
doorlopende riolen waardoor toiletten overlopen tijdens 
een stevige regenbui, is door de gemeente een eerste 
onderzoek naar de staat van het riool gedaan. Daarbij 
werd onder andere zichtbaar dat in het verleden een 
kolk met beton was volgestort. Het uitgeharde beton 
heeft de gemeente er inmiddels laten uitbikken. Helaas 
was dit niet de oplossing, want de klachten bestaan nog 
steeds. Suez Riool Services heeft vervolgens in opdracht 
van de gemeente het rioolstelsel geïnspecteerd en de 
uitkomsten in een rapport vastgelegd. Aansluitend hierop 
heeft de BIZ samen met de gemeente een inventarisatie 
van de vele klachten gemaakt. De BIZ is nu in overleg 
met de gemeente en hoopt spoedig duidelijkheid te 
krijgen in het plan van aanpak van de gemeente. 



 Er zouden 2 gescheiden systemen moeten zijn 
van schoon en vuilwater. De gemeente heeft dit op 
een tekening. Niet duidelijk is hoe de individuele 
aansluitingen op het hoofdrioolnet zijn. Om de 
problemen goed in kaart te brengen, zal een beeld 
moeten komen van deze aansluitingen. Daarnaast is het 
gebied ten oosten van de Poolvosweg aangesloten op 
het riool van de gemeente Rotterdam, een systeem waar 
schoon en vuilwater in één stelstel worden vervoerd. 

In 2019:
Er zou een plan van aanpak moeten komen dat 
uiteindelijk het probleem oplost, dat is het standpunt 
van de BIZ.

Als tussenoplossing is aan de Poolvosweg een tijdelijke 
overstort gerealiseerd.

De definitieve plannen voor het vernieuwen van het 
gehele rioolstelsel moeten nog uitgewerkt worden. 
Nu is er het voornemen om in de nieuwe BIZ periode van 
5 jaar, dit structureel aan te pakken:

• Vooronderzoek ten aanzien van de aansluitingen
 - Naar aanleiding van het vooronderzoek afspraken 

maken met individuele ondernemers
 - Bij uitvoering voorkomende problemen die niet 

geinventariseerd zijn oplossen
• Maken van plan van aanpak inclusief inrichtingsplan

 - Indien mogelijk ook parkeerprobleem meenemen
• 2023 / 2024 uitvoeren en realiseren
• Dit alles is overleg tussen BIZ (ondernemers) en de 

gemeente



WOP 
Met het WOP (Wijk Overleg Platform), het platform 
voor bewonersinitiatieven, is een intensief contact. 
Bij gemeenschappelijke zaken zoals ontsluiting, 
verkeersmaatregelen of overlast, worden deze samen 
besproken.
Het WOP is geïnformeerd over de cameraplannen. 

Het WOP zal met voorstellen komen voor 
snelheidsbeperking op de Admiraal Helfrichweg. De 
BIZ vindt een optimale ontsluiting noodzakelijk, maar 
ziet ook de noodzaak voor maatregelen om de snelheid 
te beperken Dit zal ook bij herinrichting meegenomen 
worden. Ook binnen het industrieterrein zelf zal hierna 
gekeken worden.

Parkeerbeleid (vrachtwagens) evalueren en beter 
afstemmen 
Het bedrijventerrein Capelle West is aangewezen 
voor het parkeren van vrachtwagens. Een probleem 
daarbij is dat vrachtwagens vaak op een eigen terrein 
van een ondernemer worden geparkeerd of dit eigen 
terrein blokkeren. Een schouw met de gemeente 
heeft uitgewezen dat parkeren op de openbare weg 
verkeerstechnisch niet mogelijk is. 

De gemeente erkent het probleem en zoekt naar een 
oplossing. Het probleem is verder op scherp gezet na een 
vrachtwagenbrand eind 2018.
Voorstel is nu op de Poolvosweg en vrachtwagenstrook 

aan te leggen. De vraag doemt op of dit de oplossing 
is, omdat er in deze straat al een parkeerprobleem is. 
Definitieve plannen moeten nog besproken worden.

Het parkeerbeleid is een blijft een terugkerend 
probleem; ook langs de Poolvosweg.

Scholing en stages in samenwerking met 
onderwijsinstellingen 
De gemeente wil een hechtere band creëren tussen 
scholen en het bedrijfsleven. De BIZ stelt zich op het 
standpunt dat het een goede zaak is dat deze band wordt 
verbeterd en dat dit kan leiden tot stageplaatsen en/
of werkervaringsplaatsen. De BIZ kan hier faciliterend 
optreden.



De bal ligt nu bij de onderwijsinstellingen maar tot op 
heden heeft de BIZ slechts een enkele terugkoppeling 
ontvangen. Door corona is hier geen invulling aan 
gegeven. 

Er mag aangetekend worden dat vanuit het onderwijs 
richting het BIZ bestuur geen enkel contact is gezocht. 
Wij hebben geen zicht op de contacten met de 
individuele ondernemers.

Dit jaarverslag is ondertekend door het voltallige 
bestuur op vrijdag 14 januari 2022.

PLANNEN 2022 en volgende
Het ingezette beleid wordt voortgezet wat betreft:

• Blijven invullen van veilig en schoon voor het gehele 
gebied

• Voorbereiden herinrichting industrieterrein (in vervolg 
op riool vervanging) inclusief parkeermogelijkheden

• Groenvoorzieningophogerniveaubrengen
• Volgen van collectieve subsidiemogelijkheden en 

deze dan ook inzetten, bijvoorbeeld bij gevelrenovatie, 
energie- en milieumaatregelen. Een duidelijk beleid/idee 
van de gemeente is hierbij essentieel.

• Onderhouden van contacten met de gemeente, WOP, 
politie en handhaving, BIZ Capelle XL, ENC 

• Inzetten op verlenging van het BIZ-contract met de 
gemeente en  voorbereiden van de verkiezingen in 2022

• Zorgen voor diversiteit in ondernemingen ook in het 
winkelgebied, wat voorziet in de basisbehoefte van 
Capelle West

NB; alle plannen staan of vallen met de verkiezingen in 2022, 
als de bedrijven het vertrouwen geven aan het BIZ-bestuur dan 
kunnen bovengenoemde plannen begeleid worden.




