Quickscan bedrijventerreinen West
Maas en Waal
Wat is de (ruimte)behoefte van ondernemers in gemeente West Maas en Waal?

Rotterdam, 20 december 2019

Inleiding

Algemene resultaten

Bedrijventerreinen

Conclusies

Vragenlijst

Verantwoording

Inleiding
“Bedrijven winnen terrein in West Maas en Waal’’, is de titel
van de brochure, waarmee gemeente West Maas en Waal
zich aanprijst bij ondernemers. De schaarse oppervlakte
aan direct beschikbaar aanbod laat zien dat de
bedrijventerreinen in de gemeente populair zijn. De
beperkte beschikbaarheid van kavels dwingt de gemeente
tot het maken van een keuze tussen inzetten op nieuwe
ontwikkelingen of het aanpakken van bestaande bedrijventerreinen.

Gemeente West Maas en Waal heeft Ecorys gevraagd om een
advies inzake deze keuze. Om een onderbouwde keuze te
maken is immer inzicht nodig in de huidige stand van zaken en
aandachtspunten voor toekomstige ontwikkelingen van de
bedrijventerreinen in de gemeente. Het belangrijkste
uitgangspunt hierbij is dat dit inzicht zoveel mogelijk gebaseerd
moet zijn op de visie en behoeften van de ondernemers die in
de gemeente gevestigd zijn en hen zoveel mogelijk in dit proces
te betrekken.

Aanleiding
Een dergelijke keuze is natuurlijk geen kwestie van zwart of wit.
In werkelijkheid ligt de oplossing vaak in een combinatie van
herstructurering en nieuwe ontwikkelingen. Temeer, omdat om
ruimte te maken voor herstructurering van bestaand terrein
vaak (tijdelijk) schuifruimte nodig is. Dat is bedrijventerrein dat
bedoeld is voor uitplaatsing van bedrijven (bij revitalisering
en/of transformatie), of voor lokale bedrijven die door
bedrijfsuitbreiding meer ruimte nodig hebben en zich binnen de
gemeente willen verplaatsen. Aan de andere kant is gemeente
West Maas en Waal bij het plannen van nieuwe ontwikkelingen
afhankelijk van regionale afstemming in regio Rivierenland,
waarvan de afspraken vastgelegd zijn in het Regionaal
Programma Bedrijventerreinen (RPB) 20161 2.

Vraagstelling
Om de vraag van gemeente West Maas en Waal zo volledig
mogelijk te beantwoorden, bestaat de centrale vraagstelling van
dit onderzoek uit twee onderdelen:
1. Wat is de huidige kwaliteit van de bedrijventerreinen in West
Maas en Waal? En waar liggen kansen voor verbetering?
2. Welke wensen en behoeften hebben de ondernemers in
West Maas en Waal met betrekking tot de ontwikkeling van
nieuwe en bestaande werklocaties?
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Regio Rivierenland (2016) Regionaal Programma Bedrijventerreinen 2016 Regio
Rivierenland

Methodologie
De methodologie, die is gehanteerd voor dit onderzoek, bestaat
uit de volgende drie onderdelen:
• Deskresearch – het onderzoek is gestart met het verzamelen
van bestaande gegevens over het onderzoeksgebied.
Op het moment van schrijven werken de gemeenten in regio Rivierenland aan een
herijking van de in 2016 vastgestelde afspraken, die vanaf dat moment RPW zal
heten.
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Deskresearch is met name ingezet om de economische
structuur van de gemeente in beeld te brengen. Ook het
adressenbestand dat is gebruikt voor de uitnodigingsbrief
aan ondernemers voor de enquête is verkregen door middel
van deskresearch. Het Gelderse Integraal Bedrijventerreinen
Informatie Systeem (IBIS) en Vastgoeddata3 zijn hiervoor als
bron gebruikt.
• Schouw van de bedrijventerreinen – door middel van een
schouw heeft Ecorys een eigen beeld gevormd van de
kwaliteit van de bedrijventerreinen binnen de gemeente.
Enkele gemeenteambtenaren hebben ons in een interview
na afloop van de schouw voorzien van de belangrijkste
achtergrondinformatie.
• Enquête – de belangrijkste input voor dit onderzoek komt
voort uit de ondernemersenquête. Door middel van een
online enquête, die zowel op uitnodiging als openbaar
toegankelijk was, zijn de visie en behoeften van
ondernemers in West Maas en Waal in kaart gebracht. De
resultaten van deze enquête vormen de hoofdmoot in deze
rapportage. De vragenlijst is te vinden in bijlage I –
vragenlijst. De gemeente heeft, voor eigen analyse, een
geanonimiseerde dataset ontvangen. De verantwoording van
de enquêteresultaten is terug te vinden in bijlage II –
verantwoording.
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De online enquête onder de ondernemers in West Maas en
Waal heeft een zeer goede respons opgeleverd. Liest 285
ondernemers hebben de vragenlijst ingevuld.
Leeswijzer
Het volgende hoofdstuk bestaat uit een beschrijving van de
economische structuur van de gemeente. Daarin beantwoorden
we vragen als: “wat zijn sterke sectoren in de gemeente?” en
‘’hoe ontwikkelt de beroepsbevolking zich?’’. Bovendien geven
we een algemeen beeld van de visie en behoeften van
ondernemers.
Vervolgens gaan we in hoofdstuk 4 dieper in op de beoordeling
van de bedrijventerreinen door ondernemers. Hierin komen de
visie en behoeften van ondernemers specifiek per bedrijventerrein aanbod. De beoordeling door ondernemers wordt in dit
hoofdstuk gestaafd aan de beoordeling door Ecorys.
De rapportage wordt afgesloten met een conclusie en een
advies over hoe om te gaan met het vraagstuk inzetten op
nieuwe ontwikkelingen en/of herstructurering van bestaande
bedrijventerreinen.

www.vastgoeddata.nl
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Algemene resultaten
Dit hoofdstuk begint met een analyse van de economische
structuur van gemeente West Maas en Waal. Hiermee
schetsen we een beeld van de belangrijkste economische
sectoren in de gemeente en de dynamiek op de bedrijventerreinen in de gemeente. We sluiten het hoofdstuk af met
een beeld op hoofdlijnen van de ondernemersenquête. De
verdieping van de enquêteresultaten volgt in het volgende
hoofdstuk, door middel van een beschouwing per
bedrijventerrein.
Economische structuur
Gemeente West Maas en Waal telde in 2018 in totaal 1.818
bedrijven met samen 6.308 arbeidsplaatsen (Provinciale
WerkgelegenheidsEnquête Gelderland).
West Maas en Waal is sterk gespecialiseerd in dienstverlening:
bijna 20 procent van alle werkgelegenheid komt voor rekening
van de groot- en detailhandel en reparatie van auto’s. Dit betreft
1.202 banen bij 296 bedrijven. Ook advies- en overige zakelijke
diensten heeft een groot aandeel (11 procent; 753 banen bij
346 bedrijven).
Figuur 1 toont de werkgelegenheid per economische sector in
de gemeente. Opvallend is dat de sectoren Horeca (Logies-,
maaltijd- en drankverstrekking) en Industrie de meeste banen
per vestiging realiseren: respectievelijk 6,4 en 5,7 banen per
vestiging.

Figuur 1: Werkgelegenheid per sector in West Maas en Waal (2018)
Nutsbedrijven
6
Verhuur van en handel in onroerend goed
25
Financiële instellingen
28
Informatie en communicatie
102
Cultuur, sport en recreatie
131
Overige dienstverlening
188
Openbaar bestuur en overheidsdiensten
215
Onderwijs
262
Vervoer en opslag
267
Overige zakelijke dienstverlening
292
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
366
Advies en onderzoek
461
Landbouw, bosbouw en visserij
484
Bouwnijverheid
644
Industrie
662
Gezondheids- en welzijnszorg
Groot- en detailhandel; reparatie van…
0

973

1202

200 400 600 800 1000 1200 1400

Bron: Provinciale WerkgelegenheidsEnquête Gelderland.

In de gemeente zijn 1.041 ondernemers als ZZP’er actief. Dit
staat voor ‘zelfstandige zonder personeel’. Deze eenpitters
maken meer dan de helft van de bedrijvigheid uit in de
gemeente: namelijk 57 procent.
Bedrijvigheid op de bedrijventerreinen
Van het totaal aantal bedrijven in de gemeente was in 2018
circa 12 procent gevestigd op een bedrijventerrein. Het gaat om
218 bedrijven. Zij genereerden in totaal 1.981 banen. Dat is
bijna een derde van alle werkgelegenheid in de gemeente.
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Tevredenheid ondernemers
Gemiddeld genomen zijn de ondernemers in West Maas en
Waal tevreden over hun vestigingslocatie. Zij geven hiervoor
een 7,4 als rapportcijfer. Dit cijfer is iets lager bij de
ondernemers die op een bedrijventerrein gevestigd zijn: zij
geven gemiddeld een 7,2. Ondernemers buiten
bedrijventerreinen geven een 7,5.

Ook op de bedrijventerreinen zijn de meeste banen te vinden in
de sector Groot- en detailhandel en reparatie van auto’s (30
procent). Verder dragen de Industrie en Bouw veel bij aan de
werkgelegenheid op de bedrijventerreinen.
Onderstaande figuur geeft de specifieke verdeling van de
werkgelegenheid weer. In het volgende hoofdstuk komt aan
bod wat de belangrijkste bedrijvigheid per bedrijventerrein is.

De meeste ondernemers geven hun locatie een 8; dit is voor
beide groepen het geval. Slechts weinigen geven een
onvoldoende (12 procent op bedrijventerreinen en 9 procent op
overige locaties).

Figuur 2: Werkgelegenheid per sector op bedrijventerreinen in West Maas en
Waal (2018)
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Enkele verklarende factoren voor de score zijn de sector en de
bedrijfsomvang. ZZP’ers zijn met gemiddeld een 7,5 duidelijk
meer tevreden dan grotere bedrijven (circa 7,2). Alleen bij de
bedrijven met meer dan 50 medewerkers (4 in totaal) in dienst
wordt gemiddeld een 8,5 gegeven.
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Bedrijven in de horeca, bouw en groot- en detailhandel geven
ook een duidelijk lager cijfer (6,9; 7,2 en 7,2) voor hun
vestigingslocatie dan bedrijven in de zakelijke dienstverlening
en zorg en welzijn (allebei een 7,8).
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Aan de ondernemers is gevraagd waar zij tevreden over zijn.
Uit de gegeven antwoorden blijkt dat dit vooral betrekking heeft
op de uitstraling van het eigen pand en de bereikbaarheid. Dit is
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te zien in figuur 3, waar de categorieën gesorteerd staan op
mate van tevredenheid.
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Figuur 3: Tevredenheid over eigen vestigingslocatie op schaal 1-5 (zeer
ontevreden – zeer tevreden), per aspect
Mogelijkheden voor recreatie

Tevredenheid is hier uitgedrukt op een schaal van “zeer
ontevreden” (score 1) naar “zeer tevreden (score 5), met daar
tussenin nog ontevreden, neutraal en tevreden.

Digitale infrastructuur
Uitstraling openbare groenvoorziening
Duurzaamheid
Uitstraling van panden in de buurt

Op de bedrijventerreinen is men het minst tevreden over
mogelijkheden voor recreatie en de digitale infrastructuur
(gemiddelde scores resp. 2,76 en 2,86 op schaal 1-5). Buiten
de bedrijventerreinen is men juist ontevreden over de ruimte
voor uitbreiding (gemiddelde score 3,03). Dit valt in de
categorie ‘neutraal’ op een schaal van zeer ontevreden tot zeer
tevreden.

Ruimte voor uitbreiding
Verkeersveiligheid en verkeersoverlast
Handhaving (openbare orde)
Overlast door personen / bedrijven
Veiligheidsgevoel
Samenwerking tussen de bedrijven
Parkeergelegenheid op/bij/naast locatie
Ruimte voor laden/lossen

ZZP’ers zijn vooral ontevreden over de ruimte voor uitbreiding.
Dit is logisch, aangezien zij voornamelijk vanuit huis werken en
doorgaans geen extra ruimte vragen. Toch is de ruimte voor
uitbreiding ook bij de grotere bedrijven een bron van
ongenoegen, evenals de digitale infrastructuur.
De conclusie over de scores is op hoofdlijnen dat de meeste
aspecten van de huidige vestigingslocatie goed gewaardeerd
worden. Er zijn maar weinig aspecten waar men écht
ontevreden over is.

Bereikbaarheid (per auto)
Uitstraling eigen pand
Overig

1,00
2,00
Bedrijventerreinen

3,00

4,00

De respondenten hadden de mogelijkheid om zelf een
categorie aan te geven waarover zij ontevreden dan wel
tevreden zijn. Dit is twaalf keer ingevuld. Met uitzondering van
de aanleg van nieuw asfalt gaven ondernemers die zelf een
categorie hebben ingevuld aan hierover ‘zeer ontevreden’ te
zijn.
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Figuur 4: Noodzaak van verbeteringen op bedrijventerreinen aan…
Uitstraling eigen pand 3% 16%

• Aantal bomen;
• Bescherming van oorsprong gevestigde landbouwbedrijven
vs. burgerbewoners die alleen eigen belang voorop stellen;
• Buiten openingstijden komen er veel ongenode gasten op
het terrein;
• Toegankelijkheid bedrijventerrein voor onbevoegden;
• Geen eenheid in openingstijden;
• Kosten onderzoek Zandstraat;
• Moeizaam om met de gemeente te werken;
• Mogelijkheid tot lokaal zakendoen;
• Aanleg nieuw asfalt na 30 jaar;
• Uitstraling nieuwe panden;
• Zwerfafval.

Recreatiemogelijkheden 3%

Figuur 4 laat zien dat dit op de bedrijventerreinen vooral te
maken heeft met bereikbaarheid (digitaal en fysiek) en
veiligheid (verlichting en cameratoezicht).

68%

Uitbreidingsmogelijkheden bedrijf 6% 16%
Samenwerking tussen de bedrijven 6%

77%

26%

68%

Overlast door personen/bedrijven

13%

16%

71%

Bereikbaarheid per OV

13%

16%

71%

Handhaving regels

13%

Verkeersoverlast

16%

Duurzaamheidsmaatregelen

16%

Cameratoezicht

16%

19%

68%

13%

71%
32%

52%

48%

35%

Verkeersveiligheid

19%

Uitstraling openbaar groen

19%

35%

45%

Uitstraling panden in de buurt

19%

35%

45%

Parkeergelegenheid op/bij/naast locatie

Verbeteringen huidige vestigingslocatie
De meerderheid van de ondernemers (62 procent) vindt dat er
geen verbeteringen nodig zijn aan zijn/haar vestigingslocatie.
Op bedrijventerreinen is dit echter omgekeerd: 54 procent vindt
dat er verbeteringen nodig zijn.

81%

29%

32%

26%

23%

Verlichting

35%

Bewegwijzering

35%

Digitale infrastructuur

42%

0%

48%

25%
Noodzakelijk

52%

0%

65%
19%
16%

50%
Wenselijk

45%
42%

75%

100%

Niet nodig

Het is opvallend dat onder ZZP’ers het verhogen van de
verkeersveiligheid het meest in de categorie noodzakelijk wordt
genoemd. Dit hangt mogelijk samen met hun vestigingslocatie
in woonwijken.
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Bedrijfsuitbreiding
In figuur 5 en 6 is inzichtelijk gemaakt wat de toekomstplannen
van de ondervraagde ondernemers zijn.
Figuur 5: Uitbreiding in personeelsomvang binnen 5 jaar
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2%3%

Nee, ik verwacht
minder werknemers
nodig te hebben
Nee, dit blijft gelijk

1%6%
1%

16%

Ja, 1 tot 5
werknemers extra

50%

35%

Ja, 5 tot 10
werknemers extra

76%

Ja, 10 of meer
werknemers extra
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De cirkeldiagrammen laten zien dat de ondernemers op de
bedrijventerreinen meer uitbreidingsplannen hebben dan de
overige ondernemers. Dit is zowel in hun verwachte
personeelstoename als fysieke uitbreiding of verplaatsing te
zien. Op de bedrijventerreinen geeft 47 procent aan dat er
personeelsuitbreiding verwacht wordt; 24 procent verwacht
uitbreiding of verplaatsing.
Deze uitbreidingsplannen zitten niet bij de ZZP’ers. Van deze
groep verwacht slechts 13 procent personeelstoename en 18
procent uitbreiding of verplaatsing. Het is vooral de categorie
bedrijven met 3 tot 10 werknemers die uitbreiding of
verplaatsing verwachten (26 procent). In termen van sectoren
springt de groot- en detailhandel er bovenuit (35 procent).

Links: ondernemers op bedrijventerreinen; rechts: overige ondernemers.

De relatie tussen figuren 5 en 6 is duidelijk zichtbaar. Er is een
significant verband tussen de verwachte personeelsuitbreiding
en verhuisgeneigdheid. Van de groeiers (1-5 extra werknemers)
is de helft geneigd te verhuizen; dit is slechts 20 procent
wanneer het aantal werknemers gelijk blijft.

Figuur 6: Uitbreiding of verplaatsing van het bedrijf binnen 5 jaar
5%

9%

24%

20%
Ja

Nee

71%

Nee, ik verwacht te
stoppen

71%

Van de ondernemers die aangaven uitbreidings- of
verplaatsingsplannen te hebben, zijn er 14 gevestigd op een
bedrijventerrein. Daarvan willen er 6 op de huidige locatie
uitbreiden, 5 elders binnen de gemeente en de resterende 3
buiten de gemeente.

Links: ondernemers op bedrijventerreinen; rechts: overige ondernemers.
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Buiten de bedrijventerreinen willen 41 ondernemers uitbreiden
of verplaatsen. Daarvan willen er 14 op de huidige locatie
uitbreiden; 19 elders binnen de gemeente en de resterende 8
buiten de gemeente.
Verder is gevraagd hoeveel ruimte de ondernemers met
uitbreidings- of verplaatsingsplannen nodig denken te hebben.
De antwoorden zijn samengevat in tabel 1. Omdat het kleine
aantallen betreft, zijn wederom de absolute aantallen gegeven
in plaats van percentages.
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Figuur 7: Locatievoorkeur van verhuisgeneigde ondernemers

Verplaatsen naar een
bestaand pand

14%

Verplaatsen naar een
nog te ontwikkelen
bedrijventerrein

18%

68%

Verplaatsen naar een
bedrijventerrein met
uitgeefbare kavels

Tabel 1: Uitbreidingsvraag van ondernemers
Op bedrijventerreinen

Buiten bedrijventerreinen

Geen extra ruimte nodig

1

6

Tot 100 m2

1

3

Tussen 100 en 500 m2

2

1

2

3

6

13

Meer dan 500 m
Totaal

2

Het is duidelijk dat de meeste ondernemers niet verhuisgeneigd
zijn. Van de ondernemers die wel verhuisgeneigd zijn, heeft de
meerderheid voorkeur voor een bestaand pand (figuur 7).
Indien er een bestaand pand gezocht wordt, dan is dit meestal
een solitaire locatie in 10 van de 15 gevallen. Verder worden
Veesteeg, Veesteeg-West en Zandkamp nog respectievelijk 2,
2 en 1 keer genoemd als beoogde locatie.

Het grootste gedeelte van de vraag naar bestaande panden
komt vanuit ZZP’ers. Het is waarschijnlijk dat zij eigenlijk niet
weg willen van hun huidige locatie, maar bij een verhuizing
weer voor een woonhuis zouden kiezen als werklocatie.
De conclusie die op hoofdlijnen getrokken kan worden is dat er
wel degelijk meer ruimte op bedrijventerreinen nodig is. Dit
komt omdat de meeste uitbreidingsvraag die manifest is, naar
verhouding komt vanuit bedrijven op bedrijventerreinen.
Het is mogelijk dat er vanuit de woonwijken verplaatsingen naar
de bedrijventerreinen komen vanwege ruimtebehoefte. Omdat
er vooral zzp’ers zijn gevestigd in de woonwijken, verwachten
we van deze groep geen grootschalige ruimtevraag.
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Aan de ondernemers is gevraagd wat zij in het algemeen zien
als aandachtspunten voor een nieuw bedrijventerrein. Daaruit
komen wederom drie thema’s naar voren: bereikbaarheid
(zowel digitaal als fysiek), uitstraling en veiligheid. Figuur 8 laat
de precieze rangvolgorde zien. Zo is ‘bereikbaarheid per auto’
bijvoorbeeld door 47% van de ondernemers genoemd als
aandachtspunt.
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Bereikbaarheid per auto en parkeergelegenheid op eigen
terrein zijn vervolgens het meest genoemd door ondernemers
in de logistiek (80 procent), groot- en detailhandel (63 procent)
en gezondheids- en welzijnszorg (57 procent).
De tweede populaire categorie (uitstraling panden) is verreweg
het belangrijkst voor de industrie: 79 procent van deze
bedrijfstak gaf dit aan.

Figuur 8: Aandachtspunten bij een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein
Watergebonden kavels
Mogelijkheden voor recreatie
Mogelijkheid hogere milieucategorieën
Overlast door personen op straat
Verkeersoverlast
Vereniging en samenwerking tussen…
Handhaving van de openbare orde
Ruimte voor uitbreiding
Bereikbaarheid per openbaar vervoer…
Duurzaamheidsmaatregelen
Ruimte voor laden/lossen
Verkeersveiligheid
Cameratoezicht
Uitstraling groenvoorziening
Digitale infrastructuur
Parkeergelegenheid op eigen terrein
Uitstraling panden
Bereikbaarheid per auto
0%

2%
4%
5%
6%
8%
9%
12%
15%
18%
20%
22%
24%
25%
29%
34%

Samenwerking met andere bedrijven
De meerderheid van de bedrijven in West Maas en Waal werkt
niet regelmatig samen met andere bedrijven of lokale instanties.
Dit is zowel het geval op de bedrijventerreinen als daarbuiten.
Van de bedrijven die wel samenwerken (19 procent), zijn het
vooral de bedrijven op de bedrijventerreinen die dit doen. Er
wordt in die gevallen vooral met andere bedrijven
samengewerkt en in mindere mate met het UWV en
onderwijsinstellingen.

41%
44%
47%
10%

20%

30%

40%

In figuur 9 wordt duidelijk hoeveel procent van de bedrijven een
bepaalde samenwerking noemt.

50%
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Figuur 9: Samenwerkingen van bedrijven, per vestigingslocatie
Met WERK Coöperatie West Maas en
Waal

Ja, met mijn buren / bedrijven op
hetzelfde bedrijventerrein

5%
12%
1%

Met het UWV

71%
0%

Elders

10%
12%
18%
20%

Ja, met bedrijven in dezelfde branche

Geen samenwerking
50%

Verantwoording

4%
8%

Ja, met bedrijven uit een andere
branche

14%

9%
14%

Met andere bedrijven

Vragenlijst

Figuur 10: Behoefte aan meer samenwerking, per vestigingslocatie

1%
3%

Met onderwijsinstelling(en)

Conclusies

84%
100%

69%
66%

Nee

Op bedrijventerrein
0%
Elders

Voor de meerderheid van de bedrijven geldt ook dat zij geen
behoefte hebben aan verdere samenwerking. Slechts 31
procent van de bedrijven heeft wel behoefte aan verdere
samenwerking. Hier geldt wederom dat deze behoefte het
sterkst aanwezig is bij de bedrijven die op bedrijventerreinen
gevestigd zijn.
De meeste behoefte bestaat aan vakinhoudelijke
samenwerking. Zo is door 20% van de bedrijven op
bedrijventerreinen de behoefte genoemd om meer samen te
werken met branchegenoten. Samenwerken met nabijgelegen
bedrijven is veel minder in trek, zoals figuur 10 laat zien.

40%

80%

Op bedrijventerrein

Figuur 10 heeft betrekking op alle bedrijven die zijn
ondervraagd. De meerderheid heeft geen behoefte aan verdere
samenwerking, maar dat kan ook betekenen dat deze groep al
tevreden is over de huidige samenwerking(en).
Collectieve acties
Een bijzondere vorm van samenwerking kan zich voordoen
wanneer bedrijven de handen ineenslaan om een gezamenlijk
doel te bereiken, dat niet per se met de primaire processen te
maken heeft. Voorbeelden van zulke collectieve acties zijn het
gezamenlijk aanvragen van een glasvezelnetwerk of samen
een Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) instellen.
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Net zoals de behoefte aan samenwerking in het algemeen,
wijzen de antwoorden van de bedrijven uit dat de meerderheid
van de bedrijven neutraal of ongeïnteresseerd staat tegenover
specifieke collectieve acties.
In figuur 11 zijn de voorkeuren van de ondernemers op en
buiten de bedrijventerreinen weergegeven, gegroepeerd op
mogelijke collectieve acties.

Conclusies

Vragenlijst

besteden of minder baat hebben bij een collectie dan wel hun
eigen netwerk hebben.
Er is wel veel interesse voor een glasvezelnetwerk en KVO; dit
zijn twee potentiële actiepunten voor de gemeente.
Figuur 11: Interesse in collectieve acties, per vestigingslocatie
Bedrijventerrein - Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Bij ondernemers op bedrijventerreinen bestaat de meeste
interesse voor het aanvragen van een gezamenlijk
glasvezelnetwerk (55% geïnteresseerd of zeer geïnteresseerd)
en voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) (bijna 40%
geïnteresseerd of zeer geïnteresseerd).

11% 6%

Elders - Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
Bedrijventerrein - Vereniging van bedrijven
(parkmanagement)

11%

Zeer weinig interesse

Weinig interesse

36%

9%
17%

26%

28%

11%

6%

56%

22%

17%

24%

34%

17%
12%

20%
Neutraal

40%

17%
40%

7%

33%
41%

60%

Veel interesse

6%
5%

44%

31%

0%

De conclusie hier van is dat er te weinig behoefte bestaat aan
collectieve acties om hier gemeente-breed beleid op te maken.
Buiten de bedrijventerreinen is er nauwelijks behoefte aan
collectieve acties. Waarschijnlijk deze ondernemers (veelal
zzp’ers) hun meeste tijd en aandacht aan het eigen bedrijf

11%

11%

Elders - Gezamenlijk glasvezelnetwerk

33%

26%

34%

Elders - Bedrijven InvesteringsZone (BIZ)

Bedrijventerrein - Gezamenlijk glasvezelnetwerk

44%

29%

Elders - Vereniging van bedrijven (parkmanagement)

Bedrijventerrein - Bedrijven InvesteringsZone (BIZ)

Twee ondernemers hebben hun voorkeur voor een afwijkende
collectieve actie uitgesproken. Eén benoemt het uitwisselen van
kennis en het gezamenlijk herkennen en benoemen van
problemen. Een andere ondernemer geeft aan behoefte te
hebben aan een diverse ondernemersvereniging.

Verantwoording

22%
16%

80%

7%

100%

Zeer veel interesse

De behoefte aan collectieve acties per bedrijventerrein is een
interessant vraagstuk dat hieruit volgt. De respons bij deze
vraag is echter te beperkt om hier op basis van de enquêteresultaten interessante bevindingen over te presenteren. Dit is
een volgende actiepunt naar aanleiding van de enquête.
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Bedrijventerreinen
Wat zijn de wensen en behoeften van ondernemers op de
bedrijventerreinen in gemeente West Maas en Waal? En
hoe kan de gemeente haar ondernemers hierin faciliteren?
Deze vragen worden in dit hoofdstuk beantwoord. Alvorens
we inzoomen op de bedrijventerreinen, brengen we eerst
de regionale bedrijventerreinenmarkt in beeld. Dit doen we
aan de hand van de relevante onderdelen uit het Regionaal
Programma Werklocaties (RPW) Rivierenland.
RPW Rivierenland 2020-2024
Gemeente West Maas en Waal maakt onderdeel uit van regio
Rivierenland. Het bedrijventerreinenbeleid is een van de
beleidsvelden waarin op regioniveau afspraken worden
vastgelegd. Dit gebeurt middels het RPW.

In totaal ruim 4ha aanbod in West Maas en Waal
Het totale aanbod op de bedrijventerreinen in de gemeente
bedraagt 4,1 hectare (Tabel 2). Daarvan is 2,3 hectare direct
uitgeefbaar, verdeeld over 1,2 hectare gemeentelijk en 1,1
hectare particulier eigendom.
Het overige uitgeefbaar areaal van in totaal 1,8 hectare is in
optie uitgegeven. Dit betekent dat een partij eerste optie tot
koop heeft en het aanbod niet direct beschikbaar is voor andere
partijen.
Tabel 2 Uitgeefbaar aanbod in West Maas en Waal

Energieweg Beneden-Leeuwen

In Rivierenland wordt de update van het RPB in december 2019
afgerond. In het geactualiseerde RPW worden regionale
afspraken over het bedrijventerreinenbeleid vastgelegd voor de
periode 2020-2024. De afspraken hebben o.a. betrekking op
het (wel of niet) toevoegen van aanbod, herstructurering en/of
transformatie van bestaande bedrijventerreinen.

Industrieterrein Beneden-Leeuwen (Heemstrade)

Veesteeg Oost

In het RPW Rivierenland 2020-2024 zijn afspraken vastgelegd
over de ontwikkeling van nieuwe en verbetering van bestaande
bedrijventerreinen.

Industrieterrein Wamel

Industrieterrein Beneden-Leeuwen (Krozenbogerd)

Oppervlakte

Aanbod

(netto ha)

(ha)

31,1

0,0
0,0

14,4

Industrieterrein Beneden-Leeuwen (Nijverheidsstraat)
Veesteeg West

1,0
0,0

8,0

1,3

11,0

0,0

8,0

1,2

8,3

0,0

11,1

0,8

Zandkamp

1,9

0,0

Kapelstraat

4,3

0,0

98,0

4,1

Veesteeg

Lageweg

Totaal
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Meer vraag dan aanbod
Uit de vergelijking van de geraamde vraag in het RPW met het
aanbod in geheel Rivierenland en, meer specifiek, West Maas
en Waal, blijkt dat de vraag in de periode 2019 tot 2030 hoger
ligt dan het huidig aanbod. Wel wordt geconcludeerd dat het
planaanbod, dus direct uitgeefbaar aanbod plus zachte
plannen, de vraag overstijgt.
Wanneer de vraag vergeleken wordt met het direct uitgeefbaar
aanbod, dus zonder nieuwe ontwikkelingen, is de verwachting
dat de druk op de markt de komende jaren toeneemt. Dit heeft
een aantal mogelijke consequenties. Ten eerste beperkt het de
mogelijkheid nieuwe bedrijven van buiten de regio aan te
trekken, tenzij er geschikte leegstaande panden beschikbaar
zijn. Dit is een bruggetje naar de tweede consequentie, namelijk
dat kwalitatieve verbetering (herstructurering) van bestaande
bedrijventerreinen moeizaam van de grond komt zonder
schuifruimte4.
Het huidig aanbod binnen West Maas en Waal biedt nog enige
ruimte voor uitbreiding van bestaande bedrijven of de vestiging
van nieuwe bedrijven. Ook schuifruimte voor revitalisering en/of
transformatie is nog mogelijk. Het aanbod is echter beperkt en
kan snel ingevuld zijn.
4

Verplaatsing van een bedrijf naar een alternatieve locatie biedt de mogelijkheid om op
de huidige locatie ruimte te maken voor herstructurering. De alternatieve locatie
noemen we schuifruimte. Schuifruimte dient dus om (grootschalige) herstructurering

Conclusies

Vragenlijst

Verantwoording

Ontwikkelingsrichting bedrijventerreinen
In de volgende paragrafen doen we per bedrijventerrein een
voorstel voor mogelijke ontwikkelingsrichtingen. Dit voorstel is
een eerste aanzet voor de bedrijventerreinenvisie. De
ontwikkelingsrichtingen zijn gebaseerd op de beoordeling door
Ecorys tijdens de schouw en gesprekken met de gemeente. De
beoordeling is uitgevoerd op basis van vijf indicatoren:
• Infrastructuur
• Uitstraling
• Ruimtegebruik
• Omgeving
• Vestigingsmilieu
Daarnaast spelen de antwoorden van ondernemers op de
enquêtevragen een belangrijke rol. Op basis van het oordeel
van ondernemers geven we per bedrijventerrein de
tevredenheid van ondernemers met het bedrijventerrein als
vestigingslocatie, de top 3 sterke en verbeterpunten, en de top
5 gewenste veranderingen.
Op basis van deze onderdelen stellen we enkele
ontwikkelingsrichtingen voor. Allereerst geven we met de kaart
op de volgende pagina een overzicht van de locatie van de
bedrijventerreinen binnen de gemeente.
en/of transformatie op een bedrijventerrein mogelijk te maken door een of enkele
gevestigde bedrijven te ‘verschuiven’ naar een alternatieve locatie.
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Overzicht van de bedrijventerreinen in West Maas en Waal
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Energieweg
Netto oppervlakte – 31 hectare
Aanbod – 0 hectare
Max. milieucategorie – max. milieucategorie 3.2
Bedrijventerrein Energieweg ligt aan de noordwestzijde van
de kern van Beneden-Leeuwen. Het terrein is grotendeels
omsloten door de bebouwde kom en wordt aan de
noordzijde begrenst door de Waal. Er is echter geen kade.
Energieweg telt 61 vestigingen, waarvan de meeste in de
sector groot- en detailhandel. De belangrijkste sectoren qua
arbeidsplaatsen zijn industrie, bouw en groot- en
detailhandel.

Aantal vestigingen per sector

Aantal arbeidsplaatsen per sector
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Oordeel op basis van de schouw
Ruimtegebruik
Ook wordt de buitenruimte wordt in veel gevallen gebruikt voor
opslag van materialen. Qua leegstand is er sprake van een
gezonde situatie, oftewel rond het frictieniveau van 5% leegstand.
De bebouwingsgraad is relatief hoog.
Bedrijventerrein Energieweg scoort op alle variabelen 3 uit 5.
Infrastructuur
De ligging van het bedrijventerrein zorgt ervoor dat verkeer van en
naar het terrein door de bebouwde kom rijdt, waardoor
grootschalige vrachtbewegingen overlast met zich mee kunnen
brengen. De provinciale weg (N322) ligt op ongeveer 1,5 km.
Parkeren gebeurt vooral op eigen terrein.
Uitstraling
Op het terrein zijn meerdere verouderde panden te vinden.
Bovendien zijn de bedrijven langs de dijk met hun ‘rug’ naar de dijk
gevestigd, waardoor een rommelige uitstraling ontstaat. Enkele
ondernemers hebben hun pand reeds opgeknapt en zijn daarmee
een voorbeeld voor andere ondernemers.

Omgeving
Er zijn meerdere woningen op en in de nabijheid van het terrein.
Het feit dat industrie een belangrijke sector is kan ervoor zorgen dat
overlast ontstaat voor omwonenden, met name net buiten het
terrein.
Vestigingsmilieu
Het vestigingsmilieu is redelijk tot goed met enkele restaurants en
andere voorzieningen, zoals een supermarkt, in de nabijheid. Er is
geen parkmanagement, maar ondernemers hebben wel de
mogelijkheid zich aan te sluiten bij ondernemersvereniging
Verrassend Leeuwen.
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Waardering vestigingslocatie

6,8

Wat ondernemers waarderen

Verbeterpunten volgens
ondernemers

Door ondernemers gewenste
veranderingen

#1 Bereikbaarheid per auto

#1 Mogelijkheden voor recreatie

#1 Cameratoezicht

#2 Uitstraling van het eigen pand

#2 Uitstraling van panden in de buurt

#2 Bewegwijzering

#3 Ruimte om te laden en lossen

#3 Digitale infrastructuur

#3 Uitstraling openbaar groen

Ontwikkelingsrichtingen

#4 Digitale infrastructuur
#5 Parkeergelegenheid

Bedrijventerrein Energieweg is vanwege de ligging tegen de kern en daarmee gepaard gaande bereikbaarheid bij uitstek geschikt om
kleinschalige (tot ca. 0,5ha) bedrijvigheid te huisvesten.
Ontwikkelingsrichting 1 Kwaliteitsbehoud
Behouden van het bedrijventerrein en verbeteren van de interne en digitale bereikbaarheid. Daarnaast cameratoezicht mogelijk maken.

Ontwikkelingsrichting 2 Kwalitatieve verbetering
Verbeteren van het bedrijventerrein door, naast de verbeteringen in optie 1, de bedrijven die zichtbaar zijn vanaf de dijk te verleiden zich om te
draaien, bijvoorbeeld door een bouwblok toe te voegen. Op die manier verbetert het aangezicht van het bedrijventerrein.
Ontwikkelingsrichting 3 Grootschalige ingreep
Door een of enkele ondernemers met een grote kaveloppervlakte te verleiden zich te verplaatsen naar de bedrijventerreinen met aanbod, kan
de huidige bedrijfsbestemming ingezet worden om ruimte te bieden aan kleinschaligere bedrijvigheid, eventueel in combinatie met wonen.
Een goed voorbeeld van transformatie t.b.v. woon-werkkavels is Westerhout het Ambacht in Druten. Met deze ingreep kan de
bebouwingsgraad naar beneden gebracht worden om meer ruimte te maken voor openbaar groen en waterretentie. Dit is een manier om het
bedrijventerrein toekomstbestendig te maken. Bovendien vermindert dit grootschalige vervoersbewegingen door de dorpskern.
Om verplaatsing van een of enkele grote bedrijven mogelijk te maken is allereerst schuifruimte nodig op een ander bedrijventerrein, zoals
rondom Veesteeg.
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Bedrijventerrein Wamel
Netto oppervlakte – 8,2 hectare
Aanbod – 0 hectare
Max. milieucategorie – max. milieucategorie 3.1
Bedrijventerrein Wamel ligt aan de noordwestzijde van de
kern van Wamel. Het is een typisch lokaal bedrijventerrein
dat ruimte biedt aan ondernemers uit de nabije omgeving.
Bedrijventerrein Wamel telt 16 vestigingen, waarvan de
meeste in de sector groot- en detailhandel. De belangrijkste
sectoren qua arbeidsplaatsen zijn bouw, cultuur, sport en
recreatie en overige zakelijk dienstverlening.

Aantal vestigingen per sector

Aantal arbeidsplaatsen per sector
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Oordeel op basis van de schouw
Ruimtegebruik
Rondom de feestwinkel wordt de openbare weg gebruikt als
parkeerplaats voor vrachtwagens. Dit geeft een rommelige
uitstraling. Een positievere noot is dat van leegstand nauwelijks
sprake is. De aanwezige bedrijfsruimte wordt dus goed benut.
Bedrijventerrein Wamel scoort gemiddeld 2 uit 5 op het totaal aan
variabelen.

Infrastructuur
De toegangsweg naar het bedrijventerrein is lastig vindbaar.
Daarnaast er wordt veelvuldig op de weg geparkeerd door
vrachtauto’s. Er is wel een groot aantal parkeerplaatsen voor
personenauto’s, met name ten behoeve van Wamelland en de Vrije
Markt.
Uitstraling
Op het terrein zijn enkele verouderde panden te vinden. Daarnaast
is er op het bedrijventerrein weinig openbaar groen. Aan de randen
is hiervoor meer ruimte.

Omgeving
Op en in de nabijheid van het terrein wordt gewoond. Aan de
toegangsweg zijn plannen voor nieuwbouw van appartementen.
Grootschalige transportbewegingen kunnen overlast veroorzaken
voor omwonenden.
Vestigingsmilieu
Het vestigingsmilieu is redelijk vanwege de nabijheid van het
dorpscentrum, waardoor enkele voorzieningen, zoals een
supermarkt, in de buurt zijn. Er is geen sprake van
parkmanagement of een ondernemersvereniging.
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Waardering vestigingslocatie

7

Wat ondernemers waarderen

Verbeterpunten volgens
ondernemers

Door ondernemers gewenste
veranderingen

#1 Veiligheidsgevoel

#1 Digitale infrastructuur

#1 Digitale infrastructuur

#2 Uitstraling van het eigen pand

#2 Mogelijkheden voor recreatie

#2 Parkeergelegenheid

#3 Samenwerking tussen de bedrijven

#3 Ruimte voor uitbreiding

#3 Verkeersveiligheid
#4 Duurzaamheidsmaatregelen

Ontwikkelingsrichtingen

#5 Bewegwijzering

Bedrijventerrein Wamel is qua beoordeling een van de mindere bedrijventerreinen in West Maas en Waal. Ondernemers waarderen hun
vestigingslocatie echter wel met een ruime voldoende. Desondanks zijn verbeteringen wenselijk met het oog op de toekomst.
Ontwikkelingsrichting 1 Kwaliteitsbehoud
Behouden van het bedrijventerrein in de huidige staat en handhaven parkeren op de weg.

Ontwikkelingsrichting 2 Kwalitatieve verbetering
Verbeteren van het bedrijventerrein door aanpak van de interne en digitale bereikbaarheid. Ga daarnaast het gesprek aan welke
duurzaamheidsmaatregelen gewenst zijn. Bovendien kan de toegangsweg verlegd worden d.m.v. een directe aansluiting op de provinciale
weg, waardoor de toegang via de woonwijk ontlast wordt.
Ontwikkelingsrichting 3 Grootschalige ingreep
Grootschalige herinrichting door de feestwinkel een alternatieve locatie te bieden. Op deze locatie kan ruimte voor kleinschaligere
bedrijvigheid en/of woningbouw gerealiseerd worden. Op die manier kan mogelijk aan de uitbreidingswensen van een of enkele ondernemers
voldaan worden. Bovendien kan de toegangsweg verlegd worden d.m.v. een directe aansluiting op de provinciale weg, waardoor de toegang
via de woonwijk ontlast wordt.
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Veesteeg
Netto oppervlakte – 27 hectare
Aanbod – 2,5 hectare
Max. milieucategorie – max. milieucategorie 5.1, gezoneerd
Bedrijventerrein Veesteeg ligt aan de zuidoostzijde van de kern
van Beneden-Leeuwen, tussen de van Heemstraweg en de
Maas en Waalweg. Het terrein bestaat uit drie delen, te weten
Veesteeg West, Veesteeg en Veesteeg Oost.
Veesteeg telt 52 vestigingen, waarvan de meeste in de sector
groot- en detailhandel. De belangrijkste sectoren qua
arbeidsplaatsen zijn industrie, groot- en detailhandel en
advisering en onderzoek.

Aantal vestigingen per sector

Aantal arbeidsplaatsen per sector
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Oordeel op basis van de schouw

De drie onderdelen van Veesteeg scoren gemiddeld 4 uit 5 op het
totaal aan variabelen.
Infrastructuur
Zowel de interne als de externe bereikbaarheid is goed, net als de
aanwezige bewegwijzering
Uitstraling
De uitstraling van de panden is over het algemeen goed. Op
Veesteeg West, aan de weg Veesteeg, liggen enkele verouderde
panden. De hoeveelheid openbaar groen is echter beperkt, maar
goed onderhouden.

Ruimtegebruik
Er is hier en daar sprake van parkeren op de weg door
vrachtauto’s. Er is reeds een parkeerverbod ingesteld. Dit wordt
echter niet altijd nageleefd. Bovendien wordt de buitenruimte in veel
gevallen gebruikt voor opslag van materialen, zoals op
onderstaande foto.
Omgeving
De gunstige ligging zorgt ervoor dat de overlast voor omwonenden
beperkt is.
Vestigingsmilieu
Het vestigingsmilieu is goed vanwege de aanwezigheid van
parkmanagement en KVO. Bovendien zijn de kavels afsluitbaar en
wordt er camerabewaking aangelegd. Een van de weinige
verbeterpunten is het voorzieningenniveau.
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Waardering vestigingslocatie

7,7

Wat ondernemers waarderen

Verbeterpunten volgens
ondernemers

Door ondernemers gewenste
veranderingen

1 Bereikbaarheid per auto

#1 Uitstraling openbaar groen

#1 Cameratoezicht

#2 Uitstraling van het eigen pand

#2 Mogelijkheden voor recreatie

#2 Uitstraling openbaar groen

#3 Ruimte voor laden en lossen

#3 Handhaving openbare orde

#3 Overlast door personen/bedrijven

Ontwikkelingsrichtingen

#4 Duurzaamheidsmaatregelen
#5 Verkeersveiligheid

Veesteeg heeft nog enkele vrije kavels en is op basis van de beoordeling de meest voor de hand liggende locatie voor een eventuele
uitbreiding van de bedrijventerreinen in West Maas en Waal.
Ontwikkelingsrichting 1 Kwaliteitsbehoud
Behouden van het bedrijventerrein in de huidige staat en handhaven van openbare orde en parkeren op de weg. Daarnaast aanpak van de
groenvoorziening.
Ontwikkelingsrichting 2 Kwalitatieve verbetering
Ondernemers geven cameratoezicht aan als meest gewenste verandering. Dit wordt op het moment van schrijven van deze rapportage
aangelegd, waarmee de gemeente gehoor geeft aan de wensen van ondernemers. Daarnaast is op termijn de uitbreiding van het
bedrijventerrein een wenselijke ontwikkeling om de groei van lokale/regionale ondernemers mogelijk te maken. Inventariseer tot slot de
gewenste duurzaamheidsmaatregelen.
Ontwikkelingsrichting 3 Grootschalige ingreep
Buiten een uitbreiding is grootschalige herinrichting van Veesteeg niet aan de orde. Wel kan een eventuele uitbreiding van Veesteeg dienen
om een ingreep ten behoeve van de toekomstbestendigheid van andere terreinen (denk aan Energieweg en Industrieterrein BenedenLeeuwen). Gewenste duurzaamheidsmaatregelen kunnen eventueel wel leiden tot een grootschalige ingreep, dit is echter afhankelijk van de
wensen van ondernemers en de bereidheid van diezelfde ondernemers om zich hiervoor in te zetten. De gemeentelijke rol hierin is vooral
faciliterend.
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Industrieterrein Beneden-Leeuwen
Netto oppervlakte – 14,5 hectare
Aanbod – 1 hectare
Max. milieucategorie – max. milieucategorie 3.2
Industrieterrein Beneden-Leeuwen ligt aan de zuidzijde van
de kern van Beneden-Leeuwen, aan de van Heemstraweg.
Het terrein bestaat uit drie delen, te weten Heemstrade,
Krozenbogerd en Nijverheidsstraat e.o..
Industrieterrein Beneden-Leeuwen telt 52 vestigingen,
waarvan de meeste in de sector groot- en detailhandel. De
belangrijkste sectoren qua arbeidsplaatsen zijn, groot- en
detailhandel, overige zakelijke dienstverlening en
gezondheids- en welzijnszorg.

Aantal vestigingen per sector

Aantal arbeidsplaatsen per sector
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Oordeel op basis van de schouw
Ruimtegebruik
Ook qua ruimtegebruik ontstaat een verschillend beeld tussen de
deelterreinen. Met name op Nijverheidsstraat e.o. wordt de
buitenruimte gebruikt als opslag. Daarnaast herbergt dit onderdeel
van het terrein enkele leegstaande panden.
Industrieterrein Beneden-Leeuwen scoort gemiddeld 3 uit 5 op het
totaal aan variabelen.

Het belangrijkste kenmerk van het terrein is de onderverdeling in een
vernieuwd gedeelte waar ruimte is voor perifere detailhandelsvestigingen (PDV) en maatschappelijke functies (Heemstrade) en
twee meer bedrijfsmatige delen met enkele vrije kavels
(Krozenbogerd) en waar sprake is van enkele leegstaande panden
(Nijverheidsstraat e.o.).

Omgeving
De overlast voor omwonenden is beperkt. Op drukke momenten
kan het verkeer op Heemstrade echter vastlopen.
Vestigingsmilieu
Het gedeelte Heemstrade is afsluitbaar middels een hek en er is
camerabewaking. Het voorzieningenniveau is hoog, vanwege de
aanwezigheid van een supermarkt en enkele eetgelegenheden. Er
is geen sprake van parkmanagement.

Infrastructuur
Het aantal parkeerplaatsen voor personenauto’s en de externe
bereikbaarheid zijn goed op orde. De interne bereikbaarheid, met
name de breedte van de wegen, kan op enkele plaatsen beter.
Uitstraling
De uitstraling van de panden is goed op Heemstrade en
Krozenbogerd, terwijl de uitstraling van de panden op
Nijverheidsstraat e.o. minder goed aansluit op de vereisten van een
toekomstbestendig bedrijventerrein. Openbaar groen is in beperkte
mate aanwezig.
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Waardering vestigingslocatie

8

Wat ondernemers waarderen

Verbeterpunten volgens
ondernemers

Door ondernemers gewenste
veranderingen

#1 Uitstraling van het eigen pand

#1 Mogelijkheden voor recreatie

#1 Digitale infrastructuur

#2 Bereikbaarheid per auto

#2 Duurzaamheid

#2 Duurzaamheidsmaatregelen

#3 Veiligheidsgevoel

#3 Digitale infrastructuur

#3 Bereikbaarheid per ov
#4 Aanpak van verkeersoverlast

Ontwikkelingsrichtingen

#5 Verkeersveiligheid

Industrieterrein Beneden-Leeuwen is bijna volledig uitgegeven. Het is een logische locatie voor PDV en maatschappelijke invulling.
Grootschalige bedrijvigheid is hier minder op zijn plaats vanwege de ligging in de kern.
Ontwikkelingsrichting 1 Kwaliteitsbehoud
Behouden van het bedrijventerrein in de huidige staat en het onderhoud aan de openbare ruimte doorzetten op het oudere deel van het
terrein. Inventariseer door ondernemers gewenste duurzaamheidsmaatregelen.

Ontwikkelingsrichting 2 Kwalitatieve verbetering
Verbeteren van het bedrijventerrein door actieve aanpak van de leegstand op het oudere deel van het terrein en de verkeerssituatie. Een
mogelijkheid is het realiseren van kleinschaligere bedrijfsruimte, eventueel in combinatie met wonen. Richt je daarnaast op de verbetering van
de digitale infrastructuur.
Ontwikkelingsrichting 3 Grootschalige ingreep
Grootschalige bedrijvigheid is op industrieterrein Beneden-Leeuwen vanwege de ligging in de kern minder passend. De leegstaande panden
bieden evenwel de mogelijkheid delen van het terrein grondig aan te pakken. Grootschalige herinrichting kan plaatsvinden door leegstaande
panden te transformeren en ruimte te bieden aan woningbouw i.c.m. werken en/of maatschappelijke functies. Een goed voorbeeld van
transformatie t.b.v. woon-werkkavels is Westerhout het Ambacht in Druten. Een voorwaarde hierbij is wel dat de nog gevestigde grootschalige
bedrijven verleid kunnen worden hun pand op te knappen of zich te verplaatsen naar een alternatieve locatie.
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Lageweg
Netto oppervlakte – 11 hectare
Aanbod – 0,8 hectare
Max. milieucategorie – max. milieucategorie 3.2
Lageweg ligt aan de noordoostzijde van de kern van
Dreumel en heeft een directe aantakking op de van
Heemstraweg. Het bedrijventerrein heeft vooral een lokale
tot subregionale functie.
Lageweg telt 21 vestigingen, waarvan de meeste in de
sectoren bouwnijverheid en groot- en detailhandel. De
belangrijkste sectoren qua arbeidsplaatsen zijn eveneens
bouw, vervoer en opslag en groot- en detailhandel.

Aantal vestigingen per sector

Aantal arbeidsplaatsen per sector
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Oordeel op basis van de schouw
Ruimtegebruik
Er is, met name op de uitbreiding, voldoende ruimte voor parkeren
op eigen terrein. Daarnaast is de bebouwingsgraad relatief laag,
wat zorgt voor veel ruimte op eigen terrein en (openbaar) groen. Dit
draagt bij aan de uitstraling van het terrein en klimaatadaptatie.
Bedrijventerrein Lageweg scoort gemiddeld 3 uit 5 op het totaal aan
variabelen. Het terrein kan worden onderverdeeld in een ouder
gedeelte en een uitbreiding.
Infrastructuur
Zowel de interne als de externe bereikbaarheid is goed, net als de
aanwezige bewegwijzering. De wegen zijn breed opgezet en er zijn
geen doodlopende straten.
Uitstraling
De uitstraling van de panden is goed op de uitbreiding en redelijk
tot goed op het oudere gedeelte. Enkel op het meest zuidelijke
gedeelte (aan de Margrietstraat) is sprake van verrommeling.

Omgeving
De overlast voor omwonenden is beperkt. Bovendien kan Lageweg
ingezet worden om overlast van andere bedrijvigheid in de kern van
Dreumel te verlichten.
Vestigingsmilieu
De kavels op het terrein zijn afsluitbaar. Er is geen
parkmanagement, maar ondernemers kunnen zich wel aansluiten
bij ondernemersvereniging DOV.
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Waardering vestigingslocatie

7,3

Wat ondernemers waarderen

Verbeterpunten volgens
ondernemers

Door ondernemers gewenste
veranderingen

#1 Uitstraling van het eigen pand

#1 Digitale infrastructuur

#1 Digitale infrastructuur

#2 Bereikbaarheid per auto

#2 Mogelijkheden voor recreatie

#2 Bewegwijzering

#3 Overlast door personen/ bedrijven

#3 Uitstraling van panden in de buurt

#3 Uitstraling openbaar groen
#4 Uitstraling van panden in de buurt

Ontwikkelingsrichtingen

#5 Cameratoezicht

Lageweg is een bedrijventerrein dat qua vestigingsfactoren geschikt is voor haar doelgroep, namelijk lokale ondernemers. De brede opzet van
het terrein, met een relatief lage bebouwingsgraad draagt bij aan de toekomstbestendigheid van Lageweg. Ondernemers vragen wel aandacht
voor enkele verbeterpunten.
Ontwikkelingsrichting 1 Kwaliteitsbehoud
Behouden van het bedrijventerrein in de huidige staat en het onderhoud aan de openbare ruimte. Daarnaast inzet op verbetering van de
digitale infrastructuur.
Ontwikkelingsrichting 2 Kwalitatieve verbetering
Verbeteren van het bedrijventerrein door, naast bovengenoemde acties, actieve aanpak (herstructurering) van het verouderde gedeelte aan
de zuidkant van het terrein.
Ontwikkelingsrichting 3 Grootschalige ingreep
Grootschalige herstructurering of transformatie van het zuidelijk gedeelte (aan de Margrietstraat). Het is wenselijk om (schuif)ruimte te creëren
om verplaatsing van de (circa 5) bedrijven die nu gevestigd zijn aan de industrieweg te faciliteren. Dit kan deels op het zuidelijke gedeelte van
Lageweg. Mogelijk is uitbreiding noodzakelijk om ruimte te kunnen bieden aan deze ingreep.
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Kapelstraat
Netto oppervlakte – 4,2 hectare
Aanbod – 0 hectare
Max. milieucategorie – max. milieucategorie 2
Kapelstraat ligt aan de noordoostzijde van de kern van
Maasbommel en bestaat eigenlijk uit twee delen.
Industrieterrein Maasbommel en de uitbreiding Kapelstraat.
Het is bij uitstek een lokaal bedrijventerrein.
Kapelstraat telt 9 vestigingen, gelijk verdeeld over drie
sectoren. Het totaal aantal arbeidsplaatsen bedraagt 29,
waarvan de meeste in de sector groot- en detailhandel.

Aantal vestigingen per sector

Aantal arbeidsplaatsen per sector
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Oordeel op basis van de schouw
Ruimtegebruik
Er wordt door enkele ondernemers op straat geparkeerd. De
buitenruimte wordt door meerdere ondernemers bovendien gebruikt
voor opslag. Er is evenwel weinig sprake van botsende functies en
er is geen leegstand.
Bedrijventerrein Kapelstraat scoort gemiddeld 3 uit 5 op het totaal
aan variabelen. Het is een kleinschalig terrein dat kan worden
onderverdeeld in een ouder en een nieuwer gedeelte.

Infrastructuur
De externe bereikbaarheid is goed voor de doelgroep van het
terrein. Dit geldt ook voor de bewegwijzering. Het feit dat beide
straten op het terrein doodlopen maakt dat de interne
bereikbaarheid als redelijk beoordeeld wordt. Vermoedelijk is het
aantal grootschalige verkeersbewegingen op het terrein laag,
waardoor ondernemers hier beperkt last van hebben.

Omgeving
Het bedrijventerrein huisvest enkel kleinschalige ondernemers.
Bovendien is de maximale milieucategorie 2, waardoor overlast
voor omwonenden beperkt lijkt te zijn. Uit de enquête blijkt echter
wel dat overlast door personen en/of bedrijven een verbeterpunt is
dat ondernemers zelf aankaarten.
Vestigingsmilieu
Er is geen parkmanagement, maar ondernemers hebben de
mogelijkheid zich aan te sluiten bij ondernemersvereniging De
Gouden Ham.

Uitstraling
De uitstraling van de panden en het openbaar groen is goed op
orde.
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Waardering vestigingslocatie

5,8

Wat ondernemers waarderen

Verbeterpunten volgens
ondernemers

Door ondernemers gewenste
veranderingen

#1 Uitstraling van het eigen pand

#1 Duurzaamheid

#1 Uitbreidingsmogelijkheden

#2 Bereikbaarheid per auto

#2 Uitstraling openbaar groen

#2 Bewegwijzering

#3 Samenwerking tussen bedrijven

#3 Overlast door personen/ bedrijven

#3 Recreatiemogelijkheden
#4 Digitale infrastructuur

Ontwikkelingsrichtingen

#5 Uitstraling openbaar groen

Kapelstraat is een typisch lokaal bedrijventerrein dat ruimte biedt aan lokale ondernemers. Volgens de beoordeling is het terrein geschikt voor
de doelgroep waarop het zich richt. Ondernemers waarderen hun vestigingslocatie zelf met een relatief laag cijfer. Een van de redenen
hiervoor is de kwaliteit van de (her)bestrating.
Ontwikkelingsrichting 1 Kwaliteitsbehoud
Behouden van het bedrijventerrein in de huidige staat en het onderhoud aan de openbare ruimte. Daarnaast inzet op aanpak van overlast.

Ontwikkelingsrichting 2 Kwalitatieve verbetering
Verbeteren van het bedrijventerrein door, naast bovengenoemde acties, in te zetten op duurzaamheidsmaatregelen en de verbetering van
digitale infrastructuur. Breng tot slot in kaart in hoeverre uitbreidingswensen mogelijk gemaakt kunnen worden.
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Zandkamp
Netto oppervlakte – 1,9 hectare
Aanbod – 0 hectare
Max. milieucategorie – max. milieucategorie 3.1
Zandweg ligt aan de noordzijde van de kern van Alphen. Het
is, net als Kapelstraat, bij uitstek een lokaal bedrijventerrein.
Zandweg telt 7 vestigingen, waarvan de meeste in de sector
bouwnijverheid. Het totaal aantal arbeidsplaatsen bedraagt
30, waarvan de meeste in de sector groot- en detailhandel.

Aantal vestigingen per sector

Aantal arbeidsplaatsen per sector
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Oordeel op basis van de schouw
Ruimtegebruik
De buitenruimte wordt door meerdere ondernemers gebruikt voor
opslag. Er is echter weinig sprake van botsende functies. Wel lijkt
er sprake te zijn van enige leegstand.
Bedrijventerrein Zandkamp scoort gemiddeld 2 uit 5 op het totaal
aan variabelen. Het is een kleinschalig terrein dat ruimte biedt aan
enkele lokale ondernemers.

Infrastructuur
Omdat het een bedrijventerrein is met een lokale functie, is de
externe bereikbaarheid als voldoende beoordeeld. Dit geldt,
vanwege enkele doodlopende wegen, ook voor de interne
bereikbaarheid. Er zijn geen openbare parkeerplaatsen, hiervoor is
enkel ruimte voor parkeren op eigen terrein.

Uitstraling
De uitstraling van de panden is over het algemeen redelijk. Een
opknapbeurt is in een aantal gevallen wel wenselijk. Dit geldt
tevens voor het openbaar groen, waarvan de uitstraling en het
onderhoud matig is.

Omgeving
Zandkamp biedt vooral ruimte aan lokale ondernemers. De overlast
voor de omgeving lijkt daarmee beperkt te zijn.

Vestigingsmilieu
Er is geen parkmanagement, maar ondernemers hebben de
mogelijkheid zich aan te sluiten bij ondernemersvereniging De
Gouden Ham.
Zandkamp beschikt niet over collectieve camerabewaking. Ook is
het terrein niet afsluitbaar door middel van hekken. Wel beschikt
het terrein over een tankstation, wat het voorzieningenniveau ten
goede komt.
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Waardering vestigingslocatie

-

Wat ondernemers waarderen

Verbeterpunten volgens
ondernemers

Door ondernemers gewenste
veranderingen

#1 Geen respons

#1 Geen respons

#1 Geen respons

Ontwikkelingsrichtingen
Zandkamp is een kleinschalig bedrijventerrein, waar lokale ondernemers hun bedrijf kunnen huisvesten. Helaas heeft geen van deze
ondernemers de enquête ingevuld, waardoor we geen informatie hebben over de sterke punten en verbeterpunten van Zandkamp volgens
ondernemers. De ontwikkelingsrichtingen zijn daarom enkel gebaseerd op de schouw.
Ontwikkelingsrichting 1 Kwaliteitsbehoud
Behouden van het bedrijventerrein in de huidige staat en het onderhoud aan de openbare ruimte.

Ontwikkelingsrichting 2 Kwalitatieve verbetering
Verbeteren van het bedrijventerrein door inzet op verbetering van de uitstraling van panden en openbaar groen.
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Conclusies
De consultatie van ondernemers heeft laten zien dat
ondernemend West Maas en Waal behoorlijk tevreden is
met het vestigingsklimaat in de gemeente. Toch zijn er
enkele duidelijke actiepunten naar voren gekomen.
• De ondernemers in West Maas en Waal – en voornamelijk
op de bedrijventerreinen – zijn het meest ontevreden over de
digitale infrastructuur. Ecorys adviseert gemeente West
Maas en Waal dan ook om werk te maken van de
beschikbaarheid van snel internet op de bedrijventerreinen,
bijvoorbeeld via glasvezel.
• Ook verlichting, bewegwijzering en parkeergelegenheid zijn
noodzakelijke verbeterpunten.
• Bij een deel van de bedrijven is sprake van een
uitbreidingsverwachting. Daarbij is nog niet de ruimte
meegerekend die nodig is door starters en bovenregionale
vraag. Dit toont aan dat er nieuw bedrijventerrein nodig is.
Hierin kan het huidige uitgeefbare aanbod niet voorzien. Dat
laat de vraag-aanbod-confrontatie in het nieuwe RPW ook
zien. Nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein is het meest
logisch nabij Veesteeg.
• Overigens moet de vraag naar nieuwe kavels niet overschat
worden, omdat de meerderheid van de ondernemers heeft
aangegeven voorkeur te hebben voor een bestaand
bedrijfspand.

• Bereikbaarheid (glasvezelnetwerk en parkeergelegenheid)
wordt door ondernemers als belangrijkste aandachtspunt
genoemd bij nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein.
• De meeste ondernemers hebben behoefte aan
(samenwerkings)acties van de gemeente die tot concrete
resultaten leiden, zoals glasvezelinternet of veiligheid (KVO).
Het verdient voor gemeente West Maas en Waal ook de
aanbeveling mee te werken aan een KVO. Verenigingen of
BIZ-constructies vinden de meeste ondernemers niet
interessant.

Locatie-specifieke aanbevelingen
Op basis van de schouw, interviews met de gemeente en de
enquêteresultaten per bedrijventerrein zijn per bedrijventerrein
ontwikkelingsrichtingen voorgesteld. Niet alle terreinen zijn
daarbij van gelijk belang, wij stellen de volgende prioritering
voor:
• Aanpak Energieweg: Een of enkele grote bedrijven verleiden
zich te verplaatsen naar een ander bedrijventerrein om
grootschalige herstructurering van Energieweg mogelijk te
maken. Energieweg is op basis van locatiekwaliteiten met
name geschikt voor kleinschalige bedrijvigheid, met een
lagere milieucategorie (3.1 of lager), eventueel in combinatie
met wonen. Bovendien is een bredere opzet, met een lagere
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bebouwingsgraad en meer groen, wenselijk in het kader van
toekomstbestendigheid. Tot slot kan het aangezicht van
Beneden-Leeuwen kwalitatief verbeterd worden door
bedrijven aan de dijk te verleiden zich om te draaien.
• Uitbreiding Veesteeg: onder andere om grootschalige
aanpak van Energieweg mogelijk te maken en om de
ruimtevraag vanuit ondernemers te kunnen faciliteren.
• Lageweg: faciliteren van verplaatsing van ondernemers uit
de dorpskern naar het bedrijventerrein. Dit kan gekoppeld
worden aan de revitalisering van het zuidelijk gedeelte van
het terrein.
• Industrieterrein Beneden-Leeuwen: met name aanpak van
het verouderde gedeelte aan de Nijverheidsstraat e.o.
• Wamel: in ieder geval inzetten op verbetering van de
uitstraling van de panden.
Overwegingen bij revitalisering
Op veel bedrijventerreinen in West Maas en Waal zijn
bedrijfswoningen te vinden. Het is echter niet altijd meer zo dat
deze woningen en het aanpalende bedrijf dezelfde eigenaar
hebben. Bovendien is het, doordat de kavels waar de
dienstwoning op staat volgens het bestemmingsplan een

Conclusies

Vragenlijst

Verantwoording

bedrijfsfunctie hebben, lastig een woon woonhypotheek
verkrijgen.
Los daarvan is het de vraag in hoeverre het wenselijk is om
woningen op een bedrijventerrein toe te staan. Wij adviseren bij
nieuwe ontwikkelingen wonen alleen toe te staan bij een
milieucategorie van 3.1 of (bij voorkeur) lager. Op bestaande
terreinen kan de scheiding tussen de eigenaar van het bedrijf
en de bewoner van de bedrijfswoningen zorgen voor klachten
over overlast. Op bedrijventerreinen waar veel gewoond wordt,
is dit een overweging die meegenomen moet worden als de bij
revitalisering van het bedrijventerrein.
De scheiding tussen de eigenaar van het bedrijf en de bewoner
van de bedrijfswoningen leidt namelijk ook tot aanvragen voor
kadastrale splitsing. Hiermee wordt het probleem van de
hypotheekaanvraag opgelost, maar dit leidt weer tot andere
problemen, zoals de eerder benoemde overlast.
Het antwoord op de vraag over het wel of niet toestaan van
kadastrale splitsing is daarmee afhankelijk van de plannen van
de gemeente met het bedrijventerrein:
• Indien behoud van (zware) industrie en transportbedrijven op
de locatie de ambitie is, raden we af kadastrale splitsing toe
te staan;
• Als de gemeente naar een meer gemengd woon-werkmilieu
wil met een lagere milieucategorie en uitplaatsing van
zwaardere bedrijven, dan is kadastrale splitsing niet
problematisch.
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Vragenlijst
Introductie
Als gemeente vinden we een goed vestigingsklimaat belangrijk.
Samen met ondernemers blijven we hieraan werken. Wij horen
graag uw mening. Daarom ontvangt u deze enquête. Dit helpt
ons bij het maken van de juiste keuzes en het verbeteren van
ons beleid.
Wilt u deze enquête invullen? Hoe meer ondernemers de
enquête invullen, hoe beter het beeld. De vragen gaan over
verschillende thema’s. Zoals de kwaliteit van uw bedrijfslocatie,
maatregelen die op en rondom uw locatie wenselijk zijn, uw
toekomstplannen en uw mening over gezamenlijke acties.
Het invullen van de enquête kost slechts 10 minuten. Geef
zoveel mogelijk antwoord vanuit het perspectief van uw eigen
onderneming en bedrijfslocatie. De resultaten van dit onderzoek
behandelen wij vertrouwelijk en uw antwoorden worden enkel
gebundeld gerapporteerd, zodat deze niet te herleiden zijn naar
u of uw onderneming.
Wilt u de onderzoeksresultaten en/of de digitale nieuwsbrief
voor ondernemers ontvangen? Vul dan bij de laatst vraag uw emailadres in. Alvast hartelijk bedankt voor uw mening en tijd!
S.A.M. (Sander) Bos
wethouder Economie
gemeente West Maas en Waal

A. Algemene vragen
1. Tot welke sector behoort uw bedrijf?











Landbouw
Industrie en nutsbedrijven
Bouwnijverheid (inclusief installatiebedrijven)
Groot- en detailhandel
Horeca
Financiële dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
ICT
Gezondheids- en welzijnszorg
Anders, namelijk …..(invullen)….

2. Hoeveel werkzame personen telt uw bedrijf?





1 of 2 personen
3 tot 10 personen
10 tot 50 personen
50 of meer personen

3. Is uw klantenbestand voornamelijk:
 Lokaal
 Regionaal
 Landelijk
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(Ga door naar vraag 6)
6. Wat is de viercijferige postcode van uw bedrijf?

4. Wat is het meest van toepassing op uw bedrijf? Mijn bedrijf is
een…
 Zelfstandig bedrijf met personeel → ga door naar vraag 6
 Zelfstandig bedrijf zonder personeel (ZZP) → ga door
naar vraag 5
 Moederbedrijf → ga door naar vraag 6
 Vestiging van een Nederlandse onderneming → ga door
naar vraag 6
 Vestiging van een internationale onderneming → ga door
naar vraag 6
 Anders, namelijk….. → ga door naar vraag 6

B. Bedrijfslocatie
7. Is uw bedrijf gevestigd op een bedrijventerrein?
 Ja
 Nee

→ ga naar vraag 8a
→ ga naar vraag 8b

8a. Op welk bedrijventerrein is uw bedrijf gevestigd?
5. Waar heeft u als zzp-er (zelfstandige zonder personeel)
behoefte aan? (meerdere antwoorden mogelijk)





Meer contacten met andere zzp-ers
Huisvesting in een bedrijfsverzamelgebouw
Meer ruimte (opslag, stalling, werkplaats, etc.)
Ondersteuning en advies op het gebied van ………….
(onderwerp invullen)
 Anders, namelijk……. (invullen)
 Ik heb niets nodig

 Bedrijventerrein Energieweg, Beneden-Leeuwen/BovenLeeuwen
 Bedrijventerrein Beneden-Leeuwen, Beneden-Leeuwen
 Bedrijventerrein Veesteeg West, Beneden-Leeuwen
 Bedrijventerrein Veesteeg Oost, Boven-Leeuwen
 Bedrijventerrein Wamel, Wamel
 Bedrijventerrein Lageweg, Dreumel
 Bedrijventerrein Kapelstraat, Maasbommel
 Bedrijventerrein Zandkamp, Alphen
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Zeer

Zeer
Tevreden
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tevreden

In een woonwijk
Bedrijf aan huis
In een winkelgebied
In het buitengebied
Anders, namelijk ………(invullen)………….

Neutraal

Ontevreden
ontevreden

Mogelijkheden voor
recreatie
Verkeersveiligheid
en verkeersoverlast
Overlast door
personen /

9. Kunt u aangeven hoe tevreden u bent met de volgende
aspecten van uw vestigingslocatie? Als een onderdeel niet van
toepassing is in uw situatie, kies dan voor “neutraal”. Indien
gewenst, kunt u rechts een toelichting op uw keuze schrijven.

bedrijven
Handhaving
(openbare orde)
Veiligheidsgevoel
Ruimte voor

Zeer
Tevreden
tevreden

Neutraal

Zeer

laden/lossen

ontevreden

Ruimte voor

Ontevreden

Uitstraling van uw

uitbreiding

eigen pand

Digitale

Uitstraling van

infrastructuur

panden in de buurt

Duurzaamheid

Uitstraling openbare

Samenwerking

groenvoorziening

tussen de bedrijven

Parkeergelegenheid

Anders, namelijk

op/bij/naast uw

(optioneel invullen)

locatie

……………………

Bereikbaarheid (per
auto)
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10. Welk rapportcijfer geeft u aan uw huidige vestigingslocatie
op een schaal van 1 (laagst) tot 10 (hoogst)?
________

Vragenlijst

Niet
nodig

Wenselijk

Verantwoording

Noodzakelijk

Toelichting
(indien
gewenst)

(Betere) bewegwijzering

11. Bent u van mening dat er verbeteringen nodig zijn op de
locatie waar u gevestigd bent?
 Ja
 Nee

Betere bereikbaarheid per
openbaar vervoer
Verhogen van de

→ ga door naar vraag 12
→ ga door naar vraag 13

verkeersveiligheid
Tegengaan van
verkeersoverlast

12. Kunt u aangeven welke veranderingen en/of verbeteringen
voor u wenselijk of noodzakelijk zijn? Gelieve aankruisen
wat van toepassing is. Indien gewenst, kunt u rechts een
toelichting op uw keuze schrijven.

Tegengaan van overlast
door personen / bedrijven
Strengere handhaving
van regels
Meer cameratoezicht

Niet
nodig

Wenselijk

Noodzakelijk

Toelichting
(indien
gewenst)

Verbeteren uitstraling van
uw eigen pand
Verbeteren uitstraling van
panden in de buurt
Verbeteren uitstraling
openbare
groenvoorziening
Meer parkeergelegenheid
op / bij / naast uw locatie

(Betere) verlichting
Meer
uitbreidingsmogelijkheden
voor uw bedrijf
Betere digitale
infrastructuur
Meer mogelijkheden voor
recreatie
Meer duurzaamheidsmaatregelen
Meer samenwerking
tussen de bedrijven
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Vragenlijst

Verantwoording

Toelichting
(indien
gewenst)

Anders, namelijk
…………………………

C. Toekomstplannen
13. Verwacht u binnen een termijn van 5 jaar uitbreiding van uw
bedrijf in personeelsomvang?






Conclusies

Nee, ik verwacht minder werknemers nodig te hebben
Nee, dit blijft gelijk
Ja, 1 tot 5 werknemers extra
Ja, 5 tot 10 werknemers extra
Ja, 10 of meer werknemers extra

14. Hoe ervaart u op dit moment de werving en selectie van
nieuw personeel?
 Zeer moeizaam
 Moeizaam
 Niet moeizaam, maar ook niet eenvoudig
 Eenvoudig
 Zeer eenvoudig

15. Werkt u voor de werving van personeel samen met
andere partijen? (meerdere antwoorden mogelijk)







Nee
Ja, met andere bedrijven
Ja, met WERK Coöperatie West Maas en Waal
Ja, met het UWV
Ja, met de volgende onderwijsinstelling(en):…(invullen)
Ja, met ……. (invullen)

16. Bent u bekend met WERK Coöperatie West Maas en Waal?
Zie voor meer informatie www.wwmw.nl
 Ja
 Nee
17. Heeft u plannen om uw bedrijf binnen 5 jaar uit te breiden of
te verplaatsen?
 Ja
 Nee
 Nee, ik verwacht te stoppen

→ ga door naar vraag 18
→ ga door naar vraag 23
→ ga door naar vraag 23
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18. Waar bent u van plan om uw bedrijf uit te breiden of naar
toe te verplaatsen?
 Uw huidige locatie
→ ga naar vraag 19
 Een andere locatie binnen gemeente West Maas en Waal
→ ga naar vraag 20
 Een andere locatie buiten gemeente West Maas en Waal
→ ga naar vraag 23
 Anders, namelijk ……………..
→ ga naar vraag 23
19. Hoeveel extra ruimte verwacht u nodig te hebben voor de
uitbreiding van uw bedrijf?





Geen extra ruimte nodig
Tot 100 m2
Tussen 100 en 500 m2
Meer dan 500 m2

(Ga door naar vraag 23)

Conclusies

Vragenlijst

Verantwoording

20. Indien u zou besluiten tot het verplaatsen van uw bedrijf,
welke locatie heeft dan uw voorkeur?
 Verplaatsen naar een bestaand pand
 → ga door naar vraag 21
 Verplaatsen naar een bedrijventerrein met uitgeefbare
kavels
→ ga door naar vraag 22
 Verplaatsen naar een nog te ontwikkelen bedrijventerrein
 → ga door naar vraag 23

21. Kunt u aangeven welke van de volgende locaties uw
voorkeur heeft?
 Bedrijventerrein Energieweg, Beneden-Leeuwen/BovenLeeuwen
 Bedrijventerrein Beneden-Leeuwen, Beneden-Leeuwen
 Bedrijventerrein Veesteeg West, Beneden-Leeuwen
 Bedrijventerrein Veesteeg Oost, Boven-Leeuwen
 Bedrijventerrein Wamel, Wamel
 Bedrijventerrein Lageweg, Dreumel
 Bedrijventerrein Kapelstraat, Maasbommel
 Bedrijventerrein Zandkamp, Alphen
 Solitaire locatie (niet op een bedrijventerrein)
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22. De volgende bedrijventerreinen hebben nog beschikbare
bedrijfskavels. Kunt u aangeven welke
van de volgende locaties uw voorkeur heeft?





Bedrijventerrein Veesteeg West, Beneden-Leeuwen
Bedrijventerrein Veesteeg Oost, Boven-Leeuwen
Bedrijventerrein Lageweg, Dreumel
Geen voorkeur

23. Kunt u uit onderstaande opties aangeven wat voor u de 5
belangrijkste aandachtspunten zijn voor een (nieuw)
bedrijventerrein? Indien gewenst kunt u rechts een korte
toelichting op uw keuze geven.














Uitstraling panden
Uitstraling groenvoorziening
Parkeergelegenheid op eigen terrein
Bereikbaarheid per auto
Bereikbaarheid per openbaar vervoer (zakelijk)
Verkeersveiligheid
Verkeersoverlast
Overlast door personen op straat
Handhaving van de openbare orde
Cameratoezicht
Ruimte voor laden/lossen
Ruimte voor uitbreiding
Digitale infrastructuur

Conclusies

Vragenlijst

Verantwoording







Mogelijkheden voor recreatie
Duurzaamheidsmaatregelen
Watergebonden kavels
Mogelijkheid hogere milieucategorieën
Vereniging en samenwerking tussen de aanwezige
bedrijven
 Anders, namelijk (optioneel invullen)
___________________________________

D. Samenwerking
24. Bent u lid van een netwerkvereniging? (meerdere
antwoorden mogelijk)










Ja, van Bedrijvenpark Veesteeg
Ja, van Ondernemersvereniging Verrassend Leeuwen
Ja, van Dreumelse Ondernemersvereniging
Ja, van Ondernemersvereniging De Gouden Ham
Ja, van Business Club Maas & Waal
Ja, van Ondernemend Maas en Waal
Ja, van een branchevereniging, namelijk ……
Anders, namelijk …………
Nee
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25. Heeft u behoefte aan méér samenwerking met andere
bedrijven in de regio? (meerdere antwoorden mogelijk)

Vragenlijst

Verantwoording

Zeer
Zeer veel

Veel

Weinig
Neutraal

interesse

interesse

weinig
interesse
interesse

 Nee
→ ga door naar vraag 28
 Ja, met bedrijven in dezelfde branche
→ ga door naar vraag 26
 Ja, met bedrijven uit een andere branche
→ ga door naar vraag 26
 Ja, met mijn buren / bedrijven op hetzelfde
bedrijventerrein
→ ga door naar vraag 26

Vereniging van
bedrijven
(parkmanagement)
Bedrijven
InvesteringsZone
(BIZ)6
Gezamenlijk
glasvezelnetwerk
Anders, namelijk
(optioneel invullen)

26. Kunt u aangeven in welke mate u interesse heeft in
deelname aan de volgende soorten collectieve acties?
Zeer
Zeer veel

Veel

interesse

interesse

Weinig
Neutraal

Keurmerk Veilig
Ondernemen
(KVO)5

6

27. Welk doel zouden de zojuist genoemde collectieve acties
vooral moeten hebben?

weinig
interesse
interesse

5

………………………

Het KVO helpt de ondernemers, gemeente, politie en brandweer om
gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan
te pakken. De veiligheids- en onderhoudsproblemen worden in kaart
gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen.
Een BIZ is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een
winkelgebied. Met elkaar investeert u in een aantrekkelijke en veilige
bedrijfsomgeving. De Wet op de bedrijveninvesteringszones, ook wel de BIZ-

 Het in stand te houden van de huidige omgevingskwaliteit
 Actief investeren in een béter fysiek ondernemingsklimaat
 Actief investeren in een béter sociaal
ondernemingsklimaat
wet genoemd, regelt hoe de ondernemers een BIZ moeten oprichten. De BIZwet bepaalt bijvoorbeeld de looptijd, de hoogte van de bijdrage en aan welke
eisen de oprichting moet voldoen. Collectieve investeringen kunnen
bijvoorbeeld gedaan worden in: het erbeteren van verkeersvoorzieningen,
bewegwijzering, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, schoonmaak
en onderhoud.
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E. Overige vragen
28. Hoe ervaart u de samenwerking met de gemeente?






Zeer positief
Positief
Niet positief, maar ook niet negatief
Negatief
Zeer negatief

29. Gebruikt u als ondernemer onze website?
(www.westmaasenwaal.nl)
 Ja → ga door naar vraag 30
 Nee → ga door naar vraag 32

30. Kunt u op onze website vinden wat u zoekt?
 Ja → ga door naar vraag 32
 Nee → ga door naar vraag 31
31. Kunt u aangeven wat u mist op onze website?
………………………………………….

Conclusies

Vragenlijst

Verantwoording

32. Wat verwacht u van het team Economische zaken /
bedrijfscontactfunctionaris bij de gemeente? (meerdere
antwoorden mogelijk)





Wegwijs maken binnen de gemeente
Ondersteuning bij huisvestingsvraagstukken
Ondersteuning bij samenwerking/netwerken
Anders, namelijk……

33. Hoe kan gemeente West Maas en Waal verder nog
bijdragen aan een beter vestigingsklimaat en / of de
verbetering van bestaande bedrijfslocaties?
________________________________________________
34. Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen. Bent u
geïnteresseerd in het ontvangen van een overzicht van de
resultaten? Vul dan hier uw e-mailadres in:
________________________________________________
35. Kruis aan wat van toepassing is en vul daaronder emailadres in:
 Ik abonneer me graag op de digitale nieuwsbrief van
gemeente West Maas en Waal voor ondernemers.
________________________________________________
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Conclusies

Vragenlijst

Verantwoording

 Gemeente West Maas en Waal mag mij naar aanleiding
van deze vragen eventueel benaderen voor aanvullende
informatie.
______________________________________________

Hartelijk dank dat u de tijd genomen hebt om deze enquête in
te vullen. Uw antwoorden zijn zeer waardevol voor ons. De
resultaten van dit onderzoek verwachten we begin november
met u te kunnen delen.
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Verantwoording
Onderzoeksopzet van de enquête
Om inzicht te krijgen in de visie en behoeften van ondernemers
in West Maas en Waal, is gebruik gemaakt van een online
enquête. Deze is verspreid onder zo veel mogelijk ondernemers
in de gemeente.
De uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek is per brief
verspreid. Hiervoor is een adressenbestand aangemaakt, op
basis van de bedrijven die in augustus 2019 ingeschreven
stonden in West Maas en Waal. Dit is gedaan op basis van het
bedrijvenregister van Vastgoeddata.nl. Sommige bedrijven zijn
uit de lijst verwijderd, wanneer er aanwijzingen waren voor een
holding, brievenbusorganisatie of soortgelijke niet-relevante
ondernemingen. Er zijn uiteindelijk brieven verstuurd naar in
totaal 1.604 ondernemers.

en Waal gehoor heeft gegeven aan het onderzoek. Dit is relatief
hoog voor een online vragenlijst. Van de 285 respondenten
hebben er 260 (ofwel 91 procent) de vragenlijst volledig
ingevuld.
Representativiteit – per sector
De respons is mooi verdeeld over de verschillende sectoren.
Tabel 3 laat dat zien. Er zijn weliswaar verschillen in aandeel
tussen de sectoren, maar dit volgt hetzelfde patroon als de
daadwerkelijke aantallen vestigingen per sector in de
gemeente. Zo volgt de zakelijke dienstverlening met 15%
respons redelijk de 19% die de sector in de gemeente vormt.
De 3% van ICT past eveneens bij het werkelijke aandeel (3%).
Tabel 3: Respons per sector
Sector

De ondernemers kregen in de brief een uitnodiging, om met
een persoonlijke code in te loggen op de website van gemeente
West Maas en Waal. Daar konden zij de vragenlijst (bijlage I)
invullen. Deze vragenlijst is toegankelijk geweest voor een
periode van circa twee maanden: van 9 september 2019 tot en
met 1 november 2019.
Representativiteit – algemeen
In totaal hebben 285 ondernemers de enquête ingevuld.
Daarmee komt het responspercentage uit op 18 procent. Dat
wil zeggen dat 18 procent van de ondernemers in West Maas

Respons (N)

Respons (%)

Zakelijke dienstverlening

44

15%

Groot- en detailhandel

41

14%

Bouwnijverheid (incl. installatiebedrijven)

35

12%

Land- en tuinbouw

34

12%

Gezondheids- en welzijnszorg

30

11%

Industrie en nutsbedrijven

20

7%

Horeca

14

5%

Financiële dienstverlening

14

5%

ICT

9

3%

Anders

44

15%

Totaal

285

100%
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Representativiteit – per bedrijventerrein
Het grootste deel van de respondenten, namelijk 78 procent, is
niet gevestigd op een bedrijventerrein. Dat betekent dat 22
procent wél op een bedrijventerrein is gevestigd. Dit is gelijk
aan 59 respondenten. Tabel 4 laat zien welke
bedrijventerreinen dat vooral zijn.

Conclusies

Bedrijventerrein

Aantal werkzame personen in dienst
1 of 2 personen

Respons (%)

Energieweg, Beneden-Leeuwen

19

32%

Veesteeg Oost, Boven-Leeuwen

10

17%

Lageweg, Dreumel

8

14%

Bedrijventerrein Beneden-Leeuwen

6

10%

Veesteeg, Beneden-Leeuwen

6

10%

Kapelstraat, Maasbommel

4

7%

Veesteeg-West, Beneden-Leeuwen

3

5%

Wamel, Wamel

3

5%

Zandkamp, Alphen

0

0%

59

100%

Respons (N)

Respons (%)

173

61%

3 tot 10 personen

75

26%

10 tot 50 personen

33

12%

Totaal
Respons (N)

Verantwoording

Tabel 5: Respons per grootteklasse

50 of meer personen

Tabel 4: Respons per bedrijventerrein

Vragenlijst

4

1%

285

100%

(Nijverheidsstraat/Heemstrade/Krozenbogerd),
Beneden-Leeuwen

Totaal

Bijna de helft (48 procent) van de respondenten die niet op een
bedrijventerrein gevestigd is, werkt vanuit een bedrijf aan huis.
Dit is logisch, aangezien ook 57 procent van alle ondernemers
in West Maas en Waal een ZZP’er is.
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