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1. Inleiding
1.1 Achtergrond en aanleiding
Bedrijventerrein Mijdrecht is de belangrijkste generator van werkgelegenheid in de gemeente De
Ronde Venen. Reeds een aantal jaren is het bedrijventerrein echter aan fysieke en functionele
veroudering onderhevig. Al eind 2000 / begin 2001 is door de gemeente in samenwerking met de
VIB (Vereniging Industriële Belangengemeenschap (de Ronde Venen)) een enquête gehouden
onder de op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers waarin onder andere zo concreet
mogelijk gevraagd werd naar de ervaren knelpunten. Uit de enquête kwam duidelijk naar voren dat
er sprake is van een neerwaartse spiraal waarin (delen van) het terrein is (zijn) terechtgekomen.
Tijdens de in het kader van dit onderzoek gevoerde gesprekken met de VIB, individuele
ondernemers en gemeentelijke bestuurders en ambtenaren werd dit beeld alleen maar bevestigd.
Dit zou er toe kunnen leiden c.q. leidt er toe dat op het terrein gevestigde bedrijven niet meer
investeren en/of dat bedrijven hun activiteiten geheel of gedeeltelijk verplaatsen. Gezien deze
neerwaartse spiraal zal door deze bedrijfsbewegingen (naast frictie ook structurele) leegstand
ontstaan, hetgeen er vaak toe leidt dat zich in de leeggekomen panden activiteiten vestigen die
door de gemeente en vaak ook door de ondernemers als niet wenselijk op ‘hun’ bedrijventerrein
worden beschouwd en ervaren. Een dergelijk proces versnelt de fysieke en functionele
veroudering en moet dan ook voorkomen worden.
Het is dan ook zaak dat het bedrijventerrein op een zo kort mogelijke termijn weer voldoet aan de
eisen van de huidige en potentiële gebruikers en dat het terrein ook in de toekomst hieraan kan
blijven voldoen (beheer). Ten aanzien van beide punten maken de gemeente en de ondernemers
zich grote zorgen. Revitalisering achten zij dan ook noodzakelijk.

1.2 Doelstelling
Naar aanleiding van bovenstaande problematiek zijn twee bestuursopdrachten geformuleerd die
vanuit economische en planologische optiek aandringen op actie. Bestuursopdracht 11.1 zet in op
de noodzaak van een integrale economische visie vooruitlopend op het opstellen van een nieuw
bestemmingsplan voor het bedrijventerrein en bestuursopdracht 14.2 zet in op het opstellen van
een revitaliseringsplan voor het bedrijventerrein.
In onderhavig project staan het opstellen van de visie en het revitaliseringsplan centraal. Daarbij is
de volgende doelstelling geformuleerd:
•
•
•

Stel een integrale visie voor Bedrijventerrein Mijdrecht op tegen de achtergrond van een
meer algemene economische visie;
Ondersteun de gemeente bij het verkrijgen van bestuurlijk, politiek en maatschappelijk
draagvlak voor deze integrale visie;
Werk deze integrale visie, via verschillende (economische en ruimtelijke) ontwikkelingsmogelijkheden per deel van het terrein, uit in een concreet uitvoeringsplan bestaande uit
diverse verbetermaatregelen. Deze uitwerking moet dermate concreet en gedetailleerd zijn
dat op basis hiervan de procedure kan worden gestart die moet leiden tot een nieuw
bestemmingsplan.
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1.3 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft de context van het Bedrijventerrein Mijdrecht aan middels een korte
positionering van de gemeente De Ronde Venen en een verkenning van de beleidscontext
(nationaal, regionaal en lokaal). Voor het behouden of aantrekken van bedrijven voor het
Bedrijventerrein Mijdrecht zijn namelijk niet alleen de kwaliteit en kenmerken van het
bedrijventerrein van belang, maar ook de ’omgeving’.
Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in op de economische ontwikkeling van de gemeente De Ronde
Venen in verleden en heden, waarna een doorkijk naar de toekomst wordt geboden (welke
sectoren zijn kansrijk in de toekomst?). Dezelfde analyse wordt vervolgens op het Bedrijventerrein
Mijdrecht toegepast.
In hoofdstuk 4 staan de huidige kwaliteit van het Bedrijventerrein Mijdrecht en haar potentie
centraal: welke knelpunten zijn er en waar doen deze zich voor en hoe verhoudt dit zich tot de
potentiële doelgroep?
In hoofdstuk 5 staan die ingrepen centraal die ons inziens in ieder geval gepleegd moeten worden,
ongeacht de uiteindelijk gekozen ontwikkelingsrichting.
Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de mogelijke ontwikkelingsrichtingen van het bedrijventerrein
vanuit de analyses in de voorgaande hoofdstukken beschreven en gevisualiseerd. Per scenario
wordt aangegeven welke oplossingen kunnen c.q. moeten worden geboden voor de heersende
knelpunten per deel van het bedrijventerrein, bezien vanuit de optiek van de (potentiële)
doelgroep.
In hoofdstuk 7 staat het uitvoeringsplan centraal dat is opgesteld op basis van het besluit van het
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Ronde Venen naar aanleiding
van de door ETIN Adviseurs voorgestelde generieke maatregelen en ontwikkelingsscenario’s per
onderscheiden deelgebied en het daarover uitgebrachte ambtelijke advies.
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2. Positionering
2.1 Typering De Ronde Venen
De gemeente De Ronde Venen is in 1989 ontstaan uit de voormalige gemeenten Mijdrecht,
Vinkeveen & Waverveen en Wilnis. De gemeente bestaat uit de kernen Amstelhoek, De Hoef,
Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis. Mijdrecht is de grootste kern, waarin industriële
bedrijvigheid, detailhandel en het openbaar bestuur zijn geconcentreerd. Vinkeveen is meer
gericht op horeca en de toeristisch-recreatieve sector. Wilnis is primair een woonkern.
Door haar ligging in Het Groene Hart van de Randstad, tussen de grootstedelijke concentraties
van Amsterdam (inclusief Schiphol) en Utrecht, heeft de gemeente een speciale positie. Zo biedt
de gemeente recreatiemogelijkheden voor de stedelingen uit het omliggende gebied, met name
rondom de Vinkeveense plassen. Natuur en ecologie nemen een belangrijke plaats in: een deel
van het gemeentelijk grondgebied maakt deel uit van de nationale ecologische hoofdstructuur.

De gemeente De Ronde Venen is via de weg bereikbaar over de N201 (A2/VinkeveenA4/Aalsmeer) en de N212 (Woerden-Wilnis). Beide provinciale wegen hebben te maken met een
hoge verkeersintensiteit. Met name op de N201 is in de spits sprake van filevorming door zowel
gemeentelijk woon-werkverkeer als doorgaand verkeer in de richting Utrecht of Aalsmeer
/Hoofddorp (bloemenveiling/Schiphol). Daarnaast staan er dagelijkse files op het A2 traject dat ten
oosten van de gemeente ligt. De gemeente ligt dus in een congestierijk gebied.
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De openbaarvervoersverbindingen in De Ronde Venen zijn beperkt en betreffen louter
busverbindingen. Er zijn directe busverbindingen met Amsterdam, Utrecht, Woerden en Haarlem.
De dichtstbijzijnde treinstations liggen in Breukelen en Woerden.
De gemeente De Ronde Venen telt drie bedrijventerreinen en twee overige bedrijvenconcentraties. Deze concentraties bevinden zich in Amstelhoek (Amstelkade) en in Wilnis
(Irenestraat). Twee van de drie bedrijventerreinen liggen in Vinkeveen. Het gaat om het terrein
‘Voorbancken’ en het terrein ‘Spoorlaan/ Wilgenlaan’ van beide 4 hectare bruto. Deze terreinen
hebben een lokale opvangfunctie. Het derde en veruit grootste terrein is in Mijdrecht gelegen en
staat bekend onder de naam Bedrijventerrein Mijdrecht. Het terrein heeft een omvang van bijna
150 hectare bruto en is officieel opgebouwd uit een aantal deelterreinen: BT Mijdrecht, BT NoordOost, Werkeiland en MOB-complex. Binnen De Ronde Venen is Bedrijventerrein Mijdrecht dan
ook de belangrijkste generator van werkgelegenheid.
Wat de werkgelegenheidsfunctie van de gemeente De Ronde Venen betreft kan worden
opgemerkt dat de gemeente een plek in de lijst van 10 grootste werkgelegenheidsgemeenten in
de provincie Utrecht inneemt. Er worden namelijk 12.440 arbeidsplaatsen geboden voor de circa
11.400 personen tellende beroepsbevolking van De Ronde Venen. De banen die in de gemeente
worden aangeboden sluiten echter niet naadloos aan op het aanbod van arbeidskrachten. Een
deel van de beroepsbevolking heeft dus buiten de gemeente een baan gevonden. Circa 61% van
de werknemers bij Ronde Veense bedrijven woont echter in de gemeente zelf. Met dit percentage
is De Ronde Venen binnen Utrecht een van de best scorende gemeenten.
De werkloosheid in De Ronde Venen is benedengemiddeld. In 2003 was 5,7% van de
1
beroepsbevolking werkloos, terwijl het provinciaal gemiddelde tussen de 8% en 9% lag .
In mei 2005 telde de gemeente ruim 700 niet werkende werkzoekenden. Ruim de helft hiervan is
40 jaar of ouder. Een jaar eerder, in mei 2004, lag de werkloosheid met 680 personen nog iets
lager.

2.2 Beleidskader
Door haar ligging in een groen, waterrijk gebied tussen de grote steden Amsterdam en Utrecht,
heeft de gemeente De Ronde Venen te maken met een aantal ruimtelijke beperkingen vanuit het
Rijks- en provinciaal beleid. Belangrijkste richtinggevers zijn de Nota Ruimte en het Streekplan
Provincie Utrecht.
In het Rijksbeleid was met betrekking tot Het Groene Hart tot voor kort sprake van restrictief
beleid. Woningbouw en bedrijfsvestiging waren slechts beperkt mogelijk. In de vorig jaar
verschenen Nota Ruimte heeft het Rijk haar teugels iets meer laten vieren en wordt meer aan
provincies en gemeenten zelf overgelaten. Voor de gemeente De Ronde Venen biedt dit iets
ruimere mogelijkheden voor woningbouw en de ontwikkeling en/of uitbreiding van bedrijfslocaties.

1

Het percentage betreft de werkloosheid volgens de definitie van het CWI (niet werkende werkzoekenden).
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Echter, tegelijkertijd moet opgemerkt worden dat in andere beleidsstukken desondanks
overwegend terughoudend wordt omgegaan met verdere verstedelijking van gemeenten als De
Ronde Venen. Zo is in de notitie ‘Gebiedsgerichte Economische Perspectieven’ van het Ministerie
van Economische Zaken een grote rol voor de Randstad weggelegd. De focus voor de komende
jaren is om de internationale concurrentiepositie van de Randstad te versterken. Dit betekent dat
wordt ingezet op de economische hotspots, maar ook op het groen ertussen: stad en platteland
moeten elkaar versterken. In deze visie liggen de mogelijkheden voor De Ronde Venen met name
in zaken als woningbouw en recreatie en toerisme en minder in uitbreiding van het
bedrijventerreinenareaal.
Ook de hoofdbeleidslijnen die zijn uitgezet in het Streekplan van de Provincie Utrecht leggen
beperkingen op aan verstedelijking in De Ronde Venen. Zo zou de verstedelijking in de provincie
moeten plaatsvinden in de gewesten Utrecht en Eemland. Elders zou vooral terughoudend
verstedelijkingsbeleid moeten worden gevoerd, waarbij de (cultuur)historische identiteit en vitaliteit
van het landelijk gebied moeten worden versterkt. Voorts zou water als vertrekpunt moeten dienen
bij ruimtelijke afwegingen. Dit is met name voor de lager gelegen delen, zoals De Ronde Venen,
een belangrijk issue. Daarnaast wordt in het Streekplan de ambitie geuit om bereikbaarheid en
mobiliteit in de provincie weer op een acceptabel niveau te brengen en meer gezamenlijk in
Randstadverband op te trekken.
De gemeente De Ronde Venen behoort, samen met de gemeenten Lopik, Oudewater, Woerden,
Loenen, Breukelen, Abcoude en Montfoort, tot streekplandeelgebied Utrecht West. Een belangrijk
deel van dit deelgebied ligt in het Nationaal Landschap Het Groene Hart. Vanwege de kwaliteiten
van Het Groene Hart is de Provincie Utrecht terughoudend met verstedelijking.
In het gebied ‘De Venen’ staat de uitvoering van het plan / gebiedsgericht project ‘De Venen’
centraal. Dit houdt in dat delen van het gebied worden omgevormd tot nieuwe natuur. Het gebied
kent een aanzienlijke wateropgave omdat de Polder Groot-Mijdrecht vier meter lager ligt dan de
omgeving waardoor de polders veel water naar zich toetrekken. Hiermee moet bij alle
ontwikkelingen terdege rekening worden gehouden.
Het zuidelijk deel van ‘De Venen’ is Belvedèregebied. In dit gebied wil men het karakter van de
veenweidegebieden (cultuurhistorisch en vanuit natuuroogpunt waardevol) waarborgen door het
behoud van grondgebonden landbouw. Verder wil men ‘De Venen’, met de Vinkeveense Plassen
als bestaand kerngebied voor toerisme en recreatie, laten uitgroeien tot een nieuw recreatief
centrum voor een groot deel van de Randstad.
De status van De Ronde Venen ten aanzien van woningbouw is afwijkend van andere kleinere
gemeenten in de regio. Er mogen relatief meer woningen worden gebouwd. De restcapaciteit van
bedrijventerreinen bedraagt per 1 januari 2005 volgens opgave van de gemeente circa 13,5
hectare. Deze is bestemd voor het uitplaatsen van bedrijven en voor nieuwe lokale bedrijvigheid.
Vanwege Het Groene Hartbeleid en vanuit wateroptiek wordt verdere uitbreiding van het stedelijk
gebied in de gemeente niet wenselijk geacht.
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In de economische visie van de gemeente De Ronde Venen uit 1999 is een aantal speerpunten
van beleid benoemd. Dit zijn bereikbaarheid, vestigingsklimaat (o.a. achteruitgang Bedrijventerrein
Mijdrecht), de concurrentiepositie van De Ronde Venen (de gemeente heeft geen prioriteit in de
regio Utrecht en is geen partner in de regio Amsterdam) en de gevolgen van de reconstructie in
het westelijk weidegebied (veel voormalige agrariërs zijn/worden werkloos).
Het Collegeprogramma genaamd ‘Naar de Kern’, dat loopt van 2002-2006, noemt onder andere
de volgende aandachtsgebieden voor ‘Economie’: revitaliseren van bedrijventerreinen, bevorderen
van aanbod van bedrijventerrein gebaseerd op de toekomstige vraag van bedrijven, en het
uitvoeren van de gemeentelijke Detailhandelsvisie en de Structuurvisie voor het centrum van
Mijdrecht.
Samenvatting
Vanuit het ruimtelijk-economisch beleidskader kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
• De vanuit Rijk en provincie geboden mogelijkheden voor verdere verstedelijking van De
Ronde Venen (ontwikkeling bedrijventerrein, woningbouw) zijn beperkt.
• De Ronde Venen zal de voordelen van verdere verstedelijking moeten afwegen tegen de
gevolgen die dit heeft voor natuur, landbouw, waterstand en recreatie en toerisme. Nieuwe
initiatieven zullen ook door de provincie op deze punten worden beoordeeld. In dit verband
kan gedacht worden aan de discussies over de mogelijke invulling van de locatie ten
zuiden van het Bedrijventerrein Mijdrecht.
• De gemeente De Ronde Venen probeert momenteel middels revitalisering van
Bedrijventerrein Mijdrecht het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren, maar zoekt
daarnaast naar mogelijkheden om het aanbod van bedrijventerrein in de toekomst uit te
kunnen breiden en zo meer in de pas te laten lopen met de vraag. De gemeente geeft aan
vooralsnog geen mogelijkheden te hebben voor uitbreiding van het bedrijventerreinenareaal.
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3. Economische ontwikkeling: verleden, heden, toekomst
3.1 Inleiding
Om een integrale visie op Bedrijventerrein Mijdrecht te kunnen opstellen, zal ook moeten worden
gekeken naar de economische ontwikkeling. Hoeveel grond is uitgegeven aan bedrijven en welke
(typen) bedrijven betrof het? Welke economische sectoren hebben een groei laten zien, welke zijn
op hun retour? Het gaat hierbij zowel om de totale gemeentelijke ontwikkelingen als de specifieke
ontwikkelingen op Bedrijventerrein Mijdrecht.
In dit hoofdstuk worden voor beiden de belangrijkste economische ontwikkelingen in verleden en
heden beschreven en wordt van daaruit een blik in de toekomst geworpen. Hierbij staat de
volgende vraag centraal: van welke sectoren is groei c.q. vraag naar bedrijventerrein te
verwachten, ofwel: wat zijn de kansrijke doelgroepsectoren voor Bedrijventerrein Mijdrecht?

3.2 Economische ontwikkeling gemeente De Ronde Venen
3.2.1 Economische structuur en dynamiek
De gemeente De Ronde Venen telt ruim 2.500 vestigingen waar 12.440 mensen emplooi vinden.
Veruit de belangrijkste economische sector is de sector handel & reparatie. Deze wordt op afstand
gevolgd door de zakelijke dienstverlening, de kwartaire sector en de industrie. De beide
laatstgenoemden leggen nagenoeg evenveel gewicht in de schaal.
Figuur 3.1: Werkgelegenheid naar economische sector (2004)
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Wanneer de werkgelegenheidsstructuur van De Ronde Venen wordt vergeleken met het landelijke
beeld, dan springt een aantal zaken in het oog. Allereerst zijn dat de verschillende dominante
sectoren.
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In de gemeente is zoals gezegd de sector handel & reparatie het sterkst vertegenwoordigd.
Landelijk telt de kwartaire sector de meeste banen, op de voet gevolgd door de zakelijke
dienstverlening. Het aandeel van de werkgelegenheid in de industrie in De Ronde Venen is
nagenoeg even groot als landelijk. Hetzelfde geldt voor de sector ‘vervoer en telecommunicatie’.
De sector handel & reparatie bestaat globaal genomen uit de deelsectoren ‘automobielbedrijven/
garages’, ‘groothandel’ en ‘detailhandel’. De deelsector groothandel is van de drie qua
werkgelegenheid de grootste: 49% van het totaal aantal banen in de handel. Hierbinnen vallen
bedrijven als Bayer (175 werkzame personen), WIFAC (135 werkzame personen) en Van Drie (65
werkzame personen) die allen op het Bedrijventerrein Mijdrecht gevestigd zijn. De
automobielsector is de kleinste deelsector met 9%. De detailhandel neemt 42% van de
werkgelegenheid in de handel voor zijn rekening.
Binnen de industrie is de ‘vervaardiging van chemische, rubber en kunststof producten’ de
belangrijkste deelsector met ruim 30% van de totale industriële werkgelegenheid. Met een bedrijf
als S.C. Johnson binnen de gemeentegrenzen met in totaal ruim 330 medewerkers niet zo
verwonderlijk. Op de tweede plaats komt de deelsector ‘vervaardiging van meubels en overige
goederen’ met bijna 19%. Deze beide deelsectoren zijn samen goed voor bijna de helft van de
industriële werkgelegenheid. Twee andere in het oog springende deelsectoren zijn de ‘uitgeverijen
en drukkerijen’ met circa 13% en de ‘voedingsmiddelenindustrie’ met circa 12% van de
werkgelegenheid in de industrie.
Figuur 3.2: Werkgelegenheidsontwikkeling De Ronde Venen naar sector (1996-2004)
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De totale werkgelegenheid in de gemeente De Ronde Venen is in de periode 1996-2004 met zo’n
1.570 banen gegroeid. De werkgelegenheidsgroei heeft vooral zijn beslag gekregen in de periode
1996 tot en met 2001. In de jaren daarna is de werkgelegenheid weer teruggelopen tot 12.440.
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In bovenstaande figuur wordt behalve de totale werkgelegenheidsontwikkeling in de periode 19962004 ook de ontwikkeling van de economische sectoren getoond. In de gemeente De Ronde
Venen geeft de zakelijke dienstverlening de meest opvallende ontwikkeling te zien. Niet alleen
voor wat betreft de relatieve groei, maar ook ten aanzien van het absolute aantal banen is deze
sector de grootste groeier. De piek in de werkgelegenheid in 2001 is met name in deze sector
duidelijk zichtbaar.
Opvallend is ook de groei die de kwartaire sector, de horeca en de sector vervoer, opslag &
communicatie in De Ronde Venen hebben doorgemaakt. Zij zijn na 2001 per saldo doorgegroeid.
Zoals overal loopt ook in De Ronde Venen de industriële werkgelegenheid terug, vanaf 2002 zelfs
versneld. Het relatieve aandeel van deze sector in de totale werkgelegenheid was in 1996 met
20% nog relatief groot (16% landelijk), maar is sneller gedaald tot het landelijke niveau van 13% in
2004. Het aantal industriële vestigingen nam vanaf 1996 nog wel licht toe (9%). Dit impliceert dat
de industrie in Mijdrecht momenteel per vestiging minder werkzame personen telt dan in 1996.
In de periode 1996-2004 kwamen er in totaal ruim 600 vestigingen bij. Het aantal vestigingen in de
zakelijke dienstensector groeide geleidelijk van 250 naar 500. Het aantal vestigingen in de
kwartaire sector nam tussen 1996 en 2004 toe met 40%, met name in de zorg en overige
diensten. De populatie horecavestigingen groeide met 30% en de sector vervoer, opslag en
communicatie telde in 2004 ruim 80% meer vestigingen dan in het jaar 2000.
3.2.2 Toekomst: sectorale ontwikkeling
De werkgelegenheidscijfers van De Ronde Venen, maar ook de landelijke cijfers, tonen aan dat er
sprake is van een toenemende verdienstelijking, wat inhoudt dat een relatief groter deel van de
werkgelegenheid tegenwoordig behoort tot de dienstverlenende sectoren. De industriële
werkgelegenheid is al enige jaren op zijn retour. Enerzijds komt dit omdat de industrie
tegenwoordig meer (niet kern-) activiteiten uitbesteedt aan dienstverleners en logistieke bedrijven
(in dit geval is er geen sprake van het verdwijnen van arbeidsplaatsen), anderzijds omdat steeds
meer productieactiviteiten in andere, goedkopere landen c.q. regio’s worden opgezet of voortgezet
(in dit geval verdwijnen er wel arbeidsplaatsen).
Het toekomstperspectief voor de industrie laat dus een afname zien van laagwaardige
productieactiviteiten en in toenemende mate ook hoogwaardigere vormen van grootschaligere
productie. Het verdwijnen van deze werkgelegenheid kan niet geheel worden voorkomen. Toch
kan Nederland een interessante vestigingsplaats voor (hoogwaardige) industriële activiteiten
blijven. Belangrijk is dat overheden voor deze bedrijvigheid de juiste randvoorwaarden blijven
scheppen. Zeker gezien de indirecte (werkgelegenheids)effecten van industriële activiteiten is het
van belang om deze in Nederland te behouden.
De transportsector heeft het lang moeilijk gehad, maar is uit het dal geklommen door ook meer
‘logistic services’ aan te bieden. Zoals hierboven aangegeven, betreft dit voor een deel activiteiten
die voorheen door industriële bedrijven zelf werden uitgevoerd. Het gaat dan om activiteiten zoals
het vervoer/ transport, de opslag van goederen, het uitvoeren van kleine bewerkingen (value
added logistics), maar ook steeds vaker wordt het algehele beheer van de productieketen aan
logistieke partijen uitbesteed (3rd party logistics/ 4th party logistics). Er is zodoende meer vraag
naar logistieke diensten en ’ketenregisseurs’.
Voor de gemeente De Ronde Venen is dit een interessante trend. Ondanks de qua werkgelegenheid krimpende industriële sector, zijn de nodige productiebedrijven in de gemeente actief die
bedrijven uit de transport en distributiesector nodig hebben voor value added logistics en services.
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Ook de nabijheid van Schiphol en de bloemenveiling zorgen voor een bovengemiddelde vraag
naar logistiek in de regio. Een belangrijk ‘maar’ is in dit verband de huidige bereikbaarheid van de
gemeente. Als deze in de toekomst niet verbetert, wordt de gemeente door de toenemende
congestie steeds minder aantrekkelijk voor vestiging van logistieke activiteiten.
Ten aanzien van de werkgelegenheid kan worden opgemerkt dat in toenemende mate gebruik
gemaakt wordt van ‘niet-Nederlandse’ chauffeurs, waardoor de gevolgen voor de Ronde Veense
werkgelegenheid beperkt zullen zijn. Wel is het zo dat deze ontwikkeling zich vooral voordoet bij
de grotere transport en logistieke bedrijven.
De zakelijke dienstverlening liet aan het einde van de jaren negentig een flinke werkgelegenheidsgroei zien. In de afgelopen jaren is deze echter gestokt. In 2003/2004 kwam de groei
overwegend van niet-commerciële diensten. In De Ronde Venen is de zakelijke dienstverlening tot
2001 gegroeid, waarna de werkgelegenheid weer licht afnam, maar wel op een hoger niveau bleef
dan voorheen. De verwachting is dat de sector in de toekomst haar aandeel weer wat zal gaan
vergroten.
Ook naar de mening van de in het kader van dit onderzoek gesproken bedrijfsmakelaars en
vastgoedpartijen zal het in een gemeente als De Ronde Venen vooral gaan om kleine, lokale en
(een beperkt aantal) middelgrote, regionale dienstverleners. De kansen voor een echt
kantoorsegment zijn moeilijk in te schatten. Zo hebben de recentelijk ontwikkelde representatieve,
meer grootschalige kantoorachtige panden langs de N201 in de afgelopen jaren te kampen gehad
met leegstand. Voor de gemeente zal dan ook met name moeten worden gedacht aan
bedrijfsverzamelunits (al dan niet gekoppeld met kleine showroom of wat opslagcapaciteit) en
enkele middelgrote kavels/panden voor middelgrotere dienstverleners. Grotere zakelijke
dienstverleners zijn weliswaar steeds vaker te vinden op bedrijventerreinen / business parks, maar
dan wel op terreinen met een aantrekkelijke uitstraling voor dit type bedrijvigheid. Zeker de grote,
(inter)nationaal georiënteerde kantoorhoudende bedrijven hechten daaraan veel waarde.
Bedrijventerrein Mijdrecht heeft niet die uitstraling en is en blijft ook te divers qua activiteiten om
dat in de toekomst te worden.
Het aantal vestigingen dat behoort tot de handel en reparatiesector en dat op een
bedrijventerrein is gevestigd, is in de afgelopen jaren toegenomen. Dit heeft ondermeer te maken
met het feit dat er meer (perifere en grootschalige) detailhandelsactiviteiten op bedrijventerreinen
plaatsvinden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om autodealers, bouwmarkten, tuincentra,
keukenzaken, meubelzaken en tapijtcentra. Er is een groeiende belangstelling van dit type,
consumentgerichte, activiteiten waarneembaar. Dit maakt de perifere en grootschalige
detailhandel ook voor de toekomst een potentiële groeisector.
Naast de meer bedrijventerreingebonden vormen van bedrijvigheid is in de gemeente De Ronde
Venen ook een relatief flink werkgelegenheidsaandeel weggelegd voor de agrarische sector en
de sector toerisme en recreatie. De gemeente is voornemens om de laatstgenoemde sector
beter te positioneren. In de beleidsnotitie “Recreatie en toerisme in De Ronde Venen” wordt de
gemeente betiteld als recreatief uitloopgebied voor een groot deel van de Randstad. De
uitgebreide mogelijkheden voor (water)recreatie maken de sector kansrijk. Verbreding van het
T&R product kan plaatsvinden door o.a. plattelandstoerisme. De natuurontwikkelingen in de
gemeente dragen daaraan bij.
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3.2.3 Bedrijventerreinen
In de afgelopen vijf jaren zijn door de gemeente De Ronde Venen nauwelijks nieuwe kavels
uitgegeven. De belangrijkste reden hiervoor is uiteraard het economisch tij dat tegen zat, maar
daarnaast spelen ook zaken als het gebrek aan uitgeefbare kavels, de congestie en de
grondprijzen een belangrijke rol.
In 2004 zijn in De Ronde Venen, net als in de periode 1999 t/m 2001, geen kavels uitgegeven. De
uitgifte in 2003 bedroeg slechts 1,0 ha en vond plaats op het deelterrein Werkeiland en in 2002
bedroeg de uitgifte 0,5 hectare. Deze vond plaats op het voormalige MOB-complex, dat net als het
Werkeiland onderdeel uitmaakt van Bedrijventerrein Mijdrecht.
Dat er, ondanks de lage uitgiften in de genoemde periode, sprake is van vraag naar ruimte, blijkt
wel uit de relatief omvangrijke herontwikkelingen die er recentelijk hebben plaatsgevonden en
plaatsvinden. Zo is op Bedrijventerrein Mijdrecht een terrein/kavel op de hoek van de
Constructieweg en de Veenweg van circa 25.000 vierkante meter in een periode van zo’n twee
jaar nagenoeg geheel herontwikkeld. Een toename van de uitgifte (door particulieren) zien we ook
op het zuidelijk deel van het voormalige MOB-complex, waar in 2005 wederom kavels zijn
verkocht van in totaal zo’n 2 hectare.
In de gemeente was per 1-1-2005 zo’n 13,5 hectare bedrijventerrein uitgeefbaar. Het totale
uitgeefbare aanbod van de gemeente De Ronde Venen bevindt zich op het Bedrijventerrein
Mijdrecht. Momenteel is nog grond uitgeefbaar op de terreindelen MOB-complex en Werkeiland.
Beide terreindelen zijn in eigendom van particulieren. Daarnaast is er relatief veel aanbod op de
tweedehands bedrijfsruimtemarkt (zowel huur als koop).
Tabel 3.1: Uitgeefbaar oppervlak Bedrijventerrein Mijdrecht (1-1-2005)
MOB-complex
Werkeiland
Totaal
Bron: Provincie Utrecht

Totaal bruto oppervlak
10,0
12,0
22,0

Totaal uitgeefbaar
5,0
8,5
13,5

waarvan terstond
3,0
4,5
7,5

Voor de toekomst zijn in de gemeente geen nieuwe locaties voor bedrijvigheid aangewezen. Er
zijn plannen geweest voor het zogenoemde ‘Bedrijvenpark N201’, maar die hebben (vooralsnog)
geen doorgang kunnen vinden.
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Samenvattend kan gesteld worden dat in de gemeente De Ronde Venen 12.440 mensen
werkzaam zijn in 2.500 bedrijven. De meeste banen zijn te vinden in de sector handel en
reparatie. De werkgelegenheid is in de periode 1996-2004 gegroeid met 1.570 banen. Er kwamen
in die periode 600 vestigingen bij, met name in de zakelijke dienstverlening.
Wat de toekomst betreft moet geconcludeerd worden dat de industriële werkgelegenheid reeds
jaren op zijn retour is en dat deze ontwikkeling zich verder zal voortzetten. Daar staat tegenover
dat het aantal vestigingen in deze sector toeneemt. De transportsector heeft het moeilijk gehad
maar is uit het dal geklommen, vooral door het aanpassen van haar dienstverlening op de wensen
van de klant: logistic services. Dit biedt kansen voor De Ronde Venen. Een vergelijkbare situatie
doet zich voor bij de zakelijke dienstverlening. Wat de handel en reparatie sector betreft
verwachten we dat de positieve ontwikkeling door zal zetten.
Het aantal hectaren bedrijventerrein dat beschikbaar is om de hierboven genoemde groei in de
diverse sectoren te faciliteren, is beperkt en bovendien in handen van particulieren. De gemeente
heeft hierdoor minder invloed op de uitgifte hiervan.

3.3 Economische ontwikkeling Bedrijventerrein Mijdrecht
Bedrijventerrein Mijdrecht heeft voornamelijk een aantrekkende werking op lokale en regionale
schaal. Toch hebben zich er in de loop der jaren een aantal grote (internationale) bedrijven
gevestigd, zoals S.C. Johnson, Blokker, Bayer en Breewel. Wat opvalt is dat deze grootschalige
bedrijven zich verspreidt over het gehele terrein hebben gevestigd.
Het terrein is de belangrijkste concentratie van bedrijvigheid in de gemeente De Ronde Venen. Op
het Bedrijventerrein Mijdrecht zijn per 2004 in totaal 325 bedrijven gevestigd waar in totaal circa
4.675 mensen werken. Dit is 37,5% van de totale werkgelegenheid in de gemeente De Ronde
Venen.
3.3.1 Economische structuur en dynamiek
De werkgelegenheid op het Bedrijventerrein Mijdrecht wordt gedomineerd door de handelssector
en de industrie. De zakelijke dienstverlening komt op de derde plaats. De vervoerssector en de
bouw komen qua aandeel in de werkgelegenheid ex aequo op de vierde plaats. Dit is min of meer,
op de positie van de zakelijke dienstverlening na, de standaard verdeling op een gemengd
bedrijventerrein.
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Figuur 3.3: Werkgelegenheidsontwikkeling naar sector in de periode 1996-2004 (1996=100)
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In de periode 1996-2004 zijn er enige opvallende ontwikkelingen te registreren. Over de gehele
periode bekeken is het aantal banen op het bedrijventerrein gestegen met bijna 14%. Voor alle
sectoren valt een groei te melden, behalve voor de industrie. In deze sector is de werkgelegenheid
gedaald met zo’n 14%. De belangrijkste groeier is de zakelijke dienstverlening. Het aantal banen
in deze sector is per saldo toegenomen met bijna 410.
Qua aantal bedrijven is de handel de belangrijkste sector met 130 vestigingen; circa 40% van het
totaal aantal vestigingen. De zakelijke dienstverlening komt op de tweede plaats met 92
vestigingen (28%). De industrie komt met 17% van de vestigingen als derde uit de bus. De
bouwnijverheid bezet met 8% de vierde plaats.
Als we kijken naar de ontwikkeling dan valt op dat de meeste sectoren relatief constant blijven; na
een toename in de beginjaren zien we een afvlakking vanaf het jaar 2000. Het totaal aantal
vestigingen neemt toe van 208 in het jaar 1996 tot 325 in het jaar 2004.
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Figuur 3.4: Ontwikkeling aantal vestigingen per sector (1996-2004)
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Het aantal industriële vestigingen is toegenomen van 45 in 1996 tot 55 in 2004. Dit terwijl de
werkgelegenheid terug is gelopen in dezelfde periode. Het aantal bedrijven in de handel is fors
toegenomen, namelijk van 84 in 1996 tot 130 in 2004. Ook de werkgelegenheid nam toe, zij het
relatief beperkt. De sectoren vervoer en zakelijke dienstverlening zijn beide fors toegenomen, van
respectievelijk 10 vestigingen in 1996 tot 16 in 2004 en van 41 in 1996 tot 80 in 2004. Deze forse
toename zagen we ook reeds in de werkgelegenheidscijfers.
De bedrijvigheid op het Bedrijventerrein Mijdrecht bestaat in 2004 voor het grootste deel uit
kleinbedrijf: 68% van de bedrijven heeft minder dan 10 werkzame personen. Het middenbedrijf
omvat 29% van de vestigingen en 3% valt onder de aanduiding grootbedrijf. De handel en
zakelijke dienstverlening omvatten een bovengemiddeld aandeel kleinbedrijf. De overige sectoren
kennen ook het kleinbedrijf als de grootste categorie; de bouw 60% en de industrie en de
vervoerssector beiden ruim 50%.
Wat de vestigingsgrootte betreft heeft zich een duidelijke ontwikkeling voorgedaan in de richting
van het kleinbedrijf. De gemiddelde bedrijfsgrootte op het bedrijventerrein bedraagt 14; in 1996
was dat nog bijna 20 banen per vestiging. De grootste daling van de gemiddelde bedrijfsgrootte
kent de industrie; deze is met ruim 10 banen teruggelopen van 35 in 1996 tot 25 in 2004. In de
handelssector is de gemiddelde bedrijfsgrootte in dezelfde periode gedaald met ruim 5 tot 11
banen per vestiging. De vervoerssector heeft met bijna 34 banen de grootste gemiddelde
bedrijfsomvang; in 1996 was dit bijna 37. Slechts de zakelijke dienstverlening kende een groei van
de gemiddelde bedrijfsomvang per vestiging, namelijk met een half tot ruim 8 banen.
De afname van de omvang van de bedrijven heeft er mede toe geleid dat het aantal
bedrijfsverzamelgebouwen op het bedrijventerrein is toegenomen. Deze bedrijfsverzamelgebouwen komen verspreid over het bedrijventerrein voor.
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Het betreft zowel nieuw gerealiseerde panden als oudere vrijgekomen panden die zijn
omgebouwd tot bedrijfsverzamelgebouw. In bijna alle panden is een grote diversiteit aan typen
bedrijvigheid te vinden, van clustering is dan ook nauwelijks sprake.
3.3.2 Toekomst: kansrijke doelgroepen
Door de gemeente De Ronde Venen is aangegeven dat het behoud van de eigen bedrijven
doorgaans effectiever is dan het aantrekken van nieuwe bedrijven en dat daarom voor
Bedrijventerrein Mijdrecht moet worden gekeken naar de reeds op het terrein gevestigde bedrijven
en sectoren. Natuurlijk kan c.q. moet wel worden ingespeeld op eventuele lacunes in de
economische structuur en op toekomstige regionale behoeften. Zoals zal blijken komt deze insteek
overeen met onze inschatting van de potentie van Bedrijventerrein Mijdrecht.
Uit de analyse van de dynamiek van bedrijven op Bedrijventerrein Mijdrecht blijkt dat in de
afgelopen acht jaren de industriële werkgelegenheid als enige fors is gekrompen. Van deze
sector is in de toekomst weinig nieuwe aanwas te verwachten, aangezien in toenemende mate
(laagwaardige) productieactiviteiten in goedkopere landen en regio’s worden gevestigd. Dit
betekent echter niet dat deze sector niet kansrijk is. Het behouden van de nog gevestigde
productieactiviteiten op het bedrijventerrein (met niet in de laatste plaats S.C. Johnson) biedt
namelijk wel degelijk kansen: behoud van veel directe en indirecte werkgelegenheid. Daarnaast
zagen we een groei van het aantal kleinschalige industriële bedrijven.
Essentieel voor deze bedrijven is en blijft de mogelijkheid om uit te kunnen breiden op de eigen
kavel. Dit kan zijn fysieke uitbreiding, maar in de praktijk betreft het veelal uitbreiding van de
productiecapaciteit via nieuwe technologieën: milieugebruiksruimte. In verband met de verkeersen vervoerbewegingen blijft de bereikbaarheid eveneens een belangrijke factor.
Voor logistieke bedrijvigheid is bereikbaarheid de allerbelangrijkste eis. Op dit moment is de
externe bereikbaarheid van Bedrijventerrein Mijdrecht onvoldoende. Het logistieke segment is om
die reden (vooralsnog) geen kansrijke doelgroep. Gezien de ligging in het economisch hart van
Nederland en de nabijheid van Schiphol en de veiling, zal de logistieke sector, bij een sterk
verbeterde bereikbaarheid, wel kansrijk zijn. De voor Bedrijventerrein Mijdrecht kansrijke
bedrijvigheid betreft overigens dan wel de kleinere transporteurs en logistiek dienstverleners, die
vaak samenwerken met de grotere logistieke bedrijven. Grotere transportbedrijven zullen eerder
kijken naar de speciale transport- en distributieterreinen in de gemeente Haarlemmermeer en rond
Schiphol en Utrecht.
Naast bereikbaarheid stellen de kleinere bedrijven geen specifieke eisen aan de vestigingslocatie,
dit in tegenstelling tot de grootschaligere bedrijven.
Veel bouw- en installatiebedrijven zijn voornamelijk lokaal/regionaal georiënteerd. Deze kleine
en middelgrote bedrijven vestigen zich bij voorkeur op een gemengd bedrijventerrein.
Bedrijventerrein Mijdrecht is daarom een gunstige vestigingslocatie. Kortom: dit type bedrijvigheid
is en blijft kansrijk.
Deze sector is qua type bedrijvigheid uitermate divers. Van specifieke eisen aan het
bedrijventerrein en hun kavel/pand is veelal geen sprake. De eisen die men stelt zijn vaak
bedrijfsspecifiek. Uiteraard vinden alle bedrijven een goede bereikbaarheid en het gevestigd zijn in
de nabijheid van ‘soortgelijke bedrijven’ wel van belang.
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Met soortgelijke bedrijven wordt hier bedoeld, bedrijven die geen overlast veroorzaken en die een
vergelijkbare uitstraling nastreven van kavel en pand.
In de afgelopen jaren zijn consumentgerichte activiteiten (Perifere DetailhandelsVestigingen
(PDV)/Grootschalige DetailhandelsVestigingen (GDV)) op bedrijventerreinen als paddestoelen uit
de grond geschoten. Zaken als IKEA en Makro / Sligro, maar ook bouwmarkten (Karwei, Praxis,
Gamma), keukenspeciaalzaken, tuincentra, etc. hebben er een vaste plek verworven. Groot
voordeel van vestiging op een bedrijventerrein is de vaak goede bereikbaarheid en de ruime
parkeergelegenheid voor bezoekers. Bovendien zijn ruimtelijk de mogelijkheden in stedelijke
gebieden vaak beperkt. Mede om die redenen is het te verwachten dat de vraag naar
bedrijventerrein door dit type activiteiten zich in de komende jaren door zal blijven zetten.
Consumentgerichte activiteiten zijn daarmee een kansrijke doelgroep voor Bedrijventerrein
Mijdrecht. Aandachtspunten zijn wel de afstemming met andere typen bedrijvigheid op het terrein,
de ontsluiting / bereikbaarheid voor toeleveranciers en consumenten, maar zeker ook de relatie
met de bestaande winkelcentra (complementariteit) en het aantal vierkante meters waarvan uit kan
worden gegaan.
Op dit moment komen deze consumentgerichte activiteiten verspreid over het bedrijventerrein
voor. Er is sprake van enige vorm van clustering langs de Rendementsweg en de Industrieweg,
maar dit lijkt meer toeval te zijn dan gebaseerd op bewuste keuzes van bedrijven: vrijkomende
panden en/of kavels.
De markt voor leisure is een zeer statische en daarmee moeilijk in kaart te brengen markt. Er
vinden relatief weinig transacties plaats, waardoor een toekomstige ontwikkeling moeilijk is te
voorspellen. De vestiging van een leisure functie is veelal een toevalstreffer. Natuurlijk kan van de
behoefte aan bepaalde leisure functies wel een inschatting worden gemaakt. Zo lijkt het aantal
kartbanen, klimwanden en fitnesscentra zich te stabiliseren. Megabioscopen en megadiscotheken
daarentegen zijn vrij ‘hot’. Het feit of er reeds bepaalde faciliteiten in een gemeente of
aangrenzende regio aanwezig zijn, bepaalt vervolgens of er een gerede kans is op vestiging. Dit
heeft alles te maken met het verzorgingsgebied van de betreffende functie.
De zakelijke dienstverlening was een belangrijke groeier in de jaren voor de recessie en zal dat
bij een opklimmende economie naar verwachting weer worden. Grote kantoorachtige bedrijven
zullen zich, vanwege het imago, de uitstraling en de bereikbaarheid van Bedrijventerrein Mijdrecht
naar verwachting niet op het terrein vestigen. Voor kleinschalige dienstverleners is vestiging in een
van de vele bedrijfsverzamelgebouwen op het terrein daarentegen wel interessant: dicht bij de
markt, goedkopere huisvesting dan in het centrum of op een kantoorlocatie. Dit segment kan dus
worden gerekend tot de kansrijke doelgroepen.
Alle bedrijven in de zakelijke dienstverlening hechten belang aan de uitstraling, representativiteit
van hun vestigingslocatie. De mate waarin verschilt, dit heeft te maken met de omvang van het
bedrijf en/of met de aard van het bedrijf. Vooral de wat grootschaligere bedrijven streven naar
vestiging op een zichtlocatie (N201). Veel kleinere bedrijven zijn niet altijd op een bedrijventerrein
gevestigd, maar zijn gevestigd in het centrum van de kern, in woonwijken of in
bedrijfsverzamelgebouwen.
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Samenvattend kan gesteld worden dat allereerst ingezet moet worden op het behouden van de
bestaande bedrijvigheid. De kansrijke doelgroepen zijn dan ook productievestigingen en logistieke
bedrijven, kleine en middelgrote handelsondernemingen, bouw- en installatiebedrijven en zakelijke
dienstverleners die een bepaalde verwantschap hebben met de gemeente / regio, alsmede
consumentgerichte activiteiten. In de afgelopen jaren hebben zich niet of nauwelijks bedrijven van
buiten de gemeente/regio gevestigd op het bedrijventerrein. De verwachting is dat dit ook voor de
toekomst niet of nauwelijks het geval zal zijn. Dit zal alleen (in geringe mate) kunnen veranderen
indien de externe bereikbaarheid van het terrein ingrijpend verbetert.

3.4.

SWOT-analyse gemeente De Ronde Venen
Strengths

•

•
•
•

Weaknesses
•

Ligging t.o.v. economische
concentraties (Amsterdam, Schiphol,
veiling, Utrecht).
Groei werkgelegenheid en aantal
vestigingen.
Regionale werkgelegenheidsfunctie.
Benedengemiddelde werkloosheid.

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

Verbetering externe bereikbaarheid:
N201.
Groei handel en reparatie sector,
zakelijke dienstverlening en
transportsector (logistic services).
Behouden industriële bedrijven.
Revitalisering Bedrijventerrein
Mijdrecht.
Mogelijkheden voor clustering als
gevolg van toenemende vraag
PDV/GDV.

•
•

Opportunities

Externe bereikbaarheid (N201, N212 en
Mijdrechtsedwarsweg).
Beperkte openbaar
vervoerverbindingen.
Mismatch vraag en aanbod
arbeidskrachten.
(gedeeltelijke) veroudering
Bedrijventerrein Mijdrecht.
Niet of nauwelijks uitgifte door
gemeente van bedrijventerrein in de
laatste 4 jaar; wel uitgifte van particulier
aanbod en herontwikkeling.
Aanbod bedrijvenkavels in particuliere
handen (beperking regiemogelijkheden
gemeente).
Toenemende congestie.
Beperking verstedelijkingsmogelijkheden als gevolg van ligging in
Groene Hart.
Afnemende industriële
werkgelegenheid.
Geen uitbreidingsmogelijkheden voor
het bedrijventerreinenareaal.

Threats
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4. Kwaliteit Bedrijventerrein Mijdrecht
4.1.

De potentie van het terrein

De potentie van Bedrijventerrein Mijdrecht wordt bepaald door de kwaliteit van het
vestigingsklimaat van De Ronde Venen / het Bedrijventerrein Mijdrecht ten opzichte van
concurrerende gebieden. Het gaat immers om de vraag of de kwaliteit van het vestigingsklimaat
aansluit op de wensen van de verschillende typen bedrijvigheid. Door te kijken naar onder andere
de economische structuur en dynamiek en de uitgifte van bedrijfskavels in het verleden wordt
hiervan een beeld verkregen. Immers de bedrijven die voor vestiging in de gemeente en op het
bedrijventerrein hebben gekozen, waren van mening dat de vestigingslocatie De Ronde Venen
c.q. Bedrijventerrein Mijdrecht goed aansloot op hun vestigingsplaatseisen.
Op basis van de analyse van economische structuur, dynamiek en uitgifte is in hoofdstuk 3 de
potentiële doelgroep voor het Bedrijventerrein Mijdrecht afgebakend. Voorgesteld is om vooral in
te zetten op het behoud van de bestaande bedrijvigheid. Dit omdat Bedrijventerrein Mijdrecht
overduidelijk een gemengd bedrijventerrein is en de economische dynamiek van zowel de
gemeente als van het bedrijventerrein laten zien dat dit ook in de toekomst zo zal blijven. Zoals
aangegeven gaat het aldus om productievestigingen en logistieke bedrijven, kleine en middelgrote
handelsondernemingen, bouw- en installatiebedrijven en zakelijke dienstverleners die een
bepaalde verwantschap hebben met de gemeente / regio, alsmede consumentgerichte activiteiten.
In de afgelopen jaren hebben zich niet of nauwelijks bedrijven van buiten de gemeente/regio
gevestigd op het bedrijventerrein. De verwachting is dat dit ook voor de toekomst niet of
nauwelijks het geval zal zijn. Naar verwachting zal dit in geringe mate wijzigen indien de externe
bereikbaarheid van het terrein (N201) rigoureus verbetert. Het betreft dan voornamelijk
middelgrote en kleinschalige transportbedrijven en meer regionaal en wellicht (inter)nationaal
opererende zakelijke dienstverleners.
Zolang de bereikbaarheid niet verbetert, zal, zoals reeds aangegeven, eventuele groei van en
dynamiek op Bedrijventerrein Mijdrecht afkomstig zijn van reeds gevestigde bedrijven en/of lokale
(door)starters en verplaatsers. De belangrijkste kansen voor Bedrijventerrein Mijdrecht liggen dus
in het faciliteren van deze groep bedrijven. Uiteraard is ook voor het bedrijfseconomische
functioneren van deze bedrijven een goede externe bereikbaarheid van groot belang. De invloed
van de gemeente hierop is echter relatief beperkt.
Duidelijk is dat de kwaliteit van het vestigingsklimaat onder druk staat. Het Bedrijventerrein
Mijdrecht dreigt in een neerwaartse spiraal terecht te komen, waardoor een revitalisering
noodzakelijk is. Alleen door het realiseren van een ruimtelijke kwaliteitsslag zullen de op het
terrein gevestigde bedrijven kunnen worden behouden en mogelijk ook nieuwe bedrijven worden
aangetrokken. De belangrijkste aandachtspunten daarbij zijn bereikbaarheid en uitstraling.
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De kwaliteit van het terrein

Bedrijventerrein Mijdrecht is een gemengd bedrijventerrein dat kan worden onderverdeeld in
verschillende deelterreinen: een oud en deels verouderd zuidelijk deel, een in uitstraling variërend
middengedeelte en een relatief representatief en grotendeels nieuw gedeelte aan de noordkant.
Het bedrijf S.C. Johnson heeft in termen van grond een dominante positie op het terrein.
Het terrein wordt in west-oostelijke richting doorsneden door de Industrieweg, die vanuit het
centrum van Mijdrecht gezien de hoofdentree van het terrein vormt en tevens de hoofdentree van
de kern Mijdrecht komende vanuit oostelijke richting.
Bedrijventerrein Mijdrecht

Voornamelijk de veroudering van panden, infrastructuur en groen leidt tot het optreden van
knelpunten op delen van het terrein. De combinatie van deze knelpunten leidt tot veel klachten
over de uitstraling van het bedrijventerrein, kavels en panden.
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In het navolgende zal vanuit de optiek van de potentiële doelgroep ingegaan worden op de
belangrijkste knelpunten, zoals die naar voren kwamen uit de enquêtes van 2000/2001, zijn geuit
door de in het kader van dit onderzoek gesproken ondernemers en makelaars en/of door ons zijn
waargenomen bij het schouwen van het terrein. De bespreking vindt themagewijs plaats.
4.2.1. Externe bereikbaarheid
De externe bereikbaarheid van Bedrijventerrein Mijdrecht wordt zowel door een groot aantal
ondernemers als door de gemeente (terecht) gezien als dé grootste bottleneck betreffende de
(her)ontwikkeling van het terrein. Het gaat dan concreet over de capaciteit van de N201, de
verbinding met de A2 en de verbinding met Aalsmeer. Na vele jaren bezig te zijn geweest met het
bedenken van oplossingen voor de congestieproblemen op deze weg, is de provincie NoordHolland in 2005 aan de slag gegaan met het vernieuwen en omleggen van de weg tussen
Hoofddorp en Amstelhoek. In 2011 moet het laatste vernieuwde stuk worden opgeleverd. Een
aansprekend onderdeel van het project is het verdwijnen van de N201 uit de dorpskernen van
Aalsmeer en Uithoorn. Ten noorden van deze gemeenten komt een nieuw weggedeelte.
Het ingrijpend aanpakken van de N201 is absoluut noodzakelijk om de potentie van het
bedrijventerrein te versterken. Dit zal met name van invloed zijn op het bedrijfseconomisch
functioneren van de reeds op het terrein gevestigde bedrijven. Daarnaast zal door deze
verbeterde bereikbaarheid het terrein interessanter worden als vestigingslocatie voor middelgrote
en kleinschalige transportbedrijven en in mindere mate voor meer regionaal en wellicht
(inter)nationaal opererende zakelijke dienstverleners.
Conclusie: verbetering bereikbaarheid via N201 is essentieel.

De bereikbaarheid van het terrein via het openbaar vervoer is beperkt. Er zijn weinig verbindingen
en de frequentie is laag. Werknemers op het terrein en in toenemende mate klanten, zijn
aangewezen op (slechts) een tweetal bushaltes die aan/op de Industrieweg zijn gesitueerd.
Hiermee wordt dus alleen maximaal het middelste deel van het bedrijventerrein bediend.
Gezien de schaalverkleining van de bedrijven en de toename van consumentgerichte activiteiten
op het terrein wordt een goede en met name frequente openbaar vervoerverbinding steeds
belangrijker. De potentie van het terrein om deze bedrijven te accommoderen wordt hierdoor
ondersteund.
Gezien de voorstellen die we zullen doen aangaande de infrastructuur op het bedrijventerrein
achten wij het zinvol om in ieder geval de Constructieweg en de Energieweg via OV te ‘ontsluiten’.
Wel moet hier worden opgemerkt dat berekeningen van de betreffende vervoersmaatschappij
laten zien dat er onvoldoende vraag is en naar verwachting ook in de toekomst zal blijven,
waardoor sprake zou zijn van een onrendabele exploitatie.
Conclusie: betere OV ontsluiting verhoogt aantrekkelijkheid bedrijventerrein.
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4.2.2. Interne bereikbaarheid
Niet alleen een goede externe bereikbaarheid, maar vooral ook een goede interne bereikbaarheid
is essentieel voor het functioneren van een bedrijventerrein. Het staat dan ook hoog op het lijstje
van bedrijven als het gaat om het beoordelen van hun (toekomstige) vestigingslocatie. Om een
goede verkeersafwikkeling en verkeerscirculatie te realiseren is het noodzakelijk dat het
bedrijventerrein op meerdere manieren wordt ontsloten. Momenteel is het bedrijventerrein alleen
te bereiken via de Rondweg (centrum), de Veenweg (N201) en de Mijdrechtsedwarsweg.
Om de potentie van het terrein te verbeteren is het daarnaast belangrijk dat een bedrijventerrein in
infrastructureel opzicht transparant en overzichtelijk is. Het aantal verbindingswegen is momenteel
beperkt. Dit heeft alles te maken met het aantal grootschalige bedrijven en functies die op het
terrein zijn gevestigd of gevestigd zijn geweest. Voorbeelden hiervan zijn het voormalige MOBcomplex en de vestigingen van Bayer, Blokker en Roche. Ook het relatief groot aantal
doodlopende straten draagt niet bij aan deze overzichtelijkheid. Door het realiseren van meer
verbindingswegen kan bovendien goed ingespeeld worden op de reeds ingezette trend naar meer
kleinschalige bedrijven. De potentie van het terrein wordt hierdoor versterkt: kleinschaligere
verkaveling en een betere interne bereikbaarheid.
Ten aanzien van de interne bereikbaarheid kan gesteld worden dat het noordoostelijke deel van
Bedrijventerrein Mijdrecht goed ontsloten is vanaf de N201. De doorstroming bij de stoplichten op
de kruising met de Veenweg is goed te noemen, de kruising is overzichtelijk en ruim opgezet.
De meeste bedrijven die op het noordoostelijk gedeelte van het terrein zijn gevestigd ondervinden
dan ook geen problemen om het terrein op en af te komen. Diverse bedrijven die ten noorden van
de Industrieweg zijn gevestigd en dan meer aan de westzijde van het terrein, geven aan wel
regelmatig problemen te ondervinden. Dit met name omdat gekozen wordt voor de Industrieweg
om het terrein op en af te komen indien men richting Aalsmeer/Uithoorn moet.
Bedrijven op het middelste gedeelte van het bedrijventerrein kunnen zowel gebruik maken van de
noordoostelijke ontsluiting (Veenweg en Constructieweg) als van de Industrieweg. De ontsluiting
via de laatstgenoemde weg is echter problematisch. Hiervan hebben ook de bedrijven op het
zuidelijke gedeelte de meeste last. Aangezien een ontsluiting aan de zuidzijde van het terrein
ontbreekt, zijn zij aangewezen op de Industrieweg.
De Industrieweg, die het centrum van Mijdrecht met de aan de andere kant van het
bedrijventerrein gelegen woonwijk Veenzijde en de kern Wilnis verbindt, is een drukke weg. Niet
alleen in de spits is er sprake van opstoppingen, ook overdag duurt het soms lang voordat vanuit
de verschillende zijwegen de Industrieweg op kan worden gereden (en vice versa). Belangrijke
oorzaken van de slechte doorstroming zijn de toenemende verkeersintensiteit, de
verkeersgeleiding / werking van de verkeerslichten op de kruising centrum/Rondweg/Industrieweg,
het ontbreken van voorsorteervakken op de Industrieweg en het naast de weg gelegen
vrijliggende fietspad dat afslaand verkeer ophoudt. Naast het verkeer van en naar het
bedrijventerrein wordt de Industrieweg ook veel gebruikt door ‘burgerverkeer’. Dit omdat de
Industrieweg dé ontsluitingsweg is van en naar de kern Mijdrecht. Door de toename van het aantal
vestigingen van met name consumentgerichte activiteiten langs de Industrieweg en op andere
delen van het bedrijventerrein loopt de Industrieweg steeds meer en steeds vaker vol. De
capaciteit van de weg is absoluut onvoldoende voor de vele ‘functies’ die de weg vervult en het
wegprofiel is niet meer van deze tijd. Daar komt nog bij dat het vrijliggende fietspad intensief wordt
gebruikt door hoofdzakelijk schoolgaande jeugd hetgeen de verkeersveiligheid en de doorstroming
zeker niet ten goede komt.
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Naast de Industrieweg is de kruising Veenweg/ Constructieweg/ Communicatieweg een
infrastructureel knelpunt. Het probleem met deze kruising is dat hij onoverzichtelijk is. Met name
verkeer vanuit de Communicatieweg kan het verkeer dat op de Veenweg rijdt, niet goed zien
aankomen. Dit levert verkeersonveilige situaties op, zeker omdat op de Veenweg tamelijk hard
wordt gereden. Door de gemeente is aangegeven dat dit knelpunt op korte termijn (2007) zal
worden opgelost omdat deze kruising wordt vervangen door een rotonde.
Ook is sprake van een bereikbaarheidsknelpunt aangaande de Rendementsweg. De aan de
Rendementsweg gevestigde bedrijven zijn slechts via één weg/inrit te bereiken. Dit terwijl ze in
een aantal gevallen met hun voorzijde nadrukkelijk suggereren aan andere wegen gevestigd en
dus bereikbaar te zijn. Zo hebben deze bedrijven geen aansluiting op de Industrieweg, wat op zich
logisch zou zijn. Een gevolg hiervan is dat bezoekers moeten gaan zoeken en om moeten rijden.
Met name dit laatste vormt ons inziens een probleem. De verkeersintensiteit maakt een extra
ontsluiting niet noodzakelijk.
Voorts geldt dat zowel het midden als het zuidelijke deel van het bedrijventerrein relatief weinig
west-oost verbindingen telt. Dit komt mede door de aanwezigheid van een aantal grootschalige
kavels, zoals die van Bayer en Breewel en de aanwezigheid van het MOB-complex. Zo zijn er
onder andere geen wegen die de Ondernemingsweg met de parallel daaraan gelegen
Nijverheidsweg verbinden. Ook is er geen dwarsverbinding tussen de Groot Mijdrechtstraat en de
Veenweg / Rendementsweg. De praktijk leert dat een bedrijventerrein transparant en overzichtelijk
moet zijn. Is dat niet het geval dan ontstaan gaandeweg zogenoemde no go areas, waar
activiteiten plaatsvinden die de neerwaartse spiraal extra versnellen.

Foto: doodlopende straat / ‘no go area’

Foto: vrachtwagens op het fietspad geparkeerd

Daarnaast is de verkeersveiligheid van fietsers op een aantal plaatsen op het bedrijventerrein in
het geding. In de eerste plaats geldt dit als gezegd voor de Industrieweg waar afslaand en
oprijdend (vracht)verkeer dagelijks wordt geconfronteerd met veel schoolgaande jeugd op de fiets.
In de tweede plaats worden fietsers op het deel van de Constructieweg dat voor S.C. Johnson
langsloopt vaak geconfronteerd met slecht zicht door geparkeerde vrachtwagens op de weg en
met hardrijders. Daarnaast geldt dat de fietsstroken op deze weg nauwelijks meer als zodanig
herkenbaar zijn. Een derde hotspot voor problemen met fietsers is de Energieweg.
Oorzaak is ook hier het parkeren op de openbare weg en in de berm door (vracht)wagens/ trailers
en het niet meer toereikend zijnde wegprofiel.
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In tegenstelling tot het autoverkeer zijn er voor fietsers wel meerdere mogelijkheden om het
bedrijventerrein op en af te komen, zoals op de hoek van de Rondweg en de Constructieweg, via
de Rondweg en de Energieweg en via de Energieweg en de Veenweg (ter hoogte van de
woonwijk Veenzijde). Dit is op zich positief, zij het dat er ook vaak een keerzijde aan deze situaties
zit. Dergelijke ontsluitingen ontwikkelingen zich vaak tot sluiproutes van inbrekers en/of vandalen.
Opvallend is wel dat relatief weinig fietsers gebruik maken van de verschillende mogelijkheden. De
overgrote meerderheid maakt gebruik van het vrijliggende fietspad langs de Industrieweg.
Conclusie:
• Er zijn te weinig verbindingswegen, onder andere door het niet doortrekken van
doodlopende straten.
• Industrieweg is bottleneck door toenemende verkeersintensiteit en de problemen
aangaande de verkeersafwikkeling. Door in te zetten op een andere
verkeersafwikkeling en het aanpassen van het wegprofiel kan deze weg worden
ontlast.
• De verkeersveiligheid van de aanzienlijke aantallen fietsers is onvoldoende en moet
worden verbeterd. Er moeten goede alternatieven worden geboden voor het huidige
vrijliggende fietspad langs de Industrieweg, bijvoorbeeld langs de Constructieweg en
de Energieweg.

4.2.3. Parkeren
Ook het aspect parkeren scoort hoog op het wensenlijstje van bedrijven als het gaat om de
vestigingslocatie. Indien er voldoende parkeervoorzieningen zijn verhoogt dit de potentie van het
bedrijventerrein. Bij voorkeur vindt parkeren en laden en lossen plaats op de eigen kavel. Indien
dit niet mogelijk is dan moet hierin voorzien zijn / worden in de openbare ruimte. Wat wel en niet
mag moet duidelijk worden aangegeven en worden gehandhaafd. Met name door dit laatste kan
veel overlast en irritatie worden voorkomen: parkeren in de berm, trailers en vrachtwagens op de
openbare weg, etc.
Uit de enquête van 2001 bleek dat nogal wat bedrijven op het bedrijventerrein hinder ondervinden
als gevolg van een gebrek aan parkeervoorzieningen. Op basis van de schouw en gesprekken
met op het terrein gevestigde ondernemers kan echter geconstateerd worden dat deze
parkeerproblemen zich slechts voordoen op een paar plekken op het terrein en dat er zich op het
overgrote deel van het terrein nauwelijks problemen voordoen.
Een voorbeeld van een ‘probleemplek’ zijn de units in het bedrijfsverzamelgebouw aan de
Rendementsweg die naast de ruimte voor de roldeur slechts één formele parkeerplaats tot hun
beschikking hebben. Bezoekers en medewerkers wijken in dit geval vaak uit naar de kavel van
een buurman of parkeren op de openbare weg. Dit laatste is alleen al in verband met het wenden
en keren van vrachtwagens en de algehele verkeersveiligheid ongewenst.
Een ander voorbeeld zijn de nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen achter de firma Van Walraven aan
de Communicatieweg waar de manoeuvreerruimte uitermate gering is, waardoor laden en lossen
wordt bemoeilijkt en parkeren een probleem is.
Ook rondom een aantal op het terrein gevestigde autodealers staan de nodige auto’s op de
openbare weg en in de berm geparkeerd. Dit geldt ook voor de autoschadebedrijven aan de
Energieweg.
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Wat verder opvalt is dat juist op de relatief smalle verbindingswegen met enige regelmaat trailers
en vrachtwagens op de weg geparkeerd staan. Het lijkt echter niet te gaan om trailers en
vrachtwagens die hier voor langere tijd staan opgesteld.

Foto: buitenopslag en parkeren in de berm (Energieweg)

Foto: vrachtwagenparkeerplaats (Energieweg/Productieweg)

Op het zuidelijk gedeelte van het bedrijventerrein is een parkeerplaats voor vrachtwagens
aangelegd. In feite is het niet veel meer dan een gedeeltelijke verbreding van de Productieweg
waarop parkeervakken staan aangegeven. Uit de enquête van 2001 bleek dat op deze
parkeerplaats auto’s te lang geparkeerd staan en dat de voorziening wordt gebruikt voor de opslag
en stalling van containers etc. (oneigenlijk gebruik). Tevens wordt de parkeerplaats door een
aantal ondernemers als onveilig ervaren: er is onvoldoende surveillance waardoor inbraak/diefstal
gemakkelijk plaatsvindt.
Tenslotte is er geen bewegwijzering naar de parkeerplaats toe, waardoor hij relatief onbekend is.
Overigens speelt ook de decentrale ligging hierbij een rol.
Onduidelijk is hoeveel bedrijven in de toekomst gebruik zullen gaan maken van de parkeerplaats
indien aan hun wensen tegemoet wordt gekomen. De huidige capaciteit zou ons inziens dan wel
eens aan de lage kant kunnen zijn.
Hoofdzakelijk vanwege het toenemende aantal verkeers- en vervoersbewegingen wordt door
ondernemers steeds meer belang gehecht aan de aanwezigheid van een collectieve
parkeervoorziening waar m.n. vrachtwagens voor langere tijd gestald kunnen worden. Niet zozeer
de locatie maar vooral de veiligheid hiervan zijn doorslaggevend voor het succes van een
dergelijke voorziening: beveiliging, verlichting, inrichting, faciliteiten, bewegwijzering, etc.
Conclusie: parkeren kan in nagenoeg alle gevallen plaatsvinden op de eigen kavels.
Slechts op een paar plaatsen doen zich concrete problemen voor. Deze kunnen worden
opgelost door het realiseren van voorzieningen in de openbare ruimte. Door handhaving
kunnen de meeste problemen worden aangepakt.
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4.2.4. Groenvoorziening
Door een aantal ondernemers is in het verleden, maar ook recentelijk nog, aangegeven dat het
onderhoud van het openbaar groen onvoldoende is. Het betreft met name de frequentie van het
maaien van de bermen.
Om die reden is een aantal bedrijven het gemeentegroen op eigen initiatief gaan bijhouden of
heeft men openbare groenstroken aangekocht om deze zelf in te richten. Zo wordt het onderhoud
van het groen aan de Rendementsweg collectief geregeld door de daar gevestigde bedrijven. Dit
heeft overigens wel tot gevolg dat er geen sprake (meer) is van uniformiteit in het groen op het
bedrijventerrein. Voorts vinden sommigen dat het particulier groen te divers is en een rommelige
indruk geeft. Daar komt nog bij dat er weinig uniformiteit is ten aanzien van in- en uitritconstructies
en in de paaltjes en varkensruggen in de bermen. Volgens de bedrijven wordt dit veroorzaakt door
onduidelijke voorschriften / instructies vanuit de gemeente. De uitstraling van het bedrijventerrein
is dan ook vooral gebaat bij meer uniformiteit en dus niet zoals vaak gedacht door een hoger
kwaliteitsniveau van de groenvoorziening. Goed onderhoud is het toverwoord!

Foto: verwilderd groen bij noordelijke entree

Foto: uniform groen Rendementsweg

Hoewel het kwaliteitsniveau van de groenvoorziening op het gehele terrein laag te noemen is
(m.n. gras met af en toe een boom) oogt het op de meeste plaatsen functioneel en redelijk goed
onderhouden. Wederom is er een duidelijk onderscheid te maken tussen de hoofdwegen en de
verbindingswegen. Met name langs de verbindingswegen is het groen minder goed verzorgd, zijn
grote delen kapot gereden en vindt oneigenlijk gebruik plaats. Duidelijk blijkt dat van handhaving
niet of nauwelijks sprake is.
Op een aantal plaatsen op het terrein zoals langs de Groot Mijdrechtstraat is de groenvoorziening
‘aangevuld’ met een waterloop. Daar waar deze goed wordt onderhouden verhoogd dit de
uitstraling van zowel de weg als de aanliggende panden. Een adequaat onderhoud werkt
bovendien positief door ten aanzien van de problematiek van waterberging/-overlast.
De kwaliteit van de groenvoorziening bepaalt in hoge mate de uitstraling van het bedrijventerrein.
In feite gaat het puur om het onderhoud ervan. Het huidige kwaliteitsniveau is laag, maar
functioneel. De meeste bedrijven vinden het huidige niveau acceptabel, dit in tegenstelling tot het
door de gemeente gepleegde onderhoud.
In toenemende mate spelen de groenvoorzieningen een rol bij de gehele uitstraling van terrein,
kavel en pand. Naarmate de bedrijven meer aandacht schenken aan de uitstraling van hun eigen
kavel en pand verwachten zijn ook een hoger kwaliteitsniveau van de openbare ruimte.
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Het kwaliteitsniveau van het openbare groen dient dan ook meer, op straatniveau, afgestemd te
worden op de wensen van de aldaar gevestigde bedrijven. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat
veel groenstroken leidingstroken zijn waardoor er allerlei gebruiksrestricties gelden. Hierdoor
mogen bijvoorbeeld geen bomen worden geplant, mogen geen parkeerplaatsen worden
gerealiseerd en mag deze ‘ruimte’ niet worden verkocht en verhuurt aan bedrijven.
Conclusie: verhoging potentie van het bedrijventerrein door streven naar uniformiteit in
met name het openbaar groen. Essentieel is niet zozeer de kwaliteit van het groen, maar
vooral het goed onderhouden van de groenvoorziening. Dit in combinatie met handhaving
om oneigenlijk gebruik van de bermen te voorkomen.

4.2.5 Uitstraling
Uitstraling is een subjectief begrip, er is in dit verband dan ook geen duidelijke definitie van te
geven. Met uitstraling wordt hier met name de meer stedenbouwkundige en architectonische
kwaliteit bedoeld, zoals dat ook in beeldkwaliteitsplannen het geval is.
De uitstraling van het terrein verschilt zowel per deel van het terrein als per straat en per
pand/kavel. Zoals op ieder (gemengd) bedrijventerrein zijn er betere en minder goede delen en
binnen één straatbeeld betere en minder goede panden.
Tijdens de gesprekken met ondernemers is herhaaldelijk aangegeven dat het terrein in z’n geheel
nogal rommelig aandoet (ruimtelijke kwaliteit). Dit heeft alles te maken met de grote diversiteit aan
bedrijfspanden (economische activiteit en omvang) en de keur aan andere gebouwen dan
bedrijfspanden op het terrein, zoals woonhuizen, boerderijen, een watertoren, een
rioolwaterzuivering. Deze geven in een aantal gevallen ook een rommelige aanblik. Zo staat bij de
ingang van de rioolwaterzuivering een woonhuis met een aantal bouwvallige schuurtjes. Dit beeld
vormt een groot contrast met de ernaast gelegen nieuwe en representatieve panden van Parket
Plaza en B&W Decoratie in de bocht van de Veenweg.

Foto: zichtlocatie bocht Veenweg

Foto: doodlopende ‘zijstraat’ van Communicatieweg

Opvallend is dat het terrein verschillende doodlopende wegen en doodlopende stukjes weg (soort
inhammen) kent. De uitstraling gaat zienderogen achteruit naarmate men zo’n weg verder inrijdt.
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Zo wordt er vaker op de openbare weg geparkeerd, vindt buitenopslag plaats etc; in de meeste
gevallen worden doodlopende wegen gaandeweg min of meer toegeëigend door de aan deze weg
gevestigde bedrijven. De praktijk leert dat doodlopende wegen ten alle tijden moeten worden
voorkomen. Hier begint vaak de neerwaartse spiraal die zich vervolgens als een olievlek over het
terrein verspreid. Mede vanwege het beperkte aantal zijwegen op het bedrijventerrein moet
gestreefd worden naar het doortrekken van deze doodlopende straten.
Conclusie: doodlopende straten voorkomen. Potentie gebaat bij transparantheid en
overzichtelijkheid.

Ook het aangezicht van het Bedrijventerrein Mijdrecht vanaf de N201 geeft een divers beeld.
Komende vanuit Vinkeveen vallen direct de representatieve bedrijfspanden (kantoorachtige
panden en bedrijfspanden met showroomfunctie) op, de meeste zijn van recente datum. Voorbij
de kruising met de Veenweg is het bedrijf Crown gevestigd op het terrein van S.C. Johnson. Het
bedrijfspand staat relatief verder van de weg af, heeft de uitstraling van een bedrijfshal en gaat
deels schuil achter verwilderd (publiek en privaat) groen. Verder door naar Aalsmeer domineert
het goed onderhouden terrein van S.C. Johnson en het karakteristieke, deels in het water
gebouwde, bedrijfspand.
Niet zozeer de diversiteit als wel het gedeelte met verwilderd groen, juist bij de inrit van het
bedrijventerrein, ondergraaft de potentie van het terrein. Bij voorkeur zouden ook op deze hoek
meer representatieve panden gerealiseerd moeten worden. De milieugebruiksruimte van S.C.
Johnson maakt een dergelijke ontwikkeling echter niet mogelijk. Dit behoeft echter een meer
representatieve aanblik niet in de weg te staan. De gemeente en de VIB zouden dit in overleg met
het betrokken bedrijf op moeten kunnen lossen. Een eerste aanzet zou door de gemeente
geleverd kunnen worden door het publieke groen beter te onderhouden.
De entree van een bedrijventerrein is natuurlijk hét visitekaartje. Potentieel geïnteresseerde
bedrijven zullen niet in positieve zin overdonderd worden bij hun eerste kennismaking met het
bedrijventerrein. Meer uniformiteit, maar vooral een verzorgde indruk, is essentieel om de potentie
van het terrein uit te nutten. De ruimtelijke, overzichtelijke opzet van de entree via de Veenweg is
wat dat betreft een uitstekende basis die verder moet worden uitgebouwd.
Conclusie: entree vanaf de N201 ontwikkelen tot hét visitekaartje van het Bedrijventerrein
Mijdrecht.

Wanneer over het noordoostelijk gedeelte van het terrein wordt gereden, valt op dat bepaalde
delen van het openbaar groen goed zijn bijgehouden, en andere delen niet. In de bermen staan,
om te voorkomen dat bermen kapot worden gereden, schots en scheef grote betonblokken die het
aanzicht niet bepaald verfraaien. Her en der wordt als gevolg van onvoldoende ruimte op de eigen
kavel in de berm geparkeerd. De Communicatieweg oogt verder tamelijk netjes. Er staan enkele
middelgrote panden die een goede uitstraling hebben c.q. er verzorgd uitzien, bijvoorbeeld
Peugeot, Van Kouwen en Brouwer Distributiecentrum.
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Ten oosten van de Communicatieweg ligt het Werkeiland. Dit is naast het voormalige MOBcomplex het enige nog uitgeefbare deel van het bedrijventerrein. Tot op heden zijn op dit deel van
het terrein alleen een paar bedrijfsverzamelgebouwen gerealiseerd. Wat opvalt is dat bij de interne
ontsluiting van het terrein niet is voorzien in een aansluiting c.q. doortrekking van de
Communicatieweg naar dit deel van het bedrijventerrein. Er loopt nu enkel een doodlopende straat
die overgaat in een fietspad dat afbuigt richting rioolwaterzuivering en vervolgens aansluit op de
Veenweg. Om de potentie van dit deel van het bedrijventerrein te verhogen moet de interne
bereikbaarheid goed zijn.
Doortrekking van de nu doodlopende straat is dan ook een eerste vereiste. Naarmate de
ontwikkeling van het Werkeiland verder vordert komt de rioolwaterzuivering meer en meer centraal
in dit deel van het bedrijventerrein te liggen. Een dergelijk bedrijventerreinvreemde activiteit zal,
indien niet nadrukkelijk gecamoufleerd, detoneren met de overige bedrijfsactiviteiten en zou
idealiter dan ook verplaatst moeten worden.
Conclusie: potentie noordoostelijk deel gebaat bij uniformiteit in uitstraling publieke en
private ruimte. Huidige deel goed aansluiten op nog uit te geven deel, zowel qua
infrastructuur als qua inrichting en uitstraling.

Het gedeelte in het midden van het terrein dat tegen de Rondweg / het centrum van de kern
Mijdrecht aanligt, is een van de oudere delen. De meeste, overwegend kleinere bedrijven in de
strook langs de Rondweg liggen met hun achterkant naar deze weg. Hier is sprake van een
zichtlocatie die wel op een zeer negatieve manier wordt gebruikt. De meeste achterkanten worden
gedurende een deel van het jaar gelukkig aan het zicht onttrokken door het aanwezige groen.
Ter hoogte van de kruising van de Industrieweg met het centrum ligt een vestiging van de firma
Van Walraven. Deze maakt wel gebruik van zijn ligging op een zichtlocatie door veel aandacht te
besteden aan de uitstraling van pand en kavel. Schuin achter dit pand is op een armoedige wijze
een langparkeervoorziening gecreëerd die de uitstraling van deze toch drukke hoek niet
bevorderd. Door de hoger gelegen Rondweg is het fysiek haast onmogelijk om dit deel van het
bedrijventerrein om te vormen tot een zichtlocatie met representatieve bedrijfspanden. De weg zou
moeten worden verlaagd en/of de te realiseren panden zouden meerdere lagen moeten beslaan.
Voor dit type panden is ons inziens echter geen markt.
De Constructieweg is een geval apart. De noordzijde wordt gedomineerd door het groen ingerichte
en ruimte-extensief bebouwde terrein van S.C. Johnson. De zuidzijde wordt grotendeels bezet
door de firma Van Schie. Het overgrote deel van dit terrein betreft open opslag: ruimte-extensief.
Het wegprofiel is ruim, maar de uitstraling oogt armoedig en is slecht onderhouden.
De bedrijvigheid aan het van noord naar zuid lopende deel van de Constructieweg is uiterst divers.
Er zijn een paar grotere panden en verder veel kleinere panden, inclusief woningen, te vinden.
Sommige panden en voorterreinen worden netjes bijgehouden, anderen hebben een rommelige
uitstraling (o.a. buitenopslag, parkeren op de openbare weg en in de berm, kinderspeeltoestellen,
etc.). De weg is verworden tot een relatief smal slingerweggetje zonder een duidelijk onderscheid
tussen publieke en private ruimte, bijvoorbeeld bij inritten.
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Foto: rommelige uitstraling in “slingerende” Constructieweg

De bedrijvigheid aan de Groot Mijdrechtstraat is qua uitstraling en omvang uitermate divers. Dit
heeft direct te maken met de aard van de activiteiten en met de ouderdom van de panden. De
uitstraling van de panden aan de entree vanaf de Industrieweg is ronduit slecht te noemen.
Aan de oostkant van de Constructieweg, vlak voor de kruising met de Veenweg loopt een smal
uiteindelijk doodlopend weggetje (inrit) via een kringloopwinkel en een dumpzaak naar een
ijzerhandel. Volstrekt onduidelijk is of men zich hier op privé-terrein bevindt of op de openbare
weg.
Wat eerder is aangegeven betreffende doodlopende wegen is hier overduidelijk reeds jaren
gelden in praktijk gebracht. Hier geldt maar een woord: puinhoop!
Conclusie: zichtlocatie westelijk deel bedrijventerrein (Rondweg) kan niet worden benut;
camoufleren is enige optie. Wegprofiel van noord naar zuid lopend deel van de
Constructieweg moet worden aangepast: m.n. verbreed, zonder rare slingers en met een
duidelijk onderscheid tussen publieke en private ruimte. Situatie aangaande huidige
inrit/straatje langs kringloopwinkel moet rigoureus worden aangepakt: opwaarderen tot
verbindingsweg is beste optie.

Het middelste deel/ het hart van bedrijventerrein wordt gevormd door een voormalig
defensieterrein en wordt aangeduid als MOB-complex. Dit deel is (door de rijksoverheid) geheel
uitgegeven aan twee partijen, namelijk Midreth en Van Schie. Als beschreven gebruikt Van Schie
zijn deel voor eigen activiteiten. Het ander deel wordt door Midreth ontwikkeld en uitgegeven aan
derden. De basisinfrastructuur is aangelegd en de eerste kavels zijn inmiddels uitgegeven. Op dit
moment zijn er twee panden gerealiseerd.
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Foto: zichtlocatie Veenweg

Het deel van het middenterrein dat het verst van het centrum ligt, is (ook) nog vrij nieuw. Hier is
het gros van de bedrijven gelegen aan een rondlopende weg, de Rendementsweg. Het betreft een
behoorlijk aantal bedrijfsverzamelgebouwen, enkele autodealers en een aantal kleinschaligere
bedrijven in de transport- en bouw/installatiesector. De bedrijfspanden aan de Rendementsweg
zien er over het algemeen verzorgd uit. Zo ook de panden op de zichtlocatie vanaf de Veenweg.
Opvallend, en naar onze mening niet passend, zijn de hier gevestigde woningen annex woon-werk
combinaties.
Conclusie: toekomstige aantrekkelijkheid gebaat bij meer uniformiteit in uitstraling van
openbaar groen, kavels en panden. Functies die niet op een bedrijventerrein horen
detoneren nadrukkelijk.

Qua diversiteit aan bedrijfs- en overige functies spant de Industrieweg de kroon. Zo zijn langs de
Industrieweg gevestigd een brandweerkazerne, een oude watertoren, diverse woningen,
waaronder een monumentale boerderij, representatieve panden van bedrijven met een duidelijke
showroom / publieksgerichte functie, kleinschaligere detailhandelachtige bedrijven, bedrijven in
verouderde industriële bedrijfspanden, een tankstation, bedrijven met aanzienlijke open opslag,
een grootschalig distributiebedrijf, een bedrijfshal waarin een dansschool en een kartbaan zijn
gevestigd, etc. Dit maakt dat de uitstraling niet eenduidig is en uitermate rommelig en
onoverzichtelijk overkomt.
Conclusie: Industrieweg is dé bottleneck van het bedrijventerrein. Rigoureus aanpakken
wegprofiel dient zo spoedig mogelijk te gebeuren. Wildgroei aan functies moet worden
ingedamd.

De uitstraling van kavels en openbare ruimte is op het zuidelijke deel van Bedrijventerrein
Mijdrecht duidelijk minder dan op de overige/nieuwere gedeelten.
Met name de strook in de bocht van de Energieweg en enkele delen van de Handelsweg en
Nijverheidsweg zien er rommelig en verwaarloosd uit. Het beeld wordt bepaald door elementen
zoals verouderde panden/ gevels, open opslag op voorterreinen of op openbaar groenstroken
(illegaal), zwerfvuil in de bermen, stuk gereden bermen en parkeren op de weg / wildparkeren. Het
is duidelijk dat hier niet of nauwelijks sprake is van handhaving.
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Foto:makelaarsborden in de Nijverheidsweg (leegstand)

Het feit dat op het betreffende gedeelte van het terrein ook nogal wat panden (lang) leegstaan
(bijvoorbeeld Topdeq, Fibre P en een pand van Colombier), draagt ook bij aan de minder goede
uitstraling. Sommige delen van de Nijverheidsweg lijken wel gedomineerd te worden door
makelaarsborden met te huur en te koop. Overigens staan tussendoor ook panden met een zeer
representatieve uitstraling, zoals bouwbedrijf Veerhuis, Korver Metaal, Alrec, Breewel. Het feit dat
er eigenlijk drie Nijverheidswegen zijn op het terrein komt de overzichtelijkheid niet ten goede. Dit
is eenvoudig aan te passen via nieuwe benaming of (betere) bewegwijzering.
Conclusie: vooral de Energieweg en de Nijverheidsweg moeten worden opgewaardeerd tot
hoofdontsluitingswegen van het bedrijventerrein. Gezien de relatief veel leegstaande en
vaak grootschaligere panden/kavels moet ingezet worden op kleinschaligere verkaveling
(intensivering ruimtegebruik) en het realiseren van meer verbindingswegen. Segmentering
op basis van uitstraling zal de toekomstmogelijkheden van panden en straten verhogen.

4.2.6. Grondprijzen en uitbreidingsruimte
De regio Utrecht kent binnen Nederland gemiddeld de hoogste grondprijzen voor industriegrond.
Ook in Mijdrecht is de grondprijs bovengemiddeld. Of er sprake is van een knelpunt, is echter niet
duidelijk: sommige ondernemers geven aan dat andere factoren een belangrijkere rol spelen dan
de grondprijs, anderen geven aan dat het voor met name grotere bedrijven die willen uitbreiden,
wel een factor van betekenis is.
Het feit dat, met uitzondering van een deel van het voormalige MOB-complex en het Werkeiland,
het gehele bedrijventerrein is uitgegeven, maakt dat bedrijven die uit willen breiden automatisch
meerdere vestigingen hebben die verspreid over het terrein zijn gelegen. Dit wordt door alle
bedrijven als suboptimaal ervaren. Tot op heden geeft geen van de ondernemers aan dat dit een
reden zou zijn om het bedrijf in zijn geheel te verplaatsen. Dit heeft weer te maken met het feit dat
men zich dan buiten de gemeente en wellicht zelfs buiten de regio moet gaan vestigen. Het betreft
nadrukkelijk de meer grootschalige bedrijven.
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4.2.7. Samenwerking en beheer
Een groot deel van de bedrijven die gevestigd zijn op Bedrijventerrein Mijdrecht is aangesloten bij
de VIB. Het bestuur van deze vereniging voert zowel structureel als ad hoc overleg met het
bestuur van de gemeente De Ronde Venen.
In maart 2003 is door de VIB in samenwerking met gemeente, Kamer van Koophandel, politie en
brandweer het initiatief genomen tot de organisatie van een integrale en structurele beveiliging van
de bedrijventerreinen in de gemeente De Ronde Venen. Inmiddels is een projectgroep gevormd
om een aantal veiligheidsinitiatieven op te starten. De projectgroep heeft een enquête gehouden
onder de op het bedrijventerrein Mijdrecht gevestigde bedrijven om de (haalbaarheid van een)
collectieve aanpak van veiligheid te onderzoeken. Spoedig daarna is de Stichting Beveiliging
Bedrijventerreinen De Ronde Venen opgericht.
Ten tijde van de inventarisatie omtrent de collectieve beveiliging is tevens geïnventariseerd in
welke gezamenlijke activiteiten ondernemers mogelijk nog meer geïnteresseerd zouden zijn. Uit dit
onderzoek bleek een beperkte animo te bestaan voor gezamenlijke activiteiten anders dan
beveiliging.
De VIB is echter voornemens om op termijn – wanneer er een duidelijke visie voor het
Bedrijventerrein Mijdrecht ligt en er tevens een aantal belangrijke (infrastructurele) ingrepen is
gerealiseerd – met haar leden en de overige bedrijven op het terrein te gaan nadenken over een
passende vorm van gezamenlijk beheer van het bedrijventerrein.
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Plattegrond 4.1: Overzicht belangrijkste knelpunten
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5. Generieke oplossingen / ingrepen
Uit de voorgaande hoofdstukken komt duidelijk naar voren dat de (beoogde) doelgroepen van/voor
Bedrijventerrein Mijdrecht in grote mate dezelfde zijn en zullen blijven als welke nu reeds op het
terrein gevestigd zijn. Duidelijk is dat gezien de potentie het terrein met name aantrekkingskracht
zal blijven uitoefenen op bedrijven die voornamelijk lokaal en/of regionaal georiënteerd zijn. Alleen
een rigoureuze verbetering van de externe bereikbaarheid (lees de N201) zou het bedrijventerrein
in potentie voor bovenregionale en (inter)nationale bedrijven interessant kunnen maken. Hierbij
moet wel worden opgemerkt dat het aantal concurrerende terreinen aanzienlijk is. Tevens willen
we er op wijzen dat de invloed van de gemeente hierop beperkt is.
Een aantal ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan en in de toekomst
plaats zullen blijven vinden, vraagt echter nadrukkelijk de aandacht als het gaat over de toekomst
van het bedrijventerrein:
• Toename vraag consumentgerichte activiteiten: Allereerst heeft zich de afgelopen
jaren een vraag voorgedaan vanuit de PDV/GDV-achtige bedrijvigheid die ook
nadrukkelijk is geaccommodeerd op het terrein. Voorbeelden hiervan zijn niet alleen de
autodealers, maar ook de bouwmarkten, keuken- en meubelzaken en andere
consumentgerichte activiteiten. De verwachting is dat deze vraag in de toekomst duidelijk
verder toe zal nemen. Indien ook in de toekomst dergelijke activiteiten op Bedrijventerrein
Mijdrecht worden toegelaten is het aan te bevelen deze activiteiten zoveel mogelijk te
clusteren. Dit vanwege de in hoge mate overeenkomende eisen die deze bedrijven stellen
aan parkeervoorzieningen, bereikbaarheid (m.n. vindbaarheid) en algehele uitstraling.
• Toename omvang ‘bedrijventerreinvreemde activiteiten’: Een andere ontwikkeling is
dat bedrijventerreinvreemde activiteiten steeds vaker op bedrijventerreinen terechtkomen,
al dan niet gewenst en beoogd. In het verleden waren het hoofdzakelijk
(bedrijfs)woningen, nu zijn het (ook) steeds vaker activiteiten die onder de noemer ‘leisure’
worden geschaard. De meest duidelijke voorbeelden op Bedrijventerrein Mijdrecht zijn de
kartbaan, de dansschool en de fitnessruimte. De praktijk leert dat woningen bijna altijd
conflicteren met bedrijfsactiviteiten en in feite niet thuishoren op (gemengde)
bedrijventerreinen. Wij stellen dan ook voor om in het nieuwe bestemmingsplan
(bedrijfs)woningen niet meer toe te staan op Bedrijventerrein Mijdrecht. Ten aanzien van
leisure activiteiten geldt nagenoeg hetzelfde als ten aanzien van consumentgerichte
activiteiten: indien ze worden toegelaten op het bedrijventerrein dan bij voorkeur clusteren
op een duidelijk daarvoor bestemd en geschikt deel van het terrein.
• Clustering op basis van uitstraling: Daarnaast zien we dat er een duidelijk onderscheid
valt te maken tussen bedrijven die wel (in meer of mindere mate) belang hechten aan de
uitstraling van pand en kavel en bedrijven die hier niet of nauwelijks belang aan hechten.
Opvallend is dat dit weinig te maken heeft met de aard van de activiteiten, met de sector
waarin men actief is of met de omvang van het bedrijf in termen van aantal medewerkers.
Dit pleit er voor om te komen tot een segmentering op het bedrijventerrein op basis van
het belang dat wordt gehecht aan uitstraling van pand en kavel. Deze diversiteit aan
gewenste ruimtelijke kwaliteit kan via beeldkwaliteitsplannen worden geïmplementeerd.
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Schaalverkleining: Een andere ontwikkeling die zich in alle sectoren voordoet, is die van
schaalverkleining. Het gemiddeld aantal medewerkers per vestiging neemt af. Naar
verwachting zal deze trend zich verder voortzetten. Bij de herontwikkeling van delen van
het bedrijventerrein en van individuele panden moet hierop worden ingespeeld. Duidelijk is
dat hierdoor intensiever met de ruimte kan worden omgegaan. De kleinschaligere
bedrijven kennen immers een intensiever ruimtegebruik dat de grootschaligere bedrijven.
Deze ontwikkeling is reeds in gang gezet op het bedrijventerrein.
Toename verkeersbewegingen: Tot slot neemt het aantal verkeers- en
vervoersbewegingen toe. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het toenemende
gebruik van de auto door medewerkers van op het terrein gevestigde bedrijven, maar ook
door de aanwezigheid van de eerder genoemde consumentgerichte activiteiten. Deels kan
dit wellicht worden afgeremd door bijvoorbeeld de bereikbaarheid per openbaar vervoer te
verbeteren. Anderzijds is het noodzakelijk het bedrijventerrein in zijn totaliteit beter te
ontsluiten.

Voortbordurend op de in hoofdstuk 4 beschreven kwaliteit en potentie van Bedrijventerrein
Mijdrecht wordt hieronder een aantal generieke oplossingen / ingrepen beschreven die ons inziens
altijd van toepassing zijn, ongeacht de uiteindelijk gekozen ontwikkelingsrichting van de
verschillende deelgebieden van het bedrijventerrein. Nadrukkelijk moet hier gewezen worden op
het feit dat de revitalisering van een bedrijventerrein een langdurig proces is en vaak grote
financiële inspanningen vergt. Dit betekent dat de hieronder aangegeven ingrepen niet direct en
allemaal tegelijkertijd gerealiseerd zullen kunnen worden. Wel achten wij alle ingrepen
noodzakelijk. In hoofdstuk 7 van dit rapport wordt nader ingegaan op de prioritering en fasering
van de diverse ingrepen. Het moge duidelijk zijn dat er een nauwe relatie bestaat met de keuzes
die het College van B&W maakt betreffende de door ons gepresenteerde ontwikkelingsscenario’s
per onderscheiden deel van het bedrijventerrein.
Bereikbaarheid
Bedrijventerrein Mijdrecht wordt op dit moment alleen ontsloten via de Veenweg, de
Mijdrechtsedwarsweg en de Industrieweg. Gezien de huidige problemen betreffende de
Industrieweg en het beperkte aantal mogelijkheden om het terrein op en af te komen wordt
voorgesteld om de volgende extra ontsluitingen te realiseren:
• Aansluiting van de Energieweg op de Veenweg. Deze aansluiting is nu alleen nog maar
toegankelijk voor fietsers. Om sluipverkeer vanuit de aanliggende woonwijk en de kern
Wilnis tegen te gaan moet de constructie zodanig zijn dat (vracht)wagens alleen vanuit
noordelijke richting het terrein op kunnen en ook alleen in noordelijke richting van het
terrein af kunnen (naar de N201).
• Aansluiting van de Nijverheidsweg op de door te trekken Rondweg. Hierdoor wordt het
knelpunt Industrieweg – centrum ontlast. Ook deze aansluiting is nu alleen nog maar
toegankelijk voor fietsers.
Voor alle duidelijkheid: beide voorstellen zijn milieukundig niet getoetst. Vooral de gevolgen voor
de luchtkwaliteit en de geluidseffecten zullen nader onderzocht moeten worden. Ook ten aanzien
van de ruimtelijke inpassingsmogelijkheden en de technische uitvoerbaarheid is nader onderzoek
noodzakelijk. Speciale aandacht vergt het op een juiste wijze afwikkelen van de verschillende
verkeerssoorten.
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Om de doorstroming op de Industrieweg te bevorderen en tegelijkertijd de verkeersveiligheid te
bevorderen wordt voorgesteld om het vrijliggende fietspad langs de Industrieweg te laten
vervallen. Hierdoor kan het wegprofiel van de Industrieweg worden aangepast aan de eisen van
deze tijd en kunnen voorsorteerplaatsen worden gecreëerd.
Aan de fietsers moeten dan wel goede alternatieven worden geboden. Voorgesteld wordt om
langs de Constructieweg en de Energieweg (bij voorkeur vrijliggende) fietspaden aan te leggen.
Voornamelijk de schoolgaande jeugd die nu nog gebruik maakt van het fietspad langs de
Industrieweg wordt zo goede alternatieven geboden. Het woon-werkverkeer dat gebruik maakt van
het huidige fietspad langs de Industrieweg kan eveneens gebruik maken van beide alternatieven
en vervolgens via de noord-zuid verbindingen de bedrijven bereiken. De wegprofielen van beide
wegen dienen hiervoor te worden aangepast. Een punt van aandacht vormt de sociale veiligheid
van een deel van het fietspad langs de Constructieweg vanwege de ruimte-extensieve bebouwing
aldaar.
Wel moet hier gewezen worden op het feit dat de aanwezige groenstroken tevens dienst doen als
leidingstroken. Dit zou mogelijk tot problemen aangaande de haalbaarheid kunnen leiden, maar in
ieder geval aanzienlijk hogere kosten tot gevolg hebben. De nader uit te werken plannen
aangaande de bovengrondse infrastructuur zullen vergeleken moeten worden met de structuur
van de ondergrondse infrastructuur. Pas dan wordt duidelijk wat kan en wat niet kan en onder
welke condities en met welke financiële consequenties.
Het huidige wegprofiel van het deel van de Constructieweg dat van noord naar zuid loopt dient te
worden aangepast. Het betreft het verbreden van de weg, het opheffen van de bochten en het
aanbrengen van een duidelijk onderscheid tussen publieke en private ruimte.
De aanwezige doodlopende straten moeten worden doorgetrokken of afgesloten. Dit laatste kan in
het geval dat het slechts korte delen betreft, door het overdragen van het eigendom aan het
betreffende bedrijf en/of bedrijven.
Het waar mogelijk doortrekken van de doodlopende wegen heeft echter de voorkeur. Hierdoor
wordt allereerst de transparantheid, de overzichtelijkheid van het terrein bevorderd. Bovendien
kunnen met het realiseren van meerdere (verbindings)wegen mogelijkheden worden geboden
voor een kleinschaligere verkaveling waarmee goed kan worden ingespeeld op de verschuiving
van grootschalige naar meer kleinschalige bedrijvigheid en kan gekomen worden tot een
intensiever ruimtegebruik:
• Zo zal in ieder geval de huidige inrit/zijstraat langs de kringloopwinkel opgewaardeerd
moeten worden tot volwaardige verbindingsweg tussen de Constructieweg en de
Industrieweg. Dit biedt tevens de mogelijkheid om de Rendementsweg aan te sluiten op
deze nieuwe weg, waardoor de bereikbaarheid van de hier gevestigde bedrijven kan
worden verbeterd. Het grote probleem dat zich hierbij voordoet is het feit dat het hier
particulier terrein betreft. Alleen in nauw overleg met de betreffende particuliere partij is
realisatie mogelijk.
• Een andere ingreep betreft het ontsluiten, aansluiten van het nog te ontwikkelen deel van
het Werkeiland op het bestaande noordoostelijke deel van het bedrijventerrein. Het nu nog
doodlopende deel van de Communicatieweg dient te worden doorgetrokken en te worden
opgewaardeerd tot volwaardige ontsluitingsweg van dit nieuwe deel van het
bedrijventerrein. Het grootste probleem dat zich hierbij voordoet is de aanwezige WRKleiding.

37

ETIN Adviseurs

•

Bedrijventerrein Mijdrecht en / in de toekomst

Aangezien het gebied nog nadrukkelijk in ontwikkeling is zal zo spoedig mogelijk nader
onderzocht moeten worden welke infrastructurele mogelijkheden er zijn om een zo
optimaal mogelijke ontsluiting te realiseren.
Tevens dient het huidige pad dat loopt tussen de ene Nijverheidsweg en de andere
Nijverheidsweg, via de aldaar gevestigde bedrijfsverzamelgebouwen, opgewaardeerd te
worden tot een ‘echte’ zijstraat. Deze zijstraat is dan uitsluitend bedoeld voor de
afwikkeling van het verkeer van de in de bedrijfsverzamelgebouwen gevestigde bedrijven.
Dit heeft ook te maken met het feit dat een deel van deze zijstraat loopt over particulier
terrein. Van een volwaardige zijstraat is dan ook geen sprake.

Parkeren
Gezien de opzet van het terrein en van de kavels zou parkeren geen probleem moeten zijn. Alleen
in incidentele gevallen is er een tekort aan parkeerruimte op de eigen kavel. Hier zullen, in nauw
overleg met het betrokken bedrijf, voorzieningen getroffen moeten worden in de openbare ruimte
of op (delen van) vrijkomende kavels.
Het parkeren van vrachtwagens en trailers op de openbare weg is puur een kwestie van
‘burgerlijke ongehoorzaamheid’. Als er geen ruimte op de eigen kavel van het betreffende bedrijf
zou zijn is er altijd nog de openbare parkeerplaats aan de Productieweg. Wel is het zaak deze
parkeerplaats beter in te richten en een goed onderscheid aan te brengen tussen de doorgaande
weg en de parkeervoorzieningen. Tevens moeten voorzieningen worden getroffen om de
parkeerplaats beter te beveiligingen.
In onze optiek kan de huidige parkeeroverlast worden opgelost door het consequent handhaven
van de op het terrein geldende regels.
Groen
Gekozen is destijds voor een relatief laag kwaliteitsniveau van de groenvoorziening. In veruit de
meeste gevallen is alleen sprake van een grasstrook. In een paar straten zijn daarnaast ook hier
en daar bomen geplant. Tevens zijn met name langs de Veenweg en de Groot Mijdrechtstraat de
waterlopen op een dusdanige wijze ingepast dat de groenvoorziening een kwaliteitsimpuls heeft
gekregen.
Indien gestreefd wordt naar segmentering op basis van het belang dat wordt gehecht aan
uitstraling kan meer gevarieerd worden met het kwaliteitsniveau van het groen.
Het relatief lage kwaliteitsniveau behoeft op zich geen probleem te zijn. Van groot belang is
allereerst het goed onderhouden hiervan. Door veel ondernemers wordt hierover geklaagd.
Daarnaast moet ten alle tijde voorkomen worden dat delen van het openbaar groen worden
toegeëigend door particulieren. Dit kan zijn door het openbaar groen zelf in te richten, door
parkeren in de berm, etc. Uniformiteit wordt door alle ondernemers hoog gewaardeerd.
Wel is het zaak om elementen die in het groen worden geplaatst aan te passen. De schots en
scheef staande betonpalen detoneren duidelijk. Ook hier moet gestreefd worden naar uniformiteit
en naar alleen het daar plaatsen van dergelijke obstakels waar dat nodig is, met name de in- en
uitritten en bochten.
Uitstraling
Zoals bij alle bedrijventerreinen die niet in een keer zijn ontwikkeld, zien we ook op
Bedrijventerrein Mijdrecht een veel te grote diversiteit. De uitstraling van het terrein zal door meer
uniformering moeten worden bevorderd.
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De buitenste randen van het terrein, zowel langs de N201 als (een deel van) de Veenweg zijn het
visitekaartje van het terrein of zouden dat in ieder geval moeten zijn.
Samenwerking en beheer
Om te voorkomen dat een gerevitaliseerd bedrijventerrein in de toekomst weer (snel) in een
neerwaartse spiraal terecht komt, zijn inspanningen van gemeente en ondernemers nodig op het
gebied van ‘beheer’. De (ruimtelijke) kwaliteit van het terrein moet immers na afronding van de
revitalisering tenminste gehandhaafd blijven. Eerder werd reeds aangegeven dat Bedrijventerrein
Mijdrecht op dit moment nog geen vorm van gezamenlijk beheer kent en dat er, op collectieve
beveiliging na, nog geen gezamenlijke activiteiten worden gebezigd. Het is van groot belang dat
dit in de toekomst wel op enige wijze gestalte gaat krijgen.
De precieze vorm waarin het terreinbeheer wordt gegoten, moet nog onderzocht worden. Vragen
en overwegingen die hierbij een belangrijke rol spelen zijn:
• Wie zou(den) de aangewezen partij(en) zijn om het initiatief te nemen om te onderzoeken
of gekomen kan worden tot een passende vorm van beheer (gemeente, een private partij,
de ondernemersvereniging of een combinatie van deze partijen)? Gedacht zou kunnen
worden aan de gemeente omdat ze de openbare ruimte ‘inbrengt’, en omdat de markt
vaak pas reageert vanuit het adagium ‘eerst bewijzen dan geloven’ of vanwege het feit dat
de andere partijen ‘versnipperd’ zijn’.
• Reeds in een zo vroeg mogelijk stadium zou geïnventariseerd kunnen worden welke
producten en diensten bedrijven zouden kunnen ‘verleiden’ deel te nemen aan een
mogelijke vorm van terreinbeheer.
• Indien er voldoende animo bestaat bij de verschillende partijen zou stilgestaan kunnen
worden bij mogelijke organisatiemodellen en bij de financiële consequenties van de
verschillen organisatiemodellen.
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Plattegrond 5.1: Overzicht generieke oplossingen / ingrepen
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6. Ontwikkelingsscenario’s per onderscheiden deelgebied
Op basis van de informatie die is verzameld en geanalyseerd in de vorige hoofdstukken waarbij de
kwaliteit en de potentie van Bedrijventerrein Mijdrecht centraal stonden, worden door ons 8
deelgebieden onderscheiden op het bedrijventerrein:
1. De zone rondom de Industrieweg
2. De stationslocatie / zuidelijk deel dat tegen het centrum is aangelegen
3. Overig zuidelijk deel van het terrein
4. Het westelijk deel van het middengedeelte (Groot Mijdrechtstraat en Constructieweg)
5. Voormalig MOB-complex
6. Het oostelijk deel van het middengedeelte
7. Het terrein van S.C. Johnson
8. Het noordoostelijk deel van het terrein
Per onderscheiden deelgebied worden in dit hoofdstuk verschillende ontwikkelingsscenario’s
gepresenteerd. Deze scenario’s worden min of meer op zichzelf staand behandeld. Nadat het
College van B&W keuzes heeft gemaakt aangaande de ontwikkelingsscenario’s kan een
integratieslag gemaakt worden. Pas dan kan ingegaan worden op de gevolgen van bepaalde
keuzes op aanpalende delen van het terreinen en kan een relatie gelegd worden met de in
hoofdstuk 5 gepresenteerde generieke ingrepen.
Pas nadat duidelijkheid bestaat over de toekomstige ontwikkelingen kunnen de financiële
consequenties hiervan zo gedetailleerd mogelijk in kaart gebracht worden. Daarnaast zal
milieutechnisch onderzoek nodig zijn, zeker als het infrastructurele ingrepen betreft en ingrepen
die effecten zouden kunnen hebben op bijvoorbeeld de aangrenzende woningbouw. Voor alle
duidelijkheid: deze nadere uitwerking van de financiële consequenties van de te plegen ingrepen
en het milieutechnisch onderzoek maken geen onderdeel uit van dit onderzoek.
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Hieronder zullen per onderscheiden deelgebied verschillende ontwikkelingsscenario’s worden
gepresenteerd. Deze ontwikkelingsscenario’s zijn in een workshop met gemeente,
(georganiseerd) bedrijfsleven, Kamer van Koophandel en provincie besproken. Per deelgebied
worden de uitkomsten van deze workshop weergegeven. De uiteindelijke keuzes van de
ontwikkelingsscenario’s zullen door het College van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente De Ronde Venen moeten worden gemaakt.
Van de voorkeurscenario’s wordt, voor zover mogelijk, een indicatie van de kosten gegeven. In
eerdere onderzoeken die we hebben uitgevoerd is door ons een kengetal berekend dat betrekking
heeft op een aantal te nemen herstructureringsmaatregelen. Dit kengetal vormt ook in dit
onderzoek het uitgangspunt voor het indicatief aangeven van de kosten. In onderstaand kader
staat aangegeven welke aspecten wel en welke niet in dit kengetal zijn opgenomen. Nadrukkelijk
moet hier worden opgemerkt dat dit kengetal is bedoeld voor het aangeven van de mogelijke
kosten betreffende hele bedrijventerreinen of grote delen daarvan en dus niet aangaande meer
incidentele ingrepen in zones van beperkte omvang. Bij het bepalen van het kengetal is uitgegaan
van de bruto oppervlakte van een (deel van een) bedrijventerrein en de meest gangbare brutonetto verhouding van 1,25.

Kostenkengetal herstructureringsmaatregelen:

300.000,- per hectare.

Inclusief de volgende herstructureringsmaatregelen:
het vervangen van de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur;
een sterke verbetering van de kwaliteit van het openbaar groen;
een intensivering van de verlichting;
de aanleg van extra parkeergelegenheid;
de aanleg van gedeeltelijk nieuwe infrastructuur om de verkeersveiligheid en de interne
ontsluiting op het terrein te verbeteren (verbreden wegen, nieuw wegprofiel, nieuwe
doorsteek weg).
Exclusief de volgende bijzondere maatregelen:
bodemsanering;
verwerving, sanering en herontwikkeling van locaties;
het verbeteren van de externe ontsluiting van het terrein;
bijzondere infrastructurele werken als bruggen, tunnels, stoplichten, rotondes, damwanden en
schoeiingen.

1) De zone rondom de Industrieweg
Duidelijk is dat de Industrieweg aangeduid kan/moet worden als bottleneck. Het huidige wegprofiel
is niet toereikend om het steeds verder toenemende aantal verkeers- en vervoersbewegingen te
kunnen verwerken. Het wegprofiel voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd, het vrijliggende
fietspad leidt tot verkeersonveilige situaties en tot het nodige oponthoud bij het oprijden van de
Industrieweg en het inrijden van de zijwegen. Ook het niet aanwezig zijn van voorsorteervakken
en opstelplaatsen is hier debet aan.
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Daarnaast valt een verschuiving van de aan deze weg gevestigde bedrijven/activiteiten te zien in
de richting van voornamelijk consumentgerichte en kantoorachtige activiteiten. Om zo optimaal
mogelijk in te spelen op de toenemende vraag naar ruimte door consumentgerichte activiteiten is
door ons het volgende scenario voorgesteld:
In de zone langs de Industrieweg moet worden gestreefd naar een bedrijfsmatige invulling door
consumentgerichte bedrijvigheid met showroomfunctie, waarbij het pand vanwege de na te
streven uitstraling duidelijk kan worden aangemerkt als zijnde het visitekaartje van het bedrijf.
Deze hoogwaardige uitstraling zal in een beeldkwaliteitsplan moeten worden vastgelegd.
Voor het realiseren van dit scenario is het noodzakelijk dat het wegprofiel wordt aangepast. Zo
moet ons inziens het vrijliggende fietspad komen te vervallen en moeten voorsorteervakken
/opstelplaatsen gerealiseerd worden om een goede en veilige verkeerscirculatie te kunnen
realiseren. De nu aanwezige bedrijventerreinvreemde bebouwing zal moeten wijken, deze horen
niet thuis op een bedrijventerrein. Gedacht moet worden aan de aanwezige woningbouw, leisure
activiteiten (kartbaan, dansschool), watertoren, brandweerkazerne, etc. Op dit moment is
onduidelijk of dit wel mogelijk is met betrekking tot de aanwezige monumenten.
De deelnemers aan de workshop ondersteunen het voorgestelde ontwikkelingsscenario en de
daarvoor benodigde ingrepen. Wel worden vraagtekens geplaatst bij het aantal vierkante meters:
Zal de vraag vanuit de consumentgerichte activiteiten wel voldoende zijn om de gehele
Industrieweg te ‘vullen’? Voorgesteld wordt om de bestemming te verruimen en ook
kantoorachtige bedrijvigheid toe te laten. Met name de uitstraling van de panden en kavels moet
bepalend zijn.
Duidelijk is wel dat het realiseren van dit scenario niet van de een op de andere dag mogelijk is.
Een actieve opstelling van de gemeente (bijvoorbeeld onteigenen/aankopen panden) zal de
ontwikkeling versnellen.
Ten aanzien van de kosten kan van het voorgestelde scenario geen indicatie worden gegeven op
basis van het eerder gepresenteerde kengetal aangezien het een ingreep betreft die als specifiek
moet worden aangemerkt (omvang deelgebied te beperkt).

2) De stationslocatie / tegen centrum aangelegen zuidwestelijk deel
Voor dit deelterrein zijn drie scenario’s gepresenteerd. Het onderscheid is ingegeven door de
toekomstige ontwikkeling van de Industrieweg:
Scenario 1: Industrieweg wordt in zijn totaliteit bestemd voor consumentgerichte en
kantoorachtige activiteiten. Gevolg van dit scenario is dat andere bestemmingen zullen moeten
wijken. Hierbij moet gedacht worden aan typen bedrijvigheid die niet vallen onder de aanduiding
consumentgericht en/of kantoorachtig, zoals bijvoorbeeld industrieel of logistiek, maar ook aan
zogenoemde bedrijventerreinvreemde activiteiten zoals woningen, watertoren, monument en
boerderij, brandweerkazerne, etc.
Het resterende deel van dit deel van het terrein kan bestemd worden voor:
• Kleinschalige gemengde bedrijvigheid en/of
• Kleinschalige leisure functies
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Scenario 2: Industrieweg wordt NIET in zijn totaliteit bestemd voor consumentgerichte en
kantoorachtige activiteiten. In dit scenario zouden de aan de zuidzijde van de Industrieweg
gelegen bedrijventerreinvreemde activiteiten kunnen worden behouden en zou het resterende deel
van het terrein bestemd kunnen worden voor:
• Kleinschalige gemengde bedrijvigheid en/of
• Kleinschalige leisure functies
De te behouden bedrijventerreinvreemde activiteiten zouden opgenomen moeten worden in een te
ontwikkelen ‘groene long’ op het bedrijventerrein. Het gaat dan ook om een opwaardering van de
entree van het bedrijventerrein vanuit de kern Mijdrecht. Een dergelijke invulling sluit goed aan op
het creëren van een geleidelijke overgang van centrum naar bedrijventerrein.
Scenario 3: Een andere variant van dit scenario betreft het volledig transformeren van het gebied
ten zuiden van de Industrieweg naar woningbouw. Hierbij wordt er overigens van uit gegaan dat
de Industrieweg NIET in zijn totaliteit wordt bestemd voor consumentgerichte en kantoorachtige
activiteiten.
Indien hiervoor wordt gekozen is het ons inziens van groot belang dat er een duidelijke fysieke
scheiding wordt aangebracht tussen de woonfunctie en het bedrijventerrein. Dit om overlast te
voorkomen, maar ook om bij de bedrijven het gevoel weg te nemen van oprukkende woningbouw.
Door de gemeentelijke ambtenaren is aangegeven dat dit scenario vanuit milieuoogpunt niet
wenselijk is. Dit omdat de verdiepte ligging van het bedrijventerrein ten opzichte van de bebouwing
van Mijdrecht juist fungeert als buffer.
Opgemerkt moet worden dat indien op dit deel van het bedrijventerrein woningbouw gerealiseerd
wordt het een vrij geïsoleerd liggende locatie betreft. De Rondweg vormt immers een duidelijke
barrière tussen de bestaande bebouwing en deze nieuwe woonbebouwing.
Mede gezien de gemaakte opmerkingen aangaande de herontwikkeling van de Industrieweg zijn
de deelnemers aan de workshop voorstander van het ontwikkelen van een zogenoemde groene
long aan het zuidelijke deel van de Industrieweg. De daar reeds aanwezige bebouwing zou een
extra bijdrage kunnen leveren aan een dergelijke ontwikkeling. Hierbij wordt vooral gedacht aan
het integreren van de watertoren, de boerderij en het monument.
De huidige bedrijfsmatige bebouwing aan de Nijverheidsweg moet worden behouden. Het
resterende, braakliggende deel van dit deelgebied zou volgens de deelnemers bij voorkeur
ontwikkeld moeten worden voor kleinschalige leisure functies. Dit vanwege de nu reeds
aanwezige vraag vanuit deze functie en vanwege de ligging dichtbij de kern Mijdrecht. Wel vragen
de deelnemers zich af of er voldoende vraag vanuit leisure is om het gehele deel mee in te vullen.
Indien dit niet mogelijk blijkt zouden hier ook andere, met name kleinschalige, typen bedrijvigheid
toegestaan moeten worden: gemengd karakter.
Ten aanzien van de kosten moet worden opgemerkt dat de ingrepen die nodig zijn, met name
betrekking hebben op het ontwikkelen en bereikbaar maken van het braakliggende gebied rondom
het oude stationsgebouw dat nog uitgegeven kan worden. Uiteraard zal het creëren van de groene
long ook diverse specifieke ingrepen vereisen.
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3) Overig Zuidelijk deel
Kijkend naar de potentie van dit deelgebied van het bedrijventerrein en de huidige kwaliteit is ons
inziens maar 1 scenario mogelijk: ingezet moet worden op het handhaven van de op dit deel van
het terrein gevestigde bedrijven. Dit betekent dat dit deelgebied duidelijk een gemengd karakter
heeft en zal blijven houden. Wel wordt voorgesteld om consumentgerichte activiteiten hier in de
toekomst niet toe te staan. Deze activiteiten dienen immers geconcentreerd te worden op andere
delen van het terrein. Dit vooral om tegemoet te kunnen komen aan hun vestigingswensen, maar
ook om mogelijke overlast ten opzichte van andere bedrijven en versnippering te voorkomen.
Hetzelfde geldt ten aanzien van bedrijventerreinvreemde activiteiten, zoals (bedrijfs)woningen.
De ontwikkeling die op delen van dit deelgebied van het bedrijventerrein reeds gaande is, namelijk
van grootschalige bedrijvigheid naar kleinschaligere bedrijvigheid, moet worden gestimuleerd. Dit
kan via het herontwikkelen van bestaande panden naar bedrijfsverzamelgebouwen, maar tevens
moet gedacht worden aan het saneren van leegstaande of leegkomende grootschalige panden.
In het laatste geval kunnen tevens extra doorgangen gerealiseerd worden. De gemeente zal hier
een stimulerende rol moeten vervullen om deze ontwikkeling in gang te zetten en/of te versnellen
(intensief ruimtegebruik). Delen van kavels kunnen worden aangekocht door de gemeente om
nieuwe infrastructuur aan te leggen. Concreet bieden hiervoor op dit moment de panden/kavels
van Bayer en Roche mogelijkheden. Voor alle duidelijkheid, het betreft hier particulier terrein. De
gemeente zal dan ook in overleg moeten treden met de betrokken bedrijven om de mogelijkheden
te bespreken.
Ingezet moet worden op een functionele uitstraling van de bedrijfspanden, de kavels en de
publieke ruimte. Er moet worden gestreefd naar meer uniformiteit in de uitstraling van de publieke
en de private ruimte. Het plegen van onderhoud en handhaving zijn in dit deel van het
bedrijventerrein essentieel om een kwaliteitsslag te maken die voor langere termijn kan worden
behouden.
De deelnemers aan de workshop ondersteunen het gepresenteerde scenario. Wel wordt gewezen
op de financiële consequenties van een aantal voorgestelde ingrepen en de tijdspanne die hier
waarschijnlijk mee gemoeid zal zijn. In de tussentijd zullen er wel (andere) ingrepen gepleegd
moeten worden om ook dit deel van het bedrijventerrein aantrekkelijk te houden voor bedrijven.
Wat de kosten betreft kan uitgegaan worden van een bedrag dat ligt tussen de 100.000,- en
150.000,- per hectare. Hierbij is uiteraard geen rekening gehouden met het aankopen van delen
van kavels voor het realiseren van nieuwe infrastructuur en/of het aankopen en saneren van
panden, etc.

4) Westelijk deel middengedeelte (Groot Mijdrechtstraat en Constructieweg)
Gezien de potentie van dit deelgebied van het bedrijventerrein, de gevestigde bedrijvigheid en de
kwaliteit, stellen we hier 1 scenario voor. Dit deel van het terrein heeft een duidelijk gemengd
karakter en wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan typen bedrijvigheid en een grote
verscheidenheid wat de omvang van de panden/kavels betreft.
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Voorgesteld wordt om dit gemengde karakter te behouden. Wel wordt voorgesteld om ook hier in
de toekomst geen consumentgerichte activiteiten toe te staan. Zoals gezegd dienen deze
activiteiten geconcentreerd te worden, dit vooral om tegemoet te kunnen komen aan hun
vestigingswensen, om mogelijke overlast ten opzichte van andere bedrijven te voorkomen en om
versnippering tegen te gaan.
De kleinschalige bedrijvigheid die nu voornamelijk geconcentreerd is ten westen van de
Constructieweg heeft een negatieve invloed op de potentie van dit deel van Bedrijventerrein
Mijdrecht. Naar onze menig zouden de hier gevestigde bedrijven beter inpasbaar zijn op het
zuidelijk deel van het bedrijventerrein. De kavels die vrijkomen door verplaatsingen van de
kleinschalige bedrijven zouden moeten worden aangewend voor het accommoderen van
middelgrote en grote bedrijven. Dit sluit goed aan op de aard en omvang van de overige bedrijven
die hier gevestigd zijn en komt de ruimtelijke kwaliteit ten goede. Voorwaarde is dat de
Constructieweg wordt aangepast: de weg moet worden ‘recht getrokken’, er moet een duidelijk
onderscheid tussen de publieke en de private ruimte worden aangebracht en het wegprofiel moet
worden aangepast.
Gezien de typen bedrijvigheid die hier zijn gevestigd en die er zich ons inziens zouden willen
vestigen moet ingezet worden op een functionele uitstraling van panden/kavels en openbare
ruimte. Uniformiteit in uitstraling versterkt de uitstraling van dit totale deelgebied. Zoals reeds
eerder aangegeven zijn het plegen van onderhoud en handhaving essentieel voor het behouden
van de ruimtelijke kwaliteit die kan worden gerealiseerd na de revitaliseringsingrepen. De potentie
van de aanwezige waterlopen langs de Groot Mijdrechtstraat moet beter worden benut. Dit moet
de na te streven uitstraling van dit deel van het terrein extra cachet geven. Indien de waterlopen
verbreed worden en beter worden onderhouden kunnen ze bovendien een positieve bijdrage
leveren aan de problematiek van de wateroverlast.
Een vraagstuk apart vormt de (potentiële) zichtlocatie vanaf de Rondweg. De Rondweg is hoger
gelegen dan dit deelgebied van het bedrijventerrein. Dit maakt dat van een zichtlocatie alleen
sprake kan zijn indien hier panden van meerdere lagen gerealiseerd zouden worden die
bovendien met hun voorzijde naar de Rondweg zijn gelegen. Infrastructureel is dit moeilijk
inpasbaar. Bovendien zijn voornamelijk kantoorachtige bedrijven geïnteresseerd in het realiseren
van een pand met meerdere bouwlagen en met een representatieve, hoogwaardige uitstraling. De
vraag van dit type bedrijvigheid is beperkt en indien aanwezig met name gericht op kleinschalige
panden, waardoor een dergelijke ontwikkeling ons inziens niet haalbaar moet worden geacht.
Voorgesteld wordt dan ook om tussen de Rondweg en het bedrijventerrein een groenvoorziening
te realiseren die blijvend groen van karakter is waardoor de achterzijden van de bedrijfspanden
gecamoufleerd worden.
Het gepresenteerde scenario wordt ondersteund door de deelnemers van de workshop. Wel wordt
aangegeven dat een goede aansluiting gerealiseerd moet worden met de na te streven uitstraling
van de panden en kavels langs de Industrieweg.
De kosten die gemoeid zijn met het realiseren van het voorgestelde scenario en bijbehorende
ingrepen worden door ons geraamd tussen de 200.000,- en 300.000,- per hectare. De kosten
die gemoeid zouden kunnen zijn met het verplaatsen van bedrijven zijn hierin niet inbegrepen.

47

ETIN Adviseurs

Bedrijventerrein Mijdrecht en / in de toekomst

Binnen het gemeentebestuur leven ideeën om de zone tussen de aan te passen Constructieweg
en de Rondweg te bestemmen voor leisure activiteiten en/of consumentengerichte activiteiten.
Deze ideeën zijn niet besproken in de workshop. Wij zijn van mening dat deze zone niet bestemd
zou moeten worden voor consumentgerichte activiteiten, omdat dit de haalbaarheid van het
toekomstscenario aangaande de Industrieweg negatief zal beïnvloeden en omdat dit zal leiden tot
versnippering van deze activiteiten over het bedrijventerrein, terwijl juist gestreefd zou moeten
worden naar meer clustering. Dit streven naar clustering heeft alles te maken met de wensen van
deze bedrijven aangaande hun bereikbaarheid en parkeervoorzieningen en de overlast die dit
veelal heeft ten opzichte van andere bedrijven. Hetzelfde kan gesteld worden betreffende leisure
activiteiten. Deze activiteiten leiden tot andere verkeersstromen op andere tijdstippen. Bedrijven in
de omgeving achten dit vaak niet wenselijk omdat juist als deze bedrijven gesloten zijn, mensen
naar dit deel van het bedrijventerrein ‘getrokken’ worden.

5) Voormalig MOB-complex
Uitgaande van de potentie van het bedrijventerrein en met name van dit deelgebied van het terrein
en de huidige en te verwachten vraag wordt het MOB complex in twee delen opgesplitst:
1) Ten aanzien van het noordelijke deel van het complex, dat momenteel in gebruik is door de
firma Van Schie, wordt voorgesteld aan te sluiten op de ontwikkeling die wordt voorgestaan voor
het aangrenzende westelijke deelgebied. Dit houdt in dat ingezet zou moeten worden op een
gemengd karakter van de bedrijven, die qua omvang kunnen worden aangeduid als zijnde
middelgroot of groot. Om eerder aangegeven redenen wordt voorgesteld om ook hier geen
consumentgerichte activiteiten toe te staan.
Gezien de typen bedrijvigheid die zich hier in de toekomst zouden kunnen vestigen moet ingezet
worden op een functionele uitstraling van panden/kavels en openbare ruimte. Uniformiteit in
ruimtelijke kwaliteit versterkt de uitstraling van dit deel van het bedrijventerrein. Zoals reeds eerder
aangegeven zijn het plegen van onderhoud en handhaving essentieel voor het behouden van de
kwaliteit.
2) Het zuidelijk deel van het voormalige MOB-complex is eigendom van de firma Midreth en wordt
door haar uitgegeven. Als reeds aangegeven maakt de strook gelegen aan de Industrieweg deel
uit van deelgebied 1, waar wordt uitgegaan van consumentgerichte en kantoorachtige activiteiten.
Ten aanzien van het resterende deel van het terrein wordt voorgesteld aan te sluiten bij de
ontwikkeling zoals we die voorstaan aangaande het oostelijk deel van het middengedeelte (zie
deelgebied 6).
De deelnemers van de workshop ondersteunen de gemaakte tweedeling van het voormalige
MOB-complex. Tevens kunnen ze zich goed vinden in de gekozen scenario’s. Met name de
aansluiting qua bestemming van het noordelijk deel bij het westelijk gelegen deelgebied en
anderzijds de aansluiting van het zuidelijk deel bij zowel de ontwikkeling langs de Industrieweg als
bij de ontwikkeling van het oostelijk gelegen deelgebied spreekt de deelnemers aan.
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Met het realiseren van de voorgestelde scenario’s zijn voor de gemeente vooralsnog geen kosten
gemoeid. Het noordelijk deel van het MOB-complex is immers volledig uitgegeven en het zuidelijk
deel wordt momenteel uitgegeven door een particuliere partij. De kosten voor bijvoorbeeld de
infrastructuur komen dan ook voor hun rekening.

6) Het oostelijk deel van het middengedeelte
Uitgaande van de huidige kwaliteit van dit deelgebied en de potentie ervan stellen we twee
ontwikkelingsscenario’s voor. Hierbij is nadrukkelijk rekening gehouden met de relatief recente
datum van veel van de op dit deel van het terrein gevestigde bedrijven die ons inziens goed
aansluiten op de potentie van dit deelgebied.
Scenario 1: In dit scenario wordt uitgegaan van het handhaven van de huidige typen
bedrijvigheid. Dit houdt in dat sprake is van een gemengd deelgebied, zowel qua typen
bedrijvigheid als qua omvang en uitstraling. Ook consumentgerichte activiteiten zijn hier gevestigd
en worden in dit scenario ook in de toekomt hier toegestaan.
Het merendeel van de langs de Rendementsweg gevestigde bedrijven zijn van relatief recente
datum wat duidelijk blijkt uit de aandacht die geschonken wordt aan de uitstraling van het pand en
vaak ook van de kavel. Deze uitstraling wijkt af van die van de panden en kavels van de bedrijven
die er reeds langer gevestigd zijn.
Wat de uitstraling van de panden en de publieke ruimte betreft moet gestreefd worden naar meer
uniformiteit. Nu is het meer een ontwikkeling van ieder voor zichzelf. Hoewel dit op een aantal
plekken juist leidt tot een meer hoogwaardige uitstraling, verstoort het wel het totale beeld van het
gehele deelgebied.
Speciale aandacht vraagt de strook tussen de Rendementsweg en het voormalige MOB-complex.
Uitgaande van de potentie van dit deel wordt voorgesteld om deze kavels te betrekken bij de
ontwikkeling zoals die wordt voorgesteld ten aanzien van die van de Rendementsweg. De
ontwikkeling zoals die hier nu gaande is heeft niet alleen een negatief effect op de aangrenzende
panden en kavels maar op het gehele bedrijventerrein. Recente herontwikkelingen op dit deel van
het terrein (terrein van Homan) onderschrijven de aangegeven potentie.
Scenario 2: Ook in het tweede scenario wordt ingezet op het handhaven van de huidige typen
bedrijvigheid. Echter hier wordt wel gestreefd naar meer uniformiteit qua uitstraling van panden en
kavels. Dit houdt in dat die activiteiten niet meer worden toegestaan die hiervan afwijken. Hierbij
moet gedacht worden aan consumentgerichte en logistieke activiteiten en activiteiten die gepaard
gaan met aanzienlijke open opslag. Dit geldt eveneens ten aanzien van panden die niet stroken
met de na te streven meer hoogwaardige uitstraling.
Zeker in dit scenario vraagt de strook tussen de Rendementsweg en het voormalige MOB-complex
speciale aandacht. De potentie van dit deelgebied wordt alleen dan optimaal benut indien deze
kavels bij de ontwikkeling van de Rendementsweg en van het zuidelijk deel van het MOB-complex
worden betrokken. De huidige invulling detoneert en ondergraaft de voorgestelde ontwikkeling.
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Om de strook tussen de Rendementsweg en het voormalige MOB-complex te kunnen ontwikkelen
conform de hierboven beschreven scenario’s is het essentieel dat een noord-zuid verbinding wordt
gerealiseerd om de nu nog zeer langgerekte kavels te kunnen ontsluiten. Daarnaast wordt
voorgesteld om een ontsluiting te realiseren tussen deze nieuwe verbinding en de
Rendementsweg. Hierdoor wordt bovendien tegemoet gekomen aan de wensen van de aan de
Rendementsweg gelegen bedrijven ten aanzien van hun nu eenzijdige ontsluiting. In onze ogen
zou de meeste optimale situatie zijn als ook een aansluiting wordt gerealiseerd tussen deze
nieuwe noord-zuid verbinding en de infrastructuur die wordt/is aangelegd op het zuidelijk deel van
het MOB-complex.
De deelnemers aan de workshop zijn duidelijk voorstander van het eerste scenario. Dit scenario
sluit naar hun mening het beste aan bij het gemengde karakter van zowel het gehele
bedrijventerrein als van dit deelgebied. De deelnemers zijn unaniem ten aanzien van de noodzaak
van de voorgestelde ingrepen betreffende het gedeelte tussen het voormalige MOB-complex en
de Rendementsweg.
De kosten die gemoeid zijn met het realiseren van scenario 1 zijn beperkt en zullen waarschijnlijk
liggen onder een bedrag van 50.000,- per hectare. Echter de kosten die gepaard gaan met het
herontwikkelen van de kavels tussen de Rendementsweg en het voormalige MOB-complex en het
realiseren van nieuwe infrastructuur zullen aanzienlijk zijn. De ingrepen hebben immers betrekking
op particulieren gronden.

7) Het terrein van S.C. Johnson
Gezien het directe en indirecte belang van de firma S.C. Johnson voor de werkgelegenheid van de
gemeente De Ronde Venen en de omliggende regio wordt voorgesteld maximaal in te zetten op
het behoud van dit bedrijf. Mocht, om wat voor reden dan ook, S.C. Johnson vertrekken en de
kavel voor heruitgifte in aanmerking komen dan wordt ten aanzien van de bestemming van dit
deelgebied voorgesteld om uit te gaan van een diverse doelgroep met een grootschalig karakter.
Hierbij moet vooral gedacht worden aan industriële bedrijven, logistieke bedrijven en groothandel.
De zone langs de N201 zou ontwikkeld kunnen worden conform de ontwikkeling die gerealiseerd
is en voorgesteld wordt op het aangrenzend noordoostelijk gelegen deelgebied. De potentie van
deze zone langs de N201 hangt natuurlijk direct samen met een mogelijk van de huidige situatie
afwijkend tracé van deze provinciale weg.
De deelnemers aan de workshop ondersteunen van harte de voorgestelde insteek. Uitgegaan
moet worden van het optimaal faciliteren van S.C. Johnson op Bedrijventerrein Mijdrecht.

8) Het noordoostelijk deel van het terrein
Dit deelgebied bestaat eigenlijk uit twee delen, namelijk het recentelijk ontwikkelde deel rondom
de Communicatieweg en het grotendeels nog braakliggende deel genaamd Werkeiland. Voor de
door ons voorgestelde scenario’s maakt dit eigenlijk niet veel uit.
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In beide scenario’s wordt er immers vanuit gegaan dat de ontwikkeling op het deel rondom de
Communicatieweg wordt ‘gekopieerd’ naar het nog te ontwikkelen deel.
Scenario 1: In het eerste scenario wordt ingezet op het handhaven van de huidige situatie en het
kopiëren daarvan naar het nog grotendeels te ontwikkelen Werkeiland. Van belang daarbij is dat
de zichtlocaties langs de N201 van beide delen optimaal op elkaar worden aangesloten en worden
‘gevuld’ met showroomachtige bedrijven en/of panden met een kantoorachtige uitstraling.
De uitstraling van de reeds op dit deelgebied gevestigde bedrijven kan als zijnde representatief en
deels hoogwaardig worden aangemerkt. Wel is sprake van een grote mate van diversiteit, zowel
aangaande economische activiteiten, als wat de omvang van de panden betreft, maar ook wat het
gebruik van de kavels aangaat (onder andere open opslag).
Scenario 2: Ook het tweede scenario gaat in eerste instantie uit van het handhaven van de
huidige situatie en het kopiëren daarvan naar het nog verder te ontwikkelen Werkeiland. Het
verschil met het eerste scenario zit hem in het streven naar een meer hoogwaardige uitstraling.
In dit scenario is het zo optimaal mogelijk aansluiten van de zichtlocaties langs de N201 dan ook
van groter belang dan in het eerste scenario. Ingezet wordt immers op een hoogwaardigere
uitstraling van het gehele deelgebied. De aanwezige waterloop moet worden gebruikt om de na te
streven uitstraling extra te ondersteunen. Tevens is dat een positieve ontwikkeling is in het kader
van de problematiek van de waterberging/-overlast.
Binnen dit beeld passen echter niet die bedrijven die veel buitenopslag hebben welke vanaf de
weg is te zien. Deze bedrijven kunnen beter worden ingepast in het zuidelijk deelgebied of het
westelijk deel van het middengedeelte.
Voor het realiseren van beide scenario’s is een aantal zogenoemde generieke maatregelen
noodzakelijk. Allereerst moeten beide delen infrastructureel goed op elkaar worden aangesloten.
Dit zal de uniformiteit en ruimtelijke kwaliteit van het gehele deelgebied bevorderen. Bovendien
komt dit de interne bereikbaarheid ten goede. Voorgesteld wordt om het nu nog doodlopende deel
van de Communicatieweg hiervoor in te zetten. Met het doortrekken van dit deel van de weg
worden twee vliegen in een klap geslagen: het nog te ontwikkelen Werkeiland wordt via meerdere
wegen ontsloten en de negatieve ontwikkelingen die nu waar te nemen zijn langs/op dit
doodlopende deel van de weg worden doorbroken.
Om te kunnen komen tot een uniforme ontwikkeling van dit deelgebied zullen de
bedrijventerreinvreemde objecten bij voorkeur bestemmingsplantechnisch moeten worden
uitgesloten. Gedacht moet worden aan de aanwezige (bedrijfs)woningen en de
rioolwaterzuivering.
De deelnemers aan de workshop zijn voorstander van het eerste scenario. Aangegeven wordt dat
open opslag bij voorkeur achter het pand plaats zou moeten vinden. Door het aanbrengen van
camouflerende maatregelen kan open opslag op andere delen van de kavel ook prima worden
ingepast. Het is en blijft immers een bedrijventerrein.
Ook de voorgestelde generieke maatregelen worden ondersteund. Het verplaatsen van de
rioolwaterzuivering wordt echter afgedaan als niet haalbaar en realistisch. Bovendien worden
momenteel juist forse investeringen gepleegd en wordt gewerkt aan het landschappelijk inpassen
van de rioolwaterzuivering. De meeste deelnemers zien dit object dan ook niet als storend.
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De kosten die gemoeid zijn met het realiseren van scenario 1 zijn beperkt en zullen waarschijnlijk
liggen onder een bedrag van 50.000,- per hectare. Wel het infrastructureel met elkaar verbinden
van beide delen van het deelgebied zal kosten met zich meebrengen. Onduidelijk is welke omvang
het betreft daar een deel hiervan gerealiseerd moet worden op particulier terrein. Hetzelfde geldt
voor de investeringen betreffende de waterloop langs de N201.
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7. Uitvoeringsplan
Naast een aantal generieke oplossingen / ingrepen zijn per onderscheiden deelgebied van
Bedrijventerrein Mijdrecht door ons een aantal toekomstige ontwikkelingsscenario’s opgesteld.
Zowel de generieke ingrepen als de ontwikkelingsscenario’s zijn vervolgens besproken in een
workshop met vertegenwoordigers van de gemeente, het (georganiseerde) bedrijfsleven, de
provincie en de Kamer van Koophandel. De uitkomsten hiervan zijn in hoofdstuk 6 beschreven.
Vervolgens was het aan het College van B& W van de gemeente De Ronde Venen om keuzes te
maken. In dit hoofdstuk worden allereerst de gemaakte keuzes aangegeven. Vervolgens wordt per
onderscheiden deelgebied aangegeven welke ingrepen noodzakelijk zijn om te komen tot
realisatie van het door het College van B&W gekozen scenario. Deze ingrepen zijn in een aantal
zogenoemde vlekkenkaarten gevisualiseerd. Tevens worden de deelgebieden hierin duidelijk
afgebakend.
Tenslotte wordt in de laatste paragraaf een voorzet gegeven voor een prioritering en fasering van
de verschillende ingrepen, met andere woorden waar en waarmee kan het beste worden
begonnen.
De door het college gemaakte keuzes ten aanzien van scenario’s en bijbehorende ingrepen zijn
met diverse op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers besproken tijdens een schouw van
het terrein en een workshop. De resultaten hiervan zijn in de tekst verwerkt.

7.1 Besluitvorming voorgestelde generieke maatregelen
Ingegaan wordt op de zogenoemde generieke oplossingen / ingrepen . In de volgende paragraaf
wordt ingegaan op het gekozen ontwikkelingsscenario per onderscheiden deelgebied.
Bereikbaarheid:
• Besloten is om de voorgestelde aansluiting van de Energieweg op de Veenweg in de
zuidoosthoek van het bedrijventerrein niet te realiseren. Dit omdat berekeningen die in het
kader van het beleidsplan verkeer en vervoer zijn uitgevoerd laten zien dat een dergelijke
ontsluiting zou leiden tot ongewenst verkeer elders in Mijdrecht of Wilnis. Bovendien heeft
deze ingreep een negatief effect op de aangrenzende woonwijk qua luchtkwaliteit,
geluidsoverlast en veiligheid.
•

De voorgestelde aansluiting van de Rondweg op de Nijverheidsweg in het zuidwestelijk
deel van het bedrijventerrein is positief beoordeeld. Deze keuze sluit aan op de
berekeningen met het verkeersmodel en het gemeentelijke beleidsplan verkeer en
vervoer. De Industrieweg zal hierdoor worden ontlast.
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•

Aanpassen wegprofiel Industrieweg: besloten is om het wegprofiel van de Industrieweg
aan te passen met behoud van het vrijliggende fietspad en indien mogelijk de aanwezige
groenstroken. Aangegeven wordt dat er hierdoor weinig ruimte overblijft voor de
aanpassing van het wegprofiel. De bestaande, niet vrijliggende, fietspaden langs de
Constructieweg en de Energieweg houden hier direct verband mee. Besloten is deze
duidelijk te markeren en te onderhouden. De politie zal hier een rol gaan spelen om foutief
geparkeerde (vracht)wagens tegen te gaan.

•

Wegprofiel van het noord-zuid gedeelte van de Constructieweg aanpassen: besloten is
hier strenger te handhaven waardoor overlast wordt voorkomen en oneigenlijk gebruik van
de openbare ruimte wordt tegengegaan. Tevens is besloten het wegprofiel te
verduidelijken: duidelijke markeringen op de weg aanbrengen als ook een afbakening van
de berm. De mogelijkheden van het rechttrekken van de weg worden vooralsnog open
gelaten.

•

Besloten is om het voorstel om een volwaardige verbinding te creëren tussen de
Constructieweg en de Industrieweg ter hoogte van de kringloopwinkel alsmede het
realiseren van een zijstraat naar de Rendementsweg niet over te nemen. In het verleden
is door de gemeente besloten deze twee terreinen te splitsen. Bedrijven aan de
Rendementsweg hebben bij vestiging gekozen voor een locatie met een ontsluiting.

•

Met name vanwege de aanwezige WRK-leiding (Waterleidingtracé Rijn Kennemerland) is
besloten om de voorgestelde verbinding van de Communicatieweg met het nog te
ontwikkelen deel van het Werkeiland, niet te honoreren. Bij het opstellen van het
bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan van het Werkeiland is met deze leiding
nadrukkelijk rekening gehouden.

•

Het college heeft besloten de verbinding tussen twee delen van de Nijverheidsweg ter
hoogte van de bedrijfsverzamelgebouwen positief te beoordelen. Wel is opgemerkt dat het
particulier terrein betreft en de gemeente dus afhankelijk is van de mogelijkheden die zich
voordoen.

Parkeren:
• Het college heeft besloten de bestaande langparkeerplaats aan de Productieweg te
upgraden. Aandacht moet worden besteed aan de capaciteit van de parkeerplaats,
aangezien de langparkeerplaats voor vrachtwagens op Voorbancken zal verdwijnen.
Om te bezien of de langparkeerplaats voldoet aan de wensen van de bedrijven en de
chauffeurs is in 2003 een enquête uitgezet en is door de gemeente ter plaatse
geïnventariseerd. Uit de inventarisatie blijkt dat de capaciteit overdag niet ten volle wordt
benut, maar dat de parkeerplaats ’s avonds en in het weekend zo vol is dat vrachtwagens
in de aanloopstraten worden geparkeerd. Door de ondernemers wordt aangegeven dat het
belangrijk is dat de doelgroepen duidelijk worden afgebakend.
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Voorgesteld wordt onderscheid te maken in:
• Aankomend vrachtverkeer voor op het bedrijventerrein gevestigde bedrijven die niet
direct op eigen terrein kunnen laden en lossen, inclusief vanuit het buitenland
aankomende chauffeurs die in hun vrachtwagen moeten overnachten.
• Vrachtwagens van bedrijven uit de regio waarvan de chauffeurs woonachtig zijn in De
Ronde Venen en de wagen tijdelijk mee naar huis nemen. Dit aandeel blijkt aanzienlijk
te zijn.
Via upgrading wordt in grote mate tegemoet gekomen aan de ervaren knelpunten. Mocht
het niet mogelijk blijken op de huidige locatie een uitbreiding van de capaciteit te
realiseren dan wordt voorgesteld een nieuwe locatie te zoeken die centraal is gelegen op
het terrein. Ook dan moet duidelijk aangegeven worden wie gebruik mag maken van de
voorzienig en wie niet. Zo zou bijvoorbeeld gewerkt kunnen worden met een
vergunningensysteem. Dit en de beveiliging van de langparkeerplaats zouden in nauwe
samenwerking met de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen opgepakt moeten worden.
Groen:
• Het streven naar meer uniformiteit aangaande de groenvoorziening en de daarin
geplaatste ‘elementen’ is door het college overgenomen. Onderkend wordt dat indien
ingezet wordt op verschillende groenbeelden, bijvoorbeeld per onderscheiden deelgebied,
dit consequenties zal hebben op de beheerkosten. Het college heeft nog geen uitspraak
gedaan over de beschikbaarheid van middelen hiervoor.
Waterberging:
• Het creëren van extra waterberging middels het verbreden en onderhouden van
bestaande waterlopen is positief beoordeeld.
In een recentelijk verschenen conceptrapport dat in opdracht van Waternet is opgesteld
(Nelen & Schuurmans, 17 februari 2006) wordt geconcludeerd dat de waterberging en de
afvoercapaciteit van de peilgebieden op het bedrijventerrein voldoende is en dat de
klachten ten aanzien van wateroverlast waarschijnlijk komen doordat lager gelegen delen
van het bedrijventerrein, zoals wegbermen en grasveldjes, eerder en vaker inunderen dan
de bebouwing. Voorts wordt geconcludeerd dat de noodzaak voor extra waterberging niet
direct volgt uit de analyse van de wateroverlast, maar wel positief is vanwege de lage
percentages open water en het feit dat er afwenteling naar het benedenstrooms gelegen
landelijk gebied plaatsvindt.
Uitstraling:
• Het college heeft het streven naar meer uniformiteit qua uitstraling overgenomen. Het
extensieve groenbeleid ten aanzien van de hoek N201 – Veenweg wordt losgelaten.
Onderkend wordt dat dit extra kosten met zich mee zal brengen. Over de beschikbaarheid
van de hiervoor benodigde middelen heeft het college nog geen uitspraken gedaan.
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7.2 Ontwikkelingsscenario’s
Per onderscheiden deelgebied wordt hier kort het scenario aangegeven waarvoor het college
heeft gekozen op basis van onze analyse en advisering en het ambtelijke advies daarover.
Vervolgens wordt ingegaan op fysieke kenmerken en worden referentiebeelden gepresenteerd
van bedrijfspanden waaraan gedacht moet worden als het gaat om de invulling (bestemmingsplan
en beeldkwaliteitsplan) van het betreffende deelgebied.
De volgende onderwerpen komen per deelgebied aan de orde:
1. Scenario
2. Referentiebeelden
3. Kenmerken:
Vraag in vierkante meters bvo en kavelomvang
Bebouwingspercentage
Bebouwingshoogte
Juridisch kader
4. Fysieke maatregelen en uitgangspunten
5. Juridische maatregelen

1) De zone rondom de Industrieweg:
Scenario:
Het college heeft het voorgestelde scenario overgenomen wat inhoudt dat de Industrieweg zal
worden bestemd voor consumentgerichte activiteiten en kantoorachtige bedrijvigheid. Wel is
besloten dat via een vrijstelling leisure activiteiten toegestaan kunnen worden. Met dit laatste
wordt tegemoet gekomen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven, aldus het college.
Voorts is besloten dat het deel van de Industrieweg waar de watertoren, de boerderij, etc
gevestigd zijn, buiten dit deelgebied valt en deel uit maakt van deelgebied 2.
Door het college is besloten het vrijliggende fietspad te behouden. Bovendien is aangegeven dat
de aanwezige groenstroken tevens leidingstroken zijn. Dit maakt dat het aanpassen en vooral
verruimen van het wegprofiel fysiek niet of nauwelijks mogelijk is. Wel zijn er alternatieve
mogelijkheden om de doorstroming van het verkeer te bevorderen. Hierdoor kan de doorstroming
worden bevorderd en de verkeersveiligheid worden verbeterd.
Aan een deel van de noordzijde van de Industrieweg doen zich reeds op korte termijn
mogelijkheden voor. De hier gevestigde bedrijventerreinvreemde activiteiten, zoals
(bedrijfs)woningen, als ook andere activiteiten die niet vallen onder de aanduiding
consumentgericht en/of kantoorachtig worden in het nieuwe bestemmingsplan niet meer
toegestaan, waardoor in de toekomst ruimte vrij komt voor herontwikkeling. Bovendien wordt een
groot gedeelte, te weten het voormalige MOB-complex, op dit moment (her)ontwikkeld. Hierdoor
kan nagenoeg de gehele noordzijde op termijn worden (her)ontwikkeld. Via een
beeldkwaliteitsplan kan de na te streven uitstraling en representativiteit van de panden worden
gewaarborgd.
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Aangezien de weg niet of nauwelijks kan worden verbreed zouden mogelijkheden gecreëerd
moeten worden voor het afslaand verkeer waardoor het verkeer op de Industrieweg minder wordt
gehinderd. De openbare ruimte moet daarvoor worden vergroot. Hiervoor is het noodzakelijk dat
de gemeente delen van de (vrijkomende) kavels aankoopt en als openbare ruimte ‘inbrengt’.
Hierdoor kunnen meerdere vliegen in een klap worden geslagen. De brede waterloop die
aanwezig is aan het begin van de Industrieweg (komende vanaf de Veenweg) kan worden
doorgetrokken langs de gehele noordzijde van de Industrieweg. Hierdoor wordt de capaciteit van
waterberging vergroot. Tevens kan hierdoor invulling worden gegeven aan de te realiseren
hoogwaardige, representatieve uitstraling van panden, kavels en openbare ruimte (groen). Daar
waar zich inritten, van met name zijwegen, bevinden, kunnen in deze extra openbare ruimte
voorzieningen worden aangelegd voor afslaand verkeer. Het vrijliggende fietspad moet dan
worden opgeschoven, in ieder geval bij deze inritten. Deze ingrepen hebben bovendien geen
invloed op de aanwezige leidingstroken.
Een vergelijkbare ontwikkeling zou nagestreefd moeten worden aan de zuidzijde van de
Industrieweg. Ook hier kan de bestaande waterloop worden doorgetrokken en verbreed. Nu loopt
deze vrij smalle waterloop vanaf de Rondweg tot aan de meest oostelijk gelegen Nijverheidsweg.
Ook hier kan extra openbare ruimte worden gerealiseerd voor het integraal herontwikkelen van
een hoogwaardige groenvoorziening in combinatie met de waterloop en opstelplaatsen voor
afslaand verkeer. Ten aanzien van dit laatste moet vooral gedacht worden aan de inritten van de
Nijverheidsweg (2x) en de Ondernemingsweg.
Het zal duidelijk zijn dat de opstelling van de gemeente van grote invloed is op de termijn waarop
een en ander gerealiseerd zou kunnen worden. Een actief gemeentelijk grondbeleid zal eerder
leiden tot realisatie van het gekozen ontwikkelingsscenario.
Referentiebeelden:
Qua uitstraling van de bedrijfspanden moet gedacht worden aan panden zoals weergegeven door
onderstaande referentiebeelden.

Duidelijk is dat de hier gepresenteerde referentiebeelden nauw aansluiten bij reeds aan de
Industrieweg gevestigde panden van consumentgerichte activiteiten en kantoorachtige bedrijven
en de ontwikkelingen zoals die zijn voorzien op het zuidelijk deel van het voormalige MOBcomplex.
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Kenmerken:
De vraag naar ruimte van consumentgerichte activiteiten varieert gemiddeld tussen de 1.000 en
2
2.500 m bvo. Deze activiteiten vragen over het algemeen meer ruimte om het gebouw heen
vanwege de benodigde parkeervoorzieningen voor klanten. Dit heeft gevolgen voor het
bebouwingspercentage en dus voor de kavelomvang.
Uitgegaan moet worden van gemiddelde bebouwingspercentages van tussen de 60 en 70%. De
2
2
kavelomvang zal dus variëren tussen de circa 1.500 m en de 4.200 m .
Bij kantoorachtige activiteiten ligt het bebouwingspercentage hoger, namelijk tussen de 70 en
2
2
80%. De kavelomvang zal hier dan variëren tussen de 1.250 m en de 3.200 m .
Parkeren vindt plaats op de eigen kavel en wel aan de achterzijde van de panden en slechts in
beperkte mate aan de voorzijde.
De bouwhoogte is veelal beperkt tot maximaal twee of drie bouwlagen. Dit heeft enerzijds te
maken met de showroomfunctie van de panden waarvoor in veel gevallen alleen de begane grond
in aanmerking komt, en anderzijds met de relatieve kleinschaligheid van deze bedrijven waardoor
bouwen in meerdere bouwlagen vanuit financiële en bedrijfsmatige optiek niet of nauwelijks
aantrekkelijk is. Uitgegaan moet worden van een bouwhoogte van tussen de 9 en 12 meter.
Van belang is dat via bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan wordt vastgelegd wat de na te
streven bebouwingspercentages zijn (minimum en maximum), van welke bouwhoogten wordt
uitgegaan (minimum en maximum), maar ook welke afstand tot de rooilijn moet worden
aangehouden, van welke materialen moet worden uitgegaan en wat de mogelijkheden zijn
aangaande hekwerken, etc. Dit alles in het belang van de te realiseren ruimtelijke kwaliteit en
uniformiteit. In het op te stellen beeldkwaliteitsplan moet een en ander goed en duidelijk worden
vastgelegd. Dit geldt ook ten aanzien van de mate waarin en de wijze waarop reclame aan en op
panden en op de kavel wordt toegestaan.
De leisure activiteiten die zich hier middels vrijstelling zouden kunnen vestigen dienen uiteraard
aan dezelfde eisen te voldoen.
Voorstel fysieke maatregelen en uitgangspunten:
• Voorsorteervakken / opstelstroken creëren aan de noordzijde van de Industrieweg, in
ieder geval ter hoogte van de Constructieweg en de Groot Mijdrechtstraat.
• Vrijliggend fietspad handhaven, maar waar nodig verleggen/opschuiven.
• Brede waterloop creëren aan gehele noordzijde van de Industrieweg; vergroting openbare
ruimte; hoogwaardig niveau groenvoorziening in combinatie met doorgetrokken en
verbrede waterloop.
• Voorsorteervakken / opstelstroken creëren aan de zuidzijde van de Industrieweg, in ieder
geval ter hoogte van de Nijverheidsweg (2x) en de Ondernemingsweg.
• Bredere waterloop creëren aan gehele zuidzijde van de Industrieweg; vergroting openbare
ruimte; hoogwaardig niveau groenvoorziening in combinatie met doorgetrokken en
verbrede waterloop.
• Bestaande leidingstroken/groenstroken handhaven.
• Bestaand wegprofiel zoveel mogelijk verbreden en in ieder geval verbeteren.
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Voorstel juridische maatregelen:
• Bestemmingsplan aanpassen:
o bedrijventerreinvreemde activiteiten, zoals (bedrijfs)woningen, en solitaire
kantoren worden in het nieuwe bestemmingsplan niet toegestaan.
o alleen consumentgerichte activiteiten en kantoorachtige bedrijvigheid worden
toegestaan, leisure functies alleen middels vrijstelling. Uitgegaan moet worden
van bedrijven vallend in de milieucategorieën 1 en 2.
• Opnemen minimum en maximum bebouwingspercentage, waarbij onderscheid moet
worden gemaakt in consumentgerichte activiteiten (60-70%) en kantoorachtige
bedrijvigheid (70-80%).
2
2
• De kavelomvang zal variëren tussen de circa 1.250 m en de 4.200 m .
• Opnemen minimum en maximum bouwhoogte; beperkte bandbreedte aangeven in
verband met uniformiteit (9-12 meter).
• Opnemen vaste bebouwingsafstand tot rooilijn.
• Open opslag is niet toegestaan.
• Parkeren vindt achter het pand plaats, parkeren voor pand slechts beperkt toegestaan.
• Beeldkwaliteitsplan opstellen waarin wordt ingezet op een grote mate van uniformiteit
betreffende te gebruiken materialen, reclame-uitingen, hekwerken (hoogte en typen), wijze
van integratie brede waterloop en hoogwaardige groenvoorziening, etc.

2) De stationslocatie / tegen centrum aangelegen zuidwestelijk deel:
Scenario:
Het college heeft gekozen voor scenario 2 waarin de Industrieweg niet in zijn totaliteit wordt
bestemd voor consumentgerichte activiteiten en kantoorachtige bedrijvigheid. De aan de
zuidoostzijde van de Industrieweg gelegen bedrijventerreinvreemde activiteiten (o.a. watertoren,
monumenten, woningen) worden behouden en opgenomen in een nog te creëren groen-blauwe
long.
Over de invulling van het resterende deel van dit deelgebied heeft het college nog geen besluit
genomen. Bij aankoop van het spoorbaantracé is in de intentieovereenkomst met de NS
afgesproken dat de stationslocatie gebruikt zou worden voor woningbouw.
Het realiseren van een groen-blauwe long zal de uitstraling van het gehele bedrijventerrein
bevorderen. Qua vormgeving moet ingezet worden op een uitstraling die aansluit op die van het
bedrijventerrein: visitekaartje in plaats van eiland.

3) Overig zuidelijk deel:
Scenario:
Het voorgestelde scenario is door het college overgenomen. Dit houdt in dat het gebied haar
gemengde karakter behoudt. Centraal staat het handhaven van de hier gevestigde bedrijven.
Consumentgerichte activiteiten en bedrijventerreinvreemde activiteiten, zoals (bedrijfs)woningen,
worden in dit deelgebied (bestemmingsplantechnisch) niet meer toegestaan.
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In het bestemmingsplan moet uitgegaan worden van een brede doelgroep, uiteenlopend van
industrieel, logistiek, bouwnijverheid tot kantoorachtige bedrijvigheid.
De ontwikkeling van grootschalige naar kleinschalige bedrijvigheid, die reeds gaande is in dit
deelgebied, moet worden gestimuleerd. Het college heeft aangegeven dat de gemeente in dit
kader leegstaande panden aan zou kunnen kopen en herontwikkelen. Mede door deze
ontwikkeling zal sprake zijn van een intensivering van het ruimtegebruik. Kleinschalige
bedrijvigheid houdt niet in dat enkel en alleen ingezet moet worden op het realiseren van
bedrijfsverzamelgebouwen. Diverse kleinere bedrijven hebben een duidelijke voorkeur voor het
realiseren van een solitair bedrijfspand.
De Rondweg zal worden aangesloten op de Nijverheidsweg. Omdat er naar wordt gestreefd dat zo
veel mogelijk verkeer van en naar de op dit deel van het bedrijventerrein gevestigde bedrijven via
deze nieuwe ontsluiting het terrein op- en afgaat, is het van groot belang dat er sprake is van een
zo overzichtelijk mogelijke voorziening, zonder veel bochten en met een zo beperkt mogelijke
hellingshoek. Het reeds bestaande fietspad zal in het ontwerp geïntegreerd moeten worden
(overzichtelijkheid en veiligheid).
Aangaande de voorziening voor fietsers heeft het college gekozen voor het verbeteren van de
huidige markering langs de Nijverheidsweg en de Energieweg, en voor een betere handhaving.
Daar waar het fietspad, via een stuk doodlopende straat, aansluit op de Veenweg moet een
kwaliteitsslag worden gerealiseerd, mede om de (sociale) veiligheid te bevorderen. Door het hier
niet realiseren van een volwaardige aansluiting voor alle vormen van verkeer zal de potentie van
het westelijk deel van dit deelgebied niet gerealiseerd kunnen worden. Dit kan leiden tot leegstand
en het niet of nauwelijks doorbreken van de neerwaartse spiraal.
De verbinding tussen twee delen van de Nijverheidsweg ter hoogte van de bedrijfsverzamelgebouwen wordt geoptimaliseerd. Een combinatie met het verbreden en/of verdiepen van de hier
aanwezige waterlopen biedt mogelijkheden. Het betreft echter particulier terrein. De gemeente
moet dan ook in overleg treden met de eigenaar van de grond.
De overige wegen, inclusief de groenstroken, voldoen goed, zij het dat het onderhoud op veel
plaatsen te wensen overlaat. Door het plegen van onderhoud en middels handhaving kunnen de
meeste knelpunten worden opgelost. Zoals reeds in eerdere hoofdstukken bleek staat de
ruimtelijke kwaliteit van dit deelgebied zwaar onder druk. Op korte termijn zou hier dan ook het
onderhoud moeten worden verbeterd. Concreet houdt dit in het frequenter maaien van het gras,
het egaliseren van de groenstrook, het opnieuw inzaaien van delen van de groenvoorziening,
vooral bij inritten van zijwegen en van bedrijven en het plaatsen van obstakels op alle hoeken van
inritten om in de toekomst dit ‘kapot rijden’ te voorkomen.
De bestaande langparkeerplaats aan de Productieweg wordt verbeterd. Tevens moet aandacht
worden besteed aan de capaciteit van de parkeerplaats, aangezien de langparkeerplaats voor
vrachtwagens op Voorbancken zal verdwijnen. Door een toenemende criminaliteit (diefstal,
vandalisme) ontstaat extra vraag naar een goede en vooral veilige langparkeerplaats voor
vrachtwagens en trailers. Gekozen zou kunnen worden voor een beveiliging via een hekwerk en
extra verlichting. Nadeel hiervan is dat de Productieweg een doodlopende straat wordt en dat de
hieraan gevestigde bedrijfspanden slecht bereikbaar worden. Gekozen kan worden voor een
hekwerk in combinatie met een wegafsluiting die overdag open staat en ’s nachts wordt gesloten.
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Ingezet moet worden op een combinatie met camera’s: kentekenregistratie, voertuigherkenning,
etc.
Qua bedrijvigheid wordt uitgegaan van een gemengd karakter. Ingezet wordt op een functionele
en zakelijke uitstraling van panden, kavels en openbare ruimte (groenvoorziening). Uniformiteit
qua uitstraling van publieke en private ruimte is hierbij van groot belang, als ook het plegen van
onderhoud en handhaving.
Om wateroverlast te voorkomen en de capaciteit van waterberging te vergroten moet bij de
herontwikkeling meer rekening worden gehouden met de uitruil tussen verharding en extra water.
Naast de verplichte watercompensatie moet gekeken worden naar extra ruimte voor water. De
mogelijkheden op dit deelgebied zijn echter beperkt. Wel kan de capaciteit van waterberging
aanzienlijk worden vergroot aan de randen van dit deelgebied, bijvoorbeeld aan de zuidzijde van
de Nijverheidweg. De bestaande waterloop kan worden verbreed c.q. verdiept. Ditzelfde geldt ten
aanzien van de bestaande waterloop aan de westzijde van de Veenweg, die langs de achterzijde
van de aan de Energieweg gevestigde bedrijven loopt. Veel waterlopen op dit deel van het
bedrijventerrein zijn echter gelegen tussen en/of op bedrijfskavels. Daar waar zich mogelijkheden
voordoen, bijvoorbeeld vanwege herverkaveling, moet onderzocht worden of de daar aanwezige
waterlopen kunnen worden verbreed dan wel verdiept.
Referentiebeelden:
Onderstaande referentiebeelden zijn voorbeelden van typen bebouwing waaraan gedacht moet
worden. Het betreft zowel relatief kleinschalige solitaire bedrijfspanden als bedrijfsverzamelgebouwen.
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Bij herontwikkeling van vrijkomende kavels of panden moet ingezet worden op een kleinschalige
verkaveling wat tevens leidt tot een intensivering van het ruimtegebruik. Hiervoor komen nu reeds
in aanmerking (delen van) de kavels van Roche en Bayer. Door herverkaveling ontstaat tevens de
mogelijkheid om nieuwe wegen aan te leggen. Daar waar mogelijk kan dit gecombineerd worden
met de aanleg van nieuwe waterlopen of de verbreding van bestaande waterlopen. Reeds eerder
is immers aangegeven dat zich tussen/op de bedrijfskavels vele waterlopen bevinden.
Kenmerken:
De vraag naar ruimte van deze voornamelijk kleinschalige bedrijvigheid zal sterk uiteenlopen.
Zo vragen de bedrijven die zich in bedrijfsverzamelgebouwen vestigen gemiddeld tussen de 25 en
2
250 m bvo. Het betreft zowel kantoorruimte, als bedrijfsruimte als een combinatie van kantoor- en
bedrijfsruimte.
2
De bedrijven die kiezen voor een zelfstandig pand vragen gemiddeld tussen de 500 en 2.500 m
bvo. Het betreft hoofdzakelijk bedrijfsruimte en een beperkt aantal vierkante meters kantoorruimte
die fysiek vaak geïntegreerd worden met de bedrijfsruimte.
Uitgegaan moet worden van een gemiddeld bebouwingspercentage van tussen de 65 en 75%. Dit
heeft te maken met het parkeren en de (open) opslag die op eigen terrein dienen plaats te vinden
en met de diversiteit van de doelgroep. De kavelomvang zal als gevolg hiervan variëren tussen de
2
2
circa 700 m en de 3.850 m .
Gezien de kleinschaligheid van de panden zal het bouwen in meerdere lagen in beperkte mate
mogelijk zijn. Bij solitaire panden lijkt twee bouwlagen maximaal haalbaar, bij bedrijfsverzamelgebouwen zijn meerdere bouwlagen mogelijk. Bij het vaststellen van de bouwhoogte moet
rekening gehouden worden met de wens van veel bedrijven van het kunnen beschikken over een
distributiedeur. Uitgegaan moet worden van bouwhoogten tussen de 9 en 15 meter.
Als gezegd moet in het bestemmingsplan uitgegaan worden van een brede doelgroep. Dit heeft
consequenties voor datgene wat in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan wordt
vastgelegd. Qua milieucategorieën moet uitgegaan worden van de categorieën 1 t/m 3 in het
oostelijk en westelijk deel, dit in verband met de aanwezige woonbebouwing. In het
middengedeelte van dit deelgebeid zou ook milieucategorie 4 mogelijk moeten zijn. De feitelijke
afstand tot de woningbouw is uiteindelijk bepalend welke milieucategorie waar daadwerkelijk
toelaatbaar is.
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Uitgegaan moet worden van relatief grote bandbreedtes betreffende de na te streven
bebouwingspercentages (tussen de 60 en 80%) en de bouwhoogten.
Het aanhouden van een vaste afstand tot de rooilijn is echter wel van groot belang bij het streven
naar een grotere mate van uniformiteit.
Voorstel fysieke maatregelen en uitgangspunten:
• Rondweg aansluiten op Nijverheidsweg; integreren met huidige fietspad.
• Markering bestaand fietspad langs Nijverheidsweg en Energieweg verbeteren en
onderhouden.
• Fietsvoorziening tussen Energieweg en Veenweg verbeteren, o.a. verlichting.
• Realiseren aansluiting twee delen Nijverheidsweg via bedrijfsverzamelgebouwen, inclusief
verbreden bestaande waterloop.
• Waterlopen aan randen deelgebied verbreden en/of verdiepen: langs Nijverheidsweg en
langs Veenweg.
• Bestaande langparkeerplaats wordt verbeterd: m.n. hekwerk en verlichting. Productieweg
wordt geen doodlopende straat.
• Aankopen panden en/of (delen van) kavels om kleinschalige herontwikkeling mogelijk te
maken; herontwikkeling combineren met realiseren zijwegen en meer ‘ruimte’ voor
waterlopen.
• Groenvoorziening op huidige functionele, zakelijke niveau handhaven, maar beter
onderhoud en handhaving (oneigenlijk gebruik) is noodzakelijk.
Voorstel juridische maatregelen:.
• Bestemmingsplan aanpassen:
o bedrijventerreinvreemde activiteiten, zoals (bedrijfs)woningen, en
consumentgerichte activiteiten en leisure functies worden niet meer toegestaan,
evenals solitaire kantoren.
• Opnemen minimum en maximum bebouwingspercentage (65-75%).
• Opnemen minimum en maximum bouwhoogte; grote bandbreedte nodig voor benodigde
flexibiliteit (9-15 meter).
• Opnemen vaste bebouwingsafstand tot rooilijn; rekening houden met loading docks.
• Kleinschalige verkaveling aanhouden. De kavelomvang zal variëren tussen de circa 700
2
2
m en de 3.850 m .
• Open opslag is toestaan achter het bedrijfspand.
• Parkeren vindt plaats op eigen terrein en wel achter het pand; parkeren voor pand slechts
beperkt toestaan; laden en lossen op eigen terrein.
• Beeldkwaliteitsplan opstellen waarin wordt ingezet op een functionele en zakelijke
uitstraling en op uniformiteit. De uniformiteit heeft betrekking op met name de te gebruiken
materialen, reclame-uitingen, hekwerken (hoogte en typen), etc.
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4) Westelijk deel middengedeelte (Groot Mijdrechtstraat en Constructieweg):
Scenario:
Het voor dit deelgebied voorgestelde scenario is door het college overgenomen, met uitzondering
van de zichtlocatie langs de Rondweg. De haalbaarheid van het rechttrekken van het van noord
naar zuid lopende gedeelte van de Constructieweg zal op de lange termijn worden getoetst. Als
aangegeven kan door middel van onderhoud, een duidelijke markering en vooral door handhaving
aan veel van de hier spelende knelpunten tegemoet gekomen worden.
Binnen de gemeente loopt een onderzoek naar de mogelijkheden van het toestaan van leisure
activiteiten langs de Rondweg. Deze locatie komt in de structuurvisie centrum Mijdrecht immers
positief naar voren. De grond van de gemeente (oude spoorlijn) zou volgens het college hiervoor
benut kunnen worden, waardoor het bedrijventerrein een zichtlocatie krijgt aan de westzijde. Hier
zal nader onderzoek naar worden gepleegd in verband met reeds gevestigde bedrijven en
grondposities.
Het deelgebied zal haar gemengde karakter behouden. In het nieuwe bestemmingsplan moet dan
ook worden uitgegaan van een brede doelgroep uiteenlopend van industrieel, logistiek en
distributie, groothandel, bouwnijverheid tot kantoorachtige bedrijvigheid. In het nieuwe
bestemmingsplan moet worden aangegeven dat consumentgerichte activiteiten en
bedrijventerreinvreemde activiteiten, zoals (bedrijfs)woningen, niet meer worden toegestaan in dit
deelgebied. Vrijkomende kavels moeten worden aangewend om middelgrote en grote bedrijven te
accommoderen.
Het wegprofiel van de Groot Mijdrechtstraat is toereikend, maar gedeeltelijk slecht onderhouden.
Dit geldt tevens voor de openbare groenvoorziening. Middels onderhoud en handhaving in
combinatie met het beter benutten van de aanwezige waterlopen kunnen de meeste knelpunten
worden opgelost.
De in het deelgebied aanwezige waterlopen dienen beter te worden benut. De aan weerszijden
van de Groot Mijdrechtstraat aanwezige waterlopen zouden geïntegreerd moeten worden in de
ontwikkeling van de voorterreinen van de hier gevestigde bedrijven. De capaciteit van
waterberging kan zo worden vergroot en meer uniformiteit in uitstraling van publieke en private
ruimte worden gerealiseerd. In het zuidelijk gedeelte van de Groot Mijdrechtstraat heeft dit reeds
plaatsgevonden.
Referentiebeelden:
Ingezet wordt op een functionele en zakelijke uitstraling van panden, kavels en van de openbare
ruimte. Uniformiteit qua uitstraling van zowel de publieke als de private ruimte is hierbij van groot
belang, als ook het plegen van onderhoud en handhaving.
Onderstaande referentiebeelden zijn voorbeelden van typen bebouwing waaraan gedacht moet
worden.
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Kenmerken:
2
Wat betreft de vraag moet worden uitgegaan van een omvang van tussen de 1.500 en 5.000 m
bvo.
Gezien het gemengde karakter van de bedrijvigheid zullen de bebouwingspercentages relatief
sterk uiteenlopen, maar gestreefd moet worden naar percentages van tussen de 60 en 70%. Als
2
gevolg hiervan moet uitgegaan worden van een kavelomvang van tussen de circa 2.100 m en de
2
8.400 m .
Parkeren, (open) opslag en laden en lossen vinden plaats op de eigen kavel.
Ook de bebouwingshoogten zullen sterk variëren. De verhouding kantoorruimte – bedrijfsruimte
ligt gemiddeld op 20% kantoorruimte en 80% bedrijfsruimte. De hoogte van de kantoorruimte zal
veelal beperkt zijn tot maximaal twee bouwlagen (ca. 9 meter). Wat de hoogte van de
bedrijfsruimte betreft moet worden uitgegaan van een maximum van zo’n 15 meter.
In het bestemmingsplan moet uitgegaan worden van een brede doelgroep. Dit heeft gevolgen voor
datgene wat in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan wordt vastgelegd aangaande
aspecten als bebouwingspercentages en bouwhoogten.
Qua milieucategorieën moet uitgegaan worden van bedrijven vallend in de categorieën 1 t/m 4
waarbij de afstand tot de woonbebouwing bepalend zal zijn waar de ‘zwaardere’ bedrijven zich
kunnen c.q. mogen vestigen. De feitelijke afstand tot de woningbouw is uiteindelijk bepalend welke
milieucategorie waar daadwerkelijk toelaatbaar is.
Het feit dat het deelgebied wordt bestemd voor een brede doelgroep maakt dat hiervoor relatief
grote bandbreedten moeten worden aangehouden. Het aanhouden van een vaste afstand tot de
rooilijn is echter wel van groot belang bij het streven naar een grotere mate van uniformiteit.
Voorstel fysieke maatregelen en uitgangspunten:
• Bestaande waterlopen langs de Groot Mijdrechtstraat verbreden en verdiepen en
integreren met voorterreinen bedrijven.
• Onderhoud van Groot Mijdrechtstraat noodzakelijk: bestaande asfaltlaag repareren, maar
beter geheel vernieuwen.
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Bestaande fietsverbinding tussen de Rondweg en de Constructieweg opwaarderen:
verbreden en realiseren overzichtelijker ‘knooppunt’.
Bestaande fietspad langs de Constructieweg duidelijk markeren en handhaven waardoor
veiligheid van fietsers wordt bevorderd.
Groenvoorziening handhaven op functioneel, zakelijk niveau; onderhoud verbeteren en
oneigenlijk gebruik tegengaan (handhaving).

Voorstel juridische maatregelen:.
• Bestemmingsplan aanpassen:
o bedrijventerreinvreemde activiteiten, zoals (bedrijfs)woningen, consumentgerichte
activiteiten en leisure functies worden niet meer toegestaan in het nieuwe
bestemmingsplan. Dit geldt tevens voor solitaire kantoren.
• Opnemen minimum en maximum bebouwingspercentage; relatief grote bandbreedte nodig
vanwege diversiteit bedrijvigheid (60-70%).
2
2
• Uitgegaan moet worden van een kavelomvang van tussen de 2.100 m en de 8.400 m .
• Opnemen minimum en maximum bouwhoogte; grote bandbreedte nodig voor benodigde
flexibiliteit (9-15 meter).
• Opnemen vaste bebouwingsafstand tot rooilijn; rekening houden met loading docks.
• Open opslag is toegestaan achter het bedrijfspand.
• Laden en lossen vindt plaats op eigen terrein.
• Parkeren vindt plaats op eigen terrein en wel achter het pand; parkeren voor pand slechts
beperkt toestaan.
• Beeldkwaliteitsplan opstellen waarin wordt ingezet op een functionele en zakelijke
uitstraling en op uniformiteit. De uniformiteit heeft betrekking op met name de te gebruiken
materialen, reclame-uitingen, hekwerken (hoogte en typen), etc.

5) Voormalig MOB-complex:
Uitgaande van de potentie van het bedrijventerrein en met name die van dit deelgebied en de
huidige en de te verwachten vraag, is het MOB-complex qua scenario in twee delen opgesplitst.
Deze splitsing is door het college overgenomen. De waterloop in het midden van het gebied vormt
de grens tussen het noordelijke en het zuidelijke deel.
Scenario:
Ten aanzien van het noordelijk deel heeft het college besloten dit te willen gaan bestemmen voor
middelgrote en grote bedrijven, aansluitend op deelgebied 4. Ingezet wordt ook hier op een
gemengd karakter en worden geen consumentgerichte activiteiten, solitaire kantoren en
bedrijventerreinvreemde activiteiten, zoals (bedrijfs)woningen, toegestaan. Bedrijven vallend in de
milieucategorieën 1 t/m 4 kunnen hier worden toegestaan.
Ingezet wordt op een functionele, zakelijke uitstraling van panden, kavels en van de openbare
ruimte. Uniformiteit qua uitstraling van zowel de publieke als de private ruimte is hierbij van groot
belang, als ook het plegen van onderhoud en handhaving.
Referentiebeelden, Kenmerken, Fysieke maatregelen, Juridische maatregelen:
• Zie deelgebied 4.
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Scenario:
Ten aanzien van het zuidelijk deel heeft het college, conform het voorstel, besloten aan te sluiten
op de ontwikkeling zoals die plaats heeft gevonden op deelgebied 6. Bedrijventerreinvreemde
activiteiten, zoals (bedrijfs)woningen, worden in het gehele deelgebied niet toegestaan.
Referentiebeelden, Kenmerken, Fysieke maatregelen, Juridische maatregelen:
• Zie deelgebied 6.

6) Het oostelijk deel van het middengedeelte:
Scenario:
Van de voorgestelde scenario’s heeft het college gekozen voor scenario 1. Dit scenario was ook
door de deelnemers aan de workshop naar voren geschoven als meest wenselijk. Dit houdt in dat
wordt uitgegaan van het handhaven van de huidige typen bedrijvigheid. Er is sprake van een
deelgebied met een gemengd karakter, zowel qua typen bedrijvigheid als qua omvang en
uitstraling. Ook consumentgerichte activiteiten zijn hier gevestigd en worden in dit scenario ook in
de toekomst hier toegestaan. Dit houdt in dat in het nieuwe bestemmingsplan uitgegaan moet
worden van een brede doelgroep, te weten uiteenlopend van industriële bedrijven,
groothandelsbedrijven, bouwnijverheid tot consumentgerichte activiteiten. Bedrijventerreinvreemde
activiteiten, zoals (bedrijfs)woningen, worden hier in het nieuwe bestemmingsplan niet meer
toegestaan.
Het wegprofiel van de Rendementsweg als ook de aanwezige groenvoorziening zijn als ruim te
kwalificeren. Ook het onderhoud van weg en groen is goed te noemen. Onduidelijk is het
onderscheid tussen publieke en private ruimte. In de groenvoorziening is een veelvoud aan
‘obstakels’ aanwezig die de uniformiteit en de ruimtelijke kwaliteit niet ten goede komen.
De strook tussen de Rendementsweg en het voormalige MOB-complex is niet via een van oost
naar west lopende weg ontsloten. Hierdoor zijn zeer langgerekte en onoverzichtelijke kavels
ontstaan. Tussen deze kavels en de panden aan de Rendementsweg loopt een waterloop. Omdat
er verder in dit deelgebied geen mogelijkheden zijn voor extra capaciteit in het kader van
waterberging moet onderzocht worden of deze waterloop kan worden verbreed dan wel verdiept.
Daarnaast moeten de mogelijkheden van het uitbreiden van de capaciteit van waterberging
onderzocht worden betreffende de bestaande waterloop langs de Veenweg aan de oostzijde van
dit deelgebied.
Wat de uitstraling van de panden, kavels en publieke ruimte betreft moet gestreefd worden naar
meer uniformiteit. Nu is het meer een ontwikkeling van ieder voor zich. Hoewel dit op een aantal
plekken juist leidt tot een meer hoogwaardige uitstraling, verstoort het wel het totale beeld van het
gehele deelgebied. De strook tussen de Rendementsweg en het voormalige MOB-complex moet
nadrukkelijk bij deze ontwikkeling worden betrokken. De mogelijkheden hiervoor lijken helaas
beperkt aangezien het particulier terrein betreft.
Via het op te stellen beeldkwaliteitsplan moet worden ingezet op een hoogwaardige,
representatieve uitstraling van panden, kavels en openbare ruimte (groen).
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Aangezien een grote diversiteit aan bedrijvigheid is toegestaan zal het streven naar een grote
mate van uniformiteit van bedrijfspanden en -kavels slechts beperkt mogelijk zijn. Dit moet worden
gecompenseerd door het inzetten op een grote mate van uniformiteit van de inrichting van
voorterreinen en van de openbare ruimte.
De panden en kavels welke zichtbaar zijn vanaf de Veenweg vormen een van de visitekaartjes
van het bedrijventerrein. Aan deze bedrijven (panden en kavels) moeten hogere eisen qua
uitstraling gesteld worden. Ook de tussen deze bedrijven en de Veenweg gelegen openbare
ruimte zou meer hoogwaardig ingericht kunnen worden. De hier aanwezige waterloop biedt
hiervoor extra mogelijkheden (integratie).
Referentiebeelden:
Onderstaande referentiebeelden geven een beeld van de uitstraling van de bedrijfspanden zoals
die middels het beeldkwaliteitsplan gerealiseerd kan worden.

Kenmerken:
Wat betreft de vraag moet worden uitgegaan van een gemiddelde omvang van tussen de 1.000 en
2
5.000 m bvo.
De bebouwingspercentages zullen sterk uiteenlopen, maar gestreefd moet worden naar
percentages van tussen de 60 en 70% en mogelijk 80%. Qua kavelomvang moet uitgegaan
2
2
worden van een bandbreedte die loopt van circa 1.400 m en 8.400 m en mogelijk bij een
2
bebouwingspercentage van 80% met kavels vanaf 1.250 m .
Ook de bebouwingshoogten zullen sterk variëren. De verhouding kantoorruimte – bedrijfsruimte
ligt gemiddeld op 20-30% kantoorruimte en 70-80% bedrijfsruimte. De hoogte van de
kantoorruimte zal beperkt zijn tot maximaal twee tot drie bouwlagen (maximaal 9 meter). Wat de
hoogte van de bedrijfsruimte betreft moet worden uitgegaan van een maximum van zo’n 12 meter.
In het nieuwe bestemmingsplan moet uitgegaan worden van een brede doelgroep, inclusief
consumentgerichte activiteiten. De bedrijven die zich hier zullen mogen vestigen vallen in de
milieucategorieën 1 t/m 3. Deze brede doelgroep heeft gevolgen voor de aan te houden
bandbreedte betreffende bebouwingspercentage en bebouwingshoogte. Extra eisen moeten
gesteld worden aan de bedrijven die zichtbaar zijn vanaf de Veenweg.
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Voorstel fysieke maatregelen en uitgangspunten:
• Realiseren hoogwaardige groenvoorziening langs de Veenweg; verbreden en/of verdiepen
aanwezige waterloop; kwaliteitsniveau openbare ruimte verhogen door integrale aanpak
groenvoorziening en waterloop.
• Aanleggen parkeervoorzieningen in de openbare ruimte ter hoogte van bestaand
bedrijfsverzamelgebouw vanwege tekort aan parkeermogelijkheden op eigen terrein.
• Aanwezige ‘obstakels’ in openbare ruimte weghalen en alleen daar waar nodig vervangen;
uitgaan van één type ‘obstakel’.
Voorstel juridische maatregelen:
• Bestemmingsplan aanpassen:
o bedrijventerreinvreemde activiteiten, zoals (bedrijfs)woningen, worden niet meer
toegestaan evenals solitaire kantoren.
o bedrijven met relatief grote kantoorcomponent (tot maximaal 40 a 50%) alleen
toestaan in zone langs de Veenweg.
• Opnemen minimum en maximum bebouwingspercentage (60-70% en mogelijk 80%).
• Qua kavelomvang moet uitgegaan worden van een bandbreedte die loopt van circa 1.400
2
2
m en 8.400 m en mogelijk bij een bebouwingspercentage van 80% met kavels vanaf
2
1.250 m .
• Opnemen minimum en maximum bouwhoogte (9-12 meter).
• Opnemen vaste bebouwingsafstand tot rooilijn.
• Open opslag toegestaan achter bedrijfspand.
• Parkeren vindt achter het pand plaats, parkeren voor pand slechts beperkt toestaan.
• Beeldkwaliteitsplan opstellen waarin wordt ingezet op een grote mate van uniformiteit
betreffende te gebruiken materialen, reclame-uitingen, hekwerken (hoogte en typen), wijze
van integratie brede waterloop, etc.
• Separaat beeldkwaliteitsplan opstellen voor zichtlocatie langs de Veenweg: hoogwaardige
uitstraling van panden en kavels, grote mate van uniformiteit m.b.t. bebouwingshoogte,
bebouwingsdichtheid, materiaalgebruik, etc. ; optimale afstemming met kwaliteit openbare
ruimte.

7) Het terrein van S.C. Johnson:
Scenario:
Het college heeft besloten maximaal in te zetten op het behoud van dit voor de gemeente zo
belangrijke bedrijf. Mocht het bedrijf ooit de gemeente verlaten dan zal dit deelgebied bestemd
worden voor een diverse doelgroep met een grootschalig karakter. De zone langs de N201 wordt
dan ontwikkeld conform de ontwikkeling die gerealiseerd is en wordt op het aangrenzend
noordoostelijk gelegen deelgebied. De potentie van deze zone langs de N201 hangt natuurlijk
direct samen met een mogelijk van de huidige situatie afwijkend tracé van deze provinciale weg.
Zie deelgebieden 4 en 8.
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Voorstel fysieke maatregelen en uitgangspunten:
• Bestaand fietspad langs de Constructieweg zal duidelijk gemarkeerd en onderhouden
worden; handhaving om op de weg / fietspad geparkeerde (vracht)wagens en trailers te
voorkomen.
• Openbaar groen langs de Veenweg dient naar een meer hoogwaardig niveau te worden
gebracht aangezien het hier de entree naar het bedrijventerrein betreft; een goed en
frequent onderhoud is hierbij onontbeerlijk.
Voorstel juridische maatregelen:
• In nieuwe bestemmingsplan huidige situatie conserveren.

8) Het noordoostelijk deel van het terrein:
Scenario:
Het college heeft de door de deelnemers van de workshop aangegeven voorkeur voor scenario 1
overgenomen. Ingezet wordt op het handhaven van de huidige situatie en het kopiëren daarvan
naar het nog grotendeels te ontwikkelen Werkeiland. Van belang daarbij is dat de zichtlocaties
langs de N201 van beide delen optimaal op elkaar worden aangesloten en worden ‘gevuld’ met
showroomachtige bedrijven en/of panden met een kantoorachtige uitstraling. In het
Beeldkwaliteitsplan Werkeiland (BRO 2003) is aangegeven dat de bebouwing hier een hoge
architectonische uitstraling moet hebben en dat de hoogwaardige beeldkwaliteit wordt benadrukt
doordat de panden deels in het water moeten worden gesitueerd. Verder wordt aangegeven dat
de kantoorruimte beeldbepalend is, maar in functioneel opzicht volledig geïntegreerd met de
bedrijfsruimte. Qua bouwhoogte wordt uitgegaan van ten minste 9 meter en ten hoogste 15 meter.
Vanwege de aanwezige leidingen is het (helaas) niet mogelijk beide delen van dit deelgebied
infrastructureel op elkaar aan te sluiten. Wellicht is het opwaarderen van het huidige fietspad een
alternatief.
In het beeldkwaliteitsplan is aangegeven dat het stedenbouwkundig plan voor het Werkeiland
overeenkomstig is aan de inrichtingsprincipes betreffende het parklandschap. Het Werkeiland
wordt vormgegeven als een eiland, omringd door brede waterpartijen met royale natuurlijke
oevers.
De uitstraling van de verder in dit deelgebied gevestigde bedrijven is representatief en deels
hoogwaardig. Wel is sprake van een grote mate van diversiteit, zowel aangaande economische
activiteiten, als wat de omvang van de panden betreft, maar ook wat het gebruik van de kavels
aangaat (onder andere open opslag). Om te kunnen komen tot een uniforme ontwikkeling van dit
deelgebied zal in het nieuwe bestemmingsplan aangegeven moeten worden dat
bedrijventerreinvreemde activiteiten (met name (bedrijfs)woningen) niet (meer) worden
toegestaan.
Qua type bedrijvigheid is sprake van een gemengd karakter, uiteenlopend van industriële
bedrijven, logistieke en groothandelsbedrijven, bouwnijverheid tot consumentgerichte activiteiten.
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Dit karakter zal worden behouden en worden voortgezet in het nog grotendeels te ontwikkelen
deel. Kantoorachtige bedrijvigheid en consumentgerichte activiteiten worden alleen toegestaan in
de zone langs de N201, in verband met de hoogwaardige uitstraling. Qua milieucategorieën zullen
zich hier bedrijven mogen vestigen die vallen in de categorieën 1 t/m 3.
Wel wordt gestreefd naar meer uniformiteit en een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit. Dit houdt in
dat de meer grootschalige bedrijven bij elkaar worden geplaatst als ook de meer kleinschalige
bedrijven. Op dit moment zijn de grootschalige bedrijven reeds vooral langs de Veenweg
gevestigd en de meer kleinschalige voornamelijk ‘in’ het deelgebied. Een vergelijkbare
concentratie/clustering wordt ook nagestreefd ten aanzien van het nog te ontwikkelen deel. In het
eerder genoemde beeldkwaliteitsplan is er voor gekozen de meer kleinschalige bedrijven te
situeren aan de oostzijde van het terrein. Dit met name vanwege de integratie van het gebied in
het te ontwikkelen parklandschap tussen Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. Op het westelijk deel
ontstaat hierdoor ruimte om de meer grootschalige bedrijven te concentreren.
Referentiebeelden:
Onderstaande referentiebeelden geven een beeld van de uitstraling van de bedrijfspanden
waarvan in het beeldkwaliteitsplan moet worden uitgegaan.

Kenmerken:
2
Wat betreft de vraag moet uitgegaan worden van een omvang van tussen de 1.000 en 5.000 m
bvo.
De bebouwingspercentages zullen sterk uiteenlopen, maar gestreefd moet worden naar
percentages van tussen de 60 en 70% en mogelijk 80%. Qua kavelomvang moet uitgegaan
2
2
worden van een bandbreedte die loopt van circa 1.400 m en 8.400 m en mogelijk bij een
2
bebouwingspercentage van 80% met kavels vanaf 1.250 m .
Per zone zullen verschillen moeten worden aangehouden. In de zone waar de meer grootschalige
bedrijven zich vestigen zullen de bebouwingspercentages gemiddeld lager liggen in verband met
opslag, parkeren en ruimte voor laden en lossen. In de zone waar de meer kleinschalige bedrijven
zich vestigen zal dit gemiddeld hoger liggen.
Ook de bebouwingshoogten zullen sterk variëren. De verhouding kantoorruimte – bedrijfsruimte
ligt gemiddeld op 20-30% kantoorruimte en 70-80% bedrijfsruimte.
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De hoogte van de kantoorruimte zal beperkt zijn tot maximaal drie tot vier bouwlagen. Dit geldt met
name voor de middelgrote en grote bedrijven. Wat de hoogte van de bedrijfsruimte betreft moet
worden uitgegaan van een maximum van zo’n 12 meter.
De kantoorcomponent zal hoger liggen (tot maximaal zo’n 40%) in de zone langs de N201.
Als aangegeven moet in het bestemmingsplan uitgegaan worden van een brede doelgroep,
inclusief consumentgerichte activiteiten. Dit heeft gevolgen voor de aan te houden bandbreedte
betreffende bebouwingspercentage en bebouwingshoogte. Extra eisen moeten gesteld worden
aan de bedrijven die zichtbaar zijn vanaf de N201.
Voorstel fysieke maatregelen en uitgangspunten:
• Realiseren hoogwaardige groenvoorziening langs de N201; verbreden en/of verdiepen
aanwezige waterloop; kwaliteitsniveau openbare ruimte verhogen door integrale aanpak
groenvoorziening en waterloop.
• Realiseren hoogwaardige groenvoorziening langs de Veenweg.
• Mogelijkheid onderzoeken of doodlopende deel van de Communicatieweg kan worden
opgeheven door opwaardering fietspad langs rioolwaterzuivering tot openbare weg,
inclusief verbreding en/of verdieping aanwezige waterloop.
• In verband met de na te streven hoogwaardige uitstraling dient de rioolwaterzuivering
optimaal te worden gecamoufleerd via bedrijfspanden en groen.
Voorstel juridische maatregelen:
• Bestemmingsplan aanpassen:
o bedrijventerreinvreemde activiteiten, zoals (bedrijfs)woningen, worden niet meer
toegestaan evenals solitaire kantoren.
o bedrijven met relatief grote kantoorcomponent en consumentgerichte activiteiten
alleen toestaan in zone langs de N201 en de Veenweg.
• Opnemen minimum en maximum bebouwingspercentage (60-70% en mogelijk 80%).
• Qua kavelomvang moet uitgegaan worden van een bandbreedte die loopt van circa 1.400
2
2
m en 8.400 m en mogelijk bij een bebouwingspercentage van 80% met kavels vanaf
2
1.250 m .
• Opnemen minimum en maximum bouwhoogte (9 tot 12 a 15 meter).
• Opnemen vaste bebouwingsafstand tot rooilijn.
• Open opslag toegestaan achter bedrijfspand.
• Parkeren vindt achter het pand plaats, parkeren voor pand slechts beperkt toestaan.
• Beeldkwaliteitsplan opstellen waarin wordt ingezet op een grote mate van uniformiteit
betreffende te gebruiken materialen, reclame-uitingen, hekwerken (hoogte en typen), wijze
van integratie brede waterloop, etc.; uitgaan van in beeldkwaliteitsplan aangegeven
zonering.
Op de volgende pagina’s zijn de belangrijkste maatregelen gevisualiseerd.
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7.3 Prioritering en fasering
Allereerst moet worden aangegeven dat handhaving en onderhoud essentieel zijn in het kader van
het behouden van de te realiseren ruimtelijke kwaliteitsslag. Handhaving en het frequent en tijdig
uitvoeren van onderhoud moeten dan ook hoog op de prioriteitenlijst van de gemeente staan. Veel
irritaties en ergernissen kunnen hierdoor worden voorkomen. Duidelijk is dat de gemeente hier per
direct mee kan en moet beginnen, vooropgesteld dat de gemeente de financiële ruimte kan
scheppen om de benodigde extra middelen hiervoor vrij te maken. Het betreft de incidentele inzet
van middelen om een kwaliteitsslag te realiseren en een structurele inzet als het gaat om de
(extra) beheerskosten. De ruimtelijke kwaliteit staat vooral in het deelgebied ten zuiden van de
Industrieweg zwaar onder druk.
Zowel de gemeente als de ondernemers onderkennen dat de handhaving zoals die op dit
moment plaatsvindt en in het verleden heeft plaatsgevonden verbeterd moet worden. Diverse in dit
rapport gesignaleerde knelpunten zijn mede hierdoor ontstaan. Na het realiseren van een
ruimtelijke kwaliteitsslag is het dan ook van groot belang dat de handhaving wordt verbeterd. Het
betreft voornamelijk het parkeren in de bermen, het op de weg stallen van vrachtwagens en
trailers, het (tijdelijk) opslaan van goederen in de bermen, etc.
Qua onderhoud moet vooral gewezen worden op de frequentie van het groenonderhoud. Indien
vaker gemaaid wordt, verbeterd de uitstraling: “ziet er verzorgd uit”. Daarnaast moet de kwaliteit
worden bijgehouden. Denk vooral aan kapot gereden bermen: egaliseren, inzaaien en plaatsen
van obstakels is noodzakelijk. Op het deel van het bedrijventerrein dat is gelegen ten zuiden van
de Industrieweg speelt dit nadrukkelijk. Idealiter zouden alle inritten van zowel zijstraten als van
bedrijven moeten worden aangepakt. Het onderhoud aan de infrastructuur betreft met name het
uitvoeren van reparatiewerkzaamheden. Met name de zijkanten van de wegen zijn op diverse
plaatsen kapot gereden. Ook dit is vooral op het gedeelte van het bedrijventerrein dat ten zuiden
van de Industrieweg ligt aan de orde. De kwaliteit van de Groot Mijdrechtstraat laat eveneens te
wensen over. Ingezet moet worden op het uitvoeren van herstelwerkzaamheden of zelfs het
aanbrengen/vernieuwen van de asfaltlaag.
Van groot belang is dan ook het feit dat het college bij de bespreking van de door ETIN Adviseurs
voorgestelde ontwikkelingsscenario’s per deelgebied, nadrukkelijk heeft aangegeven handhaving
en onderhoud aan te willen pakken c.q. te intensiveren. Nogmaals moet hier gewezen worden op
de extra middelen die dit met zich meebrengt. Indien de beschikbare middelen beperkt zijn zou
ons inziens als eerste ingezet moeten worden op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van
het gedeelte van het bedrijventerrein dat ten zuiden van de Industrieweg is gelegen. Handhaving
en onderhoud zullen altijd aan de orde zijn en blijven. Naast structurele extra financiële middelen
zullen hier ook incidenteel zullen hier extra financiële middelen mee gemoeid zijn, bijvoorbeeld als
besloten wordt de asfaltlaag van de Groot Mijdrechtstraat te vernieuwen. Reparaties en andere
herstelwerkzaamheden zullen ieder jaar aan de orde zijn.
Wat het kwaliteitsniveau van de groenvoorziening betreft zouden bij voorkeur hierover afspraken
worden gemaakt tussen de ondernemers en de gemeente. Deze afspraken zouden terug moeten
komen in het beeldkwaliteitsplan. De na te streven beeldkwaliteit van deelgebied 3 komt in hoge
mate overeen met die van deelgebied 4 en het noordelijk deel van deelgebied 5.
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Hetzelfde geldt ten aanzien van de na te streven kwaliteit op de deelgebieden 6 en 8 en het
zuidelijk deel van deelgebied 5.
Met het opstellen van deze beeldkwaliteitsplannen zou zo spoedig mogelijk gestart moeten
worden zodat de bedrijven snel duidelijkheid krijgen over de na te streven uniformiteit en het
kwaliteitsniveau. Dit is uiteraard van belang voor bedrijven die zich willen vestigen maar ook voor
bedrijven die uit willen breiden, willen verbouwen, etc. De voorgestelde integrale aanpak van
groenvoorziening met bestaande en eventuele nieuwe waterlopen zou hiervoor de basis moeten
gaan vormen.
Aangezien er een duidelijke relatie bestaat tussen beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan is het
van groot belang dat de gemeente direct start met het actualiseren van het bestemmingsplan c.q.
de bestemmingsplannen. Voor ondernemers is duidelijkheid over wat wel en wat niet kan of mag
erg belangrijk. Dit is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Uiteraard zal dit in overleg met de
bedrijven en/of de ondernemersvereniging gerealiseerd moeten worden.
Wat prioriteit betreft staan (ook voor de ondernemers) met stip op 1 de ingrepen die voorgesteld
zijn aangaande het verbeteren van de externe en interne infrastructuur. De volgende
maatregelen hebben de hoogste prioriteit:
• Aansluiten Rondweg op Nijverheidsweg: de gemeente zou zo spoedig mogelijk moeten
starten met de procedures om deze aansluiting mogelijk te maken. Dit mede gezien de
lange doorlooptijden die met dergelijke ingrepen gemoeid zijn. In het beleidsplan verkeer
en vervoer wordt uitgegaan van de periode 2010-2015.
• Verbeteren fietsontsluiting hoek Constructieweg: voor het (vracht)verkeer is het onduidelijk
dat in deze bocht van de Constructieweg een aansluiting is met een fietspad. De fietsers
komende vanaf de Rondweg schieten zomaar tussen de bedrijfspanden door de weg op.
• Aanleg rotonde Veenweg – Constructieweg – Communicatieweg: door de gemeente is
reeds aangekondigd dat de bestaande kruising (in 2007) zal worden vervangen door een
rotonde. De aanleg van de rotonde is onderdeel van de exploitatieovereenkomst die de
gemeente heeft gesloten met een private partij in het kader van de ontwikkeling van het
Werkeiland en zal dus niet door de gemeente worden aangelegd. Van belang is dat de
rotonde ruim genoeg van opzet moet zijn zodat vrachtwagens zonder veel problemen
deze rotonde kunnen nemen. In dit verband wijzen de ondernemers op de rotonde
Veenweg – Industrieweg die te krap bemeten zou zijn.
Onderstaande tijdsbalk geeft de periode aan waarin de genoemde prioriteiten uitgevoerd zouden
moeten worden. Dit is uiteraard een ideaal beeld. Uitvoering van onderstaande maatregelen /
ingrepen heeft immers financiële consequenties; niet alles kan tegelijkertijd aangepakt worden.
In de tijdsbalk is rekening gehouden met de planning zoals opgenomen in het beleidsplan verkeer
en vervoer van de gemeente De Ronde Venen als het gaat om de aanleg van de rotonde
Veenweg – Constructieweg – Communicatieweg en de aansluiting van de Rondweg op de
Nijverheidsweg.
Ten aanzien van het groenonderhoud zou zo mogelijk per direct gestart moeten worden, in ieder
geval op dat gedeelte van het bedrijventerrein dat ligt ten zuiden van de Industrieweg. Hier doen
zich de problemen aangaande de ruimtelijke kwaliteit namelijk het meeste voor.
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

……..

Handhaving
Onderhoud:
- groen
- infrastructuur
Opstellen
nieuw bestemmingsplan
Opstellen
beeldkwaliteitsplannen
Aansluiting Rondweg op
Nijverheidsweg
Verbeteren fietsontsluiting
hoek/bocht Constructieweg
Aanleg rotonde Veenweg –
Constructieweg Communicatieweg

Duidelijk is dat de ingrepen in de infrastructuur die de externe en interne bereikbaarheid van het
Bedrijventerrein Mijdrecht verbeteren van groot belang zijn voor de economische potentie van het
bedrijventerrein. Daarnaast zijn in het kader van het realiseren van een kwaliteitsslag ook de
aspecten onderhoud en handhaving essentieel. Niet veronachtzaamd mag worden dat dit extra
financiële middelen vraagt. Deze middelen hebben betrekking op de te plegen ingrepen
(incidenteel), maar ook op het onderhoud en beheer (structureel) en op de inzet van mensen.
Het op korte termijn oppakken van in ieder geval een aantal van de hierboven genoemde
aspecten maakt dat het proces om te komen tot een kwaliteitsverbetering op (delen van) het
Bedrijventerrein Mijdrecht daadwerkelijk van start gaat. Dit in combinatie met een goede
communicatie zorgt er voor dat het (aanwezige) draagvlak onder alle betrokken partijen wordt
vastgehouden en waarschijnlijk zelfs verbreed.
Om te voorkomen dat een gerevitaliseerd bedrijventerrein in de toekomst weer in een neerwaartse
spiraal terechtkomt, zijn inspanningen van gemeente en ondernemers nodig op het gebied van
‘beheer’. Een groot deel van de bedrijven die gevestigd zijn op Bedrijventerrein Mijdrecht, is
aangesloten bij de VIB. Het bestuur van de VIB voert zowel structureel als ad hoc overleg met het
bestuur van de gemeente De Ronde Venen. In maart 2003 is door de VIB in samenwerking met
gemeente, Kamer van Koophandel, politie en brandweer het initiatief genomen tot de organisatie
van een integrale en structurele beveiliging van de bedrijventerreinen in de gemeente. Inmiddels is
een projectgroep gevormd om een aantal veiligheidinitiatieven op te starten.
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Zo is een enquête gehouden onder de op het Bedrijventerrein Mijdrecht gevestigde bedrijven om
de (haalbaarheid van een) collectieve aanpak van beveiliging te onderzoeken. Spoedig daarna is
de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen De Ronde Venen opgericht.
De VIB is voornemens om op termijn, wanneer er een duidelijke visie voor het Bedrijventerrein
Mijdrecht ligt en een aantal belangrijke (infrastructurele) ingrepen is gerealiseerd, met haar leden
en de overige bedrijven op het bedrijventerrein te gaan nadenken over een passende vorm van
beheer van het bedrijventerrein.
Zoals eerder aangegeven moeten de in het uitvoeringsplan voorgestelde maatregelen nader
worden uitgewerkt, bijvoorbeeld op financieel, stedenbouwkundig, civieltechnisch en
organisatorisch vlak. Er zal een projectorganisatie opgezet moeten worden die uitvoerende en
controlerende taken op zich neemt. En er moeten keuzes gemaakt worden met betrekking tot
diverse ontwikkelingen. De gemeente moet deze taken met voortvarendheid oppakken.
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