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Voor de OVP bijeenkomst van 16 juni 2004 werd de gemeen-
te Alblasserdam uitgenodigd voor een presentatie van bedrij-
venpark Nieuwland. Zowel  wethouder Jaap de Gruijter van
Alblasserdam en wethouder Vogel van Papendrecht hebben
een presentatie gehouden. Beide heren hadden zich goed
voorbereid met een power-point presentatie.
Jaap de Gruijter mocht de spits afbijten.

Polder Nieuwland ligt op grondgebied van zowel de gemeente
Alblasserdam als Papendrecht. Jaap de Gruijter kon niet nalaten om
op te merken dat het grootste gedeelte van de polder op
Alblasserdams grondgebied gelegen is.
De ontwikkeling van Polder Nieuwland is een economische, ruimtelijke
en financiële prioriteit voor zowel Alblasserdam en de regio. Op basis
van strakke regie van de gemeente zullen de lokale en regionale belan-
gen moeten worden gewaarborgd, waarbij de basis van samenwer-
king met particulieren partijen de feitelijke uitgifte van de polder in de
collegeperiode 2002-2006 moet hebben plaatsgevonden.
Op 10 september 2002 is een exploitatie-overeenkomst tussen BRC en
de gemeente Alblasserdam getekend (PPS-constructie).

> Hierin is onder andere geregeld:
• hoge stedenbouwkundige en 

ruimtelijke inpassing
• economische visie conform 

Shipping Valley
• goede verkeersafwikkeling
• goede financiële resultaten

> De ambities van de gemeente 
waren:

• stedenbouwkundige kwaliteit, 
vervat in een beeldkwaliteitsplan

• duurzaamheid, vervat in dubo 
normen regio Drechsteden

• planalogisch regime, vervat in (ontwerp) bestemmingsplan
• verkeer (water en weg), opgenomen in bestemmingsplan

> Stand van zaken:
• koppeling stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan
• verklaring van geen bezwaar is binnen
• koppeling met beeldkwaliteitsplan (modulaire opbouw) inclusief 

status van beeldkwaliteitsplan via Welstandsnota
• openbare ruimte wordt nu aangelegd conform vastgestelde 

kwaliteitscriteria
• reeds twee bouwvergunningen zijn momenteel verleend. Meerdere 

bouwaanvragen zijn in procedure
• bestemmingsplan: vaststellingsfase
• verbreding Hoogendijk, komende vormgeving Edisonweg
• er is nog een discussie gaande over een insteekhaven/loskade
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Bedrijvenpark Nieuwland

Beste Leden

Afgelopen woensdag 16 juli jl, hadden
we een interessante bijeenkomst waar-
in duidelijk naar voren kwam dat er
ook in Papendrecht nog ontwikkelin-
gen zijn voor het bedrijfsleven in “Polder Nieuwland”. Hoewel
een groot deel onder Alblasserdam valt, kunnen deze nieuwe
bedrijven die zich hier zullen vestigen een impulse geven voor de
werkgelegenheid in onze omgeving. Zowel “Polder Nieuwland”
als de revitalisering van industrieterrein Oosteind zetten
Papendrecht nog beter op de kaart in het Drechtsteden gebied.
Een goede bereikbaarheid van deze terreinen blijft een hoge pri-
oriteit.
Terug kijkend op het eerste halfjaar van 2004 komt duidelijk naar
voren dat wel iedere bedrijfstak een terugslag ondervindt van de
neergaande economie. Toch zien we op dit moment ook weer
een aantal positieve investeringen wat het ondernemersschap
toch zo afwisselend maakt. Men zal toch altijd een positieve ver-
wachting van de toekomst moeten hebben. Zo konden wij ook
een drie tal nieuwe leden binnen de OVP verwelkomen, Haas
Service vof, Taxibedrijf Drechttax en Kooyman Eigenhuis. 

Ook is de OVP digitaal gegaan, wij hebben nu als vereniging
onze eigen website, www.ovp-papendrecht.nl, via deze
website kunnen de leden een link krijgen naar hun eigen onder-
nemingen toe. Deze nieuwsbrief is dan ook de eerste nieuwsbrief
digitaal. Ook kunt u via de website met interessante onderwer-
pen komen om al onze leden sneller te informeren. Tevens is er
een flyer ontworpen met wat en waarvoor het doel is van de
OVP, om zo nieuwe aankomende leden te informeren over onze
vereniging. U ziet allen dat wij zeker open staan voor vernieu-
wingen.

Fred Lingen
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Gemeente Alblasserdam
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> Economische doelstellingen moeten ook behaald worden met als 

uitgangspunt:

• Shipping Valley als leidend concept voor Alblasserdam en regio

• Invulling bedrijvenpark door bedrijven in de creatief logistieke sector

• Nadruk op specialisme en diffenrantiatie van bedrijvigheid

• Duurzaamheid bevorderen door parkmanagement.

De ambities voor parkmanagement zijn een waarborg hoogwaardig-

heid en duurzaamheid, het behartigen van collectieve belangen en het

bevorderen van de communicatie tussen partijen (gemeenten, bedrij-

ven, e.a.).

De samenwerking van BRC met de gemeente is goed te noemen. BRC

participeert zowel in de Stuurgroep als Projectgroep en is op afroep

ook aanwezig bij de Werkgroep. 

De ontwikkeling van Nieuwland is op hoofdlijnen op koers. Het beeld

dat hoge, ruimtelijke, economische en financiële ambities kunnen

worden waargemaakt.

Bedrijvenpark Nieuwland draagt bij aan het oplossen van regionale

knelpunten.

De verkoop van de grond gaat goed. Zo’n 75% van de polder is ver-

kocht door BRC.

Op 3 maart jl. was een Papendrechts bedrijf (Kleijn Transport) die de

eerste paal op Nieuwland mocht slaan. Een Papendrechts bedrijf die

op Alblasserdams grondgebied zijn nieuwbouw zal openen.

Bedrijventerrein Nieuwland
heeft een Parkmanager:
Bedrijventerrein Nieuwland, gelegen in de gemeenten
Papendrecht en Alblasserdam is bouwrijp opgeleverd. De Firma
Kleijn is druk aan het bouwen en zal eind juli als eerste bedrijf op
Nieuwland haar deuren openen. 

De gemeenten heb-
ben besloten om
Nieuwland als hoog-
waardig bedrijventer-
rein te kenmerken en
te ontwikkelen. Dit
betekent dat er geke-
ken wordt naar het op
een hoog niveau
inrichten van het ter-
rein en het beheer en
onderhoud waar mogelijk samen met de toekomstige bedrijven te
regelen. 

Om het beheer en onderhoud te combineren met het aanbieden
van collectieve diensten aan de bedrijven heeft de gemeente
Alblasserdam InSite Parkmanagement BV verzocht om
Parkmanagement op Nieuwland vorm te geven. 

InSite is een onderneming met ervaring op het gebied van
Parkmanagement en zal samen met de gemeenten en bedrijven de
collectieve diensten op Nieuwland vormgeven. Een optimale
afhandeling door de parkmanager van de niet-kernactiviteiten van
de bedrijven zorgt ervoor dat de bedrijven deze taken kunnen uit-
besteden aan de parkmanager, tegen de afgesproken kwaliteit en
tegen een aantrekkelijke prijs. Er wordt momenteel al hard
gewerkt aan de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur, de
inrichting van één telefooncentrale voor het gehele terrein en
gezamenlijke diensten als collectieve inkoop van energie, beveili-
ging en afvalmanagement.

Uitbreiding naar de regio
Om Parkmanagement tot een succes te maken is het vinden van
een voldoende groot collectief een belangrijke succesfactor.
Daarom ook zal eveneens gekeken gaan worden naar de moge-
lijkheden om Parkmanagement uit te breiden naar de bestaande
bedrijventerreinen in Alblasserdam en Papendrecht. Daarmee zal
het parkmanagement op Nieuwland een regionale functie krijgen.

Inspraak en zeggenschap
De gemeenten en bedrijven/bedrijvenverenigingen worden direct
betrokken bij de realisatie van Parkmanagement in de regio, door
deel te gaan nemen aan de op te richten Stichting
Parkmanagement. Deze stichting wordt de coördinator van
Parkmanagement voor de genoemde bedrijventerreinen.

vervolg pagina 2
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Een familiebedrijf met een eigen

visie op het vak, opgericht in 1956.

Sonneveld is in de jaren daarna uit-

gegroeid tot Sonneveld Group en

heeft een vooraanstaande plaats in

de West-Europese markt. Maar het

familiebedrijf – en gevoel – is

gebleven. Enthousiasme en betrok-

kenheid hebben Sonneveld

gemaakt tot wat ze nu is. Een

producent en leverancier van bakke-

rijgrondstoffen die niet vóór maar

mét de bakker werkt. Bakkers

over de hele wereld profiteren

dagelijks van haar innovatieve en

hoogwaardige grondstoffen. En

Sonneveld is voortdurend op zoek

naar nieuwe mogelijkheden om het

succes van haar klanten dichterbij te brengen. 

Sonneveld is van oudsher een bedrijf, dat oog heeft voor vernieuwing.

Continu is het bedrijf bezig met het verbeteren van zijn processen en

producten. Zo was Sonneveld de eerste leverancier die kwalitatieve

broodverbetermiddelen in poedervorm aanbood. Zij had ook de

primeur met het ontwikkelen van deze producten in vloeibare vorm.

Sonneveld wil voorop blijven in de bakkerijbranche en investeert daar-

om in de toekomst. Zij wil haar voorlopersrol op het gebied van ver-

nieuwende bakkerijproducten verder uitbouwen. Alle kennis die

Sonneveld de afgelopen jaren door onderzoek en innovatie heeft ver-

worven wordt toegepast in een nieuwe fabriek. De bouw hiervan start

in september 2004. Daarnaast is een internationaal kenniscentrum in

ontwikkeling, het European Bakery Innovation Centre. De nieuwe

fabriek en het kenniscentrum hebben tot doel om een nieuwe gene-

ratie bakkerijproducten in de markt te zetten. Daarmee geeft

Sonneveld invulling aan de ontwikkelingen in de Europese bakkerij-

wereld, passend binnen de Europese wetgeving van voedselveiligheid. 

Sonneveld werkt volgens de door haar geformuleerde missie:

Sonneveld biedt partners in de bakkerijketen onderscheid door het

gezamenlijk ontwikkelen van gedurfde en originele marktconcepten

voor wederzijds succes

Sonneveld is in de bakkerijwereld een begrip. 

Sonneveld Group B.V.

Sonneveld produceert en levert bakkerijgrondstoffen in Nederland en

in verschillende landen in Europa, het Midden-Oosten en Zuidoost

Azië. Grote afnemers verrichten regelmatig en naar volle tevredenheid

kwaliteitsonderzoeken. Sonneveld is gecertificeerd volgens NEN ISO

9001. Geert Sonneveld is directeur-eigenaar van Sonneveld; het

hoofdkantoor en moderne productiefaciliteiten zijn gevestigd in

Papendrecht. Met 160 medewerkers draagt Sonneveld bij aan de loka-

le werkgelegenheid. Ongeveer een derde van hen is woonachtig in

Papendrecht.

Sonneveld Group B.V. – Rietgorsweg 1-3 – 3356 LJ – Papendrecht –

078 644 25 25 – www.sonneveld.com

     



Van der Vorm Bouw, De heer H. Meurs
ABN AMRO Bank NV, Mevrouw U. Bakker
Alberg International (Alsti), De heer C. van de Berg
Mostert Pijpleidingen, De heer J.H.W. Le Blanc
Boer Kreatieve Tuinaanleg, De heer S. Boer
Bom Beheer BV, De heer Bom
Mesman & de Bruin, De heren E.F. de Bruin/ A.J. Mesman
Opel Centrale, Mevrouw D. van den Burg
Rovanda, De heer R. van Dalen
Geveke, De heer D. van Dijk
Autorijschool Ronald, De heer van Ee
Zandzuigbedrijf van der Waal BV, 
De heer C.J. van de Graaf
2 Coach You Training & Consultancy, De heer S. de Graaff
Betoncentrale "Papendrecht", De heer G.M. de Groot
Haas Service v.o.f., De heer J. Haas
Visser & Smit Hanab BV, De heer J.B. Heijnen
Van de Grijp BV, De heer J.R. van Hemert
Eteha bv - Slangtechniek, De heer L.M. Hessing
De Heus Staal Papendrecht BV, De heer, J.C. de Heus
Autoschade van 't Hoff BV, De heer J.A. van 't Hoff
Breko Nieuwbouw B.V., De heer E. de Jong
Kleijn Transport BV, De heer C. Kleijn
Kleijn Gifts & Goods, De heer G. Kleijn
Karwei Bouwmarkt, De heer R. de Knijf
Stork Fokker AESP B.V. De heer J.C. de Jong

Winkelcentrum Wilgendonk, 
De heer G.J.M. Kremers
De Drechttax/Noordhoek-combinatie, 
de Heer J.C.F. Kroos
IV-Bouw & Industrie b.v., De heer Ir. A. Lanser
Lesec Beveiligingen.Telecom, De heer J. Leeuwestein
De Heer F.W.Lingen
Schildersbedrijf Groen bv, De heren Lubbers/v.d.Perk
Mamach Machinehandel, De heer A. Matena
Mol Assurantiën B.V., De heer K.A. Mol
Aggreko International BV, De heer J.T.H. Mulder
Rabobank Papendrecht-Alblasserdam, 
De heer W. Oosthoek
Hotel Mercure Papendrecht, 
De heer D. van Opstal
Westwaard Wonen, De heer C.A. Oskam
Van Sillevoldt Rijst B.V., De heer D.A. den Otter
Reclamebureau Genui, Mevrouw W. Pietersma
Caldic Isolatietechniek b.v., De heer E. Pluut
Accountantskantoor Punt BV, De heer T. Punt
CV v/h de Haan & Zn, Mevrouw E. Putters- den Haan
Randstad Uitzendbureau BV, MevrouwA.C Reehorst
Topec, De heer P.A.H. Reichwein
Rietveld Bouw BV, De heer G.J. Rietveld
Riske BV, De heer G.J. Riske
Filcom BV, De heer G. Salm
Grand Café Willaerts, De heer J. Schaap

per juli 2004:
Accountantskantoor Kok, De heer J. Scheepbouwer
Drukkerij Schuurman BV, De heer K. Schuurman
VBK Papendrecht, De heer F. Sieses
GAMMA Bouwmarkt, De heer H.J. Smolders
Visser & Smit Bouw BV, De heer F. Snaaijer
Sonneveld BV, De heer G.C. Sonneveld
Stasse & Venekamp Notarissen, De heer A.J. Stasse
Makelaardij de Meent, De heer M. Suurbach
All Office Rietveld, De heer C.A. Timmer
Vego, De heer Verdoorn
ING Bank, De heer R. Verhagen
Dixi Sanitary Services BV, De heer J. Vermeulen
Veth Motoren BV, De heer J. Veth
Kooyman Eigen Huis B.V., De heer E. Veth
Auto van Wijngaarden, De heer G. van Wijngaarden
Van Wijngaarden Electrotechniek, De heer E. van Wijngaarden
Fa. van Wijngaarden, De heer H. van Wijngaarden

Ledenlijst
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Het bestuur

Amberdreef 26
3355 PM Papendrecht
078-61 51 066 
06 53 15 47 38
fwlingen@xs4all.nl

Badweg 17
3312 AB Dordrecht
078-635 22 54
06-51 30 46 17
d.d.otter@sillevoldtrijst.nl

van Elkstraat 38
3342 VN H.I. Ambacht
Prive 078-68 17 165
Zaak 078-64 11 422
06 13 80 57 62
kremers@freeler.nl

Lijsterbeshof 54
3355 CD Papendrecht
06 53 87 53 74
w.oosthoek@
papendrecht-alblasserdam.rabobank.nl

Lijsterbeshof 85
3355 CC Papendrecht
078-644 09 44 / 078-644 55 66
06-53 70 63 25
info@123alarm.nl

Fred Lingen
voorzitter

Dirk den Otter
vice voorzitter

Gerard Kremers
secretaris

Jan Leeuwestein
algemeen bestuurslid

De OVP-agenda 
voor 2004

Bijeenkomsten:

25 augustus

29 september

17 november

nieuwsbrief 

Uw Bedrijf presenteren bij alle OVP leden
Het is mogelijk om een bedrijfsprofiel in de OVP nieuwsbrief te plaatsen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Kremers tel. 
078 641 14 22 of stuur een e-mail naar kremers@freeler.nl

adres redactie OVP NIEUWSBRIEF

van Elkstraat 38 • 
3342 VN Hendrik-Ido-Ambacht

van links naar rechts: Wim Oosthoek, Fred Lingen, Jan Leeuwenstein, Dirk den Otter en Gerard Kremers 

Wim Oosthoek
penningmeester

nieuwe datum!
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Het voltallige bestuur van de OVP

... kunt u wat ons betreft het 
dak op! (Houd de e-mail in de gaten.)

                                           




