
 
 

 
Doelstelling van ICC Parkmanagement is het behartigen van de 

belangen van onze leden in ruime zin zoals op het gebied van: 

 Het vergroten van de veiligheid op de bedrijventerreinen o.a. door 7 
dagen per week surveillance 

 Beheer en onderhoud groen – uitnodigende en goed onderhouden 
bedrijventerreinen 

 Realiseren van collectieve voorzieningen zoals bewegwijzering 
 Het organiseren van netwerk- en voorlichtingsbijeenkomsten 

 Informeren over actuele zaken en ontwikkelingen, die van belang zijn 
voor ondernemers. 

 Centraal aanspreekpunt voor ondernemers en gemeente 
 Collectieve inkoop van o.a. energie, afval, beveiliging   

 Personeelszaken – professionele hulp bij arbeid gerelateerde 
vraagstukken . 

 
 

Binnen parkmanagement hebben we 5 werkgroepen en voor iedere werkgroep 

is er een aanspreekpunt vanuit het bestuur. Momenteel lopen de volgende 
projecten: 

 
Werkgroep Afval   

                                                                                                                                                               
Voor onze leden is een collectiefcontract 

afgesloten met Van Gansewinkel met zeer 
gunstige tarieven. Dit contract is ingegaan op 1 

januari 2015, maar Van Gansewinkel heeft het 
voordeel al aan onze leden gegeven vanaf 1 

augustus 2014. Leden kunnen vragen stellen 
over recycle mogelijkheden en het verwerken 

van speciaal afval voor wat betreft de wet en 
regelgeving. 

 

 
Werkgroep Beveiliging 

 
Deze werkgroep behandelt 2 onderdelen: 

1. Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) en  
2. Beveiliging van de bedrijventerreinen – surveillance en alarmopvolging. 

 
KVO-B: Onze bedrijventerreinen zijn gecertificeerd en om het keurmerk te 

behouden moeten we aan strenge regels voldoen. Meerdere keren per jaar 

  



wordt er een schouw georganiseerd met de leden van de werkgroep. In de 

werkgroep zijn diverse disciplines vertegenwoordigd, te weten: brandweer, 
politie, gemeente, Regionaal Criminaliteitsplatform, bedrijfsleven en ICC-

Parkmanagement. Tijdens deze vergaderingen wordt o.a. gesproken over de 

calamiteiten tijdens de voorafgaande periode en hoe dit opgelost cq 
voorkomen kan worden. Meldingen van calamiteiten komen binnen bij het 

secretariaat en worden doorgestuurd of besproken met de verantwoordelijke 
contactpersoon bij de gemeente. De werkgroep komt 1 x in de 2 maanden 

bijeen. 
 

 
Beveiliging:  

Vanaf 1 januari 2015 wordt er door de AVDD 
(voorheen G4S) 7 dagen per week 

gesurveilleerd op de 4 bedrijventerreinen: 
Noord, Oevers, Blankenstein en Rogat. Zij 

hebben frequent contact met de politie en bij 
alarmmeldingen doen zij de opvolging. 

Daarnaast controleert de AVDD of alle deuren, 

ramen en hekken van de bedrijven gesloten zijn en of er geen 
voertuigen/personen in de buurt zijn, die daar niet thuis horen. Verder wordt 

er gekeken naar onveilige objecten, zoals bv pallets tegen de muren, 
brandgevaarlijke situaties e.d.  

Parkmanagement is in 2014 maanden bezig geweest met het binnen halen 
van een goed en veel goedkoper contract voor haar leden met daarbij een veel 

betere controle en rapportage. Het inbraakcijfer is aanmerkelijk gedaald en 
het gevoel van veiligheid gestegen. Ook bij bedrijven die niet aangesloten zijn 

bij Parkmanagement let de AVDD op of alles goed is afgesloten en rapporteert 
zij dit aan het bedrijf. 

 
 

Werkgroep Bewegwijzering 
 

 
In 2015 is de werkgroep gestart met de inventarisering van de borden in 
samenwerking met de beleidsambtenaar en verkeersdeskundige van de 

gemeente, de firma Dolsma en een bestuurslid en de parkmanager van ICC-



PMM. Vanuit de gemeente is een brief, die ook is ondertekend door ICC-

Parkmanagement, aan alle bedrijven gestuurd met daarin de vraag of de 
informatie op de borden nog actueel is, of zij goed vindbaar zijn en of het bord 

op een verkeersveilige plek staat.  

Naar aanleiding van de brief zijn veel reacties ontvangen en dat bevestigt dat 
dit project van groot belang is voor het bedrijfsleven. Er waren veel klachten 

over de zichtbaarheid van enkele borden, omdat het groenonderhoud niet of 
nauwelijks gebeurde en borden daarom overwoekert worden.   

Parkmanagement besteedt aan de vernieuwing van de bewegwijzering een 
bedrag van € 26.000,- exclusief BTW. 

 
 

Werkgroep Energie 
 

De werkgroep heeft het subsidieproject voor duurzaam investeren voor haar 
leden in het leven geroepen. Hiermee maakt PMM het voor leden aantrekkelijk 

om zonnepanelen te plaatsen en over te gaan op led verlichting. Hiertoe is  
voor dit project € 50.000,- uitgetrokken en hiervan is inmiddels € 37.000,- 

uitgekeerd. Er zit dus nog € 13.000 in de pot en om die reden is het project 

verlengd tot 1 januari 2016. Het hele proces wordt ook begeleid door PMM. 
Door dit subsidieproject is er door de 

deelnemende bedrijven ruim € 450.000,- 
geïnvesteerd in zonnepanelen en led verlichting 

en dit is vaak ten goede gekomen aan lokale 
bedrijven!  

 
Vanaf september 2015 starten wij met het 

aanbieden van een energiescan in 
samenwerking met Klimaatbeheer. Dit is een 

onafhankelijke organisatie, die een bedrijf op alle 
facetten van energiebesparende mogelijkheden 

doorlicht. Zij brengen een adviesrapport uit en 
als het betreffende bedrijf daarna de adviezen uitvoert door het inhuren van 

(bij voorkeur) lokale/regionale bedrijven om de besparingen te realiseren blijft 

de parkmanager samen met Klimaatbeheer het proces begeleiden.   
 

Daarnaast heeft Parkmanagement een collectief contract afgesloten met 
PM-Energie en zo voor onze leden een forse verlaging van de tarieven van 

elektriciteit en gas tot wel 20% - 25% onder de huidige markttarieven kunnen 
behalen. Een middelgroot bedrijf bespaart hierdoor plm. € 4000,-. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Werkgroep Groen 
                                                                                                                               

Het onderhoud van het groen op de bedrijventerreinen is door de gemeente 

uitbesteed aan Parkmanagement en de uitvoering 
hiervan wordt op uitstekende wijze gedaan door 

Reestmond. Door het adequate onderhoud wordt 
de verkeersveiligheid op de bedrijventerreinen 

vergroot en zijn de terreinen overzichtelijk. 
Daarnaast zorgt een goed onderhouden 

bedrijventerrein voor waarde behoud en een 
gunstig vestigingsklimaat voor potentiële nieuwe 

bedrijven.  
 

 
Werkgroep Glasvezel 

 
Van 2007 - 2013 heeft Parkmanagement i.s.m. 

Breedband in Bedrijf zich ingezet voor de aanleg van 

glasvezel op alle bedrijventerreinen. Dit is een heel 
omvangrijke en tijdrovend project geweest, waar 

bedrijven tot op de dag van vandaag het voordeel van 
ondervinden en waarvoor we ook nog steeds nieuwe 

aanvragen binnen krijgen. Bedrijven die zich nu in 
Meppel willen vestigen hebben een snelle internetverbinding nodig en dat kan 

Meppel nu bieden. Nieuwe bedrijven worden bezocht om hen de voordelen van 
het lidmaatschap van ICC-PMM uit te leggen en wij verzorgen op het gebied 

van glasvezel de contacten met de bekabelaars KPN en Ziggo.  
 

 
Werkgroep P&O 

 
Deze werkgroep houdt zich bezig met actuele zaken op het gebied van 

personeelsbeleid. Dit jaar hebben we voorlichting gegeven over de wijzigingen 

in de Wet Werk & Zekerheid, Participatiewet en de Quotumwet. Deze 
wijzigingen zijn van grote invloed op 

uitvoering van het personeelsbeleid. De 
leden zijn hierover geïnformeerd tijdens 

een tweetal ontbijtsessies. Tijdens deze 
interactieve sessies zijn presentaties 

gegeven door deskundigen (o.a. 
juristen) op dit gebied en was er 

gelegenheid tot het stellen van vragen 
en het delen van ervaringen.  

Daarnaast kunnen leden tegen 
gereduceerd tarief een abonnement 

afsluiten op de kennisbank van Reed Business HR Xpert. Deze organisatie 



behandelt iedere week een actuele casus en de leden kunnen gebruik maken 

van deskundigen voor individuele vragen.  
We bieden via Mens en Arbeid Meppel (MEAM) met 3 partners, te weten 

Zilverenkruis Achmea, Univé en LaborVitalis, korting op verzekeringen, kennis 

en informatie over gezond leven. Daarnaast ondersteunen we mantelzorgers 
op de werkvloer waar mogelijk, zodat ze toch in staat zijn om hun werk te 

blijven doen.  
 

Projecten: 
 

Project Graffiti 
 

 
 

 
Het is onze leden al jaren een doorn in het oog dat Meppel veel overlast heeft 

van graffiti op viaducten, gebouwen en in tunnels. Wij willen graag bijdragen 
aan een uitnodigende entree van Meppel en natuurlijk een mooie en schone 

stad en bedrijventerreinen. ICC-PMM heeft dit onderwerp uitgebreid besproken 

met de burgemeester en beleidsambtenaren over de aanpak van het 
probleem. 

Na overleg is de opdracht voor het verwijderen van graffiti verleend aan 
schoonmaakbedrijf Paraat. Het behoud van het resultaat is echter niet 

eenvoudig, omdat de handhaving en het op heterdaad betrappen van de 
graffitispuiters een lastige en tijdrovende klus is. Leden van ons bestuur 

hebben hierover veelvuldig overleg met de gemeente.  



 
 

Project nieuwe Website 
In april is aan Interwijs opdracht gegeven om samen met ons een nieuwe 

website te ontwerpen, vooral vanwege het niet leesbaar zijn op smartphone 

en tablet. 15 juli zijn onze leden geïnformeerd dat de nieuwe website online is 
gegaan en is gevraagd te kijken of hun bedrijfsgegevens nog actueel waren. 

Hierop hebben wij een groot aantal reacties ontvangen; veel informatie bleek 
verouderd en nu is de informatie weer actueel. Bovendien merken wij dat de 

nieuwsitems, die wij regelmatig brengen, veel beter gelezen worden.   
 

 



 
De Parkmanager en de secretaresse geven samen invulling aan de dagelijkse 

gang van zaken. In de mail komen vragen binnen van bedrijven of worden er 



calamiteiten gemeld. Hieruit resulteren in sommige gevallen bedrijfsbezoeken 

of worden de vragen doorgespeeld aan de juiste instanties.  
De meldingen over de veiligheid op de bedrijventerreinen worden één keer per 

2 weken doorgenomen met de vertegenwoordiger van de AVDD en zo nodig 

doorgegeven en besproken met de gemeente, politie of de brandweer. Wij 
merken dat bedrijven het prettig vinden om één aanspreekpunt te hebben 

waar zij met alle vragen terecht kunnen en die de zorgt dat het op de goede 
plek terecht komt en verder behandeld wordt.  

Sinds 1 juni werken de parkmanager en secretaresse niet meer vanuit huis, 
maar hebben wij een professionaliseringslag gemaakt en hebben een kantoor 

aan de Werkhorst 36. Hier is ruimte om te vergaderen en kunnen wij mensen 
ontvangen.  

 
 

   
 
 

 


