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Doelstelling van ICC-Parkmanagement is het behartigen van de 

belangen van onze leden op de bedrijventerreinen Oevers, Noord, 
Blankenstein en Rogat. Verder ontzorgen wij de ondernemers door 

het aanbieden van collectieve diensten zoals beveiliging, afval en 
energie en het organiseren van bijeenkomsten met een actueel 

thema. Het gaat dan met name om de onderstaande items: 
 

• De veiligheid op de bedrijventerreinen. Hiervoor hebben wij de 
beveiligingsdienst AVDD ingehuurd. Zij surveilleren 7 dagen per week 

op de terreinen van 22.00-07.00 uur en verzorgen de alarmopvolging 
bij bedrijven vanaf 18.00 uur;  

• Onderhoud van het openbaar groen op de terreinen, uitgevoerd door 
Reestmond; 

• Onderhoud en beheer van collectieve voorzieningen zoals b.v. de 
bewegwijzering op de bedrijfsterreinen; 

• Het organiseren van (ontbijt- en lunch) bijeenkomsten over actuele 

ontwikkelingen voor ondernemers. Dat kunnen bijeenkomsten zijn 
over wijzigingen van wet- en regelgeving (b.v. de AVG) en ook 

informatieve bijeenkomsten over b.v. subsidiemogelijkheden op het 
gebied van duurzaamheid; 

• Het aanjagen en realiseren van collectieve voorzieningen voor 
ondernemers zoals aanleg glasvezelnetwerk;  

• Centraal aanspreekpunt voor ondernemers en gemeente; 
• Collectieve inkoop van energie, afval, beveiliging en professionele hulp 

inzake arbeid gerelateerde vraagstukken. Door de bundeling van 
krachten kunnen wij betere voorwaarden realiseren voor onze leden. 

 
 

 
Oprichting Werkgroep Duurzame Energie met wethouder Gert Stam 

  



 
Binnen parkmanagement hebben we 5 werkgroepen en voor iedere 

werkgroep is een bestuurslid voorzitter.   

 
 

Werkgroep Afval - voorzitter Bertjan Boom. 
 

                                                                                                                                                               
Voor onze leden is een collectief contract afgesloten met Renewi (voorheen 
Van Gansewinkel) tegen zeer gunstige tarieven. Het voordeel voor onze 

leden is plm. 20%. Periodiek wordt het contract vergeleken met andere 
aanbieders in de markt. Naast het geldelijke voordeel kunnen leden ook bij 

Renewi terecht voor vragen over afvalscheiding/recycle mogelijkheden en 
het verwerken van speciaal afval voor wat betreft de wet- en regelgeving. 

 
 

Werkgroep Beveiliging - voorzitter Adriaan Boogaerdt  
 

 

Deze werkgroep behandelt 2 
onderdelen: 

1. Keurmerk Veilig Ondernemen 
Bedrijventerreinen (KVO-B) en  

2. Beveiliging van de 
bedrijventerreinen – surveillance en 

alarmopvolging. 
 

KVO-B: De bedrijventerreinen in 
Meppel zijn KVO-B gecertificeerd. Deze 

certificering moet om de 3 jaar plaatsvinden. Eind 2018 hebben wij 
wederom deze keuring behaald. Om het keurmerk te behouden moeten we 

aan strenge eisen voldoen. Zo zijn wij verplicht om minimaal 2 x per jaar 
een schouw te houden (een dag- en een nachtschouw) en dienen wij een 

plan van aanpak op te stellen met maatregelen die de (verkeer) veiligheid 

ten goede komen. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van diverse 
disciplines te weten: Brandweer, Politie, Gemeente, alle bedrijventerreinen, 



AVDD-beveiliging en ICC-Parkmanagement. Tijdens de vergaderingen 
worden o.a. de veiligheidsrapportages van de AVDD en voorgevallen 

calamiteiten besproken. Meldingen op het gebied van veiligheid 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 door de AVDD:  

Vanaf 1 januari 2015 wordt er door de AVDD 7 dagen per week 
gesurveilleerd op de 4 bedrijventerreinen: Noord, Oevers, Blankenstein en 

Rogat. Zij hebben (direct) 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 houdt in de 
gaten of er geen verdachte voertuigen/personen in de buurt zijn. Verder 

wordt er gekeken naar onveilige objecten, zoals bv-pallets tegen de muren, 
waarlangs dieven gemakkelijk naar binnen kunnen en die bovendien 

brandgevaarlijk zijn. Sinds de samenwerking met de AVDD is het 

inbraakcijfer aanmerkelijk gedaald en het gevoel van veiligheid 
toegenomen. Ook bij bedrijven die niet aangesloten zijn bij 

Parkmanagement let de AVDD op of alles goed is afgesloten en rapporteert 
dit, indien noodzakelijk aan het bedrijf, natuurlijk in de hoop dat zij zich ook 

aan zullen sluiten bij Parkmanagement. Alleen door de collectiviteit en 
samenhorigheid van alle ondernemers kan het lidmaatschap zo voordelig 

zijn.  
Verder zetten wij ons in voor de verbetering van de verkeersveiligheid in 

het algemeen op alle bedrijventerreinen. In 2018 lag de nadruk op de 
onveilige situatie op Noord. Wij kaarten dit al jaren aan bij de gemeente, 

maar door de komst van het DC van Friesland Campina is de verkeersdruk 
toegenomen. Parkmanagement organiseert samen met de ondernemers op 

Noord en beleidsmedewerkers van de gemeente regelmatig bijeenkomsten 
om de situatie te bespreken en de (soms tijdelijke) oplossingen die 

uitgevoerd moeten worden. Ook in 2019 zullen wij hiermee door gaan, want 

de oplossing is vooralsnog niet geboden. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Werkgroep Energie - voorzitter Bertjan Boom  
 

 
De werkgroep zorgt ervoor dat onze leden via het collectief tegen een sterk 

gereduceerd tarief energie (gas en elektrisch) in kunnen kopen samen met 
PM Energie. Dat voordeel is voor een middelgroot bedrijf plm. € 4000 en 

kan voor veel gebruikers oplopen tot wel € 10.000 ten opzichte van 
individuele inkoop.  

Ook kunnen leden gratis een, door provincie Drenthe beschikbaar gestelde, 
energiescan van hun bedrijf laten uitvoeren om te zien waar zij op hun 

energieverbruik  kunnen besparen. De parkmanager en Klimaatroute 

begeleiden een ondernemer een jaar lang kosteloos bij het uitvoeren van de 
voorgestelde bezuinigingsmaatregelen.  

 

 
 

Werkgroep Duurzame Energie valt onder de werkgroep Energie. Deze 
groep bestaat uit vertegenwoordigers van toonaangevende en innovatieve 

ondernemers op het gebied van duurzaamheid zoals N-TRA (Rendo), 
Noordhuis, Scania en Bad Hesselingen. Tevens is een expert op het gebied 

van duurzaamheid lid van de werkgroep. In december heeft de werkgroep 
een bijeenkomst georganiseerd over wet- en regelgeving en de 

subsidiemogelijkheden voor investering in duurzaamheid.  

In 2018 is het project Restwarmte Oevers A/B gestart. Dit is een 
gezamenlijk project met Woonconcept, N-TRA, Greenvis en de gemeente. 

Na een inventarisatie van de hoeveelheid restwarmte wordt momenteel 
gekeken of de aanleg van een netwerk rendabel is. Tevens wordt binnen het 

project gekeken naar de mogelijkheden voor aanleg van een biomassa- 
centrale ten behoeve van een stoomnetwerk.    



 
 

 

Werkgroep Groen - voorzitter Henrico ten Brink 
 

                                                                                                                               
Het onderhoud van het openbaar groen op de bedrijventerreinen is door de 
gemeente uitbesteed aan Parkmanagement. De uitvoering 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 onderhoud van de 
bedrijventerrein voor waarde behoud en een gunstig vestigingsklimaat voor 

potentiële nieuwe bedrijven.  
 

 
Werkgroep Glasvezel – voorzitter Henrico ten Brink  

  
 

 
Parkmanagement is met de KPN en de gemeente in gesprek over de aanleg 

van een glasvezelnetwerk op Oevers E. Er ligt inmiddels een voorstel. 
Oevers E is het enige terrein dat nog niet verglaasd is. Elk van de betrokken 

partijen is bereid om te investeren om dit voor elkaar te krijgen. Wij hopen 
de verglazing in 2019 te realiseren.  

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

Werkgroep P&O – voorzitter Mirjam Bergsma  

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

personeelsbeleid. Zij organiseren ontbijt- en lunchbijeenkomsten over 
arbeid gerelateerde vraagstukken en wijzigingen in de wet- en regelgeving.  

Leden kunnen via het collectief van Parkmanagement tegen een sterk 
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 (advocaten, 

arbeidsdeskundigen en juristen) voor individuele vragen.  
De ontbijtbijenkomsten die wij in 2018 hebben georganiseerd waren o.a. 

wijzigingen in  wet- en regelgeving op het gebied van personeelsbeleid en 
de nieuwe voorschriften voor dossieropbouw. Zo ontlasten wij onze leden en 

hoeven ze voor het doorvoeren van nieuwe regels niet zelf een deskundige 

in te huren. Daarnaast behandelen we actuele thema’s, zoals duurzame 
inzetbaarheid en vitaliteit.  

In 2018 hebben wij de onderstaande bijeenkomsten georganiseerd: 
15 mei Verzuim, Wetgeving en UWV en 

4 oktober – stressmanagement 
 

Projecten: 
 

Overstappen naar groene stroom 
In 2018 is de werkgroep gestart met de actie “overstap naar groene 

stroom”. Leden konden 50% van de overstapkosten van grijze naar groene 
stroom ontvangen van Parkmanagement met een maximum van € 500. 

6 ondernemers hebben gebruik gemaakt van deze actie. In totaal is 1,5 
miljoen KWh omgezet naar groene stroom. Dit staat gelijk aan het verbruik 

van 500 huishoudens in Meppel.  

 
Duurzame inzetbaarheid personeel 

Wij hebben samen met de Provincie dit project onder de aandacht van onze 
leden gebracht. Het doel was om inzicht te krijgen of een bedrijf 

toekomstbestendig is en wat er leeft onder het personeel. De thema’s 
waren: 



• Cultuur en sfeer binnen het bedrijf 
• Behoefte aan scholing 

• Perspectief en doorgroeimogelijkheden. 

Interstage was één van de deelnemende bedrijven en zij hebben tijdens een 
evaluatie op het Provinciehuis een film laten zien van hun bedrijf, waarin zij 

uitleg gaven over inzicht en de positieve veranderingen die het project 
voortgebracht heeft.  

 
In het kader van de nieuwe wetgeving op het gebied van energiereductie  

hebben wij in december een bijeenkomst georganiseerd met experts op dit 
gebied. Zij gaven uitleg over de verplichtingen en de subsidiemogelijkheden 

voor de verduurzaming en de benodigde energie labels. Deze labels 
worden verplicht bij verkoop en verhuur van panden. Deze sessies worden 

zeer gewaardeerd door onze leden.  
 

In 2018 hebben wij een enquête laten uitvoeren door studenten van 
Deltion om inzicht te krijgen in: 

• Bekendheid van onze organisatie 

• Wat vindt men van Parkmanagement 
• Wat kunnen wij verbeteren 

• Voldoen wij aan de behoefte van de ondernemers. 
Over het algemeen was men zeer tevreden en dat is natuurlijk prettig om te 

horen. Wel waren er onderdelen, waarvan men niet op de hoogte was dat 
wij die ook in ons takenpakket hebben. Dat betrof o.a. het melden van 

calamiteiten en onze directe lijnen met de gemeente en de mogelijkheid om 
via ons kennis te halen over diverse onderwerpen. Wij zijn hiermee n.a.v. 

de enquête onmiddellijk aan de slag gegaan. 
 

Wij houden 2 x per jaar een Algemene Ledenvergadering. In april wordt 
de jaarrekening gepresenteerd en in november de begroting. Deze 

vergaderingen worden altijd gekoppeld aan een leuke item. In april hebben 
wij een bezoek gebracht aan Hiab en in november heeft financieel journalist 

van de Telegraaf, Martin Visser, een presentatie gegeven over de huidige 

financiële economische situatie in Europa en in de regio.  
  

Van 2013 t/m 2017 hebben wij samen met de gemeente en het onderwijs  
de Open Bedrijvendag georganiseerd. In 2018 heeft de gemeente Meppel 

en ICC-PMM geen actieve ondersteuning geboden. In 2019 gaan wij dit wel 
weer oppakken met de gemeente en het onderwijs.  

 
ICC-Parkmanagement neemt deel aan het overleg Platform Drenthe met 

alle parkmanagement organisaties in Drenthe onder voorzitterschap van de 
Provincie Drenthe. Tijdens deze bijeenkomsten worden ideeën besproken, 

kennis gedeeld en gezamenlijke projecten op touw gezet. 
 

 
 



Parkmanagement heeft mede deelgenomen aan de onderstaande 
evenementen, die voor Meppel van belang zijn: 

• Ondernemersgala  

• Blockchain in samenwerking met Meppel United 
• Meppel Doet & Ontmoet  

• Meppel Culinair  
• Regiocongres samen met de ondernemersverenigingen Regio Zwolle 

• December actie – alle leden persoonlijk bezoeken 
 

 
De Parkmanager en de secretaresse geven samen invulling aan de 

dagelijkse gang van zaken. Zij behartigen de belangen van de leden en 
zorgen dat hun vragen beantwoord worden of bij de juiste instanties terecht 

komen en opgevolgd worden. Parkmanagement is de schakel tussen 
ondernemers en de gemeente als het gaat om meldingen over calamiteiten. 

De Parkmanager bezoekt regelmatig de bedrijven op de terreinen en 
onderhoudt het contact met de eigenaren/vertegenwoordigers.  

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 en/of de 

brandweer. Wij merken dat bedrijven het prettig vinden om één 
aanspreekpunt te hebben, waar zij met alle vragen terecht kunnen en in wie 

zij het vertrouwen hebben dat er adequaat opvolging wordt gegeven.  
Daarnaast pakken zij signalen uit de markt op en zorgen voor een 

professionele aanpak. De signalen zijn heel divers. Het kunnen vragen op 
het gebied van wetgeving zijn, maar ook gevoelens van onveiligheid op de 

bedrijventerreinen voor wat betreft toegenomen verkeersdrukte.  
Wij ervaren regelmatig de nut en noodzaak van onze organisatie en willen 

dit voort kunnen zetten op de bekende professionele manier. 
 

 


