Van de gemeente Krimpen

Hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen
Hercertificering
Om opnieuw het certificaat te kunnen ontvangen
diende de werkgroep een plan van aanpak te
schrijven. Op basis hiervan heeft er een auditgesprek plaatsgevonden. Als input voor het plan
van aanpak is er een enquête gehouden onder
de ondernemers van de Stormpolder, Parallelweg
en de Krom. In de enquête zijn vragen gesteld
over: veiligheid, overlast, criminaliteit, onderhoud
en beheer, knelpunten op gebied van verkeer en
de bekendheid van de bedrijventerreinen. Begin
februari is het hercertificaat verleend.
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De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft
in samenwerking met ondernemers, Onder
nemers Kring Krimpen (OKK), de politie, de
brandweer en MKB Nederland in 2010 het
certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen
Bedrijventerreinen behaald (KVO-B). Als
input voor het plan van aanpak is in 2010
een nulmeting gehouden. Iedere twee jaar
wordt opnieuw bekeken of het certificaat
weer kan worden afgegeven. Daarom is in
2012 gestart met een traject om tot een
hercertificering van het Keurmerk Veilig
Ondernemen te komen voor de bedrij
venterreinen Stormpolder, De Krom en de
Parallelweg.

Doelstellingen
De komende twee jaren gaat de KVO-werkgroep
zich richten op diverse doelen. Zo wil de werkgroep stimuleren dat onveiligheidsgevoelens in de
directe omgeving van de bedrijven en op de bedrijventerreinen verminderen en zij wil de (verkeers)
knelpunten aanpakken. Ook is het streven om
overlast van vernielingen, graffiti en hangplekken
en inbraken in panden en auto’s te laten dalen.
Daarnaast heeft de werkgroep de ambities om
de meldingsbereidheid en het doen van aangifte
én de tevredenheid over onderhoud en beheer,
te verhogen. De werkgroep wil er in de komende
periode voor zorgen dat de bekendheid van het
Keurmerk Veilig Ondernemen in de drie bedrijventerreinen omhoog gaat. Door regelmatig te
communiceren en evaluaties te laten plaatsvinden,
worden de ondernemers op de hoogte gehouden
van de stand van zaken.

Evaluatie duurzaamheidsvisie
In september 2008 heeft de gemeenteraad
de ‘Duurzaamheidsvisie 2008-2011’ vast
gesteld. Daarin staat beschreven wat de
gemeente in die jaren en in de toekomst
met duurzaamheid wil. Op een groot aan
tal thema’s, zoals water, afval en geluid was
duurzaamheid al langer een uitgangspunt.
In de afgelopen jaren werd ook aandacht
besteed aan duurzame mobiliteit, energie
gebruik en duurzaam bouwen. Het is nu 2013
en daarom hoog tijd de duurzaamheidsvisie
die destijds is vastgesteld, te evalueren.
Interviews
Voor de evaluatie zijn diverse interviews afgenomen bij medewerkers van de gemeente en bij
externe partijen. Zo hebben de Stadsregio, woning
stichting Qua Wonen, DCMR Milieudienst Rijnmond,
de Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel en
Milieudefensie hun medewerking verleend. Op
14 februari is de evaluatie aan de raad gepresenteerd. De evaluatie wordt gebruikt als input voor

het nieuw te formuleren duurzaamheidsbeleid,
het daaruit voortvloeiende uitwerkingsprogramma
en eventueel tot een herformulering van de duurzaamheidsvisie.
Conclusies
De belangrijkste conclusie is dat de uitgangspunten
van de duurzaamheidsvisie ook in de toekomst
voldoen. In de uitvoering van deze visie heeft de
gemeente te veel (zelf) willen doen. Er zijn 68 activiteiten benoemd. Veel van deze activiteiten zijn
uitgevoerd, maar nog niet allemaal afgerond en
sommige activiteiten zijn nog niet opgepakt. Er zijn
te weinig keuzes gemaakt. Daardoor zijn sommige
thema’s minder goed uit de verf gekomen. De
thema’s groen en water, afval, duurzaam bouwen
en (inzet van de) gemeentelijke organisatie worden
bovengemiddeld positief beoordeeld. De thema’s
communicatie en energie worden het minst positief
beoordeeld. De gemeente heeft goed voorbeeldgedrag getoond, behalve met het raadhuis dat niet
geïsoleerd is en erg veel energie verbruikt.

