SAMENVATTING EN CONCLUSIES
Deze rapportage doet verslag van een inventariserend onderzoek naar de
ruimtebehoefte van bedrijven op de terreinen Dordtse Kil I, Dordtse Kil II en
Amstelwijck-West voor parkeren en laden en lossen op de openbare weg.
Aanvullend is informatie ingewonnen over suggesties voor oplossingen
voor de ruimteproblematiek op de terreinen, over de tevredenheid met de
beveiliging van de bedrijventerreinen en over expansiemogelijkheden en
eventuele verhuisplannen. Vrijwel alle bedrijven op de terreinen hebben aan
de gegevensverzameling meegewerkt. De omvang, en voor het laden en
lossen ook de exacte locatie, van de ruimtebehoefte van de afzonderlijke
bedrijven in het gebied zijn op verschillende kaartbeelden in het rapport
weergegeven. Naar straat(deel) en terrein geaggregeerde omvang is
opgenomen in een overzichtstabel. In deze samenvatting komen alleen de
belangrijkste algemene bevindingen van het onderzoek voor het voetlicht.
Op het gehele bedrijvengebied Dordtse Kil I, Dordtse Kil II en AmstelwijckWest bestaat bij alle bedrijven samen een behoefte aan zo'n 950
parkeerplaatsen voor personenauto's op de openbare weg. Het grootste
deel hiervan (660 plaatsen) manifesteert zich op het terrein Dordtse Kil I.
Bij deze gegevens dient er rekening mee te worden gehouden dat er
momenteel in het gebied een vrij aanzienlijke leegstand is.
Een groot deel van de behoefte wordt gevormd door een klein deel van de
bedrijven: 10 bedrijven met een behoefte aan 20 of meer p-plaatsen op de
openbare weg zijn samen goed voor een behoefte aan 300 plaatsen. 115
(51%) van de 225 bedrijven in de enquête lossen hun parkeerbehoefte
geheel op eigen terrein op. De resterende 100 bedrijven hebben samen een
behoefte aan 650 parkeerplaatsen op de openbare weg. Met name aan de
Kamerlingh Onnesweg is in absolute zin een grote behoefte aan parkeergelegenheid op de openbare weg, in totaal ter grootte van 180 plaatsen.
Naast bovenstaande behoefte aan parkeergelegenheid voor personenauto's
bestaat in het gebied bij 19 bedrijven een totale behoefte aan 50 parkeerplaatsen voor vrachtautos'/trailers op de openbare weg. 29 hiervan komen
voor rekening van 2 bedrijven aan de Kamerlingh Onnesweg. Voor het
overige gaat het, enkele uitzonderingen daargelaten, steeds om slechts 1
plaats.
46 bedrijven hebben te kennen gegeven dat zij voor laden en lossen
behoefte hebben aan ruimte op de openbare weg (de rabatstroken). In veel
gevallen gaat het daarbij om bedrijven waar meerdere keren per dag wordt
geladen of gelost. Van deze bedrijven zijn er 32 bezocht om de exacte
locatie van hun ruimteclaim op plattegrond vast te leggen. Voor deze
detailinformatie verwijzen wij naar de kaartbeelden in bijlage 2.
Door verschillende bedrijven zijn suggesties voor oplossingen voor de
ruimteproblematiek op de terreinen aangedragen. Het meest genoemd
werden:
 het creëren van dwarsparkeren op diverse plekken die daarvoor ruimte
bieden, al dan niet door opoffering van (delen van) groenstroken
 aangelegde parkeerplaatsen combineren met een parkeerverbod op
plekken die vrij moeten blijven voor laden en lossen



met uitzondering van een daartoe speciaal aangewezen locatie een
totaal verbod voor langparkeren van vrachtauto's/trailers in het gebied

Daarnaast werd door één of enkele bedrijven gesuggereerd om:
 een doorbraak tussen de Pieter Zeemanweg en de hoek Kelvinstraat /
Madame Curiestraat te realiseren
 voor beter openbaar vervoer naar het bedrijventerrein te zorgen
 een deel van de huidige leegstand te slopen en daar p-ruimte te
creëren.
Verder werd er door een aantal bedrijven op gewezen dat bedrijven zelf
hun verantwoordelijkheid dienen te nemen en moeten zorgen voor
mogelijkheden voor parkeren en voor laden en lossen op eigen terrein.
Door een aantal bedrijven werden de Kreko en TPG als de grote
boosdoeners aangewezen, de eerste vanwege het voortdurend gebruik
maken van de openbare weg, de tweede vanwege het voortdurend
blokkeren daarvan door wachtende voertuigen. De situatie is wat dat
betreft niet anders dan in 1999. Ook voor het probleem dat TPG
veroorzaakt is de aangedragen oplossing niet anders: verplaatsing van het
hek verder naar binnen op het eigen terrein.
Het merendeel (81%) van de bedrijven is tevreden met de beveiliging van
de bedrijventerreinen. Toch is ook een aantal bedrijven daar niet echt
tevreden mee. Verhoudingsgewijs en in absolute zin zijn dat er veel aan de
Kamerlingh Onnesweg, de Calandstraat en de Pieter Zeemanweg. Redenen
voor ontevredenheid zijn met name gelegen in:
 het feit dat men ondanks de beveiliging toch is geconfronteerd met
inbraak
 de beleefde passieve opstelling van de ANVD en het weinig
patrouilleren
 het beleefde weinige inschakelen van de politie en de beleefde
passieve opstelling van de politie bij meldingen
 het probleem dat het bedrijventerrein over het fietspad bereikbaar blijft
en de matige afsluiting van Amstelwijck-West
 de kosten die men als hoog ervaart.
Suggesties voor verbetering van de beveiliging liggen in het verlengde van
de ervaren tekortkomingen:
 terrein helemaal afsluiten, inclusief fietspad, en cameratoezicht
instellen
 meer patrouilleren
 het hek verplaatsen naar verder vooraan de straat
 een bewaakt parkeerterrein voor vrachtwagens creëren
Het aantal bedrijven dat aangeeft geen expansiemogelijkheden te hebben
op eigen terrein is ongeveer twee keer zo groot als het aantal bedrijven dat
dit nog wel zegt te hebben. Opvallend is dat op de nieuwere gedeelten
(Amstelwijck West en Dordtse Kil II) verhoudingsgewijs minder bedrijven
nog expansie-mogelijkheden hebben dan op het oudere gedeelte Dordtse
Kil I.
Ondanks dat veel bedrijven dus geen expansiemogelijkheden meer hebben
op de huidige locatie is het aantal bedrijven met verhuisplannen op de
korte tot middellange termijn vrij beperkt. In totaal hebben 18 bedrijven
aangegeven op de korte termijn verhuisplannen te hebben. 13 daarvan zijn

gevestigd op Dordtse Kil I. Nog eens 19 bedrijven hebben verhuisplannen
op de middellange termijn. Slechts een enkel bedrijf heeft naar aanleiding
van deze zaken (expansiemogelijkheden of verhuisplannen) een vraag aan
de gemeente. Deze vragen zijn doorgespeeld naar het gemeentelijke
ondernemersloket.
Dat het aantal bedrijven met verhuisplannen beperkt is zal overigens zeker
ook te maken hebben met de periode van laagconjunctuur. Gelet op het
grote aantal bedrijven zonder expansiemogelijkheden zal in betere
economische tijden op een grotere vraag naar alternatieve locaties moeten
worden gerekend.

