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Werkgroep Centerpoort-Noord  

Leden Werkgroep CPN:  

• Tjeerd Middelkoop (vz), Middelkoop Adviesgroep 

• Leon Waltmans, Cascando 

• Fien Riggeling, Riggeling Transport 

• Nico Sterk, Projectbureau Opleiding & Advies 

• Marco Berendsen, Boks Betonboringen 

• Patrick Sessink (gemeente Duiven) 

• Nico Schoenmaker (gemeente Duiven) 

Rol Werkgroep CPN:  

• Aanjagen en initiëren verbetermaatregelen 

Rol Gemeente:  

• Ondersteunend en waar mogelijk faciliterend 



Opstellen businessplan  

Aanleiding:  

• Leegstandproblematiek: 25% leegstand, waarvan 35% structureel (Arcadis, 2017) 

• Werkgroep ondernemers actief, okt 2014 

• Enquête HAN-studenten, mei 2016 

• Subsidiemogelijkheden provincie in het kader van herstructureringsprogramma 
bedrijventerreinen 



Kernkwaliteiten Centerpoort Noord 



Belangrijk regionaal bedrijventerrein  

Kenmerken:  

• Belangrijk regionaal bedrijventerrein voor met name (groot-) handels-, distributie- en 
transportbedrijven met bijbehorende dienstverleners en toeleveranciers 

• Het bedrijventerrein ligt ten noorden van de A12 (afrit 28) en heeft een oppervlakte van 62 
hectare netto. 

• Enkele grote spelers: 

• FedEx (TNT): ‘roadhub’ van Europa 

• Visser Expeditie 

• Riggeling Transport 

• ATAG 

• distributiecentrum Sorbo 



Toplocatie met goede snelweg bereikbaarheid    

CPN 



Goed bereikbaar met openbaar vervoer (1)  

Lijn 62 van station Arnhem-station W’voort-station Duiven naar CPN 



Goed bereikbaar met openbaar vervoer (2)    

Lijn 61 (en 66) van station Westervoort naar CPN 
OV-pilot 

• Per dec 2012 is een 
nieuwe 
concessieperiode van 
10 jaar van start 
gegaan met voor 
Nieuwgraaf 
verruimde 
avondtijden 
opgenomen, 
waardoor diverse 
werknemers (oa 
IKEA, Makro) met de 
bus naar hun werk 
kunnen (lijn 66, 
kort). 

• Indien er bij CPN ook 
behoefte 
aantoonbaar kan 
worden gemaakt,  
dan is doortrekking 
(lijn 66, lang) 
mogelijk.  



Goede fietsverbindingen   



Groen en ruim opgezet   



Analyse problematiek 



Leegstand (situatie voorjaar 2017)  

Onderzoek Arcadis 
voorjaar 2017: 
25% leegstand, waarvan 
35% structureel (gem 
leegstand in NL en regio 
Arnhem bedraagt 15%) 

Rood = langdurige leegstand / Oranje = Frictieleegstand  



Constateringen leegstand   

Leegstand Centerpoort-Noord  

De constateringen zijn: 

• leegstand komt voornamelijk voor in panden met een kantoorachtige 
uitstraling; 

• daarentegen vestigen zich kantoorachtige activiteiten in traditionele 
panden met hallen, die kantoorruimte over hebben; 

• daarnaast staat een aantal grote panden leeg, bestemd voor transport 
en logistiek met een kwalitatief goede uitstraling; 

• een aantal bedrijfsverzamelgebouwen vraagt aandacht. 

 

 

 

 

 



Infrastructuur (1)  

• Verwachte toename verkeersdruk bij 
kruising Noordsingel/Marketing/Impact 
o.a. vanwege komst Truckparking/ 
uitbreiding FedEx en door verwachte 
afname leegstand 

• Onveilige situaties door wildparkeren 
vrachtwagens Marketing (bij 
expediteurs) 

 



Infrastructuur (2)  

• Ontbreken parkeerplaatsen voor veilige 
overnachting 
 
 
 
 
 
 
 



Infrastructuur (3)  

• Onveilige situaties/ incidenten door 
keren vrachtwagens eind Marketing en 
doorkruising met fietspad  



Groen   

• Veel zwerfvuil 
• Rommelig beeld 
• Soms te weinig 

voetpaden 



Beveiliging  

• Regelmatig inbraak en pogingen tot inbraak (NB: 18 inbraken in 2015 en 
19 inbraken in 2016). 

• Gevoel van onveiligheid, met name in de avond en de nachturen 
• Door komst Truckparking zal dit nog sterker gevoeld worden. 
• Uitkomst enquête: veel behoefte aan beveiliging 

 



Overzicht knelpunten 

Ontbreken 
voetpad langs 

Expres 

Beperkte 
doorstroming/verkeersonveilig
heid door verwachte toename 

verkeer 

Onveilige situaties 
door keren 

vrachtwagens 

Onveilige situatie 
fietsers 

Onveilige situaties door 
wildparkeren vrachtwagens 

Behoefte aan 
beveiligde 

parkeerplaatsen 



 Kansrijke verbetermaatregelen   



Toekomstkansen Centerpoort Noord 

Doortrekking A15 en verbreding A12 betekent voor de regio een 
economische impuls: 

• omdat er kortere reistijden ontstaan vanwege verbeterde 
doorstroming; 

• waardoor ook CPN aantrekkelijker wordt als vestigingsplaats voor 
(logistieke) bedrijven; 

• en dus leegstand zal gaan afnemen en banen gaan toenemen. 

Mits; CPN aantrekkelijker en toekomstbestendig gemaakt wordt door nu 
knelpunten weg te nemen en verbetermaatregelen door te voeren en 
meer doen aan promotie/branding.  

 



Verbetermaatregelen 

Algemeen: 
•Maatwerk aanpak 
leegstand 
•Verbeteren kwaliteit 
publiek en privaat 
groen 
•Verbeteren 
beveiliging 

Aanleggen 
voetpad Aanleggen 

rotonde 

Aanbrengen keerlus 
vrachtwagens 

Aanpassen 
fietsstructuur 

Voorkomen wildparkeren 
door handhaving 

Truckparking 
(230 bewaakte 
parkeerplaats 

(per medio 2017 



Maatwerk aanpak leegstand  

Continueren individuele maatwerkaanpak (i.s.m. leegstandsteam 
gemeente):  

1. Per leegstaand pand is een dossier aangelegd met daarbij de belangrijkste 
gegevens (duur en oorzaak leegstand, betreffende makelaar, etc)  

2. Met iedere eigenaar worden individuele gesprekken gevoerd, waarbij ook  
de flankerende maatregelen aanbod komen (groenbeheer, toekomstige 
infrastructuur aanpassingen, verbeteren beveiliging) 

3. Van ieder gesprek wordt een gespreksverslag gemaakt. 

4. Aan makelaars wordt gevraagd om de gemeente proactief te blijven 
informeren over zaken als huurprijzen, duur leegstand en mutaties. 

5. Monitoring: nadien worden eigenaars/makelaars nagebeld en de voortgang 
vastgelegd in betreffende leegstanddossier.  

6. Daarnaast meer gebruik maken van internationale acquisiteur voor A15 
Logistic Valley Gelderland 



Kwaliteitsverbeteringen groen 

 



Herstellen laanstructuur 

 

•Visie op 
beplantingsoorten, 
uniform of variatie 
•Herstellen gaten 
•Vervangen zieke / 
scheven bomen 



Toevoegen groenkwaliteit 

Incidenteel 
toevoegen 
hoogwaardig groen 
 
• Op belangrijke 
knooppunten, 
landmarks een 
extra 
groenkwaliteit 
toevoegen die past 
binnen het 
aanwezige groen 
• locaties nader te 
bepalen 
• minimaal 
beheerintensivering 



Afstemming privaat/publieke grenzen 

Rechts: een haag camoufleert een groot deel van de auto’s en maakt de 
uitstraling naar de openbare ruimte uniform, rustig en kwalitatief 
 
Links: rommelig beeld door verschillende voertuigen 
 
Vraagt intensiever beheer 



Faciliteren wandelroutes 

Nederlanders zitten 
gemiddeld 8,9 uur 
per dag. 
 
• Inventariseren 
waar de wensen 
van medewerkers 
liggen 
•  bijvoorbeeld 
afvalbakken, 
zitbanken, etc 
• Relatie zoeken 
met te vestigen 
lunchmogelijkheid 
• afhankelijk van te 
maken keuzes 
meer of minder 
extra 
beheerintensiteit 



Optimaliseren beheer 

Intensief beheer waar het moet 
Extensief beheer waar het kan 
 
• Opstellen beheervisie 
• Afstemmen ondernemers en 

aannemer 
• Nagenoeg budgetneutraal 



Beveiliging 

Invoeren camerabeveiliging, opties: 

 Preventief (groen kort houden, afspraken maken met 
politie) 

 + afschrikking (alleen plaatsen bewakingscamera, geen 
aansluiting) 

 + detecteren en registreren (reactief) 

 + 24/7 melding en opvolging (proactief) 

 

 

 



Flankerende maatregelen 

• Stimuleren vestiging van een net restaurant om zakelijk te lunchen, 
zoals; lunchroom, broodjeszaak, catering 

• Meer promotieactiviteiten en branding CPN 

• Procedures omgevingsvergunning vereenvoudigen 

• Openstaan voor alternatieven en meerdere typen bedrijven 

• Bij private ondernemers mogelijkheden onderzoeken om bedrijven te 
verplaatsen van Centerpoort-Nieuwgraaf en Centerpoort-Zuid naar 
Centerpoort-Noord en grote bedrijfsruimten ombouwen tot kleine 
bedrijfsruimten 

 

 



Investeringen en financiering  

   



Eenmalige investeringen: infra 

Infrastructuur kosten financiering door: 

Aanleggen voetpad Express €25.000 
 

• 50% subsidie provincie 
• 25% gemeente 
• 25% ondernemers 

Aanleg rotonde 
Marketing/Impact 

€450.000 • 50% subsidie provincie 
• 25% gemeente 
• 25% ondernemers 

Verplaatsen fietspad Marketing €300.000 
 

• 80% subsidie provincie 
• 10% gemeente 
• 10% ondernemers 

Aanbrengen keerlus Marketing €100.000 
 

• 50% subsidie provincie 
• 25% gemeente 
• 25% ondernemers 

Voorkomen wildparkeren 
Marketing 

geen kosten: 
handhaving 

totaal €875.000 

• Investeringen provincie: €527.500 

• Investeringen gemeente: €173.750 

• Investeringen ondernemers: €173.750 

Bedragen excl. BTW 

 

 



Eenmalige investeringen: groen 

Groen kosten financiering 

Opstellen groenplan 
(landschapsarchitect) 

€35.000 
 

• 50% subsidie provincie 
• 25% gemeente 
• 25% ondernemers 

Toevoegen groenkwaliteit €100.000 • 50% subsidie provincie 
• 25% gemeente 
• 25% ondernemers 

Omvormen publiek/private 
grenzen 

€75.000 
 

• 50% subsidie provincie 
• 25% gemeente 
• 25% ondernemers 

Optimaliseren beheer budgetneutraal • 50% subsidie provincie 
• 25% gemeente 
• 25% ondernemers 

totaal €210.000 

• Investeringen provincie: €105.000 

• Investeringen gemeente: €52.500 

• Investeringen ondernemers: €52.500 

Bedragen excl. BTW 

 

 

 



Beveiliging 

 Invoeren camerabeveiliging 

 Opties en indicatie kosten 

Optie 1: 

Alleen 

preventief 

Optie 2: 

+ Afschrikking 

door alleen plaatsen 

camera’s (geen 

aansluiting 

meldkamer) 

Optie 3: 

+ Detecteren 

en registreren 

(reactief) 

Optie 4: 

+ 24/7 

meldkamer en 

surveillance 

(proactief) 

Draadloos of 

bekabeld 

geen €10.000/eenmalig €25.000/jaar 

 

€40.000/jaar 

• Investeringen van €10.00 eenmalig tot €40.000/jaar 

• Bij opties 2 en 3 zijn jaarlijkse kosten gemoeid 

Bedragen excl. BTW 

 



Eenmalige investeringen: totaal 

Onderdeel totale 
kosten 

waarvan 
Provincie: 
 

waarvan 
Gemeente: 
 

waarvan 
Ondernemers: 
 

Infra €875.000 
 

€527.500 €173.750 €173.750 

Groen €210.000 €105.000 €52.500 €52.500 

Beveiliging 
(optie 2) 

€10.000 
 

€5.000 €2.500 €2.500 

Totaal  €1.095.000 €637.500 
 

€228.500 
 

€228.500 

Bedragen excl. BTW 

• Als iedereen mee doet bedraagt de eenmalige investeringen voor 
ondernemers: €0,37 per m2 (€228.500/62 ha) 

• Bij bijvoorbeeld een kavel van 5000 m2 is de eenmalige bijdrage dus 
slechts €1.850  

 



Stellingen bij de discussie tbv inventariseren 
draagvlak  

   



Stelling 1:   

• Ik zie ook dat Centerpoort Noord een toplocatie is, 
maar dat er wel wat moet gebeuren om het 
aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. 

 



Stelling 2:   

• Ik zie ook dat er infrastructuur maatregelen moeten 
worden genomen en ben bereid om daar naar rato 
financieel aan bij te dragen. 

 



Stelling 3:   

• Ik vind het Groen op Centerpoort Noord prima zo en 
wat mij betreft hoeft er niets verandert te worden. 

 



Stelling 4:   

• Ik vind dat het Groen op Centerpoort Noord best wel 
aantrekkelijker gemaakt kan worden bij bijvoorbeeld 
de entree en de plekken waar veel gebruik van wordt 
gemaakt. Bij de randen mag het daarentegen best wel 
wat minder en ben bereid om daar naar rato financieel 
aan bij te dragen. 

 



Stelling 5:   

• Ik vind dat er iets moet gebeuren aan beveiliging, 
maar het mag niet teveel kosten (opties 1 en 2). 

 



Stelling 6:   

• Ik vind dat er veel moet gebeuren aan beveiliging en 
dus mag het best wel wat kosten (opties 3 en 4). 

 


