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PARKMANAGEMENT NIEUWSFLITS – mei 2019 
Jaargang 4: nummer 7 

Collectieve Beveiliging   Collectief Afvalbeheer 

1. Voorkom hennep teelt in uw bedrijfspand  1. CO2 besparing en recycling 

2. Brandweer preventietips    2. Gratis archief opruiming door Renewi 

      3. Renewi verder gecertificeerd 

 

Beste ondernemer op de bedrijventerreinen Wolvega, 

 

Hierbij de nieuwsflits voorjaar 2019 van de Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Wolvega 

(SPBW), waarin wij u op de hoogte houden van de zaken aangaande de collectieve veiligheid en 

afvalbeheer. Wij wensen u veel leesgenoegen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur SPBW 

 

Collectieve Beveiliging 

 

Vookom hennep teelt in uw bedrijfspand. 

 
De verhuurder kan ook onaangenaam getroffen worden.  

Verhuren van een woning of bedrijfspand blijkt dus niet zonder risico’s. Teelt de huurder hennep in uw 

bedrijfspand, dan loopt u als verhuurder ook de kans verantwoordelijk te worden gesteld. Ook als u 

nergens van af wist. De kosten kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Het gaat dan om de kosten 

van ontmanteling, energie en daarnaast de schade aan uw pand, maar ook verlies huurinkomsten. De 

huurder is meestal onvindbaar, zodat u als verhuurder voor alle kosten opdraait. En de vraag is of de 

verzekering de schade dekt.  

 

Wietplantages in bedrijfspanden kunnen leiden tot overlast en zelfs levensgevaarlijke situaties. Denk 

bijvoorbeeld aan: 

• brandgevaar door illegale elektriciteitsaansluitingen en overbelasting van de bedrading. 

• omwonenden kunnen in contact komen met een crimineel milieu. 

• Elektrocutiegevaar. 

• kans op legionellabesmetting. 

• overlast door gebruik en opslag van chemicaliën. 

• Wateroverlast. 

Mocht u als ondernemer verdachte zaken of personen waarnemen, dan stelt de politie het zeer op prijs 

als u dit bij hen meldt. Heeft u iets gezien dat u aan de politie door wilt geven, bel dan 0900-8844. 

   

 

 

Het komt steeds vaker voor dat er hennepplantages in 

woningen of bedrijfspanden worden aangetroffen. 

Hennepteelt gaat meestal ook gepaard met 

uitkeringsfraude, belastingontduiking, oneigenlijk 

woninggebruik, verzekering- en hypotheekfraude en 

stroomdiefstal.  
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Brandweer preventietips. 

 

Nooduitgangen zijn van die deuren die midden in de ruimte, waar eigenlijk nog wel een extra schap of 

machine zou kunnen staan, de nodige ruimte innemen. Maar die deuren zitten er niet voor niets. Bij 

een calamiteit moeten deze deuren vrij toegankelijk zijn en moeten dan zonder losse voorwerpen zoals 

sleutels, te openen zijn. Deze deuren moeten altijd naar buiten opendraaien. Ook buiten het pand 

moet de vluchtweg vrij zijn van obstakels. Vandaar dat ook aan de buitenkant zichtbaar moet zijn dat 

het hier gaat om een nooduitgang. 

Belangrijk is ook dat de medewerkers de nooduitgang weten te vinden. Mensen hebben namelijk de 

neiging om terug te gaan naar de ingang als zij overvallen worden door een calamiteit. Wanneer 

iedereen gebruik maakt van de dichtstbij zijnde uitgang, is het gebouw snel leeg. 

 

Orde en netheid is ook een punt waar de brandweer op let bij een bezoek. Wanneer alles stevig staat 

en overzichtelijk is opgeborgen, is de kans op brand klein. Dit draagt ook bij aan de veiligheid. De 

kans op ongevallen is ook kleiner. Brand slaat gemakkelijk over wanneer er voldoende brandbaar 

materiaal tussen de panden aanwezig is.  

 

Keuring en onderhoud blusmiddelen. 

Kleine blusmiddelen moeten eens in de twee jaar worden gecontroleerd en gekeurd. 

Deze termijn is opgerekt van 1 naar 2 jaar en daar mag u gebruik van maken.  

Gevaarlijke stoffen. 

Werkt u met gevaarlijke stoffen?  Opslag van gevaarlijke stoffen is aan regels 

gebonden. De milieuwet regelt dit voor de grote hoeveelheden, kleine hoeveelheden 

kunnen het best in aparte kasten of rekken worden opgeslagen. 

 

Collectief Afvalbeheer 

 

CO2 besparing en recycling. 

Ieder kwartaal heeft de SPBW overleg met de afvalverwerker Renewi (voorheen van Gansewinkel). 

Tijdens dit overleg worden actuele zaken besproken. In de rapportage is ook opgenomen hoeveel CO2 

besparing de deelnemers het afgelopen kwartaal hebben behaald. In een grafiek wordt aangegeven 

hoeveel afval er gerecycled wordt. In de bijlage van deze nieuwsflits, vindt u de resultaten van het 

afgelopen kwartaal. 

 

 

 

 

Gratis archiefopruiming door Renewi 

 

Veel bedrijven ruimen eens per jaar het archief op. Daarbij komt papier vrij, welke vertrouwelijk moet 

worden behandeld en vernietigd. Renewi biedt hiervoor een passende oplossing. In het kader van de 

samenwerking met de Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Wolvega wordt aan alle bedrijven 

in Wolvega en omgeving ook in 2019 wederom de mogelijkheid geboden dit papier gratis te laten 

afvoeren.  

Het papier wordt door Renewi volgens het Destra Data concept 

ingezameld en verwerkt. De inzameling vindt plaats met 
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rolcontainers van 240 en 500 liter die zijn uitgevoerd met sloten. 

Het transport van het ingezamelde papier vindt plaats met behulp 

van een gesloten container waartoe alleen de medewerkers van 

Renewi toegang hebben. De vernietiging vindt plaats volgens DIN 

66399, voor de gebruiker van deze dienstverlening de garantie 

dat niemand inzage kan nemen in de aangeboden documenten.   

 

Wilt u gebruiken maken van deze actie, stuur dan een mail naar noordoost@renewi.com met daarin: 

-uw bedrijfsgegevens. 

-plaatsings adres van de container(s). 

-gewenste type container (240 of 500 liter). 

-aantal containers. 

-telefoonnummer contactpersoon. 

De container(s) worden op woensdag 28 augustus 2019 geplaatst.  

Leging (1x per 2 weken) vindt plaats op vrijdag:  

week 36 (6 september). 

week 38 (20 september). 

week 40  (4 oktober).  

week 42 (18 oktober).  

De containers kunnen daarna niet meer worden gebruikt.  

Op woensdag 23 oktober worden de containers weer bij u opgehaald. 

Meedoen aan deze actie is geheel vrijblijvend. Vanzelfsprekend wil Renewi graag aan het einde van de 

actietermijn een vrijblijvende aanbieding uitbrengen als u de container(s) wilt blijven gebruiken. 

 

Renewi opnieuw gecertificeerd 

Onlangs is Renewi gecertificeerd conform de CO2-prestatieladder en het PSO-keurmerk 

(Prestatieladder Socialer Ondernemen). Naast, onder meer, de bestaande ISO 9001, 14001 en 18001 

certificeringen een mooie aanvulling. 

Renewi hanteert een CO2-managementsysteem volgens de CO2-Prestatieladder. Hiermee zorgt zij voor 

beter inzicht en heldere reductiedoelstellingen. De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven 

te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en in de keten. Het gaat daarbij om 

energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.  

Met de PSO-certificering laat Renewi zien, dat het voldoet aan de eisen van de Prestatieladder Socialer 

Ondernemen (PSO), en dat de organisatie structureel werk maakt van sociaal ondernemen en zichtbaar 

haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.  

 

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het afval collectief?  

Neem dan contact op met Simon Marrink:  

Mobiel: 0622 511 739  

E-mail: simon.marrink@renewi.com  

 

Of meld u aan via: 

http://www.ondernemeninweststellingwerf.nl/voorpagina/parkmanagement 
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