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Onderwerp: noodkreet bedriiven.op bedriiventerrein De Copen gemeente Lopik

Geachte heer/ mevrouw,

U werkt aan de herijking van uw ruimtelijke structuurvisie en verordening en vragen uw aandacht voor
het volgende.

Op dit moment is er geen ruimte op bedrijventerrein De Copen in Lopik en ondergetekenden hebben

om diverse redenen wel uitbreidingsruimte nodig. Het gaat hier dus niet om een uitbreiding voor

nieuwe bedrijven, maar om ruimte die bestaande bedrijven nodig hebben om als zuivelcluster duurzaam

te kunnen functioneren. Verplaatsing naar een ander bedrijventerrein is niet realistisch. Ons

bedrijvencluster is van elkaar afhankelijk en versterkt elkaar. Bovendien is verplaatsing financieel niet

haalbaar.

Wij vragen u snel een maatwerkoplossing te bieden voor ons ruimteprobleem. Uw visie en verordening
geven daar nu geen ruimte voor. We verzoeken u daarom om uitbreiding van De Copen in de PRS en

PRV mogel'rjk te maken, zodat we samen met de gemeente aan de slag kunnen met een

bestemm¡ngsplan.

De gemeente Lopik heeft onze knelpunten ook bij u onder de aandacht gebracht in een quickscan. Hierin

staat over ons het volgende:

Op het huidige bedrijventerrein zijn namelijk diverse bedrijven met ruimtegebrek. Ook vonuit het huidige

terrein is er dus behoefte aon uitbreidingsruimte. De uitbreidingsplannen von deze bedriiven kunnen

alleen op De Copen worden gereoliseerd. Verplaotsing noor een onder bedrijventerrein is voor deze

bedrijven uit meerdere oogpunten geen optie. Zo is er bijvoorbeeld sprake van een sterke synergie tussen

Lekkerkerker Dairy & Food Equipment, voorheen Machinehondel Lekkerkerker BV, Lebo Kaas BV en Kasi

Food BV. Mede gelet op deze synergie zijn er ook in het verleden geen bedriiven verhuisd noar andere

bedr¡jventerreinen in de regio.

GPt is een ander voorbeeld von een bedrijf dat niet zol verplootsen, moar wel uitbreidingsbehoefte heeft.

Het bedrijf behoort tot de top 3 van Nederlondse tankbouwers. Gelet op de omvong van voornomeliik
grote tanks, woarmee GPI door de techn¡sche knowhow de concurrentie met ondere bedriiven in Europo

aonkon, is het niet reëel te venuachten dat voor een gewenste uitbreiding von 0,5 hectare het gehele

bedrijf noor elders buiten het bedrijventerrein De Copen zou moeten verplootsen.
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Synergíe Lekkerkerker Dairy & Food Equipment, Lebo Kdds BV en Kdsi Food BV
Lekkerkerker Dairy & Food Equipment, Lebo Kaas BV en Kasi Food BV zijn nouw met elkaor verbonden en

versterken elkoor. Samen met De Zuivelmakers uit Benschop is de Lekkerkerker Groep
(www.te**ert<erfera goed voor meer dan 200 arbeidsplootsen in de gemeente Lopik. Producten
en diensten worden over en weer uitgewisseld. Lekkerkerker Doiry & Food Equipment is mede werkplaots
voor reporatie en onderhoud van de machines van de 3 zuivelfabrieken. De zuivelfabrieken zijn de

showrooms voor de (internotionale) klonten von Lekkerkerker Doiry & Food Equipment. Doarom moeten
deze bedrijven dicht bij elkoor zitten en is verplaatsing noor een onder bedrijventerrein geen optie.

Lekkerkerker Doiry & Food Equipment heeft dringend behoefte aan 7 grotere nieuwe opslaghalvoor
machines met buitenopslag oansluiting oan de eigen werkploots von 5.000m2. Willen wij de

internotionale slagkracht (80% export) op een efficiënte monier oan blijven gaon, dan moeten we
uitbreiden. Wijzijn een wereldspeler op het gebied von revisie (hergebruik)von gebruikte mochines en

door verduurzaming blijft de vraag groeien, moor moeten wij wel efficiënt kunnen werken/opsloan.

Lebo Koos BV is het enige bedrijf in Nederlond dat roomkaasproducten produceert uit verse melk. Het
bedrijf moet hoar koelcellen en productieruimte uitbreiden om haar groeipotentie te kunnen benutten.
Dit is alleen mogelijk door het verplootsen von de buitenopslag van Lekkerkerker Dairy & Food
Equipment.

Kosi Food BV is gespecialiseerd in het smelten von koos voor diverse toepassingen. Het bedrijf heeft
ruimte nodig voor opslag von verpokkingen in verband met de enorme groei die het bedrijf heeft
doorgemaakt. Er is geen ruimte meer voor opslog in de productiehot. De opstaghallen rondom Køsi zijn
nu nog opsloghollen voor mochines von Lekkerkerker Doiry & Food Equipment.

Uítbreiding GPI

GPI behoort nu tot de top 3 van Nederlandse tonkbouwers voor de voedingsmiddelen, chemische en

formaceutische industrie. GPI lèvert een zeer brede scope oøn tonks, von 250 liter kelderbier tanks voor in
cofés en restauronts naor hoogwoardige formaceutische tanks voor de productie van geneesmiddelen

naor opslagtanks, tronsporteerboar en op locotie gebouwde tonks met afmetingen tot 75 meter
diometer en 30 meter hoog. Het bedrijf is nu verspreid over diverse locaties en heeft ruimtegebrek.
Onlangs heefi het bedrijf de kantoren nog op het bedrijventerrein gecentroliseerd en een grotere
productieruimte gebouwd. Echter groeit het bedrijf nog steeds door en is de noodzoak nog steeds
oanwezig voor extro ruimte. Met het realiseren van de ruimte is het buitenterrein te klein geworden en is

oanvullende ruimte een voorwoarde om de beoogde groeite realiseren. Doel is om oon de Handelsweg
een extro porkeervoorzieningen te treffen en extro buitenterrein te creëren almede productiegelegenheid

te maken. Het bedrijf heeft behoefte aan minimaal0,S hectare extra ruimte. Verplootsing naar een

ander bedrijventerrein is niet reolistisch. GPI heeft ol een zuster bedrijf in Polen gevestigd, en verplaotsing
van productie naor die locotie lijkt bij het vastlopen van de mogelijkheden in Lopik meer voor de hand
liggend.

Overige bedrìjven op De Copen: Vlerk Containerc, tevo metaalbewerkíng, Metal Bouwkonsort en
Houthandel Von den Berg
De uitbreidingsbehoefte van Jevo metaolbewerking is 0,3 hectore, von Metol Bouwkonsort 0,25 hectare,
von VlerkContoiners 7 hectore en von Houthondel Van den Berg 0,9 hectore.
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Verplaotsing n¡et-ogrdrisch bedrijf în landelijk geb¡ed

Zools uit onze quickscan bl¡jkt heeft ons verzoek niet olleen betrekking op bestoonde bedrijven
gevestigd op het bedrijventerrein. Een zeer belangrijk onderdeel van het plon is de mogelijkheid om
een (hinderlijk) niet-dgrarische bedrijf in het landelijk gebied noor een perceel oansluitend aan het
bestoonde bedrijventerrein De Copen te verploatsen. Deze verploatsing gaot gepaord met een
duidelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en een verbetering von het woon- en leefklimaot op
en in de omgeving von de vertreklocatie von dit bedrijf. ln samenwerking met omwonenden,
gemeenten en initiatiefnemers zol op de vertreklocatie een passende vervolgfunctie ingepast worden.
Hierdoor zal per soldo geen sprake zijn von een uitbreiding von niet-ograrische bedrijfsoctiviteiten in
het landelijk gebied. De verploatsing von het betreffende bedrijf kon rekenen op steun von de
gemeenten en omwonenden.

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geìnformeerd om nog eens goed naar de ingestuurde
stukken te gaan kijken.

Ondertekend door de genoemde bedrijven
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