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BEDRIJVENTERREINEN;
ONDERBENUT, ONBEKEND EN 

ONDERGESCHOVEN



Reclameblok
Regionale kennisinstellingen moeten ‘op 
de bok’ zitten en trendsetter worden. Blik 
op de buitenwereld….aansluiting bij de 
regionale samenleving. In gesprek met 
omgeving afspraken maken over 
aansprekende leeromgevingen. Niet 
alleen vakinhoudelijke kennis, maar ook 
actuele trends.

BENUT JE HOGESCHOOL! 



1. Mijn persoonlijke 

inspiratie/motivatie



- Scriptie oude bedrijventerreinen in 
Brabant en Limburg

- Dissertatie ‘wat beweegt bedrijven’

- Handboek met Needham, Louw en 
Olden

- Plabeka

Liefde voor…..
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SFEERBEELDEN…… 
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1. CONTEXT 
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2. Collectief 

geheugen
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Oude wijn in nieuwe zakken?
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- Regionaal samenwerken: strategie 
Werklocaties MRDH/Plabeka

- Mooi Nederland/verdozing

- Verzakelijking: basis en organisatie-
graad/EZ niet op orde

- Herstructurering: Geen budget

- Enorme klimaatbijdrage

Weinig geleerd



3. Het komt op de 

agenda



Gemeenten focussen op woningbouw: ‘Schokkend dat 
werklocaties en wijkeconomie over het hoofd worden gezien’

In Den Haag moeten ook dingen gemaakt 
worden

Behouden en creëren van bedrijfsruimte gaat niet vanzelf

Rijksadviseur: Als we de havens volbouwen 
met woningen betalen we straks een hoge tol

Bedrijventerreinen staan ook nationaal weer 
op de agenda

In Noord dreigen veel maakbedrijven te verdwijnen door 
grootschalige woningbouw op bedrijventerreinen. Aan alle 
bestuurders in Amsterdam: dat kan beter!

Vooral mkb lijdt onder recordlaagte leegstand: 
‘Laat dit een wake-up call zijn voor de 
coalitieonderhandelingen’

https://www.parool.nl/nieuws/houd-de-
kleine-bedrijven-in-de-wijk~b76d5598/

https://www.parool.nl/nieuws/houd-de-kleine-bedrijven-in-de-wijk~b76d5598/


Er komt een programma werklocaties. Dit programma van 
EZK en VRO bouwt voort op de tussentijdse uitkomsten 
van GRIP op grote bedrijfsvestigingen. Het nieuwe 
programma richt zich op grote bedrijfsvestigingen en 
onder meer op het borgen van voldoende ruimte voor 
bedrijvigheid op de juiste plek voor de maakindustrie, 
onderzoek en innovatie, en logistiek. De afronding van 
het inventarisatie- en ruimtelijk clusteringsonderzoek 
vindt plaats in het derde kwartaal van 2022. Daarna 
overlegt het kabinet met de provincies over doorwerking.



Rotterdam pakt door
De huidige tendens is dat de ruimte in de stad voor werk 
snel en structureel afneemt. Hier moet een stop op komen. 
Daarom zijn strategische en weloverwogen keuzes
gemaakt.

Kleine maakbedrijven. Juist dit zijn ondernemingen die 
belangrijk zijn voor Rotterdammers door hun 
specialistische kennis, vaardigheden en stadsverzorgende 

karakter



Urgentiebrief 

Den Haag
Tekort aan ruimte voor bedrijvigheid in de Haagse regio. 
Vraag en aanbod naar werk is niet in balans en de markt 
stagneert. Tekort bedrijfsruimte belemmert economische 
groei. Groeiende bedrijven trekken weg…..Bedrijven die 
overwegen zich te vestigen in Den Haag, zien daar geregeld 
van af….weerslag op het aanbod van banen voor alle 
opleidingsniveaus. De stad groeit maar we lopen banen 
mis….wethouder wil op de urgentie wijzen en de commissie 
Bestuur op de hoogte brengen van wat de gemeente al 
doet. Het is echter niet genoeg.



4. Actualiteit

a Bedrijventerrein oplossing woningnood?

b Vraag naar tientallen logistieke hallen

c Toename Nimby/bedrijfsoverlast

d Sociaal economisch belang: inclusie 

e RO impact circulair & reshoring & 
digitalisering



Statement a

RO is teveel 

woondebat





Statement b

Zet ophef verdozing

om in € en fte 

bestaande terreinen 





Statement c

Koester puinbrekers, 

beton-, afval- en 

asfaltcentrale ipv

campussen en innovatie 

hotspots 



Statement d

Herhaal boodschap: 

30% banen & 40% 

bedrijven

-



SOCIAAL-ECONOMISCH BELANG

- Niet uit te leggen: 30% banen en 40% BRP en 
zo weinig politieke aandacht

- De locatie voor stuwende bedrijven, 
ambachten, vakmanschap, maakindustrie

- Gebrek economische programmering
- Naast ….% sociale woningbouw ook ….% 

goedkope werkruimte eisen?
- Wijs ‘laat me met rust gebieden’ aan?



Statement e 

Geringe liefde 
bedrijventerreinen frustreert 

duurzaamheidsambities



Verduurzaming 250 
bedrijventerreinen levert 

(energiebesparing&duurzame
energieproductie), CO2-reductie op 

van  2/3 sectordoel gebouwde 
omgeving 



Noord-Brabant heeft meer dan 600 
bedrijventerreinen. De provincie heeft 13 
terreinen op het oog, verspreid over 
Brabant, om nu samen met gemeenten, 
bedrijven en andere partijen aan de slag 
te gaan. Samen zijn deze terreinen goed 
voor 65% van het energieverbruik op 
Brabantse bedrijventerreinen.



• Grote circulaire potentie, net als aanpak 
wijken van het gas af

• Noodzaak klimaatadaptatie (IVN groeifonds!)

• Circulaire en groene bedrijventerreinen; van 
beleidsproza naar uitvoering 

Duurzaamheidspotentie



Ruimtelijke vertaling circulaire 
economie is blinde vlek. Circulair 
zorgt voor meer (milieu)ruimte. 

Trend is minder bedrijventerreinen 
en noodzaak functiemenging  



1.Waardebehoud gemaximaliseerd door eerst te kijken naar producthergebruik, 
vervolgens hergebruik van onderdelen en als laatste hergebruik van grondstoffen.

* hogere milieucategorie

2.Producten ontworpen en gemaakt dat deze aan eind gebruiksfase makkelijk 
demontabel zijn en materiaalstromen eenvoudig gescheiden kunnen worden.

* hogere milieucategorie

3.Tijdens productie, gebruik en verwerking van product geen uitstoot schadelijke 
stoffen.

* Behoud milieucategorie

4.De onderdelen en grondstoffen van ‘gebruiksproducten’ (zoals een lamp) worden 
hergebruikt zonder kwaliteitsverlies (nieuwe lamp of nieuwe laptop).

* Hogere milieucategorie

Meer (Milieu)ruimte bedrijventerreinen



5.De grondstoffen van ‘verbruiksproducten’ (tandpasta) zijn biologisch afbreekbaar en 
worden (na onttrekking waardevolle grondstoffen) teruggegeven aan de natuur.

* Vergroening en meer milieuruimte

6.Producenten behouden het eigendom van gebruiksproducten, klanten betalen voor 
gebruik ervan, niet voor het bezit. Producent koopt product terug.

* Blokkendoosplanologie ivm ruimte voor opslag?

7.Omdat de prestatie van het product de waarde bepaalt, wordt het leveren van de 
juiste kwaliteit extreem belangrijk voor de producent.

* Hoogwaardige werklocaties, herstructureren en basis op orde

8.Een van de meest belangrijke succesfactoren is (cross-sectorale) ketensamenwerking: 
focus op het creëren van meervoudige waarde.

* Parkmanagement en ecosysteemdenken



5. Aandacht voor
bedrijventerreinen

gemeenteraadsverkiezingen

Analyse door 

Jeroen de Vos, Cees-Jan Pen & Bernadette 

van Rooij



Lokale politiek negeert bedrijventerreinen
Hoewel 30 procent van de werknemers zijn of haar 
geld verdient op een bedrijventerrein, heeft de lokale 
politiek er weinig oog voor.
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-
milieu/lokale-politiek-negeert-bedrijventerreinen

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/lokale-politiek-negeert-bedrijventerreinen






6. Lokale aanpak

- € schoon, heel en veilig
- Extra ruimte circulaire transitie 
- Rust op bedrijventerreinen mits 

BIZ/professionele orgware
- Functies die niet op terrein hoeven
- Regionale afspraken en fondsen



6. Rijks/prov. aanpak

- RO = ruimte voor wonen&werken
- Zet (regionale) transitiefondsen in
- Impulsaanpak duurz. terreinen
- Mooi circulair Nederland



Further reading

https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/11/
26/Eindrapport_Taskforce_Noordanus_Kansen_voor_Kwaliteit-
1378368658.pdf

https://www.platform31.nl/publicaties/de-markt-voor-
bedrijventerreinen

https://www.platform31.nl/publicaties/verzakelijking-
bedrijventerreinen-heeft-toekomst

https://nlmag.nl/2018/10/31/maak-bedrijventerreinen-klaar-
voor-de-circulaire-toekomst/;  
https://www.ruimteenwonen.nl/de-donkere-plannenwolk-boven-
het-bedrijventerrein;  

https://nlmag.nl/2018/10/31/maak-bedrijventerreinen-klaar-voor-de-circulaire-toekomst/
https://nlmag.nl/2018/10/31/maak-bedrijventerreinen-klaar-voor-de-circulaire-toekomst/
https://nlmag.nl/2018/10/31/maak-bedrijventerreinen-klaar-voor-de-circulaire-toekomst/
https://nlmag.nl/2018/10/31/maak-bedrijventerreinen-klaar-voor-de-circulaire-toekomst/
https://www.ruimteenwonen.nl/de-donkere-plannenwolk-boven-het-bedrijventerrein


Further reading

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/naa
r-een-energie-producerende-gebouwde-omgeving/versnelde-
verduurzaming-lokale-warmtevoorziening/programma-be-250-
bedrijventerreinen-energiepositief/

https://www.sadc.nl/ons-verhaal/circulair-ontwikkelen/

https://stec.nl/circulaire-economie-nieuw-perspectief-op-
bedrijventerreinen/03/

https://www.btcongres.nl/

https://www.skbn.nu/

https://www.waterschaplimburg.nl/@6020/partijen-bundelen/ ism
Seinpost

https://www.cirkelstad.nl/

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/naar-een-energie-producerende-gebouwde-omgeving/versnelde-verduurzaming-lokale-warmtevoorziening/programma-be-250-bedrijventerreinen-energiepositief/
https://www.sadc.nl/ons-verhaal/circulair-ontwikkelen/
https://stec.nl/circulaire-economie-nieuw-perspectief-op-bedrijventerreinen/03/
https://www.btcongres.nl/
https://www.skbn.nu/
https://www.waterschaplimburg.nl/@6020/partijen-bundelen/
https://www.cirkelstad.nl/

