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Opening en intro

Toekomstbestendige bedrijventerreinen, Duurzame ambities

Programma verduurzaming bedrijventerreinen

aanleiding

En nu? Interactie meepraten

Inhoud



De opgaves van de toekomst

Energietransitie

Klimaatadaptatie

Voldoen aan wetgeving

Digitale transformatie

Innovatie 

Participatie/arbeidsmigratie

Organiserend vermogen

Toekomstbestendige gebieden

Wonen op bedrijventerreinen/ ruimte voor terrein

Ondermijning

Mobiliteit

Privaat-publieke samenwerking



De opgave/ de aanleiding

Bedrijventerreinen zijn onterecht het vergeten
kindje. Ook in eerste instantie niet mee 
meegenomen in klimaatakkoord, maar: 

• Een derde van de banen

• Ongeveer de helft van het aardgasverbruik

• Ongeveer een derde van het
elektriciteitsverbruik

• Ongeveer 3.500 bedrijventerreinen 
die 112.000 hectare beslaan

Dus een enorm potentieel dat we alleen
samen kunnen benutten, daar staat het
Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen 
Nederland voor.



Stakeholderveld
Complex en veelomvattend stakeholderveld

Iedereen en niemand is 
verantwoordelijk voor de 
verduurzaming van 
bedrijventerreinen

Lokale stakeholders staan centraal

Regionale stakeholders faciliteren op 
eigen wijze

De kloof tussen nationaal en lokaal is 
te groot

Veel regionale stakeholders 



Input stakeholders tijdens de verkenningsfase

Ongeveer 50 lokale en regionale 
stakeholders hebben input geleverd

• Wat is jouw rol?

• Wat is je behoefte?

• Wat kan je bijdragen?

Een klankbordgroep van 
belangenbehartigers is met regelmaat 
geraadpleegd

Structureel overleg met de ministeries 
BZK, EZK en I&W

Verbinding gelegd met verschillende 
initiatieven en programma’s



Behoefte aan 

goede 

voorbeelden

Ondernemers niet 

aangehaakt bij 

beleidsvorming en vice

versa

Versnippering van 

ondersteunende initiatieven

Veel stakeholders lopen tegen 

dezelfde problemen aan

Geen centrale regie

Behoefte aan 

collectieve aanpak op 

bedrijventerreinen

Energietransitie is niet het 

enige thema 

Gemeenten en 

Provincies hebben te 

weinig capaciteit om 

te ondersteunen

Continuïteit ontbreekt voor 

duurzame initiatieven

Verschillende initiatieven 

zijn technisch niet 

realiseerbaar soms door 

beperkingen in wet- en 

regelgeving

Verbinden

van stakeholders, 

initiatieven en 

projecten

Begeleiden

van projecten en 

stakeholders

Ontwikkelen

van kennis en beleid

De analyse



Het versnellingsprogramma

Wat is het programma?

Ondersteuning van de verduurzaming van bedrijventerreinen

• Organiserend vermogen van ondernemers

• Faciliterend vermogen van overheden

• Identificeren en begeleiden goede voorbeelden

• Korte ondersteuning waar nodig (vliegende kiep)

Begeleiden, verbinden en stimuleren en aanjagen van de 
verduurzaming van bedrijventerreinen

Ondernemers, parkmanagers en stakeholders staan centraal

Samenwerking Transitiemakers, Stichting CLOK en TNO



Hoe gaat het programma

ondersteunen

Begeleiden

Begeleiden op regionaal 

niveau van ondernemers

en organisaties op 

bedrijventerreinen

Verbinden

Verbinden van kennis, 

ervaring en ondernemers/ 

projecten zowel regionaal als 

landelijk

Ontwikkelen

Stimulering van ontwikkeling 

van innovaties, zowel techniek 

als organisatie/proces

www.pvbnederland.nl



Uitgangspunten voor een effectief programma 

• Lokaal voor meeste gemeenten te grote inspanning in verhouding tot capaciteit/ competenties, organiserend vermogen en 

prioriteitstelling (m.u.v. G4 / G40 steden). 

• Provincie vaak te ver op afstand en veel ondernemers kennen provincie ook niet. 

• Op regionale schaal organiseren:

• Verbindingen met lokale ondernemersverenigingen en (sub)regionale platforms van ondernemersverenigingen.

• Zoveel mogelijk inzetten op gebruiken bestaande ondersteuning-structuren.  

• Verbinding leggen met aanpak door Omgevingsdiensten (Wm-verplichtingen). 

• Lokaal voor meeste gemeenten te grote inspanning in verhouding tot capaciteit/ competenties, organiserend vermogen 

en prioriteitstelling (m.u.v. G4 / G40 steden). 

• Provincie vaak te ver op afstand en kent niet altijd noodzaak tot snelle resultaten. 

www.pvbnederland.nl



Uitgangspunten voor een effectief programma 

• Voortbouwen op en versterken van wat er al is binnen de verschillende regio’s, Dus geen nieuwe organisaties opzetten 

maar bestaande organisaties en aanpakken die werken versterken.

• Maatwerk per provincie (en regio).

• Sterke relatie met RVO nodig voor relatie met wet- en regelgeving en regelingen; ook monitoring. 

• Andere functies geconcentreerd (landelijk) te organiseren, zoals: kennisdeling, traingenen, innovatie en 

communicatie.

www.pvbnederland.nl



Hoe willen we dat doen? ‘Servicepunten’

• Door “regionale servicepunten”, die, in samenhang en samenwerking met relevante stakeholders, bedrijven 

en bedrijventerreinen kunnen informeren en ontzorgen waar dat nodig is. Maar ook door bijvoorbeeld de koppeling 

te leggen tussen verschillende opgaven en/of projecten tussen bedrijven(terreinen), ontwikkelaars, 

adviseurs, gemeenten etc. Deze teams worden bemenst door experts die ervaring hebben bij zowel bedrijven als 

overheden.

• Gericht op het creëren van organisatie op bedrijventerreinen, deze helpen opzetten en structureren. Ondersteunen

bij bijvoorbeeld financiering maar ook bij opstart projecten. Maar ook gericht op het ondersteunen van aanwezige

organisatiestructuren zoals parkmanagement, als hier behoefte is. (Expliciet niet bedoelt als vervanging van

parkmanagement maar juist gericht op het creëren van meer organisatie graad)

www.pvbnederland.nl



Hoe willen we dat doen? Landelijk programma 

bureau
• Het landelijke programma zorgt dat de regionale structuren die er al zijn of worden ingericht (regionale 

servicepunten verduurzamen bedrijventerreinen) ontzorgt en ondersteund worden, en dat het "ecosysteem" 

versterkt wordt. Het landelijk programma bureau is een klein team van mensen die flexibel in kan spelen op wat er 

nodig is vanuit de regio’s.

• Landelijk programma richt zich daarnaast op de toepassing van marktrijpe innovatie door daarvoor een landingsplaats 

te bieden. Daarnaast is het een convergentiepunt voor knelpunten op bedrijventerreinen, en vertaald deze naar een 

innovatieprogramma of positioneert deze bij MMIP’s.

• Verder vormt het programmabureau de spil tussen beleid en uitvoering (rijk, provincies), tussen RVO (monitoring, 

wet- en regelgeving) en regio’s, tussen kennis en praktijk en tussen de regio’s onderling

www.pvbnederland.nl



Hoe willen we dat doen? Landelijk programma 

bureau
• Het landelijke programma en de servicepunten krijgen financiering vanuit het rijk en vanuit provincies

• De servicepunten krijgen een gezamenlijke opdracht vanuit provincies en landelijk programmabureau. 

• De servicepunten bestaan uit teams van ongeveer 4 personen, die in dienst zijn, of worden ingehuurd door het 

serviceteam bureau, veelal een stichting (met een stichtingsbestuur). 

• Deze serviceteams krijgen ondersteuning in de vorm van opleiding etc vanuit het landelijk bureau. Deze trainingen 

worden verzorgd door SKBN en CLOK. 

www.pvbnederland.nl



Hoe gaat het programma ondersteunen, 

organisatie 

www.pvbnederland.nl
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Waar staan we nu? 

Uitvoering en

doorontwikkeling  
programma

Lancering van het programma, 30 juni

2e editie toekomstbestendige 

bedrijventerreinen

Uitvoering programmaonderdelen: 

begeleiden, verbinden en ontwikkelen.

Opstartfase

Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 2024+

Met de lokale, regionale en nationale 

stakeholders de nut en noodzaak verkend 

van een landelijk programma voor de 

verduurzaming van bedrijventerreinen.

In afstemming met de stakeholders 

het programma op- en inrichten.

Verkenningsfase

Kwartiermakersfase

www.pvbnederland.nl



Interactief meepraten



Tips?

Ken jij een bedrijventerrein of 

initiatief waar het programma 

van toegevoegde waarde kan 

zijn?

Waar moeten we 

nog meer rekening 

mee houden?

Moet het programma zich alleen 

richten op energietransitie of op 

het brede thema verduurzaming?

Wat kan jij voor 

het programma 

betekenen?

Welke stakeholder 

mag niet worden 

vergeten?

Waar moet het 

programma 

morgen mee 

beginnen?

Wat mis je nog?

Wat kan het 

programma voor 

jou organisatie 

betekenen?

Eerste indruk?

Een paar vragen



Dank voor jullie aandacht!

Jeroen Bosma
Senior projectleider Stichting CLOK
j.bosma@clok.nl | 06 1305 6908

Richard Kleefman
programma manager TKI Urban Energy
richard@tki-urbanenergy.nl | 06 5086 6684
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