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Het is druk in de arena van de maatschappelijk urgente thema’s, zoals energietransitie,

klimaatverandering en circulaire economie. Thema’s die elk voor zich gebaat zijn bij een collectieve

aanpak op bedrijventerreinen. Tegelijkertijd blijkt het steeds weer lastig om die collectiviteit te

organiseren, zeker als het gaat om bestaande bedrijventerreinen.

De reden is duidelijk: ondernemers worden geconfronteerd met een veelheid aan verplichtingen en

maatschappelijk urgente thema’s en maken individuele afwegingen over wat boven aan de

prioriteitenlijst staat. Vaak hangt deze prioritering samen met het primaire bedrijfsproces. Deze

prioritering valt vaker niet dan wel samen met andere bedrijven op hetzelfde bedrijventerrein.

Collectiviteit is dan lastig te organiseren. Zeker als er tussen de thema’s geen afstemming is,

waardoor ondernemers “continue door weer een andere partij” benaderd worden voor een

volgende urgentie. “Je hebt pech als er net een ander thema langs is geweest.”

Ondernemers worden overspoeld met zaken die iedere dag veel aandacht en tijd vragen. Daardoor

kan er minder tijd besteed kan worden aan ‘niet corebusiness’ zaken als verduurzaming. Om

oplossingsrichtingen te vinden voor deze problematiek hebben VNO-NCW MKB Midden en Natuur

en Milieu Overijssel onderzocht of en, zo ja, hoe ondernemers via hun parkmanagementorganisatie

en dus georganiseerd en gesitueerd op een bedrijventerrein gesteund kunnen worden. Gesteund

met een aanpak die hen in staat stelt een keuze te maken uit verschillende ‘soorten’ onderwerpen

in dit spectrum. Daarnaast zou de aanpak moeten leiden naar het gezamenlijk uitvoeren van

maatregelen. Zoeken naar een collectieve aanpak dus.

Met steun vanuit het NEO programma van de provincie Overijssel is de samenwerking met de

parkmanagers van bedrijventerrein Westermaat in Hengelo, RW 50 in Kampen en Marssteden in

Enschede gezocht. Gedurende de pilot is gezocht naar manieren om de interesse te peilen onder

de ondernemers op het betreffende bedrijventerrein; welke duurzaamheidsonderwerpen spelen bij

ondernemers en op welke manier kan het nemen van maatregelen worden versneld of geregeld. 

VOORWOORD
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De in het rapport genoemde bijlagen zijn in een afzonderlijk bijlagenrapport opgenomen



Enschede – Marssteden, onder begeleiding van BMD Parkmanagement

Hengelo  – Westermaat, onder begeleiding van Klapwijk Parkmanagement

Kampen – Bedrijvenpark RW50, onder begeleiding van PM3Omgevingsmanagement

Organiserend vermogen heeft impact, voorkom verantwoordelijkheidsvacuüm

Parkmanagement heeft toegevoegde waarde

Professionaliseer ondernemersverenigingen en/of parkmanagementorganisaties

Identificeer drijfveren van ondernemers en bestuur

Ervaringen met de gemeente zijn van grote invloed

Sluit aan bij de actualiteit 

Zoek ambassadeurs bij de ondernemers

Zoek uit waar de investeringsbereidheid zit

Energiebesparing en -neutraliteit vergt een lange termijn agenda

Samen met ondernemers op drie pilot-bedrijventerreinen is onderzocht hoe we kunnen komen tot

een collectieve aanpak op terreinniveau met als resultaat het streven naar integrale duurzaamheid in

het algemeen en energieneutraliteit in het bijzonder. Daar waar zich mogelijkheden voordoen, is

gestart met het uitvoeren van werkzaamheden die moeten leiden tot een verdere verduurzaming.

De drie deelnemende bedrijventerreinen zijn:

De ontwikkelde uitvoeringsagenda's bestaan naast het hoofdthema energie(neutraliteit) uit minimaal

twee andere duurzaamheidsthema's. Bij alle pilotgebieden zijn op collectief niveau (toevallig?)

dezelfde twee andere thema's door ondernemers gekozen, namelijk aantrekkelijke werkomgeving

(vergroening / biodiversiteit) en duurzame mobiliteit.

De eerste concrete maatregelen zijn in uitvoering. Op alle pilot-bedrijventerreinen is gestart met het

vergroenen van de publieke ruimte en is aandacht voor het besparen danwel opwekken van energie.

De lessons learned vanuit de verschillende pilots zijn:

Met de geleerde lessen is samen met de betrokken parkmanagers 

een roadmap ontwikkeld. Deze bestaat uit zeven stappen en biedt 

handvatten om integrale verduurzamingsprocessen

op bedrijventerreinen vorm te geven

SAMENVATTING

 1 . Analyse van de uitgangssituatie

2. Evaluatie van de uitgangssituatie

3. Krachtenveldanalyse

4. Matchmaking

5. Planvorming

6. Uitvoering

7. Evaluatie
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DOELEN
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Drie bedrijventerreinen uit minstens twee verschillende Overijsselse regio's doen mee aan deze

pilot;

Elk bedrijventerrein heeft een uitvoeringsagenda opgesteld, gericht op integrale verduurzaming;

Deze is gericht op het bereiken van energieneutraliteit en bestaat uit een globale planning en

meekoppelkansen voor andere duurzaamheidsthema's. Hierbij is het streven dat minimaal twee

thema's uit het sociaal-economisch en natuur- & milieudomein worden meegenomen. 

Een breder bijeenkomst gericht op kennisdeling tussen de pilots en de buitenwereld;

Opschaalbare methodiek die zelfstandig bij andere bedrijventerreinen uitgerold kan worden.

In Overijssel bestaat een cultuur van ‘ mouwen opstropen en aan de slag gaan’, zoeken naar best

practices en voorbeelden maken voor anderen. Deze gedachtegang volgend is de basis geweest

voor dit onderzoek. Coalities maken en ijzer smeden nu het heet is, de randvoorwaarden zijn door

het provinciale programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO) gunstig. Energie en duurzame

energieopwekking staan volop in de belangstelling bij politiek en ondernemers. Evenals andere

duurzaamheidsthema’s. Alleen, hoe kom je van belangstelling tot concrete resultaten? Op

individueel niveau lopen verschillende acties en weten ondernemers langzaamaan hun weg te

vinden. Op terreinniveau is die duidelijkheid er (nog) niet. Reden om te starten met een Integrale

Aanpak Duurzame Bedrijventerreinen (IADB). Steun bij het ‘doen organiseren’ is belangrijk om

ondernemers collectief vooruit te helpen en het maken van keuzes te vergemakkelijken in dit lastige

en niet bedrijfseigen werkveld. IADB streeft dan ook meerdere doelen na:

Leren door te doen: integrale verduurzaming pilot-bedrijventerreinen

Samen met ondernemers in drie pilot-bedrijventerreinen komen tot een collectieve aanpak met als

resultaat het streven naar energieneutraliteit op bedrijventerrein-niveau. Tegelijkertijd wordt

onderzocht en (daar waar zich mogelijkheden voordoen) gestart met het uitvoeren van

werkzaamheden die moeten leiden tot een verdere verduurzaming (op andere onderwerpen dan

energie) van de deelnemende bedrijven en -terreinen.

Roadmap

De geleerde lessen vanuit de pilots zijn vertaald naar een 'roadmap'. Deze roadmap bevat de

principes en praktische handvatten om verduurzamingsprocessen ook op andere bedrijventerreinen

integraal vorm te geven.

Concrete resultaten

Het resultaat van deze, wat wij zien als eerste, fase zijn:



Mobiliteit

Biodiversiteit

Klimaatadaptatie

Circulaire economie

Duurzame inzetbaarheid & werkgelegenheid

Sociale- en arbeidsveiligheid

Verduurzamingsthema's

De uitvoeringsagenda bestaat naast het hoofddoel energie(neutraliteit) uit minimaal twee andere

duurzaamheidsthema's. Integrale aanpak richt zich op de verbinding met andere belangrijke

duurzaamheidsthema’s die vanuit het perspectief van bedrijven op voorhand kansrijk lijken om op te

pakken:

Samen met parkmanagers zijn keuzes gemaakt over

de thema’s, die kansrijk zijn om voor het betreffende 

bedrijventerrein mee te koppelen met de ambitie van 

energieneutraliteit. De volgorde en de uiteindelijke ambitie 

en doelen voor deze thema’s zijn samen met de bedrijven

vastgesteld.

De 6 stappen 

Fase 1 van het project bestaat uit zes stappen. 

Per pilot-bedrijventerrein wordt het proces 

aan de hand van deze stappen beschreven.

De keuze van de pilot-bedrijventerreinen hebben 

VNO NCW / MKB Midden Nederland en NMO gemaakt in overleg met de provincie Overijssel: 

Enschede - Marssteden, Hengelo - Westermaat en Kampen - RW50

Op de stappen 2 tot en met 5 wordt ingegaan bij de behandeling van de drie pilot-

bedrijventerreinen in de volgende hoofdstukken. Stap 6 wordt toegelicht in het hoofdstuk kennis

delen. Ter afsluiting van het rapport wordt nog ingegaan op de resultaten, het vervolg, de conclusies

(lessons learned) en de aanbeveling (roadmap).

OPZET

Selectie van geschikte pilot-bedrijventerreinen

Analyse meekoppelthema’s en ambitie, opstellen menukaart

Behoefte- en ambitiepeiling bij bedrijven

Analyse van vraag en aanbod

Opstellen uitvoeringsplan en begeleiding van de uitvoering

Organiseren brede bijeenkomst duurzame, energieneutrale

bedrijventerreinen

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Energie – besparing & opwekking

Aantrekkelijke werkomgeving - vergroening

Duurzame mobiliteit – fietspaden

Uitgangssituatie

Marssteden is een bestaand groot gemengd bedrijventerrein met grote en 

kleine kavels. Het terrein is gezoneerd waarbij aan de Westkant zelfs 

bedrijfsgebonden bewoning toegestaan is. Aan de Oostkant ligt de focus 

meer op zware industrie (tot categorie 4.2). Op de totale oppervlakte van 55hA bevinden zich zo’n

200 bedrijven die samen goed zijn voor ca. 4.500 arbeidsplaatsen. Het ca. 30 jaar oude terrein

voldoet aan de huidige eisen aan uitstraling en sociale veiligheid.

Op het bedrijventerrein is parkmanagement verplicht en georganiseerd via de

ondernemersvereniging. Het deelnemingspercentage is hiermee 100%. Inkomsten worden

gegenereerd via de bijdrage voor lidmaatschap van de ondernemersvereniging.

Behoefte- en ambitiepeiling bij bedrijven

Bij Marssteden is een enquête uitgezet om de behoefte bij ondernemers in beeld te krijgen, hieraan hebben 34

bedrijven deelgenomen. Er is een werkgroep samengesteld, bestaande uit ondernemers en gemeente

Enschede. Dit om de uitkomsten van de enquête te kunnen interpreteren en richting te geven aan vervolgacties.

Analyse van vraag en aanbod

Uitkomst van de enquête is dat de behoefte bij ondernemers gevestigd op de Marssteden ligt bij:

Met 18 deelnemers waaronder ondernemers, werknemers, gemeente Enschede, Provincie Overijssel en

NMO is in een ateliersessie letterlijk een beeld geschetst van de belangrijkste opgaven op het

bedrijventerrein. De resultaten van de ateliersessie zijn opgenomen in het bijlagenrapport.

Opstellen van de uitvoeringsplannen

In gezamenlijkheid is een agenda opgesteld van maatregelen die bijdragen aan het verduurzamen

van Marssteden; de Uitvoeringsagenda Verduurzaming Marssteden 2021–2030, opgenomen in het

bijlagenrapport.

Meerwaarde van deelname aan IADB

Zonder deelname aan IADB was het proces voor verduurzaming op Marssteden niet van de grond gekomen.

Door dit project was er ondersteuning voor het bestuur en capaciteit om het proces op te pakken. Zonder deze

ondersteuning was het niet op de agenda gekomen en was het bij de basis; Schoon, Heel en Veilig gebleven.

Door de provinciale IADB-subsidie zijn concrete stappen gezet en is budget beschikbaar gesteld voor het

nemen van vervolgstappen.

ENSCHEDE - MARSSTEDEN
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Uitgangssituatie

Van de kleinste eenmanszaak tot en met wereldconcerns en alles daartussen is aanwezig op het

bestaande bedrijventerrein Westermaat. Westermaat Zuid-Oost is voornamelijk een kantorenpark.

Westermaat Zuid-West kenmerkt zich door gemengde bedrijvigheid. Het terrein aan de oostkant,

Westermaat Campus, Veldkamp en Westermaat Expres is een nieuwer bedrijventerrein. In totaal zijn

er ongeveer 350 bedrijven gevestigd.

Naast de Ondernemersvereniging WIB zijn er op twee deelgebieden een Coöperatieve Vereniging

Parkmanagement aanwezig, namelijk op Westermaat Campus en op Westermaat De Veldkamp.

Deelname aan de ondernemersvereniging is vrijwillig en heeft 135 leden. Dit zijn met name de

grotere organisatie.

Behoefte- en ambitiepeiling bij bedrijven

Gestart is met een twee algemene sessies over duurzame energie om bij bedrijven de (latente)

behoefte en interesse te laten groeien.  Belangrijk is dat bedrijven zich bewust zijn van het belang

van het thema voor de middel- en lange termijn.

Analyse van vraag en aanbod

Westermaat heeft er voor gekozen niet een aparte enquête op te stellen voor de ondernemers. Er is gestart

met een deskanalyse. Alle beschikbare data rondom het thema energie, mobiliteit en natuur is verzameld. Op

hoofdlijnen zijn drie bronnen gebruikt: beschikbare energiedata op internet, beleidsstukken vanuit de

verschillende overheden, reeds opgedane van de wensen van de ondernemers uit eerdere onderzoeken en

bijeenkomsten. De uitkomsten hiervan staan in de ‘Uitvoeringsagenda Duurzaamheid van Westermaat in Bedrijf

‘ in het bijlagenrapport.

Opstellen van de uitvoeringsplannen

Op basis van voorgaande stap is een concept uitvoeringsplan opgesteld. Deze is besproken met het

bestuur van de Ondernemersvereniging en als concept goedgekeurd. Gepland was het

Uitvoergingsplan in april 2020 aan de leden voor te leggen. Dit is door Corona niet doorgegaan en

zal – indien mogelijk – alsnog in 2021 gebeuren.

Meerwaarde van deelname IADB

Deelname aan de IADB heeft er in geresulteerd dat er voor duurzaamheid een integrale routekaart is

gemaakt. Waar voorheen wel losse deelprojecten zijn uitgevoerd is het nu mogelijk om structureel te werken

aan een duurzaam bedrijventerrein.

HENGELO - WESTERMAAT
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Collectieve preventieve surveillance (binnenkort aangevuld met camerabeveiliging)

Beheer en onderhoud van de openbare ruimte (recentelijk zijn de budgetten voor beheer en

onderhoud van de gemeente overgedragen aan het bedrijvenpark)

Bewegwijzering op het bedrijvenpark is eveneens collectief geregeld

Parkmanager die ontzorgt en faciliteert

Energie – besparing & opwek

Mobiliteit – bereikbaarheid, slim en duurzaam

MVO - arbeidsmarktparticipatie

Uitgangssituatie

Bedrijvenpark RW50 in Kampen is een nieuw bedrijventerrein van 38 ha: de laatste kavels zijn dit jaar

uitgegeven. Parkmanagement is verplicht en geregeld via mandeligheid (vergelijkbaar met een

vereniging van eigenaren bij een appartement: ook bij verkoop en faillissement blijft deze

verplichting). Hierdoor is er een dekkingsgraad van 100% en worden inkomsten ontvangen via de

verplichte parkmanagementbijdrage (een bedrag per m2).

De basis is op orde

Bij de start van parkmanagement is begonnen met vier basisdiensten:

Behoefte- en ambitiepeiling bij bedrijven

De ondernemers op RW50 hebben een enquête ontvangen met daarin de vraag welke

(duurzaamheids)thema’s er individueel en collectief het meest relevant zijn. In het bijlagenrapport

zijn de enquête en de resultaten in de vorm van een infographic opgenomen. Op collectief niveau

liggen de interesses bij:

Het thema aantrekkelijk werklandschap / biodiversiteit is door parkmanagement toegevoegd. Dit

omdat de budgetten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn overgeheveld van

gemeente Kampen naar RW50.

Analyse van vraag en aanbod

Net als in Marssteden was het de bedoeling om in ateliervorm een sessie te organiseren met

ondernemers, medewerkers en gemeente om samen een visie op de verduurzaming te op te stellen.

Wegens gebrek aan belangstelling (de werkvorm vonden de meeste ondernemers te abstract en

kostte te veel tijd) en de komst van Corona heeft het ontwerpatelier niet plaats gevonden.

Aangezien het een nieuw bedrijventerrein is, is het lastig om een cijfers rondom huidig en toekomstig

energieverbruik inzichtelijk te krijgen. De cijfers die wel bekend zijn, betreffen een groter gebied dan

alleen het bedrijvenpark RW50. Het is dan ook onmogelijk om vraag en aanbod goed inzichtelijk te

krijgen, laat staan op elkaar af te stemmen. 

KAMPEN - RW50
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Aantrekkelijke werkomgeving – vergroening/biodiversiteit

Zon op bedrijfsdak

Mobiliteit

Gelet op de bovenstaande twee argumenten is een omgekeerde route gestart: de oprichting van een

praktisch ingestelde werkgroep Duurzaamheid.  De werkgroep bestaat uit vijf ondernemers en de

parkmanager. Ze gaat aan de slag met concrete projecten waarvoor binnen de werkgroep een

trekker is. 

Opstellen van de uitvoeringsplannen

In 2020 is de werkgroep duurzaamheid opgestart. Deze werkgroep is in de lead als het gaat om het

opstellen van de uitvoeringsagenda en organiseren van de collectieve aanpak. Uitgeschreven

verslagen zijn opgenomen in bijlage 5. Samengevat houdt de uitvoeringsagenda in:  

Extensief beheer groene publieke ruimte, realisatie bloemenlinten en

voorzieningen voor pauzerecreatie (wandelpad om bewegen tijdens de pauze te stimuleren)

Onderzoeken of een collectieve organisatievorm opgezet kan worden voor het benutten van

netcapaciteit voor terug leveren van stroom. Op individueel niveau zijn de mogelijkheden nagenoeg

volledig benut, mede omdat het een nieuw bedrijventerrein is met relatief nieuwe bedrijfspanden.

Bekend is dat sommige bedrijven meer behoefte hebben, dan dat er aan bedrijfsdak aanwezig is en

dat sommige bedrijven hun dak niet helemaal nodig hebben voor de eigen behoefte.

Standaard is er aandacht voor de mogelijkheden uit het provinciale programma ‘Slimme en

Duurzame Mobiliteit’. Daarnaast wordt er complementair gekeken naar de mogelijkheden voor

autodelen. Dit omdat het bedrijventerrein met het openbaar vervoer slecht te bereiken is en

parkmanagement daarop vooralsnog geen invloed heeft om dat te verbeteren.

Meerwaarde van deelname aan IADB

De basis op het bedrijvenpark RW50 is op orde, waarbij er nog financiële ruimte bleek te zijn. Daarbij rees de

vraag of de bijdrage per m2 omlaag kon of dat er voor hetzelfde geld meer diensten konden worden

aangeboden vanuit parkmanagement. Door de pilot is de interesse voor duurzaamheidsthema’s

geconcretiseerd en is gekozen voor een combinatie van deze twee mogelijkheden.
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Transitiemakers i.s.m. Stichting CLOK

Will2Sustain

Saxion

Provinciale bijeenkomst Integrale Aanpak Bedrijventerreinen

Het organiseren van een provinciale bijeenkomst over de integrale aanpak bedrijventerreinen is een

verplicht resultaat van dit project. De drie pilot-bedrijventerreinen zouden hier nader kennis maken en

kennis uitwisselen. Niet alleen onderling maar juist ook met de buitenwereld. Onderling heeft de

kennisuitwisseling plaatsgevonden: er zijn twee ‘formele’ vergaderingen geweest, waarvan de

verslagen in het bijlagenrapport zijn opgenomen. Daarnaast zijn er veelvuldige bilaterale contacten

geweest om elkaar verder te helpen met de eigen pilot.

Toen kwam COVID-19... Door deze ingrijpende gebeurtenis en alles wat daarna volgde is de

bijeenkomst met derden nog niet georganiseerd. Naar aanleiding van dit eindrapport en aansluitend

bij de meest actuele ontwikkelingen wordt nog bepaald op welke manier we vanuit dit project naar

buiten treden met de uitkomsten van het onderzoek. 

Daarbij zoeken we aansluiting bij initiatieven zoals toekomstbestendige bedrijventerreinen van de

provincie en zetten we in op het organiseren van een webinar en inzet van diverse kanalen van NEO.

Deelname aan sessie van derden

De buitenwereld heeft echter al wel kennis genomen van dit onderzoek. Zo is er deelgenomen aan

fysieke én digitale bijeenkomsten van derden. Door als spreker of panellid op te treden bij:

Toekomstbestendige Bedrijventerreinen, zo'n 300 volgers

Bijeenkomst met 14 deelnemers; Kampen Verduurzaamt

Online kennissessie lerende evaluatie proces verduurzaming 

Marssteden, 19 deelnemers

KENNIS DELEN
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Tot nu toe alleen proceseffectiviteit (en nog amper energieprestatie-verbetering)

Vooraf geen concrete energieprestatie doelstellingen direct gekoppeld aan investeringen

door individuele ondernemers formuleren, geven weinig mogelijkheden voor sturing op

resultaten en doorlooptijd

Gebrek aan een centrale trekker

Mate van succes is sterk afhankelijk (geweest) van de lokale situatie en inbedding

Deelname aan onderzoek van derden

RW50 was één van de cases voor “Lerende evaluatie van 8 wegen naar energietransitie voor bedrijven

op bedrijventerreinen” (opgenomen in he bijlagenrapport) en Marssteden voor “Lerende evaluatie

verduurzamingsprocessen”, beide uitgevoerd door Saxion Hogeschool in opdracht van de provincie in

2020.

De vier hoofdconclusies uit het eerste rapport willen wij u niet onthouden, omdat deze ook herkenbaar

zijn voor dit project:

Reactie IADB: eerst moet er een organisatie zijn die de basis op orde heeft (schoon, heel, veilig),

voordat verder de diepte kan worden ingegaan o.a. t.a.v. energie

Reactie IADB: energieverbruik laat staan energieprestaties op terreinniveau zijn niet makkelijk te

achterhalen, niet op een bestaand en zeker niet op een nog nieuw / groeiend bedrijventerrein. Hoe

bepaal je dan het succes van je acties?

Reactie IADB: inderdaad, wie is probleemeigenaar en over welk ‘probleem’ hebben we het?

Reactie IADB: duurzaamheidsthema’s vragen een langere adem dan een regeerperiode van vier jaar,

zowel op lokaal als provinciaal / nationaal niveau. Een betrouwbare overheid helpt daarbij.
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Visie

Aantrekkelijke werkomgeving – vergroening/biodiversiteit

Energie – Zon-op-dak

Energie – Scans en oprichten van coöperatie

Uitvoeringsagenda

Aantrekkelijke werkomgeving – vergroening/biodiversiteit

Mobiliteit

Enschede - Marssteden

Er is in een ateliersessie een roadmap ontwikkeld met ondernemers, 

medewerkers en gemeente voor verduurzaming van Marssteden op basis van 

de gekozen thema’s.

Vergroenen en biodiverser maken van Marssteden door wijzigen beheer van groene publieke ruimte,

toepassen van bloem- en kruidenrijk gras en bomen. Inzet mogelijk door toekenning Ereprijs,

betrokkenheid Groene Loper Enschede en eigen bijdrage Marssteden. 

OV-Marssteden heeft lunchbijeenkomsten georganiseerd waarbij met behulp van PM Invest BV

bedrijven zijn begeleid hoe te komen tot een businesscase als het gaat om zonnepanelen op een

bedrijfsdak. Daken van twee bedrijven met grote dakoppervlakten zijn voorzien van 2.444

zonnepanelen. Deze bedrijven kunnen en willen als voorbeeld dienen voor andere ondernemers.

Begin 2021 komt er duidelijkheid over de inzet van Transitiemakers. Mogelijke oprichting van

energiecoörperatie door ondernemers op Marssteden.

Energie – Budget voor collectieve activiteiten

Met goedkeuring van de leden heeft OV-Marssteden een bedrag van €
100.000,- beschikbaar gesteld voor verduurzaming van het  bedrijvenpark.

Hengelo - Westermaat

Er is in samenwerking met ondernemers en OV Westermaat in Bedrijf een

uitvoeringsagenda met een globale planning ontwikkeld.

Er zijn plannen gemaakt samen met gemeente voor herinrichting van de groene

publieke ruimte, deze ter verbetering van de biodiversiteit. Deels is begonnen met uitvoering.

Er is deelgenomen aan de projecten van Twente Mobiel (OV-probeerpas en Fietsmaatjes). Wensen

zijn geuit voor de collectieve inkoop van laadpalen en diverse bedrijven stellen hun laadpaal ter

beschikking aan derden.

RESULTATEN
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Uitvoeringsagenda

Oprichting werkgroep Duurzaamheid

Aantrekkelijke werkomgeving – vergroening/biodiversiteit

Energie – collectieve aanpak zon-op-dak

Mobiliteit – deelauto’s

Kampen - RW50

Er is een uitvoeringsagenda vastgesteld door de ondernemers tijdens de

deelgenotenvergadering, gekoppeld aan de thema’s die opgehaald zijn bij de

ondernemers.

In juli 2020 is de eerste bijeenkomst geweest van de werkgroep Duurzaamheid. Deze bestaat uit vier

ondernemers die gevestigd zijn op RW50. Dit zijn de koplopers. 

RW50 is aan de slag met biodiversiteit waarbij er samenwerking tussen ondernemers, medewerkers,

gemeente,  lokale groene partijen en parkmanagement. Het gaat  om . het aanleggen van een

biodiverse groenzone met voorzieningen voor pauzerecreatie, zoals wandelpaden. Over de inzet van

medewerkers en betrekken van lokale groene partijen voor monitoring wordt nagedacht.

Op individueel niveau zijn de ondernemers bij de bouw van hun punt al bewust bezig (geweest) met

verduurzaming. Echter niet ieder pand kan optimaal zon op dak realiseren. Daarom onderzoekt de

werkgroep de mogelijkheden van een collectieve aanpak voor zon-op-dak, bijvoorbeeld door de

oprichting van een energiecoörperatie.

Gekeken wordt naar de mogelijkheid van oplaadbare deelauto’s, mede gelet op de slechte

bereikbaarheid met het openbaar vervoer van het terrein.
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Enschede - Marssteden

Naar aanleiding van dit project is er een gedragen uitvoeringsagenda 

opgesteld en heeft de ondernemersvereniging met het reserveren 

van € 100.000,- voor verduurzaming een duidelijk statement gemaakt werk te 

gaan maken hiervan.

 

Daarnaast heeft dit project gezorgd voor zichtbaarheid. Wat kan resulteren in deelname in een

Rijksproject vanuit ECUB/Transitiemakers.

Hengelo - Westermaat

Het ontwikkelen van de uitvoeringsagenda zal, zodra deze is vastgesteld, 

bijdragen aan het ontwikkelen van uitvoeringsplannen. De uitvoeringsagenda 

geeft duidelijk richting aan waar de komende periode op ingezet gaat worden.

  

Kampen - RW50

Het bedrijventerrein is goed georganiseerd via verplichte deelname 

aan parkmanagement. Het ontstaan van de werkgroep duurzaamheid met gepassioneerde

ondernemers die concreet projecten willen oppakken, helpt bij het nemen van vervolgstappen op

collectief niveau (en is een voorbeeld op individueel niveau).

Algemeen IADB

De roadmap wordt, conform afspraak, nog toegelicht in een brede bijeenkomst, 

waarbij wordt aangesloten bij andere soortgelijke acties van de provincie

(zoals bijvoorbeeld toekomstbestendige bedrijventerreinen). Daarnaast zoeken  zowel de

programmatrekkers als de pilotdeelnemers gevraagd en ongevraagd de publiciteit op om de

resultaten uit dit project toe te lichten.

VERVOLG
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Vanuit de drie pilots kunnen we de volgende principes identificeren die integraal leiden tot

optimalisatie van verduurzamingsprocessen:

 

Organiserend vermogen heeft impact, voorkom verantwoordelijkheidsvacuüm

Er is een relatie tussen organiserend vermogen, identiteit en het ontwikkelen van een collectieve aanpak. Om te

komen tot een collectieve aanpak is organiserend vermogen noodzakelijk: er is interactie nodig, elkaar

spreken, ontmoeten en uitwisselen van ideeën en kennis. Hierbij wordt opgemerkt dat landelijk zo’n 75% van de

bedrijventerreinen nog niet is georganiseerd.

Parkmanagement heeft toegevoegde waarde

De aanwezigheid van parkmanagement vergroot en borgt de organisatiegraad op bedrijventerreinen (en

kan helpen het door Saxion Hogeschool geconstateerde hiaat van een centrale trekker te vullen). Zeker als het

gaat om faciliteren van verduurzamingsprocessen, die verder gaan dan 'schoon, heel en veilig'. Het is immers

niet de core-business van ondernemers om bedrijventerreinen te runnen. Ontzorging van ondernemers is

wenselijk. 

Professionaliseer ondernemersverenigingen en/of parkmanagementorganisaties

Ondernemersverenigingen en/of parkmanagementorganisaties worden vaak niet automatisch gezien als

volwaardig gesprekspartner. Professionalisering van dit organiserend vermogen door parkmanagement

draagt bij aan het zijn van een gesprekspartner voor gemeenten.

Identificeer drijfveren van ondernemers en bestuur

Identificeer de drijfveren van ondernemers om aan de slag te gaan met verduurzaming. Daarnaast is

het waardevol om de drijfveren van het bestuur van de ondernemersvereniging te ontdekken. Het komt

in de praktijk voor dat bestuurlijke posities ingenomen worden om persoonlijke agenda's te

verwezenlijken. Dit kan contraproductief werken.

Ervaringen met de gemeente zijn van grote invloed

Publieke partijen kunnen verschillende belangen en standpunten hebben. Dit kan voor wrijving

zorgen wanneer zij naar buiten toe niet dezelfde boodschap hebben en een andere taal spreken

dan ondernemers. Ervaringen met de gemeente op het ene dossier zijn van invloed op

verwachtingen in de samenwerking tussen ondernemers en gemeente in het andere dossier.

Sluit aan bij de actualiteit

Weet wat er speelt. Sluit aan op wat speelt bij ondernemers maar wees je ook bewust van

ontwikkelingen in relevant beleid en politieke context.

CONCLUSIES: LESSONS LEARNED
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Een bottom-up aanpak meer kans op succes biedt dan een top-downbenadering als het gaat

om planvorming voor verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen. Door de vaak meer top-

down gerichte benadering neigen parkmanagement-organisaties en ondernemersverenigingen

tot reactief gedrag, in plaats van dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn om de duurzaamheidsthema’s

met de ketenpartners op te pakken.

Aantrekkelijke werkomgeving / biodiversiteit scoort op de drie pilot-bedrijventerreinen als

duurzaamheidsthema beter dan energie(neutraliteit).

Externe triggers blijven noodzakelijk om voortgang te boeken en te borgen (in een structurele

organisatie).

Gemeenten moeten partner zijn in het proces en concrete doelen hebben op terreinniveau o.a.

t.a.v. energie: dit om de werelden van de gemeente en de ondernemers goed op elkaar te laten

aansluiten. Dat kan door samenlevingsgericht te werken; transparantie over de opgave helpt.

Provinciaal beleid t.a.v. duurzaamheid op bedrijventerreinniveau is te versnipperd: zorg voor één

aanspreekpunt zodat de duurzaamheidsthema’s integraal kunnen worden opgepakt. 

Verduurzaming wordt vaak ‘eng’ gedefinieerd. Vaak wordt alleen naar de P van Planet en

daarbinnen vaak alleen nog energie gekeken. De brede aanpak duurzaamheid (People, Profit,

Planet) en andere thema’s binnen planet worden vaak gemist, waardoor er minder mogelijkheden

zijn om de noodzakelijke ontvankelijkheid te creëren.

Vanuit IADB concluderen we dat duurzaamheidsprojecten op terreinniveau alleen succesvol zijn

en blijven als deze geborgd kunnen worden in een organisatie.

Zoek ambassadeurs bij de ondernemers

Energieke voortrekkers zijn met verbindende kwaliteiten beter in staat dan overheden om lokale

coalities te vormen. Deze ‘coalition of the willing and able’ vormt het kloppend hart van de

verduurzaming. Op ieder bedrijventerrein zijn gepassioneerde ondernemers die (met ondersteuning

van de parkmanager) trekker willen zijn. Ondernemers onder elkaar praat toch makkelijker dan vanuit

de gemeente en/of de parkmanager. 

Zoek uit waar de investeringsbereidheid zit

Om stappen te kunnen zetten is budget en investeringsbereidheid nodig. Wanneer er sprake is van een

gezonde ondernemersvereniging of parkmanagementorganisatie, heeft deze middelen in kas om te besteden

aan collectieve doelen. Deze middelen kunnen komen uit (al dan niet verplichte) lidmaatschapsgeld of het

overnemen van beheertaken van de gemeente. Ook heeft eigenaarschap van het vastgoed hier een

belangrijke rol. 

Energiebesparing en -neutraliteit vergt een lange termijn agenda

Er is een lange termijn agenda nodig om te komen tot resultaten. De planningshorizon dient

daarbij minimaal 5 jaren te zijn en dit is langer dan een bestuurlijke zittingstermijn bij gemeente,

provincie en/of Rijk. Een betrouwbare overheid om langdurige afspraken mee te maken (zeker

gelet op de verschillende bestuurlijke niveaus waarop dit thema speelt), is lastig te organiseren.

In zijn algemeenheid concluderen we dat:
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Wanneer we de lessons learned combineren met het stappenplan zoals deze tijdens dit onderzoek is

gehanteerd, komen we tot een roadmap. Deze biedt handvatten om processen voor integrale

verduurzaming op bedrijventerreinen vorm te geven en is dan ook beschreven vanuit het perspectief

van het bedrijventerrein.

 

Balans

Op bedrijventerreinen is het gedurende gehele

 proces een balans zoeken tussen inhoud, draagvlak 

en draagkracht. Dat geldt voor iedere vorm van 

organisatie op een bedrijventerrein in het 

algemeen en voor (integrale) verduurzaming op 

een bedrijventerrein in het bijzonder. Afhankelijk 

van de situatie begin je te bouwen aan een 

bedrijventerreinen-aanpak vanuit één van deze 

drie pijlers, maar uiteindelijk moeten ze alle drie in 

balans zijn. Omgevingsfactoren en ook bedrijfs- of 

concerninterne bedrijfsafwegingen beïnvloeden het proces.

Let op!

Overheden hebben de neiging om vooral 

vanuit inhoud de verduurzaming aan te sturen. 

Het is juist de vraag wat de omstandigheden op 

een bedrijventerrein zijn om voor deze externe 

ambities ontvankelijk te zijn.

AANBEVELING: ROADMAP

Basis eerst op orde; Schoon, Heel en Veilig

IADB; Energie, Mobiliteit, Biodiversiteit, Klimaatadaptatie,

Circulaire Economie, Duurzame inzetbaarheid &

Werkgelegenheid en Sociale- &  Arbeidsveiligheid

Inhoud (wat doe je?)

 

Draagvlak 

(hoe organiseer je het?)

 

• Organisatie kenmerken

• Cohesie

• Communicatie

Omgeving

 

• Intern: individuele bedrijfsvoering, concernbeleid

• Extern: gemeente, provincie, Rijk, etc.
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Draagkracht 

(financiën)

 

• Kosten

• Financiering



Wat is de organisatiegraad?
Hoe is de organisatie geregeld?
Welke diensten en/of activiteiten worden samen opgepakt?
Hoe worden de organisatie en diensten/activiteiten bekostigd?

 

 

Hoe te komen tot een samenwerkingsvorm?

Wat zijn de 'hot' items die als startpunt voor een

collectief kunnen dienen?

Check uitgiftebeleid van gemeente: stuurt deze op staat

van inrichtingen of worden nieuwe criteria toegepast

met oog op complementariteit? Is hier 'winst'te behalen?

Inhoud: Zijn ondernemers tevreden over de (basis)diensten

die worden geboden? Staan ze open voor volgende stap met

oog op verduurzaming?

Draagvlak: wat is de bestuurlijke dynamiek en ambitieniveau

van de ondernemersvereniging en/of

parkmanagementorganisatie? Kan organisatie structureel zijn

meerwaarde blijvend bewijzen om draagvlak te behouden?

Draagkracht: Is het een financieel gezonde organisatie? Is er

ruimte voor nieuwe initiatieven?

Analyse uitgangssituatie

Zeven stappen voor integrale aanpak verduurzaming bedrijventerreinen

Nieuw bedrijventerrein

Bestaand bedrijventerrein

Organisatievorm aanwezig?

Evaluatie uitgangssituatie

Niet georganiseerd maar wel te vormen

Niet georganiseerd en niet te vormen

Inhoud: Wat willen de ondernemers? Sluit dit wel/niet

aan op het bedrijfs- of concernbelang? Vertaling naar

concrete projecten.

Draagvlak: Zijn er trekkers/ambassadeurs voor

projecten? Faciliteer deze.

Draagkracht: Waar zit de investeringsbereidheid? Welke

middelen zijn beschikbaar?

Intern
Inhoud: Wat wil de omgeving? Kijk naar ambities en

beleid van overheid.

Draagvlak: Welke ondersteuning voor bedrijventerreinen

is er om processen op te starten en maatregelen te

nemen? Hoe verhoudt dit aanbod zich tot een integrale

aanpak?

Draagkracht: Welke regelingen zijn er? Niet alleen

additioneel voor uitvoering maar juist voor het proces.

Extern

Inhoud: Er is een duidelijk beeld wie wat wil?

Draagvlak: Er zijn partijen die willen en kunnen

verduurzamen en/of partijen die het proces ondersteunen?

Is er samenhang?

Draagkracht: Er is investeringsbereidheid? Een value- of

businesscase die verder gebracht kan worden in een

volgende stap?

Klaar voor de volgende stap?

Is een organisatie te vormen?

Wel georganiseerd

Krachtenveldanalyse

Nee Ja

Ja Nee
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 Kies andere aanpak



Let op!

Eerst moet de basis op orde zijn (schoon, heel, veilig),

voordat een verdiepingsslag bijvoorbeeld naar

duurzaamheidsthema’s kan worden gemaakt.
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Matchmaking

Inhoud: Leer elkaars taal spreken (we spreken allemaal Nederlands, maar begrijpen elkaar niet altijd).

Vertaal inhoudelijke kennis naar concrete zaken, zoals doelstelling besparing of opwek van energie en

welke concrete maatregelen daarvoor nodig zijn. 

Draagvlak: Er moet sowieso een vorm van samenwerking en cohesie zijn, anders komen integrale

verduurzamingsprocessen op het niveau van bedrijventerreinen niet van de grond. Zet ketenpartners bij

elkaar aan tafel.

Draagkracht: Werk met 'the coalition of the willing'. Begin daar waar de investeringsbereidheid zit.

Planvorming
Inhoud: Een visie op het gebied en hoe het zich verhoudt tot

de omgeving helpt bij het aangaan van het proces.

Duurzaamheidssuccessen vragen een lange termijn adem: een

visie ondersteunt het maken van plannen die leiden tot een

duurzaam eindbeeld.

Draagvlak: Betrek ketenpartners bij het maken van plannen.

Draagkracht: Werk samen met stakeholders aan business- en

valuecases op zowel collectief als individueel niveau.

Uitvoering
Inhoud: De eerste stappen mogen klein zijn.

Deel de kennis die wordt opgedaan, geef

ruimte aan nieuwe spelers om toe te treden tot

het proces.

Draagvlak: Creëer inspirerende voorbeelden,

vier en communiceer deze.

Draagkracht: Projecten die kunnen worden

gefinancierd vanuit reguliere middelen komen

het snelst van de grond. 

Evaluatie

Maak de effecten inzichtelijk en identificeer de factoren die zorgen voor versnelling

of vertraging van het verduurzamingsproces. 

Veranker de successen en neem de lessons learned mee bij het nemen van

vervolgstappen. 

Vervolgstap op hetzelfde bedrijventerrein?

JaNee


