HET BELANG VAN
TOEKOMSTBESTENDIGE
BEDRIJVENTERREINEN
Ongeveer 30% van de werkenden in Nederland werkt op een bedrijventerrein. Met een totaalareaal van 560.200 hectare (bruto) omvatten de ruim
3.800 bedrijventerreinen in ons land ca 7,5% van het totale landgebruik. Het
landgebruik is daarmee relatief beperkt in vergelijking tot het energieverbruik van bedrijven op bedrijventerreinen, want bijna een kwart van het
totale energieverbruik in Nederland vindt plaats op bedrijventerreinen. De
klimaatdoelen vragen daarom ook om ingrijpende veranderingen op bedrijventerreinen. Tegelijkertijd
zorgen deze doelen voor grote kansen om de bedrijventerreinen niet alleen duurzamer, maar ook
aantrekkelijker te maken. Daarnaast wordt een gezonde werk- en leefomgeving voor werknemers
steeds belangrijker en is de behoefte hieraan door de coronacrisis alleen maar groter geworden.
Op bedrijventerreinen spelen dus verschillende opgaven, waar ook verschillende partijen mee gebaat
zijn en voor aan de lat staan: gemeenten, ondernemers, pandeigenaren, ondernemersverenigingen,
provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en ontwikkelaars. Het is daarom tijd om samen aan de
slag te gaan en te werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen. Bureau BUITEN heeft een
aanpak ontwikkeld waarin we in drie stappen werken aan toekomstbestendige bedrijventerreinen. In
deze factsheet laten wij zien wat onze aanpak is.
In 3 stappen naar toekomstbestendige bedrijventerreinen
Stappen

Instrument

Stap 1: de basis in beeld

Scan

opgaven en kansen sociaaleconomisch,
fysiek-ruimtelijk, duurzaam & gezond

Stap 2: de koers bepalen

Koersnotitie

ambities, doelen, beleid, betrokkenen,
stakeholders, financiering

Stap 3: aan de slag
acties, rollen, fasering en timing,
afspraken

Actieplan

Schaalniveaus

Stap 1: de basis in beeld
Bedrijventerreinen toekomstbestendig maken is een integrale opgave. Het gaat over het
terugdringen van leegstand, voldoende banen en personeel, als ook om groen als
toegevoegde waarde. Er is dus veel werk te verzetten, maar waar begin je? Met de scan
toekomstbestendige bedrijventerreinen brengen wij de basis in beeld. Met een slimme combinatie van een
fysieke schouw en grootschalige data-analyses brengen wij circa 100 indicatoren in beeld, verdeeld over de
pijlers fysiek-ruimtelijk, sociaaleconomisch en duurzaam & gezond. De scan kan uitgevoerd worden op diverse
schaalniveaus, van provincie tot het schaalniveau van het bedrijventerrein.
De resultaten worden ontsloten in een rapport met bevindingen en aanbevelingen met een volledig interactief
digitaal dashboard, waarmee gebruikers zelf met de data per bedrijventerrein aan de slag kunnen. De scan biedt
input voor een gesprek tussen ambtenaren, bestuurders, parkmanagers en ondernemers: waar liggen de
grootste kansen en opgaven, welke thema’s zijn nog witte vlekken en welke sterke punten moeten we zien te
behouden? Welke terreinen springen er positief of minder positief uit? Waar ligt de grootste potentie? De
aanbevelingen bieden een startpunt voor het bepalen van de koers en het ontwikkelen van een actieplan. In de
provincies Gelderland, Zuid-Holland, Overijssel, Drenthe, Flevoland en Zeeland voerden wij al een aantal scans
uit en brachten meer dan 900 bedrijventerreinen in beeld.

Stap 2: de koers bepalen
Het is tijd om de koers te bepalen: wat zijn de gezamenlijke ambities en doelen voor het
bedrijventerrein(en), waar zit energie, op welke kansen gaan we inzetten en wanneer? En
welke middelen zijn beschikbaar en nodig om partijen in de actiestand te krijgen? Dit vraagt
om een goede dialoog tussen beleid en praktijk. Onze ervaren adviseurs en strategisch proces- en
omgevingsmanagers spreken de taal van zowel de ondernemer als de gemeente en provincie en werken met
gerichte, interactieve werkvormen naar een gezamenlijke koers. We zetten samen de stip op de horizon en
zetten in op concrete acties op korte termijn die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van ondernemers en
gemeenten. Zo gaat de bal rollen. Procescapaciteit, organisatiekracht, financiering, goede praktijkvoorbeelden
en een slimme koppeling van bestaande opgaven aan ‘nieuwe’ ruimtelijke opgaven zijn activiteiten waaraan
invulling wordt gegeven. Denk daarbij aan energie, circulariteit en klimaatadaptatie.
De uitkomsten vertalen wij naar een bondige en krachtige notitie, waarmee de koers uitgezet wordt. Dit kan
zowel op bedrijventerreinniveau, als op hoger schaalniveau. We werkten o.a. voor de gemeente Ede op deze
basis een revitaliseringsstrategie uit en voor de gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht stelden we een
toekomstvisie bedrijventerrein op met deze aanpak.

Stap 3: aan de slag
In de derde en laatste stap staat het actieplan centraal: hoe vertalen we de gezamenlijke
koers in concrete acties, wie gaat waarmee aan de slag en wanneer? Omdat capaciteit en
financiële middelen vaak de beperkende factor zijn, prioriteren we de acties en geven we een
doorkijk naar financieringsmogelijkheden, zoals subsidies en business cases. Waar gewenst kijken wij ook achter
de voordeur van de ondernemer om te kijken welke maatregelen in het bedrijfspand zelf genomen kunnen
worden. Daarbij werken we nauw samen met onze (technische onderlegde) netwerkpartners. Met ondernemers,
beleidsmakers en bestuurders maken we een haalbaar en behapbaar gezamenlijk actieplan. Een succesvolle
uitvoering van het actieplan valt of staat immers met betrokkenheid, commitment en gezamenlijke afspraken.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over toekomstbestendige bedrijventerreinen?
Bezoek onze webpagina www.bureaubuiten.nl/toekomstbestendige-bedrijventerreinen

