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E X P E R T P O O L  N E X T  E C O N O M Y  B E D R I J V E N T E R R E I N E N   

A a n b o d  S t i m u l a r  

Het verduurzamen van bedrijventerreinen is een kwestie van een lange adem en vraagt om 
een gestructureerde aanpak. Stichting Stimular denkt mee over een strategie die aansluit bij 
de duurzaamheidsambities van de gemeente en bij de wensen van ondernemers op de 
bedrijventerreinen.  
 
In gemeenten zijn vaak meerdere bedrijventerreinen. Stimular helpt om keuzes te maken 

m.b.t de te verduurzamen terreinen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de huidige 
organisatiegraad op de bedrijventerreinen, naar de uitstraling, bestaande knelpunten en 
toekomstplannen voor de terreinen.  

 
Ook ondersteunt Stimular de keuzes voor inhoudelijke afbakening. Next Economy 
Bedrijventerreinen zijn een breed begrip: van energie tot aan klimaatadaptatie en van 
circulariteit tot aan mobiliteit. Kiest de gemeente voor een brede aanpak of komt de focus op 

1 of 2 van deze thema’s te liggen? Stimular richt zich op al deze thema’s en kan daarmee 
helpen om tot een onderbouwde keuze te komen. Hier speelt ook het draagvlak bij 
ondernemers een belangrijke rol.   
 
Stappenplan 

1. Startgesprek met gemeente: in het startgesprek geeft Stimular een introductie op 

het verduurzamen van bedrijventerreinen. Daarna gaan we de diepte in met een 
gesprek over de aanwezige bedrijventerreinen. We lopen verschillende kenmerken 
langs om te komen tot een selectie van kansrijke bedrijventerreinen voor 
verduurzaming. Vervolgens bepalen we per terrein welke inhoudelijke focus daar het 
beste past: gaan we voor een brede benadering of kiezen we 1 of 2 thema’s? 

2. Gesprek met ondernemers: de vorm van deze stap hangt af van hoe het 

bedrijfsleven georganiseerd is. Als de bedrijven op een terrein verenigd zijn in een 

BIZ of parkmanagement, dan gaan we in gesprek met het bestuur van deze 
vereniging(en). Is er geen organisatiegraad, dan benadert Stimular enkele 
belangrijke ondernemers op het terrein (grote bedrijven, bedrijven die lokaal bekend 
en betrokken zijn).  
Doel van het gesprek is om draagvlak te creëren en om de eerste ideeën uit stap 1 
te toetsen bij de ondernemers. Staan zij achter de inhoudelijke keuzes, welke 
aanvullingen of aanpassingen zijn gewenst?   

De gemeente kan aanwezig zijn bij het gesprek of juist niet (hangt af van de relatie 
tussen gemeente en betreffende bedrijven).  

3. Opstellen projectplan (per bedrijventerrein): Stimular stelt op basis van de 
gesprekken een concept projectplan op. Zowel gemeente als ondernemers geven 
hierop hun reactie (schriftelijk of via een gesprek), waarna Stimular het projectplan 
definitief maakt. Het projectplan is geen inhoudelijk plan met duurzame 

maatregelen, maar gaat over het te volgen proces, zoals het uitvoeren van een 
nulmeting, versterken van organisatiegraad, taakverdeling, planning en financiering.  

4. Aanvragen van subsidie: de provincie Zuid-Holland heeft een subsidie voor 
planvorming. Het projectplan wordt zo opgesteld dat het voldoet aan de 
randvoorwaarden voor deze subsidie. Met deze subsidie wordt 50-75% van de 
kosten van het projectplan gedekt. Na toekenning van de subsidie wordt een plan 
opgesteld met een nulmeting en concrete maatregelen om het terrein te 

verduurzamen, waarbij ook al direct stappen worden gezet met uitvoeren van 
maatregelen.  

 
Stap 1 tot en met 3 vallen onder de voucher. Stimular voert ook stap 4 uit als Stimular een 
rol heeft in de uitvoering van het projectplan. Uiteraard staat het de gemeente vrij om met 
een andere partij de volgende stappen te zetten. Stap 4 is dan een taak voor die betreffende 
partij.  

 



  

Resultaat 

Het resultaat van de ondersteuning van Stimular bestaat uit: 

• Onderbouwde keuze van de te verduurzamen bedrijventerreinen 
• Inhoudelijke focus per bedrijventerrein 
• Draagvlak bij ondernemers 
• Projectplan per bedrijventerrein (proces) 

 
Ervaring Stichting Stimular 

Stichting Stimular is al meer dan 30 jaar de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen. Wij 

spreken de taal van de ondernemer. Wij willen de verduurzaming van bedrijven en 
organisaties versnellen door kennis en ervaring te delen, onder andere op stimular.nl/doe-
het-zelf. Op deze website is onder andere een wegwijzer duurzame bedrijventerreinen te 
vinden en staan honderden besparingstips voor bedrijven.  
 

Waar veel adviesbureaus kiezen voor een specifiek milieuthema, zoals energie, richten wij 
ons bewust op verschillende thema’s. We werken bij voorkeur integraal aan deze thema’s 

maar kiezen ook een focus om mee te starten. Daarbij nemen we op de achtergrond ook 
altijd de andere thema’s mee, omdat deze elkaar ook beïnvloeden. Het volleggen van daken 
met zonnepanelen zonder ook de mogelijkheid voor een groen dak mee te wegen, is een 
gemiste kans.   
 
Op Voorne-Putten is Stimular actief op alle bedrijventerreinen. Voor verschillende terreinen 

onderzochten we de route naar een klimaatneutraal (en aardgasvrij) bedrijventerrein. We 
ondersteunen de uitvoering met coaching van bedrijven bij het uitvoeren van maatregelen 
en bij het opzetten van collectieve maatregelen. Zo worden op Seggelant (Brielle) daken 
collectief volgelegd met zonnepanelen en werken we op Kickersbloem (Hellevoetsluis) aan de 
inzet van restwarmte uit de naastgelegen RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie).  
 
Op enkele terreinen is nog geen organisatiegraad aanwezig en werken we via concrete 

projecten aan het opzetten van een organisatie. Op Zuidland (Nissewaard) doen we dat 

bijvoorbeeld via collectieve afvalinzameling.  
 
Op Halfweg-Molenwatering (Nissewaard) werken we met de BIZ aan een plan voor het 
vergroenen van het terrein (klimaatadaptatie en biodiversiteit). Op Kickersbloem 
(Hellevoetsluis) maken we met verschillende bedrijven een gezamenlijk plan voor 
vergroenen.  

 
Stimular is verder o.a. betrokken bij de Green Deal Duurzame Bedrijventerreinen Waterweg, 
energie-onderzoeken op Schiebroek en bij energieconvenanten op verschillende 
bedrijventerreinen door het land.  
 
 


