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Voorwoord
De Provincie Limburg zoekt partners voor een duurzame ontwikkeling. Onderne-

mers, burgers en gemeenten. Ieders inzet is hard nodig. Juist op bedrijventerrei-

nen is er uit het oogpunt van duurzaamheid veel winst te boeken. Immers daar 

produceren we massaal onze goederen en diensten, daar is onze infrastructuur in 

belangrijke mate op georiënteerd, daar werken dagelijks duizenden Limburgers in 

bedrijfshallen en kantoren.

Ter bevordering van duurzame bedrijventerreinen is deze brochure de derde die 

de Provincie uitgeeft. Eerder verscheen voor gemeenten en ondernemers de  

Provinciale Duurzaamheidscan Limburg. Een praktisch instrument waarmee  

gemeenten samen met ondernemers de kansen voor een duurzame ontwikkeling 

van hun bedrijventerreinen in kaart kunnen brengen. 

Daarop volgde een Handreiking waarin de kennis en ervaring op het terrein van 

duurzame bedrijventerreinen bijeen werden gebracht. 

Deze derde uitgave is gebaseerd op een onderzoek dat wij hebben laten  

verrichten naar de praktische ervaringen die gemeenten inmiddels hebben opgedaan 

bij het 'verduurzamen' van bedrijventerreinen. Welke acties en maatregelen blijken  

succesvol en welke niet? De resultaten van dat omvangrijke onderzoek zijn  

herschreven tot adviezen en aanbevelingen waar met name gemeenten hun  

voordeel mee kunnen doen. 

Wie deze brochure leest zal zien dat het werken aan duurzame bedrijventerreinen 

lang niet altijd vraagt om grootschalige operaties. De gangbare werk- en aandachts-

gebieden van een gemeente bieden vaak veel aanknopingspunten voor acties  

die direct of indirect effect sorteren. Bovendien ontplooien gemeenten al veel  

activiteiten die alleen nog maar in verband te hoeven worden gebracht met  

duurzame bedrijventerreinen. En ten slotte is het niet nodig dat gemeenten het wiel 

uitvinden: collega-gemeenten hebben soms al veel kennis en ervaring opgedaan.

Dankzij de aanbevelingen in deze brochure heeft het op zichzelf abstracte concept 

van duurzaamheid een concrete inhoud gekregen die direct aanzet tot handelen.

Ik hoop de gemeenten dan ook te (blijven) ontmoeten als partners in de duurzame 

ontwikkeling van Limburg!

Bert Kersten, gedeputeerde milieu en waterbeleid
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Deze brochure bevat een groot aantal concrete adviezen en aanbevelingen voor 

wie betrokken is bij het werken aan duurzame bedrijventerreinen.

Net als in de eerdere uitgaven over dit onderwerp passeren ook nu de  

bekende aspecten van duurzaamheid de revue: duurzaam waterbeheer, zorg-

vuldig ruimtegebruik, energie, duurzaam bouwen, afval, vervoermanagement en  

parkmanagement (zie schema op de pagina hiernaast). Elk thema wordt ingeleid 

door een korte tekst die het onderwerp afbakent en de doelstellingen samenvat ten 

aanzien van duurzaamheid, zowel in termen van bescherming van het milieu als 

het besparen van kosten.

Dan volgt per thema een reeks aanbevelingen. De aanbevelingen volgen in de 

meeste gevallen de fasen die een gemeentelijk plan- of besluitvormingstraject 

doorloopt, dus van visieontwikkeling tot de uitvoering of implementatie.

Elk thema eindigt met een voorbeeld in de Limburgse praktijk: een 'good practice' 

als inspiratiebron voor nieuwe en andere projecten.

De aanbevelingen maken duidelijk dat gemeenten zelfs met eenvoudige  

middelen en weinig inspanning al een bijdrage kunnen leveren aan duurzame  

bedrijventerreinen. Daarmee kan het ijs zijn gebroken voor een meer  

gestructureerde en geconcentreerde aanpak. In dat verband volgen hieronder 

nog kort enkele beleidsmatige en organisatorische aspecten die de aandacht van  

gemeenten vragen:

■ Integrale beleidsvorming door de diverse afdelingen, ambtelijk en bestuurlijk 

commitment, en regionale afstemming;

■ Tijd, kennis, geld en een projectorganisatie;

■ Verankering van beleid in ruimtelijke ontwerpen van bedrijventerreinen, maar 

ook in wet- en regelgeving;

■ Controle en handhaving;

■ Advies en voorlichting.

Voor wie en van wie?

Deze brochure is bedoeld voor 

medewerkers, managers en bestuur- 

ders van gemeenten die bij  

de ontwikkeling van duurzame 

bedrijventerreinen zijn betrokken 

of daarmee aan de slag willen. 

De Provincie biedt daarbij graag  

ondersteuning en doet dat door 

een groot aantal aanbevelingen en 

'good practices' aan te reiken. 

De Provincie beschouwt de  

gemeenten immers als belang-

rijke partners op weg naar een  

duurzaam Limburg.

 

Aanbevelingen 
voor 
duurzame 
bedrijventer-
reinen
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Uw bedrijventerrein
Aan de hand van onderstaand figuur kunt u in deze brochure lezen hoe u als gemeente vorm en inhoud kunt geven aan het 

verduurzamen van bedrijventerreinen. 

duurzaam 
waterbeheer 

zorgvuldig 
ruimtegebruik 

energie duurzaam 
bouwen

afval vervoer-
management 

park-
management
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Limburg leeft met water. Willen we dat ook in de toekomst zo houden, dan 

zullen er nu maatregelen moeten worden genomen. Om wateroverlast te  

voorkomen, om de kwaliteit van het water te verbeteren en om problemen van 

verdroging te verminderen.

Wat is duurzaam waterbeheer?

Bij duurzaam waterbeheer op bedrijventerreinen gaat het om maatregelen op 

zowel het niveau van het bedrijventerrein als op het niveau van individuele  

bedrijven.

Maatregelen op terreinniveau:

■ Vasthouden van gebiedseigen water

■ Aanleg van natuurvriendelijke oevers

■ Realisatie van voldoende tijdelijke bergingscapaciteit

■ Voorkomen van schadelijke emissies in het water

■ Recreatief medegebruik van oevers en oppervlaktewater

■ Multifunctioneel ruimtegebruik

Maatregelen op bedrijfsniveau:

■ Besparing van het waterverbruik in alle bedrijfsprocessen

■ Afkoppelen van hemelwaterafvoeren

■ Toepassen van grijswater

■ Collectieve afvalwaterzuivering

■ Voorzien in eigen bluswatervoorziening

■ Vermindering verhard oppervlak op eigen bedrijfskavel

Begin bij de planvorming

Besteed bij het ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein aandacht aan  

duurzame watersystemen. Onderscheid daarbij de verschillende schaalniveaus 

waarop de systemen van toepassing zijn. Voorzie maatregelen die ervoor zorgen 

dat het regenwater niet via het riool verdwijnt, maar kan 'inzijgen' in de bodem.  

Door de aanleg van watergangen en waterpartijen kan het gebied in zijn eigen  

waterbehoefte voorzien; overtollig water kan erin worden geborgen. Definieer deze 

en overige duurzame projecten én de partijen en organisaties die ze kunnen rea-

liseren. Formuleer duidelijk en eenduidig doelstellingen en plaats deze in de tijd.

Heeft de gemeente al een waterplan? Dan kunnen deze aspecten van de  

waterhuishouding daarin worden opgenomen. Zo komen zij vanzelf aan de orde in 

de waterparagraaf van het bestemmingsplan. Betrek wel de waterbeheerder in een 

zo vroeg mogelijk stadium bij de initiatieven.

Stimuleer ondernemers

Voor de portemonnee van een ondernemer maakt het niet uit of het regen- 

water regelrecht via het riool verdwijnt of dankzij afkoppeling in het gebied blijft.  

Mogelijk levert afkoppeling wel een bijdrage aan de wateroverlast die op bestaande  

bedrijventerreinen nog wel eens wil optreden. Haal ondernemers over de streep om 

aan een afkoppelactie mee te doen door hen financieel te belonen. 

Duurzaam 
waterbeheer

Waterschap en Provincie 
stellen eisen

Bij de aanleg van een bedrijven-

terrein stellen de waterschap-

pen tegenwoordig de eis dat een  

verbeterd gescheiden stelsel moet 

worden aangelegd. De Provincie 

stelt als eis aan het bestemmings-

plan dat tenminste 10% van het 

bruto grondoppervlak uit oppervlak-

tewater moet bestaan.

duurzaam 

waterbeheer 

zorgvuldig 

ruimtegebruik 

energie duurzaam 

bouwen 

afval vervoer-

management 

park-

management
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Wie meedoet kan bijvoorbeeld rekenen op een verlaging van de rioolbelasting. 

Pleeg bij het afkoppelen van hemelwaterafvoeren altijd overleg met de betrokken  

waterbeheerder. Betrek ondernemers bij projecten waarop zij zelf invloed kunnen  

hebben of waarbij zij (in)direct belang hebben. Stimuleer hen een bedrijfsmilieuplan  

op te stellen waarin aan water als milieufactor aandacht wordt besteed. 

Communicatie is cruciaal. Tijdige communicatie voorkomt frustratie in latere fasen. 

Investeer in samenwerking

Maatregelen hebben pas echt effect wanneer zij onderling samenhangen.  

Communiceer de noodzaak tot samenwerking. Niet alleen tussen de bedrijven  

onderling, maar ook tussen bedrijven en gemeente en tussen gemeente en  

waterschap. Breng de mogelijke voordelen van samenwerking onder de ogen  

van ondernemers en bevorder dat zij met elkaar in discussie gaan om de handen 

ineen te slaan en duurzame maatregelen te treffen.

Parkmanagement

In een organisatie voor parkmanagement kunnen afspraken worden gemaakt 

over waterbesparende maatregelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een gemeen- 

schappelijke wasplaats voor (vracht-) auto’s en het opvangen van regenwater voor 

reiniging van bedrijfsmiddelen. 

Maak werk met werk

Duurzaam waterbeheer is op bestaande bedrijventerreinen moeilijker te realiseren 

dan op nieuwe terreinen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanleg van een nieuw 

(gescheiden) rioleringsstelsel. Wacht daarmee tot de weginfrastructuur toch moet  

worden opengebroken of combineer de werkzaamheden op het moment dat de  

huidige riolering eenvoudig aan vervanging toe is. Probeer bij onderhoud of  

vernieuwing van de openbare ruimte het verhard oppervlak te verminderen, het 

aantal vierkante meters oppervlaktewater te vergroten en het 'maairegime' aan te 

passen.

Organiseer scholing in ecologisch oeverbeheer

Het uitgekiend beplanten, inzaaien en beheren van oevers draagt bij aan de  

kwaliteit van het water. Het succes is afhankelijk van de maaifrequentie, de  

maaiperiode en of het maaisel al dan niet wordt weggehaald. Zorg dus dat de 

groenmedewerkers worden geschoold in ecologisch oeverbeheer.

Bijvoorbeeld: 

Waterplan gemeente Weert

De gemeente Weert heeft het  

initiatief genomen het waterschap, 

het Zuiveringschap en Rijkswater-

staat bij elkaar te roepen om samen 

het Waterplan Weert op te stellen. 

Daarin geven de waterbeheerders 

aan hoe zij de toekomst van het  

water in Weert zien. Maar daar 

blijft het niet bij. Voor de komende 

vijf jaar worden concrete maat- 

regelen geformuleerd, waarmee een 

deel van de toekomstvisie wordt  

gerealiseerd. 

Dat kunnen investeringen zijn,  

bijvoorbeeld in de aanleg van  

natuurvriendelijke oevers langs op-

pervlaktewateren, de aanleg van 

slimme drainagesystemen om wa-

teroverlast te voorkomen, of het 

vergroten van een duiker om de  

waterafvoer te verbeteren. 

Soms levert een ander beheer ook 

een bijkomend belangrijk gewens-

te effect op. Zoals bij regelmatig 

baggeren en gebiedsgericht maai-

beheer: op de ene plaats wat vaker, 

op de andere wat minder vaak
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Zorgvuldig 
ruimtegebruik

Bedrijventerreinen en bedrijven leggen beslag op schaarse ruimte. Het is van 

belang zorgvuldig met de ruimte om te gaan door zowel het aantal vierkante 

meters als de kwaliteit van de ruimte zo goed mogelijk te benutten. 

Wat is zorgvuldig ruimtegebruik?

Met het oog op zorgvuldig ruimtegebruik gelden twee doelstellingen:

1.  de ruimte zodanig intensief en efficiënt benutten dat zo min mogelijk beslag  

wordt gelegd;

2.   de ruimte in kwalitatief opzicht zodanig benutten dat de diverse functies zo goed  

mogelijk herkenbaar zijn en tot hun recht komen.

Kansen voor zorgvuldig of intensief ruimtegebruik liggen vooral op nieuwe  

bedrijventerreinen, zowel op de schaal van het terrein, als per kavel of bedrijfs- 

gebouw. Maatregelen kunnen worden getroffen in horizontale en verticale  

richting, maar ook door efficiënt gebruik te maken van tijd en ruimte. 

A 

Horizontaal

B 

Verticaal

C 

Tijd

D 

Ruimte

1: Kavel/gebouw

Oppervlakte 

maximaal 

bebouwen

Bedrijfsruimten 

stapelen en/of

onderkelderen

Meervoudig 

ruimtegebruik/

medegebruik

Samenvoegen 

vergelijkbare

activiteiten

2: Terrein

Loze ruimten 

benutten; geen 

snippergroen

Gebruik 

tweede 

maaiveld

Meervoudig 

ruimtegebruik/

medegebruik

Samenvoegen 

vergelijkbare 

bedrijven

Gebruik het bestemmingsplan

Bij de aanleg van een nieuw bedrijventerrein kan het bestemmingsplan op  

verschillende manieren bijdragen aan zorgvuldig ruimtegebruik:

■ Formuleer bindende voorschriften ten aanzien van rooilijnen, minimale en 

maximale bouwhoogtes, ondergronds bouwen, minimaal bebouwd oppervlak, 

regelingen voor parkeren, milieucategorieën en zonering. Neem ten aanzien 

van deze aspecten hoofdlijnen op die in uitvoeringsplannen kunnen worden 

uitgewerkt;

■ Zorg voor een zodanige menging van functies dat parkeervoorzieningen  

gecombineerd kunnen worden gebruikt;

■ Regel intensief gebruik van de ruimte voor infrastructuur: zones voor kabels 

en leidingen kunnen worden bestraat en als fietspad of parkeerplaats voor  

personenauto’s worden gebruikt.

Voor bestaande bedrijventerreinen kan het bestemmingsplan worden verruimd: 

door de maximale bebouwingsdichtheid te vergroten of rooilijnen te verleggen krijgt 

een bedrijf ruimte om uit te breiden en hoeft het bijvoorbeeld niet te vertrekken.

duurzaam 

waterbeheer 

zorgvuldig 

ruimtegebruik 

energie duurzaam 

bouwen 

afval vervoer-

management 

park-

management
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Werk regionaal samen

Bij de ontwikkeling van nieuwe terreinen kan regionale segmentering tot ruimte-

winst leiden. Op bedrijventerreinen waar samenhangende bedrijven zijn gevestigd 

kunnen bijvoorbeeld overslag- en parkeervoorzieningen worden gedeeld. 

Hou er bij het bouwrijp maken dan wel rekening mee dat het terrein minder snel 

wordt uitgegeven. De Provincie stimuleerd regionale samenwerking.

Stuur via de bouw- en milieuvergunning

Als een bouwvergunning wordt aangevraagd, moeten de plannen van de  

bouwer worden getoetst aan de bepalingen in het bestemmingsplan en kunnen deze  

getoetst worden aan het beeldkwaliteitplan. Besteed in de milieuvergunning  

aandacht aan zorgvuldig ruimtegebruik door eisen te stellen aan bijvoorbeeld de 

aan- en afvoer en de opslag van grondstoffen en goederen. 

Stel voorwaarden bij de gronduitgifte

In het kader van de Wet grondexploitatie moet elke exploitant een exploitatie- 

vergunning aanvragen. In deze vergunning kan zorgvuldig ruimtegebruik als  

voorwaarde worden opgenomen. Overweeg in een gunstige marktpositie de grond 

in erfpacht uit te geven. Dan kunnen bestemming en bouwvolume privaatrechtelijk 

worden vastgelegd en bepalingen worden opgenomen over parkeren, erfafschei-

dingen, onderhoud, welstand en bebouwingsdichtheid. Overweeg ook alleen de 

bebouwing te verkopen om zo maximale controle over het openbare gebied te  

behouden. Onderzoek in ieder geval of extra kosten van zorgvuldig ruimtegebruik 

kunnen worden verrekend in de grondprijs.

Geef voorlichting en advies

Voor ondernemers is zorgvuldig of efficiënt ruimtegebruik doorgaans nauwe-

lijks een factor die een rol speelt bij hun locatiekeuze. Communiceer daarom de  

mogelijkheden en geef ook duidelijk aan wat de te behalen voordelen zijn.

Geef op bestaande terreinen advies aan ondernemers die plannen hebben 

voor nieuwbouw, verbouw of zelfs vertrek. Adviseer hen over een intensiever  

gebruik van de huidige ruimte: door een andere indeling van activiteiten, flexibele  

werkplekken, verticale uitbreiding van de bedrijfsruimte, etc. Overweeg een  

onafhankelijk onderzoek financieel te ondersteunen en help mee de adviezen  

daarvan te realiseren door eisen en regelgeving aan te passen.

Bijvoorbeeld: 

BedrijvenStad Fortuna in Sittard

Een belangrijke pijler van Bedrijven-

Stad Fortuna is het  intensieve 

- en dubbele - gebruik van 

de grond. Door de grond  

optimaal te benutten en in twee  

lagen te bouwen is er per vesti-

ging aanzienlijk minder oppervlakte  

nodig dan op een traditioneel  

bedrijventerrein. Diverse functies en 

faciliteiten worden zoveel mogelijk  

centraal gebundeld. Op deze manier 

is de kwaliteit van de voorzieningen  

optimaal en wordt tegelijkertijd  

ruimte bespaard.
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Duurzame
energie-
voorziening

duurzaam 

waterbeheer 

zorgvuldig 

ruimtegebruik 

energie duurzaam 

bouwen 

afval vervoer-

management 

park-

management

Verantwoord omgaan met energie is goed voor het milieu én voor de  

portemonnee van ondernemers. Het beste resultaat wordt bereikt als  

duurzame en besparende maatregelen deel uitmaken van de plannen voor 

een bedrijventerrein en betrokken worden bij het ontwerp van bedrijfs- 

gebouwen en bedrijfsprocessen. 

Wat is duurzame energievoorziening?

Duurzame energievoorziening is in de eerste plaats een kwestie van energie 

besparen: door gebouwen en bedrijfsprocessen zodanig te construeren dat zij 

zo min mogelijk energie gebruiken.

De energie die nodig is, wordt zoveel mogelijk gewonnen uit duurzame  

bronnen als wind, zon, water en biomassa, en dus niet uit de 'eindige' voorraden 

aan nucleaire en fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas en kolen). Voorzover 

duurzame energie niet kan worden opgewekt, wordt deze als 'groene stroom' 

ingekocht.

Begin bij de planvorming

Houd al bij de planvorming van bedrijventerreinen rekening met eventuele  

uitwisseling van warmte of koude. Voor deze vorm van energie voorziening worden 

vaak buizen in de grond gebruikt en daarvoor is ruimte nodig. Die ruimte moet al 

worden gereserveerd bij de indeling van het terrein.

Geef richting via het bestemmingsplan

Met het bestemmingsplan kan de gemeente aansturen op het gebruik van  

duurzame energiebronnen. Breng daartoe voor een nieuw terrein de mogelijk- 

heden in beeld voor energiewinning uit zonnewarmte, wind, warmte- en koude-

opslag in de bodem, etc. Het is zeker niet nodig om voor elk bedrijventerrein een  

haalbaarheidsstudie uit te voeren. Er zijn al heel wat onderzoeken verricht en er lopen  

veel ervaringsdeskundigen rond. Zij kunnen met een 'duurzame energie-scan' snel 

een beeld geven van de mogelijkheden voor het gebruik van duurzame energie. 

Neem eisen op in de bouw- en milieuvergunning

In het gemeentelijk milieu- of klimaatbeleid kunnen voorschriften worden  

opgenomen die verder gaan dan de algemene eisen uit het Bouwbesluit. Maak van die  

mogelijkheid gebruik om regels te formuleren voor bouwen en milieu als  

bedrijven zich willen vestigen, uitbreiden of nieuw bouwen. Dankzij de  

'Verruimde Reikwijdte' van de Wet milieubeheer kunnen in de milieuvergunning  

normen worden aangescherpt. De effectiviteit van voorschriften ten aanzien van  

milieu en duurzaamheid is natuurlijk mede afhankelijk van de mate waarin er  

controle op wordt uitgeoefend. 
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Bijvoorbeeld: 

bedrijvenpark 'Avantis' in 

Heerlen/Aken

Tussen Aken en Heerlen is het 

nieuwe bedrijvenpark 'Avantis' ont-

wikkeld. Aan de inrichting van het 

terrein en de bouw van de bedrijfs-

panden worden diverse duurzaam-

heideisen gesteld, onder andere  

gericht op energiebesparing, ge-

zonde werkomstandigheden, oriën-

tatie en landschappelijke inpassing, 

en het gebruik van een warmtenet.

Communiceer de voordelen

Zowel op nieuwe als bestaande bedrijventerreinen is het belangrijk dat  

ondernemers zelf op een andere manier met energie willen omgaan. Om dat te  

bereiken hoeft de gemeente echt geen zieltjes te gaan winnen. Communiceer aan 

de hand van een energiescan simpel waar kansen en mogelijkheden liggen en waar 

dus voordelen te behalen zijn. Als ondernemers met duurzaam energiegebruik hun 

winst willen pakken, ondersteunt de gemeente hen door de nodige voorwaarden te 

scheppen.

Informeer individuele ondernemers

Ondernemers kunnen al gauw 20 tot 50 procent aan energie besparen, zeker als 

ze hun bedrijf gaan verbouwen of het productieproces willen wijzigen. Ze weten dat 

alleen vaak niet en blijken achteraf teleurgesteld over het gebrek aan informatie.  

De moderne energiescans brengen op bedrijfsniveau precies in beeld waar  

besparingen zijn te behalen en waar niet. Informeer ondernemers daarom 

over bestaande scaninstrumenten en stimuleer hen er gebruik van te maken.  

Neem bijvoorbeeld de eerste vijf aanmeldingen voor een scan voor rekening van de  

gemeente. En nog belangrijker: communiceer de resultaten van eenmaal getroffen 

maatregelen onder alle bedrijven!
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Duurzaam
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Een gebouw heeft altijd invloed op het milieu en de gezondheid van de  

mensen die erin moeten werken. Door duurzaam te bouwen worden de  

negatieve effecten tot een minimum beperkt en ontstaat een prettiger  

werkomgeving. 

Wat is duurzaam bouwen?

Duurzaam Bouwen heeft tot doel de negatieve gevolgen voor milieu en  

gezondheid te minimaliseren tijdens alle fasen van de inrichting van de  

gebouwde omgeving, de bouw en het gebruik ervan. Het gaat erom dat het  

milieu in ieder geval zijn draagkracht kan behouden en kan blijven voorzien in 

de behoeften van de huidige en toekomstige generaties. Dat doel kan worden  

bereikt met een integrale benadering van energie, materiaal, afval, water,  

bodem, lucht, geluid, flora en fauna, verkeer en welzijn.

Duurzaam bouwen gaat verder dan alleen bouwen; het bevat het geheel van  

planontwikkeling, ontwerpen, bouwen, gebruiken, sloop en hergebruik.

Begin in de planvorming

In het stedenbouwkundigplan, het beeldkwaliteitplan en het bestemmingsplan  

kunnen uitgangspunten voor duurzaam bouwen worden vastgelegd. Stimuleer 

compact bouwen en verwijs naar de Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen voor  

woningbouw (nieuwbouw en beheer), utiliteitsbouw (nieuwbouw en beheer)  

grond-, weg- en waterbouw, en stedenbouw. Leg bijvoorbeeld vast op welke wijze  

de waterhuishouding moet worden ingericht en welke soorten materialen  

mogen worden toegepast voor de inrichting van de openbare ruimte. Zet in op de  

ontwikkeling van bedrijfsverzamelgebouwen waarin verschillende soorten  

bedrijvigheid flexibel kunnen worden gehuisvest. Besteed aandacht aan een  

duurzaam ontwerp van de omgeving: denk daarbij aan bezonning, sociale  

veiligheid en de rol van de natuur op het bedrijventerrein.

Verder dan de wet

Het bestemmingsplan, stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitplan mogen in  

speciale gevallen technische voorschriften bevatten die verder gaan dan de  

algemene eisen uit het Bouwbesluit. Juist met het oog op duurzaam bouwen biedt 

de Woningwet daartoe mogelijkheden (artikel 7a, lid 1). 

Stem planprocessen op elkaar af

Het afstemmen van stedenbouwkundige, milieukundige en civieltechnische  

planvorming kan belangrijke milieubesparingen tot gevolg hebben. Streef bij  

plannen naar een ‘gesloten grondbalans’ om zoveel mogelijk grondverplaatsingen  

en transport te besparen. Benut bijvoorbeeld ontgravingen die nodig zijn voor  

bodemsanering om direct funderingen of ondergrondse parkeergarages aan te  

leggen. 
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Bijvoorbeeld: 

combinatiegebouw in Echt

In Pey (gemeente Echt) heeft de 

Rabobank een duurzaam gebou-

wencomplex gerealiseerd, waarin 

de bank, een bibliotheek en der-

tien (koop)woningen zijn gevestigd. 

Doel is vooral het energiegebruik 

te beperken. Het energiegebruik 

van bank en bibliotheek ligt dan 

ook 58% lager dan wettelijk vereist. 

De thema’s water en binnenmilieu 

zijn eveneens uitvoerig uitgewerkt. 

En verder wordt er actief gebruik  

gemaakt van zonne-energie. 

Voor de toiletspoeling, de was- 

machines en het besproeien van 

de tuin is een grijswatercircuit aan- 

gelegd. Het regenwater wordt opge-

vangen op de daken (vegetatiedak) 

en bereikt via een filter een opvang-

tank van 5.000 liter. Deze tank staat  

in verbinding met de vijver voor 

de ingang van de bank. De vijver  

fungeert als overloop bij een teveel 

aan water; bij een tekort kan er juist 

water uit worden geput.

Neem eisen op in de bouw- en milieuvergunning

Bij de bouw- en milieuvergunning kunnen ondernemers worden gestimu-

leerd tot duurzaam bouwen. Regel via de vergunningen dat schoon regen- 

water en 'vuil' afvalwater gescheiden worden opvangen. Neem voorschriften op 

over de energieprestatie van het gebouw; geef daarover duidelijke informatie.  

Geef aan welke materialen niet duurzaam zijn en daarom niet mogen worden  

gebruikt. Geef ook aan wat wordt verstaan onder een 'gezond binnenklimaat'. 

Regionale Duboconsulent (RDC)

Er bestaat een landelijk netwerk van Regionale Duboconsulenten (RDC-ers). 

Zij adviseren gemeenten bij het ontwikkelen van een beleid ten aanzien van  

duurzaam bouwen. Ook bieden zij ondersteuning bij de uitvoering daarvan in  

concrete projecten. In Limburg werken twee consulenten bij het provinciale  

Dubo-centrum in Heerlen. De consulenten worden tot eind 2006 gefinancierd door 

het ministerie van VROM en de provincie Limburg. Zie www.dubolim.nl. 

Communiceer de voordelen 

Beperkt ruimtegebruik, een gezond binnenklimaat, een groene en natuurlijke  

omgeving en een laag energieverbruik zijn onderwerpen die ondernemers best  

aanspreken. Informeer hen tijdig over deze voordelen van duurzaam bouwen. Maak 

duidelijk dat het beste resultaat wordt bereikt als alle maatregelen in onderlinge  

samenhang worden genomen, bij voorkeur al in het ontwerp van een gebouw. 

Op basis van aangereikte informatie kan de ondernemer de juiste keuzes maken 

en de architect vragen de uitgangspunten van duurzaam bouwen mee te nemen in 

zijn ontwerp.

Onderhoud contact met ondernemers 

De levensduur van bedrijfsgebouwen wordt steeds korter. Ondernemers hebben 

de neiging om dan de kortste weg te kiezen. Sloop en nieuwbouw zijn daardoor 

eerder en vaker aan de orde dan uit het oogpunt van duurzaamheid wenselijk 

is. Onderhoud contacten met ondernemers om in voorkomende gevallen tijdig te  

kunnen overleggen en samen te zoeken naar mogelijkheden van herhuisvesting in 

bestaande gebouwen.
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Afval-
management

duurzaam 

waterbeheer 

zorgvuldig 

ruimtegebruik

energie duurzaam 

bouwen 

afval vervoer-

management 

park-

management

Door anders om te gaan met afval zal de hoeveelheid afvalstoffen afnemen en 

daarmee ook de belasting van het milieu. Collectieve afvalinzameling levert 

bedrijven gemiddeld een kostenvoordeel op van 10 à 20%. 

Wat is afvalmanagement?

Bij afvalmanagement gaat het er in de eerste plaats om dat er zo weinig  

mogelijk afval wordt geproduceerd (preventie). Het afval zelf moet zoveel mogelijk  

worden gescheiden om te kunnen worden hergebruikt voor nuttige toepas- 

singen. En verder gaat het erom een kostenbesparende wijze van inzamelen te 

ontwikkelen.

Schep voorwaarden op nieuwe bedrijventerreinen

Houd bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen al in de planvorming  

rekening met afvalmanagement. Besteed vanaf het begin aandacht aan met name 

de uitwisseling van energie, grondstoffen en water. Creëer daarvoor de rand-

voorwaarden met hulp van specialisten. Vertaal een eenmaal ontwikkeld concept 

naar de vestigingseisen in het bestemmingsplan en naar selectiecriteria voor de  

gronduitgifte.

Gebruik de milieuvergunning

Dankzij de verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer kunnen bedrijven via 

de milieuvergunning worden verplicht om maatregelen te nemen. Dat geldt zowel 

voor de preventie van afval als de scheiding ervan. Stel daarnaast voorschriften op 

die bedrijven verplichten hun hoeveelheid afval te laten meten en registreren, en  

daarover te rapporteren. Oefen op deze verplichtingen regelmatig controle uit.

Geef voorlichting en advies

Goed omgaan met afval is een zaak van de betrokken ondernemers; de  

gemeente kan hen daarbij ondersteunen. Informeer de ondernemers over alle  

aspecten, vooral ook over de voordelen die afvalmanagement hen biedt.  

Organiseer daartoe voorlichtingsactiviteiten en schakel adviseurs in, die bedrijven 

op het spoor zetten. Breng het instrument 'milieuscan' onder de aandacht. 

Op basis van zo’n scan kunnen de materiaal- en energiestromen in het  

bedrijfs- of productieproces worden geoptimaliseerd. Daardoor vermindert het  

gebruik van grondstoffen en de productie van afval. 

Bedrijven zullen zelf het initiatief tot samenwerking moeten nemen om op  

bestaande bedrijventerreinen de efficiency van energie- en materiaalstromen te 

verbeteren. Stimuleer ondernemers dat te doen.

14



Bijvoorbeeld: 

project 'Verduurzamen doe je  

samen', Bedrijventerrein Heerlen-

Noord

De Industriële Kring Heerlen-Noord 

is een project gestart met het doel 

via een gezamenlijke aanpak 

de kosten voor afvalinzameling 

sterk te beperken, de hoeveelheid  

afval te verminderen en het afval  

beter te scheiden. Een groot aantal  

bedrijven heeft inmiddels een  

collectief contract met een afval-

inzamelaar, met als resultaat een  

verbeterde logistiek en een  

verlaging van de totale kosten voor 

de deelnemende bedrijven van  

circa 30%. Binnenkort wordt bekend 

in hoeverre ook de hoeveelheid  

afval is afgenomen en hoeveel afval 

(glas, papier/karton e.d.) geschei-

den is afgevoerd.

Benut parkmanagement

Als het gaat om de invoering van collectieve systemen, zoals gezamenlijke  

afvalinzameling, is het van belang dat alle bedrijven meedoen. Probeer op nieuwe 

bedrijventerreinen deelname aan zo’n systeem verplicht te stellen als onderdeel 

van parkmanagement. Bij de herstructurering van een bestaand bedrijventerrein 

komt het er vooral op aan bedrijven te overtuigen. Ga daartoe zeker in gesprek 

met de ondernemersvereniging. Investeer in een proces waarin deze vereniging is  

betrokken bij de ontwikkeling van collectieve maatregelen en zet in op de  

kostenvoordelen die hiermee te halen zijn voor bedrijven.

Neem het initiatief

Voorbeeld doet volgen. Neem als gemeente bijvoorbeeld het initiatief tot een  

systeem van collectieve afvalinzameling en zorg voor de financiering ervan. Maak 

vervolgens met ondernemers de afspraak dat zij een bedrag teruggeven aan de 

gemeente als zij er kosten mee besparen. 
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Vervoer-
management

duurzaam 

waterbeheer 

zorgvuldig 

ruimtegebruik 

energie duurzaam 

bouwen 

afval vervoer-

management

park-

management

Het is mogelijk op een bedrijventerrein het aantal autokilometers met  

gemiddeld 15% te verminderen door bewust het gebruik van de auto terug  

te dringen ten gunste van andere vormen van vervoer. 

Wat is vervoermanagement?

Vervoermanagement heeft tot doel de automobiliteit terug te dringen. De  

aandacht richt zich in eerste instantie op het optimaliseren van het personen- 

vervoer en het parkeren. Relatief eenvoudige maatregelen kunnen al een  

bijdrage leveren aan het oplossen van bereikbaarheidsproblemen.

Stel eisen in de milieuvergunning en het bestemmingsplan

Met behulp van de 'Verruimde Reikwijdte' in de Wet milieubeheer is het mogelijk om 

bij de uitgifte of herziening van milieuvergunningen eisen te stellen aan bedrijven. 

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de omvang van de vervoersstromen 

kan een ondernemer worden gevraagd om in de vergunningaanvraag voldoende  

gegevens op te nemen over woon-werkverkeer, zakelijk verkeer en goederen- 

vervoer. (www.milieubarometer.nl)

Spoor bedrijven aan de hand hiervan aan om bijvoorbeeld een vervoer- 

managementplan op te stellen of jaarlijks de druk op het milieu te verantwoorden in 

bijvoorbeeld een milieubarometer.

Neem in het bestemmingsplan of in de voorwaarden voor gronduitgifte beperkende 

bepalingen op ten aanzien van het parkeren bij nieuwbouw of het parkeren in de 

openbare ruimte.

Creëer voorwaarden voor ander vervoer dan de auto

Besteed bij nieuwe bedrijventerreinen al in de ontwerpfase aandacht aan:

■ de aanleg van een veilige en hoogwaardige fietsinfrastructuur van en naar het 

terrein, met vrijliggende paden, goede verlichting, collectieve stalling, etc.;

■ de ontsluiting van openbaar vervoer, met haltes op sociaal veilige plaatsen;

■ besteed in het algemeen aandacht aan P&R-locaties waar verschillende vormen 

van vervoer samenkomen, zoals trein, bus, tram, metro en taxi’s.

Zorg voor energiebewuste afwikkeling van het verkeer

Zoek bij het inrichtingsontwerp van een nieuw bedrijventerrein naar slimme  

manieren om CO
2
 te reduceren en energie te besparen. Daarbij kan gebruik worden 

gemaakt van instrumenten als de VervoersPrestatie op Locatie (VPL).

Stel eisen aan parkmanagement  

Is er bij de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein sprake van park- 

management? Zo ja, overweeg dan vervoermanagement in het basispakket 

op te nemen. Ook op bestaande bedrijventerreinen kan aandacht aan vervoer- 

management worden besteed, bijvoorbeeld tijdens een herstructureringsproces  

of in een parkmanagementorganisatie.
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Bijvoorbeeld: 

Randwijck, Maastricht 

Randwijck is een dynamisch ge-

bied, met onder meer de univer-

siteit en het academisch zieken-

huis Maastricht, een congres- en  

evenementencentrum (MECC), het 

provinciehuis en talrijke particuliere 

ondernemingen. Op een opper- 

vlakte van ca. 100 hectare werken 

en studeren ongeveer 20.000 men-

sen; jaarlijks komen er ook nog eens 

1,5 miljoen bezoekers. Nu al telt het 

gebied tienduizenden auto- en fiets- 

bewegingen. 

Op langere termijn staat de be-

reikbaarheid verder onder druk als  

gevolg van de aanleg van de  

(beoogde) aanleg van de A2-tunnel.

In ‘Randwijck Gebiedsmanagement’ 

werken de gemeente Maastricht 

en diverse vervoersaanbieders en  

-experts samen om de vervoers- 

problematiek het hoofd te bieden. 

Een plan van aanpak 'mobiliteits-

management' omvat een samen-

hangend pakket van maatregelen, 

gericht op de ontwikkeling van  

vervoersmanagementplannen, par-

keermaatregelen, fietsmaatregelen, 

carpoolen, collectief en openbaar 

vervoer. Aan tal van deze maat- 

regelen wordt op dit moment 

met succes gewerkt door de op  

Randwijck gevestigde instellingen  

en ondernemingen.

Stel een vervoercoördinator aan

Door op een bedrijventerrein een vervoercoördinator aan te stellen kan de aandacht 

zich concentreren op:

■ communicatie met bedrijven om enthousiasme op te wekken voor deelname 

aan vervoermanagementmaatregelen;

■ per bedrijf inzichtelijk maken van woon-werkverkeer en de ontwikkeling van  

vervoerplannen bij bedrijven;

■ coördinatie van carpoolers; 

■ verbetering van de aansluiting op het bestaande openbaar vervoer.

Als er een organisatie voor parkmanagement is, kan de vervoercoördinator daaraan 

worden verbonden.

Stimuleer bedrijven om actie te ondernemen

Bedrijven kunnen zelf veel doen om de automobiliteit terug te dringen. Gebruik 

bestaande contacten met bedrijven en nodig hen uit om:

■ vervoerplannen te ontwikkelen, bijvoorbeeld met steun van een regionaal  

vervoercoördinatiecentrum;

■ personenvervoer te combineren met behulp van busdiensten, carpoolen of  

bedrijfstaxi’s;

■ onder werknemers het gebruik van de fiets te stimuleren;

■ het parkeren te optimaliseren door middel van bijvoorbeeld het onderling  

uitwisseling van parkeerplaatsen.
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Park-
management

duurzaam 

waterbeheer 

zorgvuldig 

ruimtegebruik 

energie duurzaam 

bouwen 

afval vervoer-

management 

park-

management

Een bedrijventerrein moet zodanig worden beheerd dat de kwaliteit ervan is 

afgestemd op de wensen van de betrokken bedrijven, maar ook op langere 

termijn is gewaarborgd. Parkmanagement levert daaraan een bijdrage door 

onderdelen van het beheer van een bedrijventerrein collectief te regelen.

Wat is parkmanagement?

Parkmanagement is een samenwerkingsverband van alle belanghebbende  

partijen op een bedrijventerreinen. Het doel ervan is het beheer van het  

terrein professioneel en integraal vanuit één punt te organiseren en zo op langere  

termijn het gewenste kwaliteitsniveau te realiseren en te handhaven. 

Parkmanagement leidt doorgaans tot een voorzieningenaanbod dat aansluit bij 

de behoeften van de markt, en tot een meer effectief en efficiënt beheer van 

zowel de openbare ruimte, de private terreinen als de infrastructuur op een  

bedrijventerrein. 

Ontwerp een toekomstbeeld

Bij het ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein kan de gemeente als  

initiatiefnemer zelfstandig bepalen aan welke vorm het terrein moet voldoen en 

welke voorzieningen er een plek moeten krijgen. Daarmee wordt al in grote  

lijnen duidelijk waar parkmanagement betrekking op heeft. Ontwerp een masterplan 

dat voor alle betrokken partijen als richtsnoer dient voor te nemen maatregelen,  

activiteiten en investeringen.

Op bestaande bedrijventerreinen heeft de gemeente minder autonomie.  

Ondernemers kunnen hier niet worden verplicht deel te nemen aan een  

organisatie voor parkmanagement. Overleg tussen de verschillende partijen is dan  

noodzakelijk om draagvlak te creëren. Zorg dat er op basis van overleg  

overeenstemming ontstaat over het af te leggen traject, het tempo en de verdeling 

van taken en bevoegdheden.

Laat gesprekken hierover zoveel mogelijk aansluiten op 'natuurlijke' momenten, 

zoals een overleg over het bestemmingsplan bij uitbreiding of herinrichting, of het 

jaarlijkse ondernemersoverleg. Bundel de krachten op meerdere terreinen of met 

buurgemeenten. 

Breng in alle gevallen bij ondernemers onder de aandacht dat zij uit park- 

management kostenvoordelen kunnen halen door activiteiten uit te besteden die 

niet tot hun kernactiviteiten behoren.

Organiseer de samenwerking

De eerste stap naar parkmanagement is meestal dat de bedrijven op een of  

meerdere bedrijventerreinen gaan samenwerken in een ondernemingsvereniging.  

Vervolgens ontstaat doorgaans een vorm van publiek-private samenwerking,  

waarin naast de betrokken bedrijven ook de gemeente en andere partijen  

deelnemen, zoals energiebedrijf, waterschap en waterleidingbedrijf. Het park- 

management zelf wordt meestal uitbesteed. De daarvoor meest gehanteerde  

juridische structuur is een stichting.
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Bijvoorbeeld: Parkstad Limburg

De gemeenten Heerlen, Kerkrade, 

Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, 

Simpelveld en Onderbanken vor-

men samen Parkstad Limburg. 

Ten aanzien van bedrijventerrei-

nen investeren deze gemeenten 

in beheerplannen, een revitalise-

ringsprogramma voor verouderde 

terreinen, en het ontwikkelen van 

een serviceaanbod. De service-

verlening start met twee projec-

ten die financieel voordeel voor  

deelnemende bedrijven opleveren 

en de onderlinge samenwerking 

versterken. 

Daarnaast moeten de projecten 

een duurzame ontwikkeling van het 

terrein of de bedrijven bevorderen, 

bijvoorbeeld in de vorm van ener-

giemanagement en afvalmanage-

ment. Ondernemingen die kosten 

willen besparen op het gebruik 

van gas, elektriciteit en telefoon  

nemen inmiddels deel aan het 

project BTM Parkstad Limburg  

(Stichting BedrijvenTerreinManage-

ment). 

 

Leg verplichtingen vast bij de gronduitgifte

Parkmanagement op nieuwe bedrijventerreinen start vaak met een basispakket 

aan diensten en taken die ondernemers verplicht moeten afnemen. Zorg ervoor dat 

dit pakket past bij het gewenste kwaliteitsniveau van het betreffende terrein. 

Leg de verplichting tot afname van het basispakket vast bij de gronduitgifte en zorg 

er zo voor dat deze verplichting ook in de toekomst geldt, als de grond door een 

ander bedrijf wordt overgenomen. Dat kan bijvoorbeeld door de contributie voor de 

parkmanagementorganisatie te koppelen aan het aantal vierkante meters grond.

Het basispakket kan elk afzonderlijk bedrijf vervolgens facultatief uitbreiden.

(zie voorbeeld)

Begin eenvoudig

Op bestaande bedrijventerreinen moeten ondernemers als het ware worden  

'verleid' deel te nemen aan parkmanagement. Formuleer daarom in het begin 

niet te veel collectieve activiteiten. Begin bijvoorbeeld met alleen beveiliging en  

bewegwijzering. Draagvlak is cruciaal. Breid - naarmate er draagvlak is - de  

gezamenlijke activiteiten geleidelijk uit. 

Voorbeeld: opbouw basis- en facultatief pakket

Basispakket Collectieve voorzieningen Facultatief pakket Commerciële voorzieningen

■ Onderhoud openbare ruimte

■ Onderhoud groenvoorzieningen

■ Bewaking en beveiliging

■ Bewegwijzering

■ Postverzorging

■ Energie-inkoop

■ Afvalmanagement

■ Etc.

■ Onderhoud gebouwen

■ Vervoermanagement

■ Kinderopvang

■ Secretariaatsdiensten

■ Personeelsdiensten

■ Schoonmaakdiensten

■ Technische diensten

■ Etc.

Bron: Parkmanagement: keuzemodellen, Euroforum 2002

Draag budgetten en zeggenschap over

Leg de zeggenschap en de budgetten voor de financiering van parkmanagement 

bij de eigenaren. Zo kunnen zij zelf invulling geven aan de overeengekomen  

bedoelingen. Als eigenaar van de openbare ruimte blijft de gemeente  

overigens lid van de parkmanagementorganisatie en is gemeentelijke invloed dus  

gewaarborgd.
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Belangrijke websites

www.limburg.nl

www.senternovem.nl

www.minez.nl

www.dubolim.nl

Voor meer informatie

Provincie Limburg

Afdeling Stedelijke Leefomgeving

Tel. (043) 389 73 45

e-mail: duurzaamlimburg@prvlimburg.nl 
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