
Aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen: in zes stappen richting CO2-neutraal

ONS ADVIESIN 2050 CO2-NEUTRAAL

Bedrijventerreinen kennen een groot CO2-bespaar-
potentieel. Met een plan van aanpak voor en door 
ondernemers breng je de kansen voor een terrein 
in kaart om tot een succesvolle transitie te komen. 
Denk aan duurzame bedrijfsvoering en een beter 
vestigingsklimaat. Hoe richt je het plan zo in dat 
het haalbaar en betaalbaar is? Hoe neem je de 
reeds wettelijke verplichtingen mee in het plan, 
zoals de Transitievisie Warmte en de Energie-
besparingsplicht?

RESULTAAT

Koppelkansen economie
Veiligheid, bereikbaarheid, gezondheid van 
de werknemers en een goed bedrijfspand zijn 
belangrijk. Door de energietransitie aan te grijpen 
om het organiserend vermogen te versterken, 
worden ondernemers in staat gesteld om ook 
andere vraagstukken op te pakken.

Koppelkansen duurzaamheid
Duurzame mobiliteit en transport zijn belangrijk 
voor ondernemers. Door deze onderdeel te maken
van de transitie ontstaan er kansen. Daarnaast 
biedt het kansen voor het realiseren van groen-
blauwebedrijventerreinen met specifiek aandacht 
voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulaire
economie.

Een gezamenlijk uitvoeringsplan 
van ondernemers met: 

   Ambities en doelen van de ondernemers

   Routekaart en (doorgerekende) scenario’s

   Technische en juridische onderbouwing

   Inzicht in rollen en verantwoordelijkheden  
   van de stakeholders

   Opzet voor de uitvoeringsorganisatie 
   met bijbehorende bestuursstructuur

   Concrete (pilot)projecten

   Inzicht in de financiering van de uitvoering

   Mate van investeringsbereidheid van 
   de ondernemers

Haalbaar en betaalbaarheid
DE experts van een bedrijventerrein zijn de onder-
nemers zelf. Zij zijn eigenaar van het proces, en 
zorgen mede voor een goede samenwerking en het 
creëren van draagvlak. Op technisch, financieel en 
juridisch vlak worden zij geholpen. Bijvoorbeeld 
door kansrijke scenario’s door te rekenen en aan 
hen voor te leggen. Zo bepalen de ondernemers 
zelf een realistische route naar een CO2-neutraal 
bedrijventerrein. 

VERKENNEN - sociaal
Breng de sociale omgeving in kaart
a. Inventariseer bestaande initiatieven.
b. Breng stakeholders in kaart. 
c. Onderzoek het draagvlak voor 
    collectieve verduurzaming.
d. Formeer een werkgroep.
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OPSTELLEN
Stel het uitvoeringsplan op
a. Faciliteer de keuze tussen scenario’s.  
b. Stel het uitvoeringsplan op.
c. Leg de rollen en organisatie van 
   de uitvoering vast.
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VERKENNEN - fysiek
Breng de fysieke omgeving in kaart
a. Analyseer de kenmerken 
   van het gebied.  
b. Breng energievraag en -aanbod in kaart.
c. Maak kansen en risico’s inzichtelijk. 
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SAMENWERKEN
Intensiveer de samenwerking en 
zorg voor een gelijk kennisniveau

a. Betrek zoveel mogelijk stakeholders 
    in het gebied. 
b. Werk de kansen en risico’s 
    gezamenlijk uit.
c. Breng het draagvlak voor 
    oplossingsrichtingen in kaart. 
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Heb je een vraag of wil je met ons 
doorpraten over dit onderwerp? 

Bel of mail dan voor een afspraak.
info@procap.nl | T 030 – 280 8000

UITWERKEN
Reken kansrijke scenario’s door
a. Werk kansrijke scenario’s uit voor
   collectieve en individuele verduurzaming.  
b. Toets de financiële, technische en 
   juridische haalbaarheid.
c. Stel routekaarten op.     
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REALISEREN
Aan de slag!
a. Presenteer het eindresultaat.
b. Voer het uitvoeringsplan uit.
c. Vier samen de successen.
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IN 2050 CO2-NEUTRAAL

Bedrijventerreinen in Transitie: Energie

In samenwerking met:


