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Veel actuele onderwerpen

 Veel maatschappelijk urgente thema’s,
 zoals energietransitie, 

 klimaatverandering 

 circulaire economie. 

 Thema’s die elk voor zich gebaat zijn bij een collectieve aanpak op 

bedrijventerreinen. 

 Tegelijkertijd blijkt het steeds weer lastig om voor die onderwerpen 

collectiviteit te organiseren.

 Geen core-business voor ondernemers.



Ervaring in Overijssel opgedaan

 Met ondernemers op drie pilot-bedrijventerreinen onderzoek naar 

kansen voor collectieve aanpak op terreinniveau. 

 Enschede – Marssteden, onder begeleiding van BMD Parkmanagement

 Hengelo  – Westermaat, onder begeleiding van Klapwijk Parkmanagement

 Kampen – Bedrijvenpark RW50, onder begeleiding van PM3Omgevingsmanagement



De lessons learned vanuit de verschillende pilots zijn:

 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



Roadmap ontwikkeld

Zeven stappen en biedt handvatten om integrale verduurzamingsprocessen op 
bedrijventerreinen vorm te geven.

 Analyse van de uitgangssituatie

 Evaluatie van de uitgangssituatie

 Krachtenveldanalyse

 Matchmaking

 Planvorming

 Uitvoering

 Evaluatie









Kleine stappen, ondernemers ‘meenemen’.

 Analyse (enquete) meekoppelthema’s en ambitie, opstellen 
menukaart

 Behoefte- en ambitiepeiling bij bedrijven

 Analyse van vraag en aanbod

 Opstellen uitvoeringsplan en begeleiding van de uitvoering



Denk sessies

 Met ondernemers, werknemers, gemeente Enschede, 
Provincie Overijssel en NMO een beeld geschetst van de 
belangrijkste opgaven op het bedrijventerrein. 

 (latente) behoefte en interesse bij bedrijven peilen en laten 
groeien.  Belangrijk is dat bedrijven zich bewust zijn van het 
belang van het thema voor de middel- en lange termijn.

 Daarna  opstellen van de uitvoeringsplannen (per 
onderwerp)



Logisch?











Resultaten
Enschede - Marssteden

Visie ontwikkeld, Roadmap ontwikkeld met ondernemers, medewerkers en gemeente 
voor verduurzaming van Marssteden op basis van de gekozen thema’s.

 Aantrekkelijke werkomgeving – vergroening/biodiversiteit
Vergroenen en biodiverser maken van Marssteden door wijzigen beheer van groene publieke 
ruimte, toepassen van bloem- en kruidenrijk gras en bomen. 

 Energie – Zon-op-dak
OV-Marssteden heeft lunchbijeenkomsten georganiseerd waarbij  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.

 Energie – Scans en oprichten van coöperatie
Begin 2021 komt er duidelijkheid over de inzet van Transitiemakers. Mogelijke oprichting van 
energiecoöperatie 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

 Uitvoeringsagenda
Er is in samenwerking met ondernemers en OV Westermaat in Bedrijf een 
uitvoeringsagenda met een globale planning ontwikkeld.

 Aantrekkelijke werkomgeving – vergroening/biodiversiteit
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.

 Mobiliteit
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.



Kampen - RW50

 Uitvoeringsagenda: uitvoeringsagenda vastgesteld door ondernemers, gekoppeld aan de 
thema’s die opgehaald zijn bij de ondernemers.

 Oprichting werkgroep Duurzaamheid
Deze bestaat uit vier ondernemers die gevestigd zijn op RW50. Dit zijn de koplopers. 

 Aantrekkelijke werkomgeving – vergroening/biodiversiteit
Samenwerking tussen ondernemers, medewerkers, gemeente,  lokale groene partijen en 
parkmanagement. 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.

 Energie – collectieve aanpak zon-op-dak
Op individueel niveau zijn de ondernemers bij de bouw van hun punt al bewust bezig 
(geweest) met verduurzaming. Niet ieder pand kan optimaal zon op dak realiseren. Daarom 
onderzoek naar mogelijkheden van collectieve aanpak voor zon-op-dak, bijvoorbeeld door de 
oprichting van een energiecoöperatie.

 Mobiliteit – deelauto’s
Gekeken wordt naar de mogelijkheid van oplaadbare deelauto’s, mede gelet op de slechte 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer van het terrein.



Balans

Gedurende het proces een balans zoeken tussen inhoud, draagvlak 

en draagkracht. 

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.

Inhoud (wat doe je?)

 Basis eerst op orde; Schoon, Heel en Veilig

 Draagvlak , (hoe organiseer je het?)

 Organisatie kenmerken

 Cohesie

 Communicatie



Balans

Draagkracht (financiën)

Kosten / Financiering

Omgeving

Intern: individuele bedrijfsvoering, concernbeleid

Extern: gemeente, provincie, Rijk, etc.

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.



Mogelijk collectieve thema’s

 Inkoop:

 - (groene) stroom 

 - maatregelen, verlichting, isolatie etc

 - advies en ondersteuning

 - mobiliteitszaken

 Maar ook toekomstige:

 - klimaat

 - bio diversiteit

 - circulariteit.

 - warmteplannen gemeente/RES, aardgasvrij

 Alleen ga je snel, samen kom je verder



Redenen?

▪ Levert geld op 

▪ Bijdragen aan energietransitie en tegengaan klimaatverandering 

▪ Draagt bij aan een betere luchtkwaliteit 

▪ Jonge werknemers kiezen voor duurzame bedrijven

▪ Onderdeel van keten, steeds meer eisen aan ketens

▪ Behoud van waarde panden/bedrijfsterrein/pensioenvoorziening

▪ Sommige banken gaan over tot ‘eisen’ aan duurzaamheid voor 
financiering

▪ Voldoen aan wet 



Niet ingegaan op individuele bedrijven

 Vorige sheet staan mogelijke redenen.

 Afweging per bedrijf, uiteraard.

 Kansen zijn legio

 Ondersteuning gewenst? leger van adviseurs (maar 

streef naar resultaat en vertrouw ervaring van collega 

ondernemers)


