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1

Samenvatting

1.1
Introductie
De Provincie Zuid-Holland heeft aan Stichting Groene Hart (SGH) de opdracht gegeven om in
2014 samen met Grontmij en IVAM het project Verduurzaming Bedrijventerreinen Zuid-Holland
uit te voeren. Daarbij wordt het instrument DPL- BT ingezet als hulpmiddel voor de nulmeting
van een bedrijventerrein. De huidige kwaliteit van een specifiek bedrijventerrein wordt daarmee
gemeten. Meetresultaten van 18 aspecten die verdeeld zijn over de thema’s Planet (milieu),
People (sociaal- maatschappelijk) en Profit (economie) worden vergeleken met overeenkomstige referentie bedrijventerreinen. De scores worden weergegeven in rapportcijfers en leveren
een DPL-BT profiel op. Op basis van dit duurzaamheidsprofiel zijn met partijen op bedrijventerreinen in workshops kansen geïdentificeerd om de kwaliteit en duurzaamheid van een bedrijventerrein te vergroten. In zo’n workshop met alle bij het bedrijventerrein betrokken partners zijn
de wensen voor verbetering op korte en lange termijn opgeschreven. Van daaruit zijn de 5
maatregelen geformuleerd, die de grootste prioriteit hebben en haalbaar lijken te zijn. Vervolgens zijn de bedrijvenverenging ondersteund door Grontmij om de projecten tot uitvoering te
brengen samen met gemeente, bedrijven en andere belanghebbenden. Deze methodiek van
werken levert op korte termijn aantoonbare resultaten op.
Een duurzaamheidsnulmeting en uitvoeringsprogramma is opgesteld voor de volgende bedrijventerreinen:
1) Coenecoop (Waddinxveen)
2) Goudse Poort (Gouda)
3) Zoutman (Bodegraven – Reeuwijk)
4) PCT & ITC Terrein (Alphen a/d Rijn)

1.2
Resultaten
Bedrijventerrein Coenecoop in Waddinxveen heeft een redelijke organisatiegraad van de ondernemers. Sterkte van het terrein ligt in de hoge economische waarde van arbeid, grond en
vastgoed. Het terrein is aantrekkelijk voor ondernemers door goede veiligheid en bereikbaarheid. Verbeterpunten liggen op het gebied van afvalinzameling, energieopwekking en ontsluiting
voor goederentransport. De kansen van een nieuw station worden inmiddels ook zichtbaar.
De brainstormsessie leverde de volgende top 5 van maatregelen op:
1. Profilering & positionering van bedrijventerrein Coenecoop
2. Alle bedrijfsdaken vol met zonne-energie
3. Geld verdienen met ( klein) bedrijfsafval
4. Optimale benutting nieuw trein station
5. Oplossen parkeer problematiek met korte & lange termijn maatregelen
Bedrijventerrein Goudse Poort in Gouda heeft al jaren een actief parkmanagement en is goed
georganiseerd. De sterke punten zijn ondermeer de samenwerkingsgraad en de goede ontsluiting voor autoverkeer. Ook hier is er sprake van hoge economische waarde van arbeid,
grond en vastgoed. Een punt van zorg is het hoge percentage leegstand.
De brainstormsessie leverde de volgende top 5 van maatregelen op:
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1.
2.
3.
4.
5.

Verbeteren uitstraling openbare ruimte en beeldkwaliteit gebouwen
Zonnepanelen
Sloop verouderde gebouwen
Gebieds-ESCO (= Energie Service Company tbv verlaging energieverbruik
Innovatieve bedrijven aantrekken en samenwerking onderwijs

Bedrijventerrein Zoutman in Bodegraven-Reeuwijk heeft sinds een jaar een Vereniging van eigenaren en gebruikers. De sterke punten liggen ook hier in een hoge economische waarde van
arbeid, grond en vastgoed, alsook een hoge werkgelegenheid en geringe leegstand. Het bedrijventerrein is dicht bebouwd, dat levert problemen op in de buitenruimte, zoals parkeren. Verbeter punten zijn de energieopwekking en afvalinzameling alsook de ontsluiting voor goederentransport. Aan die ontsluiting wordt wel gewerkt door de aanleg van een nieuwe rondweg.
De brainstormsessie leverde de volgende top 5 van maatregelen op:
1. Parkeren verbeteren
2. Onderhoud wegen en Openbare ruimte + Uitstraling en representatie van het terrein
3. 3e gebiedsontsluiting
4. Verkeersveiligheid
5.a Glasvezel
5.b Beveiliging
Bedrijventerrein ITC/PCT in Alphen aan den Rijn (Hazerswoude) heeft een redelijke organisatiestructuur van een Vereniging van Eigenaren voor het ITC gedeelte. Voor het PCT terrein is
nog geen vereniging van eigenaren opgericht. De sterke punten van beide bedrijventerreinen
liggen in het goede ruimtegebruik en de goede milieuaspecten van bodem en water. Veiligheid
en samenwerking/voorzieningen op het ITC terrein scoren goed. Ook al vanwege de specifieke
clustering van bedrijven levert dat een hoge aantrekkelijkheid op. Verbeterpunten zijn voor beide terreinen de energieopwekking, de bereikbaarheid en werkgelegenheid. Op het gebied van
innovatie kan gedacht worden aan meer gebruik - en recirculatie van hemelwater en gebruik
van biobased (verpakkings)materialen.
De brainstormsessie leverde met name voor het ICT terrein de volgende top 6 van maatregelen
op:
1. Betere ontsluiting en verbinding met A12 en N11
2. Zonnepanelen
3. Ruimere bestemming met name aan de rand van het gebied
4. Windmolen plaatsen
5. Fietsroute naar Hazerswoude
6. LED in Openbare Verlichting en in eigen bedrijfsgebouwen
De 4 Bedrijventerreinen in het Groene Hart vergeleken laat zien dat, ondanks de verschillen in
kenmerken, leeftijd en organisatiegraad, de economische kracht voor de 4 bedrijventerreinen
relatief goed is. Ook de veiligheid wordt over het algemeen als goed ervaren. In het overzicht
van alle resultaten blijkt dat de terreinen op energieopwekking en afvalscheiding, maar ook op
de aspecten groen en water, bereikbaarheid OV en fiets en ontsluiting voor goederenvervoer
minder goed scoren (grafiek 1.2). In de grafiek staan 5 DPL-BT scores weergeven aangezien
het terrein in Alphen aan de Rijn bestaat uit 2 bedrijventerreinen (ITC en PCT).
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Grafiek 1.2: Gezamenlijke DPL- BT score van Bedrijventerreinen Zoutman, Coenecoop, Goudse
Poort, ITC en PCT.

1.3

Conclusie

De aanpak zoals in dit project is gedemonstreerd geeft de lokale ondernemers en gemeenten
zicht op de kansen om hun bedrijventerrein duurzaam en toekomstbestendig te maken. De doelen voor korte en lange termijn worden scherp en leiden tot het formuleren en prioriteren van
kansen. Opmerkelijk is dat de ondernemers de gezamenlijke ambities leren kennen en vandaar
uit de krachten bundelen. De kansen moeten worden omgezet in concrete en haalbare projecten. Van cruciaal belang daarbij is dat de samenwerking met de andere stakeholders professioneel en geborgd is. Duidelijk is dat dit proces en het in beweging komen van ondernemers
en gemeenten niet vanzelf gaat. Het uitvoeren van een nulmeting kan acties in gang zetten.
Opmerkelijk is dat in alle brainstormsessies het zelf opwekken van energie en het besparen van
energie belangrijke thema’s zijn die in de meeste gevallen direct worden opgepakt.
Onderzoek naar financiële, technische en organisatorische haalbaarheid bepaalt uiteindelijk of
de ondernemers/eigenaren zullen investeren en zo willen bijdragen aan een toekomstbestendig
en duurzaam bedrijventerrein. De rol van de provincie is belangrijk. Vooral stimuleren, begeleiden, verbinden en faciliteren zijn steekwoorden in dit proces. Een uitbreiding van het aantal onderzochte bedrijventerreinen vergroot de voorbeeldfunctie van deze methode en zal anderen
bedrijvenverenigingen inspireren om actief samen te werken bij het verbeteren van de kwaliteit
van bestaande bedrijventerreinen.
In de afsluitende bijeenkomst, gehouden op 17 juni 2015, presenteerden de ondernemers en
gemeenten zelf de resultaten en de vervolgstappen die ze komende tijd zullen gaan nemen.
Deze bijeenkomst geeft aanleiding tot de start van “ronde 2” waarbij de ambitie is gesteld op het
aanpakken van een volgende set bedrijventerreinen in het Groene Hart.
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Inleiding

In juli 2014 heeft de provincie Zuid-Holland de SGH opdracht gegeven om voor 4 bedrijventerreinen in 4 verschillende gemeenten in het Groene Hart DPL-BT (Duurzaamheidsprofiel van
een bedrijventerrein) uit te voeren en daarvan een overkoepelende rapportage te maken.
Voor de provincie Zuid-Holland zijn goed functionerende bedrijventerreinen essentieel voor de
slagkracht van de Zuid-Hollandse Economie. Het vereist voortdurende aandacht om bedrijventerreinen op orde te brengen en te houden. Daarbij zijn naast economische aspecten, ook de
sociale- en milieuaspecten bepalend voor de kwaliteit. Ieder bedrijventerrein is anders en uiteindelijk zijn het de ondernemers op het terrein die het eerste baat hebben bij kwaliteitsverbetering van hun eigen omgeving. De provincie maakt mede daarom voor haar bedrijventerreinenbeleid anno 2014/2015 een omslag van aanbodgericht naar vraaggericht beleid. Neemt niet
weg dat ook de andere actoren, als de gemeente, een belangrijke rol hebben bij dit proces. De
in dit project gehanteerde aanpak is een methode om de behoefte van de ondernemers op de
verschillende aspecten in kaart de brengen en om die samen met de andere stakeholders te
vertalen naar concrete maatregelen. Als het resultaat positief is, kan de methode ook op andere
bedrijventerreinen in de provincie Zuid-Holland worden toegepast.

Stichting Groene Hart is al jaren bezig om bedrijven en
gemeenten te prikkelen om duurzame gebiedsontwikke“Stichting Groene Hart heeft in
ling op te pakken. Dit project geeft de mogelijkheid om
te laten zien wat duurzaamheid kan inhouden. Indien
de Themawijzer
een bedrijventerrein aantrekkelijk en toekomstbestendig
Duurzaamheidaspecten voor
is, willen ondernemers daar graag gevestigd zijn. Leegbedrijventerreinen opgesomd”
stand en verrommeling nemen af en de drang om nieu- Bernt Feis
we bedrijventerreinen te ontwikkelen stopt. Zo wordt
tegemoet gekomen aan de waarden van effectief ruimtegebruik en van behoud van landschappelijke kwaliteit
waaraan Stichting Groene Hart hecht. Ondernemers zijn gebaat bij goed onderhouden en energiezuinige gebouwen, goede bereikbaarheid en ontsluiting, veiligheid en in de toekomst samenwerking met andere bedrijven op hetzelfde terrein. Werknemers willen graag een gezonde
en groene omgeving.
Duurzame en goed functionerende bedrijventerreinen dragen dus bij tot de kwaliteit van het
Groene Hart. In het proces van verduurzaming is het, ook in de visie van Stichting Groene Hart,
essentieel dat de plannen gedragen worden door de ondernemers en gemeenten en dat in onderlinge samenwerking de kansrijke maatregelen worden uitgevoerd.
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Het resultaat moet een duurzame kwaliteitstoename zijn, het voorkomen van nieuwe bedrijventerreinen en een afname van de verrommeling.

Ondernemers en gemeenten in Nieuwkoop, Kaag &
Braassem, Zuidplas, Gouda en Alphen aan den Rijn
willen ook een duurzaamheidsnulmeting om van daaruit
zinvolle projecten te starten

2.1

Project opzet

Een aantal bijeenkomsten zijn gehouden, waarbij naast de initiatiefnemers en deskundigen ook
de provincie vertegenwoordigd was. Het project is in fasen verdeeld om het proces helder te
krijgen en af te spreken waar de verantwoordelijkheden liggen. Een beschrijving van het proces
is opgenomen in Bijlage I.
In de eerste fase zijn gemeenten en ondernemersverenigingen benaderd. Vanuit de bestaande
contacten hebben zowel de provincie als SGH, Grontmij en IVAM een lijst opgesteld van de
meest waarschijnlijke deelnemers. Die selectie is gemaakt op grond van acties die ondernemers in samenwerking met gemeenten al hebben ondernomen in het verleden. Er is bijvoorbeeld al een onderzoek (Stec) uitgevoerd, er is al sprake van actieve onderlinge samenwerking
of er is al een begin gemaakt met het nemen van gemeenschappelijke maatregelen ter verbetering van het ondernemersklimaat. Vrij snel werd duidelijk dat er veel animo is om deel te nemen. Om het project te introduceren stuurde SGH medio 2014 een brief ter omschrijving van
het project en de werkwijze naar de verantwoordelijke wethouders.
De eerste vier gemeenten die toezeggingen hebben gedaan en het deelnameformulier invulden, zijn uiteindelijk geselecteerd om mee te doen. Op de datum van de startbijeenkomst, 23
september, waren de vier deelnemers voor het project 2014 bekend. Op die bijeenkomst waren
ca. 30 afgevaardigden van bedrijven, gemeenten, provincie en de omgevingsdienst aanwezig.

“Aandacht voor duurzaamheid is aandacht voor het
zekerstellen van de continuïteit van je bedrijf”
- Quote van een ondernemer

“Een windmolen geeft duurzame energie en we
genereren extra inkomen”
- Quote Vereniging van Eigenaren
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Resultaten

Meetresultaat
3.1

6.4

Coenecoop in Waddinxveen

Duurzame energie & mobiliteit draagt bij aan de
betere positionering & profilering van Coenecoop!

Planet
5.6
Duurzame energie & mobiliteit draagt bij aan de
betere positionering & profilering van Coenecoop!

People
7.1

Profit
6.5

6.4
Planet People Profit
6.5
5.6
7.1

In Waddinxveen is voor het bedrijventerrein Coenecoop een nulmeting gemaakt. De uitgebreide
resultaten zijn opgenomen in Bijlage II. De workshop waarop de resultaten zijn gepresenteerd
en gebrainstormd is, is gehouden op 3 december 2014.

Grafiek 3.1: DPL- BT score bedrijventerrein Coenecoop Waddinxveen
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Conclusie: het algehele beeld is dat het bedrijventerrein het op gebied van Planet (groen) verbeterpunten heeft. De People aspecten (blauw) zijn boven gemiddeld en bij de Profit (rood) aspecten zijn ook enkele verbeter-kansen.

Totaal score duurzaamheidsprofiel
Score Planet aspecten = 1 t/m 6
Score People aspecten = 7 t/m 12
Score Profit aspecten = 13 t/m 18

3.1.1

6.4
5.6
7.1
6.5

“Ik heb zelf zonnepanelen op het
dak van mijn bedrijf liggen en wil
helpen om alle daken vol te leggen!” - Bestuurslid VBC

Overzicht top-5 projecten

Uit de gevoerde discussies blijkt dat de organisatiegraad binnen de ondernemers van het terrein redelijk is. Er is al een project gaande (in samenwerking met Grontmij) om bedrijfspanden
door te lichten op energieverbruik. Samenwerking met de gemeente en het ICW (Industrieel
Contact Waddinxveen) groeit. De VBC (Vereniging Bedrijventerrein Coenecoop) is als parkmanager van het gebied trekker voor het uitwerken van een aantal maatregelen. De samenwerking
met de gemeente is met name essentieel in het uitvoeren van de maatregelen die betrekking
hebben op afvalinzameling en op indeling van de openbare ruimte/verkeer en toegankelijkheid.
De gemeente is daarnaast actief om duurzaamheid gemeente breed te bevorderen en ze wil
graag met de ondernemers vorm geven aan dat beleid. Onlangs is een akkoord bereikt over het
instellen van een ondernemersfonds waar Coenecoop aan mee betaalt en in mee deelt. Meer
overleg en samenspraak in de plannen aangaande het nieuw te bouwen treinstation
Coenecoop en een sport ontmoetingsplek Coenecoop ligt in dat proces voor de hand. Het
Duurzaamheids Platform Waddinxveen (DPW) is in 2013 voor en door ondernemers van start
gegaan. Zij kunnen een rol spelen in de uitvoering van een aantal projecten die juist de duurzaamheid van het gebied vergroten.

Project (1)

Profilering & positionering van bedrijventerrein Coenecoop

Ambitie & doelstelling

Bedrijventerrein Coenecoop beter positioneren en profileren in de regio met als doel:
Kwaliteiten en voorzieningen kenbaar maken
Door ontwikkelen van het terrein met collectieve projecten (zie 2-5)
Samenwerking verdere verbeteren
Aantrekken nieuwe bedrijven ter invulling van huidige leegstand

Duurzaamheids
Profiel
Wie?

Aspect 9 / samenwerken en voorzieningen scoort voldoende. Hier ligt een belangrijke
kracht van Coenecoop, die kan beter getoond en benut worden

Wat is er nodig?

VBC samen met de Stichting citymarketing Waddinxveen ( een initiatief van de gemeente voor het beter profileren van Waddinxveen)
Een duidelijk propositie naar buiten over de kwaliteiten en voorzieningen van bedrijventerrein Coenecoop
Op dit moment wordt er nagedacht over het instellen van een ondernemersfonds voor
de gemeente Waddinxveen, waar Coenecoop aan mee betaalt en in mee deelt. Dit
bespoedigt en het initiëren van collectieve initiatieven.
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Project (2)

Alle bedrijfsdaken vol met zonne-energie!

Ambitie & doelstelling

Alle bedrijfsdaken op Coenecoop vol met zonne-energie binnen 5 jaar
Huidig electra verbruik: 9.000 mWh. Er is circa 6,3 ha dakoppervlak nodig om al het
energieverbruik in te vullen. Dit is 40% van het totaal, dak oppervlak ca.15,8 ha
Aspect 2 / Energie scoort onvoldoende. Er wordt nog nauwelijks gebruik gemaakt van
duurzame energie opwekking
DPW, in samenwerking met het ICW, VBC en gemeente Waddinxveen
Gert Jongbloed (VBC) en de DPW bedrijven Complex, Neeleman en Rooftop hebben
zich aangemeld als mogelijke trekker
Aansluiten bij het programma van DPW (zie bijlage II):
01. Bundelen de daken.
02. Uitwerken gezamenlijke businesscase
03. Tezamen met zonne-energie partners routeplan ontwikkelen voor realisatie
o.a. aanvraag SDE subsidie, verhuur opties van het dak, maatwerkpakketten
voor uitvoering

Duurzaamheids
Profiel
Wie?

Wat is er nodig?

Project (3)
Ambitie & doelstelling

Duurzaamheids
Profiel
Wie?

Geld verdienen met ( klein) bedrijfsafval
Bedrijfsafval op het bedrijventerrein waar mogelijk en efficiënt lokaal verzamelen zodanig dat:

Er meer afval wordt gerecycled en hergebruikt

De transportkilometer voor afval kan worden verminderd

Bedrijven geld verdienen met hun afvalstromen
Aspect 3 / afval en reststoffen scoort onvoldoende. Er zijn nog geen initiatieven voor
hergebruik van afval,
DPW, in samenwerking met het ICW, VBC en gemeente Waddinxveen

Wat is er nodig?

Mogelijke maatregelen / ideeën van de gebruikers en eigenaren Zoutman:
01. 1 of meer verzamelpunten zouden kunnen worden ingericht voor nietbedrijfsspecifiek recyclebaar klein afval (oud-papier, glas, pvc en dergelijke)
02. bedrijven, die de specialisatie reeds hebben, voor hen specifiek bedrijfsafval
zouden kunnen inzamelen. Ter vergadering werden spontaan genoemd: oude mobieltjes bij Complex, en oude accu's bij Toyota en Volvo
Aanpak
01. Starten met pilot Coenecoop
02. Inventariseren van waardevolle afvalstromen
03. Manier van inzamelen: Centraal inzamelpunt, inzamelen bij bedrijven voor specifieke stromen en/ of 1 dienstverlener

Project (4)
Ambitie & doelstelling

Optimale benutting nieuw trein station
Ervoor zorgen dat werknemers op Coenecoop gebruik gaan maken van het nieuwe
station waardoor:

Het autoverkeer en vraag naar parkeerplaatsen verminderd (zie ook project
5)

De emissie auto’s verminderd
Achtergrond
Er wordt in 2016 een nieuw NS station gerealiseerd waardoor bereikbaarheid voor
werknemers en bezoekers groter wordt. De daarbij behorende herinrichting van parkeren, wegen etc. zijn nog niet volledig vastgesteld. Het nieuwe station en de fietstunnel hebben invloed op de parkeervraag. Er zullen meer mensen met de trein en fiets
komen.
Door goed voor- en na trasport te organiseren kan het bedrijventerrein mee profiteren
Aspect 10 / Bereikbaarheid OV en fiets scoort voldoende ; aspect 18 / Ontsluiting
goederenvervoer scoort onvoldoende. Het nieuwe station bied een goede kans om de
score te verbeteren.

Duurzaamheids
Profiel
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Wie?

VBC, in samenwerking met het ICW, DPW en gemeente Waddinxveen

Wat is er nodig?

Korte termijn (< 2 jaar)
De VBC heeft met de gemeente afgesproken, dat voor de korte termijn een aantal
parkeerverboden omgezet worden in maatwerk middels gele strepen op een tweetal
locaties. Een verkeersbesluit ligt hiertoe momenteel ter visie.
Lange termijn (>2 jaar)
De lange termijn maatregelen verder uitwerken samen met de gemeente en VBC.
Gedacht kan worden aan:

Opstellen gebiedsgerichte aanpak

Mobiliteits beleid en budget per bedrijf. Denk aan mobiliteistbudget en andere
prikkels opnemen die kosten- en milieubewuste keuzes en gedrag stimuleren

Project (5)
Ambitie & doelstelling

Duurzaamheids
Profiel
Wie?
Wat is er nodig?

Oplossen parkeer problematiek met korte & lange termijn maatregelen
Ervoor zorgen dat er een structurele oplossing komt voor de parkeer problematiek
Coenecoop waardoor de bereikbaarheid, toegankelijkheid en ook ruimtelijke kwaliteit
verbetert
Achtergrond
Op bedrijventerrein Coenecoop spelen de volgende zaken:
Aanleg station Waddinxveen-Zuid, inclusief tunnel voor fietsers en voetgangers.
Verwachte opening: december 2016
Aanleg parallelstructuur A12, Vredenburghlaan en Bentwoudlaan. Hierdoor veranderen de verkeersstromen rond het bedrijventerrein
In overleg met ondernemers over een gedragen oplossing voor de ervaren parkeerknelpunten
Het nieuwe station en de fietstunnel hebben invloed op de parkeervraag. Er zullen
meer mensen met de trein en fiets komen. Op basis van het parkeerbeleid van de
gemeente heeft de gemeente overigens geen inspanningsverplichting om de parkeersituatie op Coenecoop te verbeteren. Omdat het wel een kwestie is die veel aandacht
krijgt, hebben we aangeboden om in overleg te gaan. Daarbij zoeken we naar samenwerking met de bedrijven. Als in: de bedrijven dienen ook hun verantwoordelijkheid te nemen om de ervaren overlast te verminderen. Een mogelijkheid is mobiliteitsmanagement: meer mensen uit de auto en op de fiets of in de trein
Aspecten 8 / verkeersveiligheid en 9 / samenwerking en voorzieningen scoren beide
voldoende. In de praktijk zijn er echter knelpunten die kunnen worden opgelost
VBC, in samenwerking met gemeente Waddinxveen
In het belang van Coenecoop gaat de interesse in de eerste plaats uit naar de herinrichting van het gebied ter plaatse, waaronder parkeerplaatsen voor auto's en fietsen.
Daarbij hoort het nagestreefde kwaliteitsniveau van deze voorzieningen.

Betrokken organisaties op bedrijventerrein Coenecoop Waddinxveen:

Eindrapportage
Pagina 12 van 54

Resultaten

Meetresultaat
3.2

Goudse Poort in Gouda

Verbeteren van de uitstraling openbare ruimte en
beeldkwaliteit gebouwen om nieuwe bedrijven aan te
trekken!

6.47
Planet

6.0

People
6.8

Profit
6.8

In Gouda is de nulmeting opgesteld voor het bedrijventerrein Goudse Poort. De uitgebreide
resultaten zijn opgenomen in Bijlage III. De workshop waarop de resultaten zijn gepresenteerd
en gebrainstormd is, is gehouden op 15 december 2014. Er waren ruim 30 mensen aanwezig.
Grafiek 3.2: DPL- BT score bedrijventerrein Goudse Poort.

Conclusie: algemene beeld is dat het bedrijventerrein het op gebied van Planet (groen) verbeterpunten heeft. De People aspecten (blauw) zijn boven gemiddeld en bij de Profit (rood) aspecten zijn ook enkele verbeterkansen. Algemene score is een 6,5.
Totaal score duurzaamheidsprofiel
Score Planet aspecten = 1 t/m 6
Score People aspecten = 7 t/m 12
Score Profit aspecten = 13 t/m 18

6.47
6.0
6.8
6.8
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Figuur 3.2: Foto’s DPL –BT Workshop Goudse Poort bij Rabobank Gouwestreek

3.2.1

Overzicht top-5 projecten

Ook hier komt naar voren dat de noodzaak om nog meer samen te werken wordt erkend, maar
vooral dat die uitdaging met enthousiasme en vastberadenheid als vanzelfsprekend wordt opgepakt. Opmerkelijk in Gouda is dat de aanwezige ondernemers juist bewust kiezen voor maatregelen die bijdragen aan verduurzaming van het gebied. Een aantal van hen hamert daar ook
in andere gremia binnen de stad steeds op. Zij stellen dat het gezamenlijk benoemen van de
noodzaak tot verduurzamen in combinatie met een verbeterd (economisch) toekomstperspectief
voor de Goudse Poort de kans vergroot dat het uitwerken van deze maatregelen versneld worden aangepakt. Parkmanagement is al vanaf 2002 actief en de deelnemingsgraad van bedrijven en eigenaren is groot. Zij zijn verenigd in een Exploitatie Vereniging Goudse Poort (EVGP),
een Belangen Vereniging Goudse Poort (BVGP) (de gebruikers) ondersteund door het parkmanagement voor de uitvoering en contacten.
Project (1)

Verbeteren uitstraling openbare ruimte en beeldkwaliteit gebouwen

Ambitie &
doelstelling

Continue doorontwikkeling van de openbare en private ruimte met als doel vergroten
van de ruimtelijke kwaliteit en daarmee ook de verblijfskwaliteit op Goudse
Poort.
Voorgestelde maatregelen / ideeën van de gebruikers en eigenaren GP:
Groen lunchrondje met als doel dat de (kantoor)medewerker gemotiveerd
wordt om naar buiten te gaan
Verbeteren beeldkwaliteit en uitstraling van de private panden (initiatief eigenaar & gebruiker)
Verder verbeteren beheer en onderhoud openbare ruime (groen), niet alleen
functioneel
Verbeteren van de verblijfskwaliteit door aankleding ‘ verfraaiing’ openbare
ruimte
Benutting RWS zichtstrook als groene recreatie en ecologische
Aanpak verrommeling
Aspect 16 / Aantrekkelijkheid scoort onvoldoende; Aspect 12 / Beheer openbare
ruimte scoort net een 6.0. Van belang is hier actief op in te zetten op (verdere)
verrommeling te voorkomen.
EVGP/ BVGP, via parkmanagement waarbij in de verschillende deelprojecten samengewerkt kan worden met:
Antoon Bron (Bron lastechniek, lid EVGP/ BVGP) – aangemeld als mogelijke
trekker voor project “ groen lunch rondje”)
GO! (Gouda Onderneemt!)
DPG (Duurzaamheidplatform Gouda)

Duurzaamheids
Profiel
Wie?
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Wat is er nodig

Uitwerking programma

Project (2)

Zonnepanelen

Ambitie &
doelstelling

Alle bedrijfsdaken op Goudse Poort vol met zonne-energie binnen 5 jaar
Huidig electra verbruik: 30.000 mWh (2013). Er is circa 27 ha dakoppervlak nodig om
al het energieverbruik in te vullen. Dit is xx% van het totaal, dak oppervlak
Aspect 2 / Energie scoort onvoldoende, slechts een aantal bedrijven hebben PV panelen, Wko en laadpalen.
DPG, in samenwerking met het EVGP/ BVGP. Goudse Poort kan als pilot fungeren
voor grootschalige zonne-energie als voorbeeld voor de rest van Gouda.
Via DPG hebben al 2 bedrijven op Goudse Poort initiatief genomen voor
zonne-energie (York Accountants en Kraanbedrijf Nederhoff B.V.)
Opstarten project vanuit DPG:
01 Bundelen de daken.
02 Uitwerken gezamenlijke businesscase
03 Tezamen met zonne-energie partners routeplan ontwikkelen voor realisatie
o.a. aanvraag SDE subsidie, verhuur opties van het dak, maatwerkpakketten voor
uitvoering

Duurzaamheids
Profiel
Wie?

Wat is er
nodig?

Project (3)
Ambitie &
doelstelling

Duurzaamheids
Profiel
Wie?

Wat is er
nodig?

Project (4)
Ambitie &
doelstelling

Duurzaamheids
Profiel

Sloop verouderde gebouwen
Verminderen van de leegstand op Goudse Poort
Voorgestelde maatregelen / ideeën van de gebruikers en eigenaren GP:
het saneren van verouderde gebouwen in de onderkant van de markt
transformeren
Aanpak op object niveau
Aspecten 1 / Ruimtegebruik en 16 / Aantrekkelijkheid scoren beiden onvoldoende. De
leegstand is erg groot (>30%) van belang is om te komen met een sterke aanpak en
structurele verandering
GO! Taskforce Leegstand (trekker) in samenwerking met:
 BVGP/EVGP
 Provincie ZH, waar het gaat om beleidsaanpassingen en ondersteuning
 Gemeente Gouda, waar het gaat om beleidsaanpassingen en ondersteuning
 Eigenaren, voor aanpassingen op objectniveau
 Martijn van Rosmalen (Chalet Group) - aangemeld als mogelijke trekker
Aanpak op object niveau en/of per deelgebied waar probleempanden zijn. Samen
met de eigenaren en andere belanghebbende een route bepalen voor
verbetering en water nodig is voor sloop.
Parallel hieraan voor de langere termijn werken aan imagoverbetering en profilering
(zie ook project 1 en 5)
GebiedsESCO tbv verlaging energieverbruik
2
Verlaging van het energieverbruik per m vloer oppervlak
Voorgestelde maatregelen / ideeën van de gebruikers en eigenaren GP:
Uitrol innovatief kantoorconcept waarbij verhuurder inzet op minimale energiekosten per m2 (voorbeeld pand Geofox Lexmond)
Verlagen energieverbruik openbare ruimte
Ontwikkelen gebieds ESCO (Energy Service COmpany) opzetten die investeert in energiebesparing
Toepassen (gebiedsWKO) als alternatieve energiebron
Aspect 2 / Energie scoort onvoldoende, slechts een aantal bedrijven hebben PV panelen, Wko en laadpalen. Een gebieds-esco kan ervoor zorgen dat maatregelen nu wel worden uitgevoerd, nu zijn veel gebruikers geen eigenaar
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Wie?

DPG, in samenwerking met het EVGP/ BVGP. Goudse Poort kan als pilot fungeren
voor ontwikkeling van een zogenaamde smart grid wat een eerste stap is
voor het opzetten van een gebiedsEsco.
 Erwin van Liempd (Geofox Lexmond) + Joes van Asten (MUL BV) hebben
zich - aangemeld als mogelijke trekker
Opstarten project vanuit DPG:
01. Inventariseren aansluitingen
02. Uitrol energie monitoring
03. Uitwerken gezamenlijke businesscase energiebesparing

Wat is er
nodig?

Project (5)
Ambitie &
doelstelling

Innovatieve bedrijven aantrekken en samenwerking onderwijs
Zichtbaar maken van de innovatie op Goudse Poort en aantrekken van nieuwe innovatieve bedrijven (Gouda breed)

Duurzaamheids
Profiel
Wie?

Wat is er
nodig?

Voorgestelde maatregelen / ideeën van de gebruikers en eigenaren GP:
 Innovatieve bedrijven (oa in de ICT en maakindustrie) aantrekken
 Innovatie bij bedrijven zichtbaar maken
 Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven verbeteren
Aspecten 15 / Werkgelegenheid en 17 / Flexibiliteit scoren samen rond een 6. Inzet
hierop is echter belangrijk met name ook voor punt 16 / Aantrekkelijkheid
van het terrein voor ondernemers
GO! Taskforce innovatie (trekker) aangezien het Gouda breed op de kaart gezet
moet worden. Op project basis samenwerking met:
 EVGP/ BVGP
 Gemeente Gouda, waar het gaat om beleidsaanpassingen en ondersteuning
Uitwerken door GO! Taskforce innovatie

In de bovenstaande tabel wordt gesproken over de organisaties GO!, dat is Gouda Onderneemt, een samenwerking tussen de ondernemers- en winkeliersverenigingen.
DPG staat voor Duurzaam Platform Gouda.
In Gouda is op 3 februari een vervolgbijeenkomst gepland waarin gestart wordt met het uitwerken van de prioriteiten en de eerste werkzaamheden daaraan.

“Duurzaamheid is natuurlijk noodzakelijk om in de toekomst een economisch sterk terrein te zijn. In 1,5 uur tijd hebben we vijf waardevolle
projecten ontwikkeld samen met de gebruikers!”
- Bestuurslid BVGP

Betrokken organisaties op bedrijventerrein Goudse Poort:
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Meetresultaat
3.3

Zoutman in Bodegraven-Reeuwijk

Verbeteren van de uitstraling openbare ruimte en
beeldkwaliteit gebouwen om nieuwe bedrijven aan te
trekken!

5.9
Planet

5.1

People
5.8

Profit
6.8

In Bodegraven-Reeuwijk is de nulmeting opgesteld voor het bedrijventerrein Zoutman. De uitgebreide resultaten zijn opgenomen in Bijlage IV. De bijeenkomst waarop de resultaten zijn gepresenteerd en gebrainstormd is, is gehouden op 8 januari 2015. Er waren ruim 30 ondernemers aanwezig.

Grafiek 3.3: DPL- BT score bedrijventerrein Zoutman

Totaal score duurzaamheidsprofiel
Score Planet aspecten = 1 t/m 6
Score People aspecten = 7 t/m 12
Score Profit aspecten = 13 t/m 18

5.9
5.1
5.8
6.8
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Conclusie: algehele beeld is dat het bedrijventerrein gemiddeld iets lager dan de referentie
scoort, een 5,9. Op het op gebied van Planet (groen) scoort het terrein slecht, 5,1. De People
aspecten (blauw) zijn eveneens onder gemiddelde (5,8) en bij de Profit (rood) aspecten zijn de
resultaten bovengemiddeld met 6,8. Verbeteringen zijn met name aan te bevelen op de Planetaspecten duurzame energie en afval en voor de People aspecten zoals verkeersveiligheid
(fiets), groen en water en voorzieningen. Positief is de geringe leegstand in het gebied.

Figuur 3.3: Foto’s DPL-BT Workshop Zoutman Bodegraven bij Kaars koffie

3.3.1

Overzicht top-5 projecten

“Bereikbaarheid zorgt ervoor dat
De aanwezigen zijn met name gebrand op een betere
burgers over het terrein fietsen.
ontsluiting van het gebied. De rondweg wordt op dit
moment aangelegd en dat zal zeker verbetering opleIk heb daar al een aantal opveren. De gekozen ontsluitingsmogelijkheden naar de
drachten door gekregen”
kant van Reeuwijk en Gouda worden bekritiseerd. Een
- Ondernemer
evaluatie daarvan over een jaar zal zeker aanleiding
zijn tot andere keuzes.
De Vereniging Bedrijventerrein Zoutman is eind 2013 opgericht. Zij hebben intussen acties ondernomen om glasvezel aan te leggen en om camerabewaking van de toegangswegen van het
gebied op te zetten. Buiten deze zaken zijn er wel wensen geuit door de aanwezige ondernemers en eigenaren, maar deze zijn vooral gericht op eigen functioneren en de prioritering is met
name voor de korte termijn genoemd. De tijd die er was om deze brainstormsessie te doen is
achteraf gezien te kort gebleken om tot een afgewogen resultaat en de presentatie daarvan te
komen.
Project (1)

Parkeren verbeteren

Ambitie & doelstelling
Duurzaamheids
Profiel

Zorgen voor een structurele oplossing van de parkeer problematiek Zoutman waardoor de bereikbaarheid, toegankelijkheid en ook ruimtelijke kwaliteit verbetert
Aspect 8 / Verkeersveiligheid en 1 / ruimtegebruik scoren net voldoende. Groot knelpunt op Zoutman is dat alles verhard is dat de vraag naar parkeerplaatsen steeds
meer stijgt. Dit ook ten koste van groen en water op het terrein (aspect 11)
Ondernemersvereniging samen met de gemeente

Wie?
Wat is er
nodig?

Om het parkeerprobleem structureel aan te passen zijn één of meer van de volgende
stappen wenselijk :
01. Inventarisatie van tekort / overschot van het aantal parkeerplaatsen
02. Beter gebruik maken van de bestaande parkeervoorzieningen door parkeer-
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plaatsen te delen
03. Bij nieuwbouw, bestemmingsplan wijziging of onderverhuur beter kijken en
daar waar mogelijk handhaven op een toename van de parkeerdruk
04. Invoeren van mobiliteitsmanagement per bedrijf door personeel waar mogelijk te enthousiasmeren voor fiets en OV
05. Actualiseren van het gemeentelijke parkeerbeleid
06. Realiseren van nieuwe lang parkeerplaatsen (centrale parkeervoorziening)
aan de rand van Zoutman waarbij de medewerkers het laatste deel per fiets
afleggen. Op het terrein zelf ontstaat hiermee ruimte voor kort parkeren (bezoekers) en ruimte voor meer groen en water (zie ook project 2)
Project (2)

Onderhoud & Uitstraling openbare ruimte

Ambitie & doelstelling
Duurzaamheids
Profiel
Wie?

Continue beheer en ontwikkeling van de openbare en private ruimte met als doel vergroten van de ruimtelijke kwaliteit, uitstraling / representatie van het terrein
Aspect 12 / Beheer openbare ruimte scoort net een 6.0. Het Zoutman terrein is erg
functioneel maar de uitstraling van het terrein is beperkt van kwaliteit.
Gemeente in samenwerking met de ondernemersvereniging

Wat is er
nodig?

Mogelijke maatregelen / ideeën van de gebruikers en eigenaren Zoutman:
Groen lunchrondje
Verbeteren beeldkwaliteit en uitstraling van de private panden (initiatief eigenaar & gebruiker)
Verder verbeteren beheer en onderhoud openbare ruime (groen), niet alleen
functioneel
Verbeteren van de verblijfskwaliteit door aankleding ‘ verfraaiing’ openbare
ruimte
Parkmanagement

Project (3)

3 Gebiedsontsluiting

Ambitie & doelstelling
Duurzaamheids
Profiel
Wie?

Verbeteren van de gebiedsontsluiting van het Zoutman terrein

Wat is er nodig?

De aanleg van de Rondweg is gaande. Evaluatie van bereikbaarheid volgt in 2016.
Mogelijke maatregelen / ideeën van de gebruikers en eigenaren Zoutman:

paal in Fokkerstraat weg halen?

3e entree?

Project (4)

Verkeersveiligheid

Ambitie & doelstelling
Duurzaamheids
Profiel
Wie?

Verhogen van de verkeersveiligheid (beleving) en verminderen van het aantal ongevallen
Aspect 8 / Verkeersveiligheid scoort net een 6.0. In de praktijk
wordt het niet altijd als veilig ervaren
Gemeente in samenwerking met de ondernemersvereniging

Wat is er nodig?

Mogelijke maatregelen / ideeën van de gebruikers en eigenaren Zoutman:

30 km zone

fiets suggestie stroken

e

Aspect 18 / Ontsluiting goederenvervoer is onvoldoende. Ondanks de nieuwe rondweg verbetert dit niet en is er behoefte aan een betere ontsluiting
Gemeente in samenwerking met de ondernemersvereniging
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Project (5a & b)

Beveiliging & Glasvezel

Ambitie & doelstelling
Duurzaamheids
Profiel
Wie?

Verhogen van de (ervaren) veiligheid, verminderen van het aantal inbraken & realiseren glasvezel infrastructuur
Aspect 9 / samenwerking en voorzieningen scoort net een 6.0. Een collectieve beveiliging en volledig dekkend glasvezel netwerk is nog niet aanwezig
Ondernemersvereniging te realiseren als project vanuit het ondernemersfonds

Wat is er nodig?




Realiseren van (1) camera beveiliging van het bedrijventerrein (vanuit ondernemersfonds) en (2) op de private kavels zelf (door bedrijven individueel)
Realiseren van glasvezel collectief te organiseren bij voorkeur tegelijk met 15
bedrijven of individueel per bedrijf.

“Parkeren aan de rand van het terrein en dat combineren met
een groen ommetje, is een mooie ontwikkeling voor de toekomst om meer ademruimte te krijgen op Zoutman.”
- Ondernemer

Betrokken organisaties op bedrijventerrein Zoutman:
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3.4

PCT/ITC terrein in Alphen aan den Rijn

Eigen opwekking van energie kan geld opleveren.
Bereikbaarheid & aansluiting op grote verkeersaders is
gewenst.

Meetresultaat ITC

6.3
Planet

6.4

People
6.4

Profit
6.3

Meetresultaat PCT

Op het PCT terrein een eigen Vereniging
van Eigenaren oprichten!

5.8
Planet

6.7

People
5.4

Profit
5.1

In Alphen aan den Rijn is de nulmeting opgesteld voor twee naast elkaar gelegen bedrijventerreinen gelegen in Hazerswoude, het PCTterrein (Pot- en Containerteelt terrein) en het ITC terrein (International Trade Center). De uitgebreide resultaten zijn opgenomen in Bijlage V. In aansluiting op de jaarvergadering van 20 april heeft de presentatie van de resultaten voor beide
terreinen plaatsgevonden. Er waren 20 mensen aanwezig.

Figuur 3.4a: DPL – BT score PCT terrein Alphen aan de Rijn
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Figuur 3.4b: DPL – BT score ICT terrein Alphen aan de Rijn

Totaal score duurzaamheidsprofiel
PCT
Score Planet aspecten = 1 t/m 6
Score People aspecten = 7 t/m 12
Score Profit aspecten = 13 t/m 18

5.8

Totaal score duurzaamheidsprofiel
ITC
Score Planet aspecten = 1 t/m 6
Score People aspecten = 7 t/m 12
Score Profit aspecten = 13 t/m 18

6.3

6.7
5.4
5.1

6.4
6.4
6.3
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Conclusie : algehele beeld is dat beide terreinen op het gebied van Planet (groen) goed scoren, 6.7 respectievelijk 6.4. De People (blauw) aspecten zijn met name op het ITC terrein bovengemiddeld (score 6.4), terwijl op het PCT terrein een aantal aspecten niet gemeten konden
worden waardoor de score 5,4 werd. De Profit (rood) aspecten geven bovengemiddelde resultaten voor het ITC terrein, hoewel bereikbaarheid en werkgelegenheid minder scoren. Dat geldt
ook voor het PCT terrein. Dit terrein is volop in ontwikkeling en de verbeterkansen zijn positief.
Algemene score is een 5,8 voor het PCT terrein respectievelijk een 6,3 voor het ITC terrein.
Overzicht top-5 projecten
Project (1)

Ontsluiting A12 en N11

Ambitie & doelstelling
Duurzaamheids
Profiel
Wie?

Verbetering bereikbaarheid en ontsluiting voor goederentransport
Aspecten 18 / Ontsluiting goederenvervoer is onvoldoende snel en gemakkelijk

Wat is er nodig?

Provincie heeft beide ontsluitingen op de agenda staan.
Onbekend is wanneer eea wordt gerealiseerd
Misschien meer druk vanuit de gemeente en de regio

Project (2)
Ambitie & doelstelling

Zonnepanelen
Alle bedrijfsdaken vol met zonne-energie binnen 5 jaar om eigen energiebehoefte te
genereren

Duurzaamheids
Profiel
Wie?

Aspect 2 / Energie scoort onvoldoende, slechts een bedrijf heeft PV panelen. Biomassa en e-laadpalen zijn onderzoek waard
De Vereniging kan een onderzoek doen naar de mogelijkheden en een plan van aanpak opstellen.
Firma Kooter heeft zonnepanelen op het dak.
Opstarten project vanuit de Vereniging
01 Bundelen de daken.
02 Uitwerken gezamenlijke businesscase
03 Tezamen met zonne-energie partners routeplan ontwikkelen voor realisatie
o.a. aanvraag SDE subsidie, verhuur opties van het dak, maatwerkpakketten
voor uitvoering

Wat is er nodig?

Project (3)
Ambitie & doelstelling
Duurzaamheids
Profiel
Wie?

Ruimere bestemming
Vergroten flexibiliteit van het gebied, vooral aan de rand

Wat is er nodig?

Analyse van huidige bestemmingsplan.
Onderzoek naar verruiming van mogelijke gebruikers aan de rand van het gebied

Project (4)
Ambitie & doelstelling
Duurzaamheids
Profiel
Wie?

Plaatsen windmolen
Zelf groene energie opwekken

Wat is er nodig?

Opstarten project:
01Inventariseren juridische en technische randvoorwaarden
02Uitwerken gezamenlijke business case deelname en revenuen

Aspect 17/ flexibiliteit
De Vereniging in samenwerking met de gemeente

Aspect 2 / Energie scoort onvoldoende. Een gezamenlijke windmolen zou financieel
aantrekkelijk zijn
Gemeente en provincie moeten toestemming geven. Initiatief ligt bij de Vereniging
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Project (5)
Ambitie & doelstelling
Duurzaamheids
Profiel
Wie?

Fietsroute Hazerswoude
Bereikbaarheid vergroten en gebruik van de fiets bevorderen
Er bestaat een voorstel dat in het verleden is geformuleerd
Aspect 10/ Bereikbaarheid OV en fiets. OV is redelijk, vooral fietspaden kunnen beter.
Voor het PCT terrein zou een pendeldienst in het hoogseizoen wenselijk zijn
Gemeente en de Vereniging

Wat is er nodig?

De Vereniging haalt het oude plan boven tafel en onderzoekt de huidige mogelijkheden.

Project (6)
Ambitie & doelstelling
Duurzaamheids
Profiel

LED in Openbare Verlichting en bedrijfsgebouwen
Energiebesparen in openbare ruimte en duurzame uitstraling.

Wie ?

Aspect 2 en 12/ Energie en beheer openbare ruimte. Met name de moderne uitstraling
en ook wel energieverbruik zijn van belang en kunnen verbeteren. In eigen gebouwen is
veel winst te halen door lager energieverbruik
De gemeente deelt deze ambitie en binnen 5 jaar wordt LED verlichting aangebracht.
Ondernemers plannen het uitwisselen van voorbeelden

Betrokken organisaties op bedrijventerreinen Alphen aan den Rijn:

Vereniging van Eigenaren van het ITC terrein
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DNA Groene Hart Bedrijventerreinen

4

DNA Groene Hart Bedrijventerreinen

Voor de vier DPL-BT projecten in Het Groene Hart zijn DPL-BT profielen opgesteld. De gemiddelde scores per terrein en het bruto oppervlak zijn in de tabel hieronder weergegeven.
Naam bedrijventerrein
Coenecoop
Goudse Poort
Zoutman
PCT/ITC

Gemeente
Waddinxveen
Gouda
Reeuwijk
Alphen aan den Rijn

Bruto oppervlak
(hectare)
40
66
18
40/42

Gemiddelde DPL-BT
score
6,4
6,5
5,9
5,8/6,3

Bij de 4 terreinen in het Groene Hart gaat het om terreinen met verschillende eigenschappen.
Coenecoop is een relatief nieuw gemengd bedrijven terrein. Zoutman is een wat ouder gemengd bedrijventerrein, dicht bebouwd met een grote verscheidenheid aan bedrijven en kantoren. Goudse poort is in de regio een groot bedrijventerrein met relatief veel grootschalige kantoren en winkels. Zoutman heeft de laagste totaalscore maar is een economisch goed lopend
bedrijventerrein dat op sommige aspecten een opknapbeurt nodig heeft. Goudse Poort scoort
gemiddeld ruim voldoende maar heeft een leegstandsprobleem samenhangend met de uitstraling. Coenecoop scoort op kwalitatief een ruime voldoende maar de ondernemers willen zich
door een betere profilering op de toekomst voorbereiden.
Grafiek 4: DPL-BT score 5 bedrijventerreinen Groene Hart
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Aantal gevonden scores in de projecten
Alle scores in deze profielen zijn in bovenstaande grafiek bij elkaar gezet om een indruk te krijgen hoe deze bedrijventerreinen op de achttien aspecten presteren. De aspecten 1 t/m 6 zijn
Planet-aspecten, 7 t/m 12 zijn People-aspecten en 13 t/m 18 zijn Profit-aspecten. De rode lijn in
de grafiek geeft aan wanneer de terreinen gemiddelde voldoende, een zes, voor het aspect
scoren. Het eerste dat opvalt is dat voor alle 5 terreinen bijna alle scores konden worden berekend.
Kijken we naar de achttien aspecten afzonderlijk dan blijken de terreinen economisch ruim voldoende te presteren in vergelijking met terreinen in Nederland. De scores voor toegevoegde
waarde (13) en WOZ waarden (14) zijn relatief hoog. Ook veiligheid wordt over het algemeen
als goed ervaren. Verder komt naar voren dat bij vijf van de achttien aspecten de gemiddelde
score van de terreinen onvoldoende is. Dat zijn:









Energie: Er wordt op de terreinen nog weinig duurzame energie opgewekt.
Afval: Afval wordt op de meeste terreinen individueel ingezameld, daarvoor worden
kansen voor extra gescheiden inzameling en recycling gemist.
Groen en water: Voor het Groene Hart is er relatief weinig groen en water op de terreinen aanwezig. Hier valt veel winst te halen met in elk geval een kwalitatieve verbetering van het groen, biodiversiteit en het benutten van ecosysteem diensten
Bereikbaarheid OV en fiets: Met name PCT en ITC scoren slecht op dit aspect. Een
extra ontsluiting op de N455 en wellicht een in het noorden.
Werkgekegenheid: Ook hier zijn PCT en ITC de twee zwaksten. Dit wordt deels veroorzaakt omdat op deze terreinen ook seizoensarbeid wordt verricht waardoor het aantal werknemers sterk fluctueert.
Flexibiliteit van de terreinen: Scoort net voldoende. Dat aspect gaat over de toegelaten hinder categorieën, flexibele bestemmingen en flexibele gebouwen. De consequentie van een lage score is dat de toekomstwaarde onder druk kan staan.

Elk van de bedrijventerreinen heeft andere kenmerken en de samenstelling van de ondernemers alsook de eigendomsverhoudingen zijn zeer divers. Ook de organisatiegraad loopt sterk
uiteen. In Waddinxveen zijn diverse belangenorganisaties actief. Maar deze worden gedragen
door de ondernemers zelf en zijn vooral gericht op het beschermen van de belangen. Samenwerken moet, vinden ze ook zelf, actiever en meer structureel. In de Goudse Poort is parkmanagement al vanaf 2002 bezig met het gezamenlijk uitvoeren van projecten om het terrein te
verbeteren. Samenwerking met de gemeente is structureel en een lange termijn visie is verder
uitgekristalliseerd. In Zoutman is de Vereniging Bedrijventerrein Zoutman recent opgericht. Zij
zijn vooral ad hoc bezig met het oplossen van de huidige knelpunten en reageren op wat de
gemeente wil en doet. Op het ITC terrein is de Vereniging van Eigenaren ITC actief. Deze vereniging wil zijn activiteiten uitbreiden naar het PCT terrein.
De resultaten die uit de brainstormsessies komen, geven die verschillen duidelijk weer. De
maatregelen bestrijken alle 3 elementen van duurzaamheid en zijn redelijk evenwichtig verdeeld
over meer praktische korte termijn maatregelen en meer toekomstgerichte maatregelen. Zaken
die vaker naar voren worden gebracht zijn zonnepanelen, afvalinzameling en parkeerproblemen. De voorgestelde prioritaire maatregelen zijn hieronder samengevat:
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Voorgestelde

Planet

People

Profit

maatregelen
Praktisch korte

-

termijn

Zonnepanelen op daken

-

bedrijven

-

Bedrijfsafval (Coenecoop
en Goudse Poort)

Meer

-

toekomst gericht

Esco gebied (Goudse

-

Zoutman)
Extra auto entree van het
terrein (Zoutman)
Verkeersveiligheid (Zoutman)
Onderhoud wegen en Openbare ruimte (Zoutman)
Glasvezel (Zoutman)

-

Nieuw treinstation en ver-

-

Poort)
-

Groenere omgeving
(Coenecoop en Goudse
Poort)

-

baarheid (Goudse Poort en

(Coenecoop,Goudse
Poort, ITC)

Parkeerproblemen en bereik-

-

staande gebouwen ( Goudse Poort)
-

Ruimere bestemming (ITC)

-

Betere ontsluiting A12 en
N11 (ITC/PCT)

-

Windmolen plaatsen

Betere Profilering en positi-

keer/bereikbaarheid

onering v.h. terrein

(Coenecoop)

(Coenecoop)

Parkeren en auto/fiets delen

-

(Zoutman)

Uitstraling terrein
(Goudse Poort)

-

Sloop onaantrekkelijke leeg-

Aantrekken innovatieve
bedrijven ( Goudse Poort)

(ICT)

Overeenkomsten en verschillen
Bedrijventerreinen in het Groene Hart relatief verschillen van grootte en
ondernemers die er gevestigd zijn. De terreinen zijn zeer divers qua kenmerken, samenstelling
en organisatiegraad. De resultaten van de nulmeting lopen navenant uiteen en de voorgestelde
maatregelen weerspiegelen de verschillen. Toch is het opvallend dat voor alle terreinen geldt
dat de economische scores goed zijn en de Planet- en groen-aspecten minder hoog scoren.
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Op basis van de onderzoeken is het mogelijk een goed beeld te schetsen van de deelprocessen van het project en wat de resultaten van het project op korte en langere termijn kunnen zijn.
Er kan antwoord worden gegeven op een aantal beleidsmatige vragen die de provincie heeft
geformuleerd bij het verstrekken van de opdracht.
Het gehele project is uitgewerkt en uitgevoerd in goede samenwerking tussen de verschillende
partijen. Een unieke combinatie en samenwerking van Stichting Groene Hart, Grontmij en IVAM
4 gemeenten, bedrijvenverenigingen en de provincie. Ieder heeft zijn aandeel in de werkzaamheden met deskundigheid en inzet uitgevoerd. De rollen waren vast omschreven en maakten de
samenwerking helder.
Wij constateren dat de uitwerking van de nulmetingen voor 100% mogelijk is geweest, mede
vanwege de inzet van de bedrijvenverenigingen en de samenwerking met de gemeenten en de
omgevingsdienst. De resultaten van de brainstormsessies zijn helder en zij bouwen voort op
hetgeen er lokaal al is opgezet en uitgevoerd. Wij waren tevreden over de opkomst van deelnemers. Belangrijk is het om voldoende tijd te nemen voor een brainstormsessie en vooraf moet
duidelijk worden gecommuniceerd wat er tijdens een bijeenkomst gebeurt.
Het verschil in organisatiegraad dat wij constateerden versterkt onze ervaring dat, naarmate de
organisatiegraad professioneler en structureler is, ook de kans op uitvoering van de maatregelen toeneemt. In Gouda bijvoorbeeld worden een of meer van de 5 genoemde maatregelen al
op korte termijn uitgewerkt. Ook in Zoutman heeft de nulmeting extra versnelling gebracht. Aansluiten bij een concrete aanleiding is extra activerend. Uit Waddinxveen komt de terugkoppeling dat het organiseren van de samenwerken en het aangaan van projecten veel tijd kost. Ondersteuning in dat proces zou wel helpen om de voortgang te waarborgen.
Het is duidelijk gebleken, dat het gericht aandacht vragen voor de toekomst van het terrein, de
ondernemers bewuster maakte van de noodzaak om ook voor de langere termijn maatregelen
te formuleren. Het bevordert het gevoel van urgentie. Het duurzaamheidsprofiel is immers gebaseerd op onderlinge vergelijking en ook in de toekomst is aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein voor ondernemers, eigenaren en werknemers een levensnoodzaak.
Ondernemers stelden dat zij zonder dit project en deze methodiek niet in beweging waren gekomen. De duidelijke richting waarin oplossingen kunnen worden gevonden en kwaliteitsverbetering mogelijk blijkt te zijn werkt activerend. Het feit dat ondernemers en overheid samen een
moment van urgentie creëren verbindt hen en stimuleert verdere samenwerking.
De vragen die de provincie heeft gesteld worden hieronder beantwoord.
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- Helpt het om de doelen op het bedrijventerrein zelf scherp te krijgen en daarmee bespreekbaar en uitvoerbaar te maken? Maakt het de betrokkenen enthousiast om actie te ondernemen?
Ja, de uitkomsten van de nulmetingen, de duurzaamheidsprofielen van de bedrijventerreinen,
zijn gebaseerd op objectieve cijfers. De rapportcijfers bieden aan de betrokken ondernemers
en de gemeente in één oogopslag een duidelijke beoordeling van de duurzame kwaliteit van het
gebied. De gemeten waarden sluiten goed aan bij het gevoel dat de ondernemers zelf hebben
bij het bedrijventerrein.
De nulmeting geeft inzicht in de zwakke punten van het terrein en geeft daardoor richting bij het
kiezen van de meest effectieve maatregelen die verduurzaming tot stand brengen.

DPL-BT is een handig instrument. Het wordt begrepen door ondernemers en overheid. Een gesprek komt op gang.

Tijdens de brainstormsessie ontstaat het besef van saamhorigheid en focus op een gezamenlijk
kansrijk toekomstperspectief. Daarnaast blijft uiteindelijk de haalbaarheid van de individuele
maatregel (financieel, organisatorisch en technisch gezien) van doorslaggevend belang of deze
uitgevoerd gaat worden en de ondernemers zelf willen financieren. De kosten- baten analyse is
cruciaal. Van belang is dat bij de beoordeling rekening gehouden wordt met baten die verder
gaan dan de opbrengst per onderneming en/of financieel voordeel op korte termijn. De maatregelen die nu voor deze vier terreinen zijn voorgesteld lijken alle technisch, organisatorisch en
financieel haalbaar te zijn, sommige misschien pas op langere termijn. De overheid (gemeente
en provincie) wordt door vrijwel alle deelnemende ondernemers in het proces van realisatie van
de maatregel beschouwd als belangrijke partner in het wegnemen van drempels, vooral in weten regelgeving. Zij kunnen het proces verder vereenvoudigen door het verbinden van kennis en
contacten.
- In hoeverre draagt het project bij aan de doelen die de provincie nu heeft?
De provincie heeft in het verleden met regionale visies en deels met subsidies geprobeerd de
kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen te stimuleren. Maar de veroudering en verrommeling gaat door. Daarom richt de provincie zich meer en meer op het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen, de toekomstbestendigheid ervan en de inzet van de ondernemers
zelf. Wat betreft duurzaamheid wil zij met name het energievraagstuk helpen aanpakken.
Het project sluit aan bij die doelstellingen. Een gezamenlijke aanpak van de kwaliteit van de
bedrijventerreinen wordt immers bevorderd, voor nu en in de toekomst. Het benoemen van de
18 duurzaamheidsaspecten biedt aanknopingspunten om verder te kijken dan de muren van het
eigen gebouw en de eigen onderneming. De bedrijventerrein in zijn geheel, maar ook de omgeving die van invloed is op de uitstraling en de kwaliteit van het terrein, zijn meegenomen in het
benoemen van de lokaal gewenste verbeteringen. Het is nu zaak om de wensen zo concreet
mogelijk uit te werken in maatregelen. Hoe concreter de maatregel hoe groter de kans op realisatie van de kwaliteitsverbetering en de bereidheid van de ondernemers en eigenaren om daarin te investeren. De eerste resultaten zijn al bereikt.
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Dankzij de nulmeting en het samenwerken van de ondernemers en de gemeente wordt opnieuw aandacht gegeven aan herstructurering.
Beleidsvelden worden geïntegreerd en partijen werken weer samen.

In alle brainstormsessies zijn het opwekken van eigen duurzame energie en het verminderen
van energieverbruik als belangrijke maatregelen naar voren gekomen. Dat past ook bij de doelen van de provincie.
In de gemeente Alphen aan den Rijn blijkt het energieverbruik van de bedrijven ¾ van het gemeentelijk energieverbruik te bedragen. Voor het behalen van de lokale duurzaamheidsdoelstellingen en ook van de landelijke doelstellingen aangaande het opwekken van hernieuwbare
energie en het verlagen van de CO2 uitstoot , zijn maatregelen op de bedrijventerreinen van
groot belang. Op dit moment wordt vrijwel 0% eigen, duurzame, energie opgewekt.
- Is de aanpak ook geschikt voor andere, meer industriële gebieden? Is er verschil en welk verschil zal er dan zijn?
De gevolgde aanpak is naar onze mening ook geschikt voor andere, meer industriële gebieden.
Deze moeten echter wel afgebakend en niet al te groot zijn (max 150 ha). De maatregelen ter
verbetering zullen op meer industriële gebieden misschien meer divers zijn en meer industriële
kennis en kunde dient bij de brainstorm aanwezig te zijn. De kans is echter groter dat er meer
mogelijkheden zijn op het uitwisselen tussen bedrijven van grondstoffen en energie. Het belangrijkste voordeel van deze werkmethode blijft het zichtbaar en vooral concreet maken van kansen, waardoor de individuele ondernemers meer toekomstperspectief gaan zien en meer willen
investeren in het gebied waarin zij zijn gevestigd.
- Welke aanbevelingen heeft het project voor de provincie?
De belangrijkste wensen van de ondernemers zijn nu genoteerd. Het traject van het concreet
formuleren van de maatregelen en het uitwerken van de technische/organisatorische/financiële
haalbaarheid daarvan moet nog starten. SGH, Grontmij en IVAM, de uitvoerende partijen van
deze pilot, willen de bedrijvenorganisaties en de gemeenten wel (in beperkte mate) ondersteunen in dit proces wanneer het proces moeizaam doorloopt kan de provincie een belangrijke
medespeler zijn. Het helpt ook wanneer het aantal onderzochte locaties toeneemt.
Voor de provincie zijn een aantal aanbevelingen zichtbaar geworden.
1. Stimuleren professionele gebiedsorganisatie. De bedrijvenorganisaties zijn beter in
staat de gewenste maatregelen te realiseren wanneer zij meer professioneel en structureel georganiseerd zijn. De provincie zou hen kunnen begeleiden en ondersteunen in
het versterken en professionaliseren van de organisatiegraad. Tijd ontbreekt vaak bij
de ondernemers om buiten hun eigen onderneming actief te zijn. Na aanvankelijk enthousiasme valt het proces door tijdgebrek in veel gevallen weer stil.
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2. Verleiden om meer te kijken naar de langere termijn. Het proces van samenwerking
is nu vaak afhankelijk van een aantal personen die de kwaliteitsverbeteringen als belangrijk ervaren en daar aan werken. Veelal gericht op korte termijn problemen en
vraagstukken. In het verlengde van punt 1 is het van belang dat het professionele georganiseerde bedrijfsleven en de gemeente samenwerken aan meer lange termijn projecten. De provincie kan hier ene goede rol spelen in het borgen van de samenwerking
en kennisdeling tussen terreinen en gemeenten.
3. Aanreiken van instrumenten om de goede dingen, goed te doen. Voor de vereniging en gemeente is het goed om een handvat/ kapstok te hebben om die projecten te
initiëren die daadwerkelijk een impact geven voor het bedrijventerrein. Dit dient echter
nadrukkelijk samen te gaan met de interesse van de ondernemers zelf en die daar ook
een zekere mate van initiatief in nemen. Het is goed als de provincie de gemeenten en
bedrijvenverenigingen stimuleren om actiever aan de slag te gaan met de kwaliteitsverbetering van bestaande bedrijventerreinen in directe samenwerking met de gebruikers/eigenaren daarvan. Het uitrollen van pilot duurzame bedrijventerreinen levert hier
direct een bijdrage aan.
4. Op het juiste moment opschalen van maatregelen. Een aantal maatregelen hebben
invloed op een grotere schaal dan het bedrijventerrein zelf. Bijvoorbeeld energielandschappen, het verbreden van flexibele vestigingsvoorwaarden, het saneren van de onderkant van de kantorenmarkt. Visie en het bevorderen van regionale samenwerking
ondersteunen het proces tot uitvoering van dit soort maatregelen. Uitdaging is om het
initiatief op het juiste niveau op te pakken. Een voorbeeld in Waddinxveen en Gouda is
het duurzaamheidplatform (DPW, DPG) welke aan de slag gaat met projecten voor bedrijven in de hele gemeente
5. Ondersteunen van impact volle maatregelen en projecten. Onderzoek naar algemene technische, juridische en organisatorische aspecten die spelen bij het realiseren
van een maatregel kan (deels) in samenwerking met de provincie worden uitgevoerd.
(bijvoorbeeld onderzoek naar de drempels in het proces van het plaatsen van grote
aantallen zonnepanelen op bedrijfsdaken, het opzetten van Warmte/Koude opslag in
een gebied, het bundelen van bedrijfsafvalstromen). Ook het ondersteunen van voorbeeldprojecten helpt om succesverhalen te genereren die anderen inspireren en activeren.
6. Verbinden en delen van kennis. Vanzelfsprekend is elke situatie weer anders en zijn
de inpassingen van maatregelen maatwerk. Toch zijn uitgewerkte voorbeelden motiverend en kan het leren van elkaar versnelling van processen opleveren.
- Hoe houdt het project rekening met de eigenheid van het gebied van het Groene Hart? Draagt
het project bij om de eigenheid én de economische kracht van het Groene Hart te versterken
Er zijn slechts resultaten van een klein aantal bedrijventerreinen bekend. In de paragraaf DNA
van de Groene Hart Bedrijventerreinen is een korte typering van de onderzochte bedrijventerreinen opgenomen. De nulmeting geeft een kwaliteitsbepaling van de huidige stand van de
duurzame aspecten van een bepaald gebied. Een vergelijking met de situatie waarin maatregelen zijn genomen en verbeteringen tot stand zijn gebracht is nog maar ten dele mogelijk. Wel
lijkt duidelijk dat wanneer ondernemers en investeerders hun eigen keuzes mogen maken en
hun eigen top-vijf maatregelen ter verbetering van kwaliteit uitvoeren, de eigenheid van het be-
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drijventerrein in ere wordt gehouden en de betrokkenheid bij het verbeteringsproces versterkt
wordt. Bovendien blijken ondernemers wel degelijk gebiedsgericht te willen investeren.
Of de economische kracht vergroot wordt blijkt pas wanneer maatregelen geëffectueerd zijn. En
dan nog zijn er veel externe factoren die de economische kracht op de langere termijn beïnvloeden. Maar in potentie kan de economische kracht als gevolg van een grotere duurzame
kwaliteit verbeteren.
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De bijeenkomst in Waddinxveen was de eerste in de reeks en vond in december plaats. Inmiddels is het project 3 opgepakt en zijn 2 studenten in samenwerking met de Grontmij een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om het aanbod van afval de concentreren op een paar locaties en naar de kansen voor besparingen en samenwerking op het gebied van bedrijfsafval.
Het project 5, het parkeerprobleem wordt in samenwerking met de gemeente besproken. Maatregelen volgen op korte termijn. Ook worden op korte termijn 1000 zonnepanelen geplaatst.
In Gouda heeft de brainstormsessie na de nulmeting een shortlist opgeleverd van maatregelen
die quick wins worden genoemd. De maatregelen 1 en 5 worden zowel door het parkmanagement als de gemeenten voortvarend opgepakt. Een aantal architecten stelt een plan op voor
een nieuwe inrichting van het groen. Met alle bedrijventerreinen en de gemeente gezamenlijk
wordt een promotiecampagne gestart om innovatieve bedrijven aan te trekken. Het verwijderen
van te koop/te huur borden gaat redelijk goed. De werkgroep die het plaatsen van zonnepanelen moet oppakken heeft vertraging opgelopen door personele wisselingen, maar gaat op korte
termijn aan de slag. Duurzaamheid staat prominent op de agenda. Het platform Gouda Duurzaam is in een aanloopfase.
In Bodegraven-Reeuwijk heeft het tot stand brengen van Ons Fonds versnelling gegenereerd.
Daardoor zijn de maatregelen 5 a en 5 b opgepakt en vrijwel afgerond. Door constructieve gesprekken met de gemeente is de gebiedsontsluiting vanwege het wegonderhoud naar tevredenheid van de ondernemers gewaarborgd. Ook de beveiliging kan op korte termijn verbeteren
omdat de gemeente haar veiligheidsbeleid aanpast. Punt 2 wordt eveneens met de gemeente
besproken. Het thema energieopwekking staat niet in de top 5 van te nemen maatregelen. Toch
is daar veel aandacht voor en een werkgroep die de mogelijkheden gaat onderzoeken en in
kaart brengen is inmiddels samengesteld.
In Alphen aan den Rijn is zichtbaar dat de gemeente hoge ambities heeft. Nu de Vereniging van
Eigenaren actief betrokken is bij de ontwikkelingen van de beide terreinen, ontstaan daar mogelijkheden tot versnelling van verduurzamen en kwaliteitsverbetering. De organisatiegraad neemt
toe, want de eigenaren van het PCT terrein hebben aangegeven ook samen te willen werken in
een vaste organisatievorm. De gemeente brengt binnen een jaar LED verlichting aan in de gehele openbare ruimte. De ondernemers stellen op dit moment een plan op om de bereikbaarheid te verbeteren en om de watertekorten te voorkomen door opvang van water te regelen en
dat water te delen. Bovendien worden zonnepanelen op korte termijn op daken geplaatst.
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De eerste aanzet tot kwaliteitsverbetering van vier bedrijventerreinen is gegeven, grotendeels in
de projecten aangedragen door bedrijven en gemeente zelf. Bij uitvoering lijdt dit tot daadwerkelijke kwaliteitsverbetering in samenhang met duurzame ontwikkeling en economische kracht.
Daar willen we op doorgaan. Samenwerking met de provincie is van groot belang zoals blijkt uit
de 5 aanbevelingen aan de provincie.
Diverse gemeenten hebben aangegeven dat zij graag een nulmeting willen laten uitvoeren. Dat
sterkt ons in het voorstel om in de komende periode meer bedrijventerreinen te onderzoeken en
in beweging te brengen.
Gemeente die positief zijn over DPL-BT
Gouda
Kaag en Braassem
Zuidplas
Alphen aan den Rijn
Nieuwkoop
De resultaten van de nulmetingen en de keuzes van de ondernemers/eigenaren maatregelen
inspireren anderen en bieden meer vergelijkingsmateriaal.
Ten aanzien van het project is het van belang dat de gemeenten en bedrijvenverenigingen nu
zelf verder gaan met het omzetten van de ideeën tot het uitvoeren van de maatregelen. In de
eerste periode kunnen zij daarin worden gefaciliteerd door Grontmij om de maatregelen uit te
werken tot concrete projecten. (een vervolgopdracht om de financiering daarvoor te genereren
is wel wenselijk). Verantwoordelijke trekkers moeten worden verbonden aan de trajecten. Een
mooie ontwikkeling is het feit dat via de Wageningen Universiteit (WUR) studenten betrokken
worden bij het uitwerken van maatregelen. Een apart lespakket DPL-BT wordt door de Groene
Hart Academie aangeboden en in 2015 kunnen via de Groene Hart Academie/In Holland studenten actief deel nemen aan een vervolgtraject.
Het is naar onze mening verstandig om binnen twee jaar een vervolgbijeenkomst te organiseren
waarin de voortgang van de resultaten van de eerste vier terreinen wordt geëvalueerd. IVAM en
Grontmij werken hiervoor een plan van aanpak uit.
Het opschalen van het project biedt een uitgelezen kans om de methode DPL-BT in combinatie
met twee bijeenkomsten breed toe te passen. We kunnen op grond van de in dit rapport beschreven resultaten stellen dat de methode de ondernemers en de gemeente activeren om
gebruik maken van hun eigen kracht. De faciliterende rol van de provincie is belangrijk. In deze
fase ook financieel omdat de relatieve onbekendheid van de methode gemeenten nog huiverig
maakt geld te steken in het genoemde proces. De versnelling van activiteiten en verduurzaming
die vanuit deze pilot zichtbaar is gemaakt, toont aan dat het belang van velen gediend wordt
door het proces op te schalen en de methode te breder toe te passen.
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Bijlage I. Werkwijze van het project Verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland.
DPL- BT (Duurzame Prestatie van een Locatie: een Bedrijven Terrein) biedt bedrijven, gemeenten, parkmanagers, provincies en adviesbureaus een duidelijke taal om over de kwaliteit
en duurzaamheid van ene bedrijventerrein te communiceren, haalbare kansen te identificeren
en uit te voeren. Het instrument DPL BT is daarbij het hulpmiddel voor de nulmeting die informatie verschaft over hoe het gesteld is met de huidige kwaliteit van een specifiek bedrijventerrein. Op basis van het DPL-BT profiel kunnen kansen geïdentificeerd worden om de kwaliteit
en duurzaamheid van een bedrijventerrein te vergroten. In het project in het Groene Hart worden de eerste twee stappen van een DPL-BT project doorlopen:
1. Nulmeting met DPL-BT
2. Workshop Duurzaamheid: Kansen

Stap 1: nulmeting met DPL-BT
Met DPL-BT maken we duurzaamheid praktisch, specifiek en meetbaar (SMART) en brengen
we met een nulmeting de sterkere en zwakkere aspecten van de huidige situatie van een terrein
in beeld. DPL- BT bepaalt de duurzaamheid van een bedrijventerrein op basis van gegevens
over achttien verschillende aspecten.

Figuur Bijlage I: Componenten van het DPL-BT instrument

Deze stap begint met een start bijenkomst waarin het doel van het project gezamenlijk scherp
wordt gesteld met de gemeente, Stichting Groene Hart, IVAM en zo ver aanwezig een organisatie van het bedrijventerrein. Per aspect van DPL-BT wordt de gegevensverzameling bij 1 van de
partijen neergelegd. De gegevens van het terrein worden door IVAM in DPL BT ingevoerd,
waarna het programma per aspect de duurzaamheidsscore berekent en uitdrukt in een rapportcijfer, zodat u in één opslag een helder beeld heeft van de duurzame prestatie van uw be-
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drijventerrein. DPL BT berekent het profiel en geeft rapportcijfers tussen 3 en 9 (3 = minst duurzaam, 9 = meest duurzaam). Het voorlopige profiel wordt besproken en zo nodig aangepast
voor de workshop.

Stap 2: Workshop voor het verzamelen van duurzame maatregelen
In stap 2 zoeken we met alle deelnemers uit de workshop op basis van de nulmeting naar
kansrijke duurzame maatregelen die aansluiten bij de karakteristieke kenmerken en de gewenste ontwikkelrichting van het terrein. Dit is meestal een workshop met de belangstellende bedrijven, een bedrijvenvereniging en parkmanager (zover aanwezig), de gemeente , Stichting Groene Hart, Grontmij. Een voorbeeld agenda bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Presentatie van resultaten van de nulmeting uit stap 1.
2. Brainstorming naar kansen voor verbetering van het terrein onder meer op basis van
het DPL-BT profiel resulterend in een ‘longlist’ van kansen
3. Keuze van de deelnemers voor de bijvoorbeeld vijf meest aantrekkelijke kansen/maatregelen om als eerste mee aan de slag te gaan en de partijen die dat gaan
doen (‘shortlist’ )
Grafiek Bijlage I: Voorbeeld van een DPL-BT profiel
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Bijlage II Extra informatie Waddinxveen – Coenekoop

Figuur bijlage II: Plattegrond van Coeneoop
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Bijlage III Extra informatie Gouda - Goudse Poort

Figuur bijlage III: Plattegrond van bedrijventerrein Goudse Poort
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Bijlage IV Extra informatie Bodegraven-Reeuwijk – Zoutman

Figuur bijlage IV: Plattegrond van bedrijventerrein Zoutman
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Resultaten Planet
Milieuaspecten scoren gemiddeld onvoldoende: 5,1
1. Ruimtegebruik: de kavels omvatten 14 hectare op een terrein van 18 hectare (bruto terrein) =78%. Dat is hoger dan de referentie (75%). Score 6,7.
2. Duurzame energie: er is beperkt opwekking van duurzame energie met zonnepanelen.
Er zijn geen laadpalen voor elektrische auto’s en geen LED straat verlichting. Slechts
een zeer klein deel van het totale verbruik van het terrein wordt duurzaam opgewekt:
score 3,0
3. Afvalinzameling: Voor zover bekend vindt er geen collectieve gescheiden inzameling
plaats. Score 3,0.
4. Hemelwater: 90 % van Zoutman heeft een gescheiden riool of loost het hemelwater direct op het oppervlakte water. Score 7,8.
5. Bodemverontreiniging: er is plaatselijk overschrijding van de (lokale) maximale waarden op 0.9 hectare van het grondgebied. Er is geen overschrijding interventiewaarden.
Score 5,3.
6. Milieuhinder: binnen de zone, waar categorie 2 bedrijven zijn toegelaten zijn categorie 3
bedrijven gevestigd. Ongeveer 10 woningen in het oostelijk deel van Zoutman zijn gelegen binnen de milieucontouren van aangrenzende bedrijven. Hoewel het geen zware
bedrijvigheid betreft kunnen er normen voor geur, stof, geluid en gevaar worden overschreden. Score 4,8.

Resultaten People
Peopleaspecten scoren gemiddeld net iets lager dan de referentie: 5,8
7. In 2013 is het bedrijventerrein opnieuw gecertificeerd voor het keurmerk Veilig Ondernemen. Als antwoord op de vraag “voelt u zich weleens onveilig “ antwoordt 18 % ja en
32 % nee en 50% weet het niet: score 6,5.
8. Verkeersveiligheid: ondernemers geven gemiddelde voor verkeersveiligheid een score
5,0. Vooral de vele schoolkinderen die over het terrein rijden veroorzaken een onveilig
gevoel. Verder vinden er gemiddeld per jaar 2 ongelukken plaats (score 7). We houden hier het gemiddelde aan: score 6.
9. Samenwerking & voorzieningen: de Vereniging Bedrijventerrein Zoutman heeft een redelijk aantal leden (115). Er zijn een redelijk aantal gemeenschappelijke voorzieningen:
website, gladheidsbestrijding, tankstation, bewegwijzering, bluswater, en fitness. Score: 6,0.
10. Bereikbaarheid OV en fiets: station Gouda ligt op 3,5 kilometer . Bus 178 rijdt langs het
terrein. Er zijn een aantal fietsstroken. Score 6,2.
11. Groen en water: in het plangebied Zoutman is relatief weinig groen (0,3 ha). Westelijk
ligt meer groen. Kenmerkend is de slotenstructuur van de oorspronkelijke slagenverkaveling (0,5 ha het openbaar gebied). Score: 4,0.
12. Beheer openbaar ruimte: het onderhoudsniveau van de buitenruimte is B. De bedrijven
waarderen het beheer van de buitenruimte met score 6,0.

Resultaten Profit
Profitaspecten scoren gemiddeld ruim voldoende: 6,8.
13. Toegevoegde waarde: in het plangebied ligt hoger dan de referentiewaarde: 76 mln. euro. Dat is meer dan 5 miljoen per hectare: score: 7,5.
14. Totale WOZ-waarde van kavels en panden ligt ook hoger dan de referentiewaarde en is
meer dan 72 mln. euro. Dat ligt per hectare boven landelijk gemiddelde. Score 8,0.
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15. Werkgelegenheid: er zijn circa 917 banen op het terrein. Dat ligt iets hoger dan het referentie terrein per hectare: Score 6,8.
16. Aantrekkelijkheid: er is weinig leegstand in het gebied, circa 1,0 %. Score 8,0.
17. Flexibiliteit: bedrijven binnen categorie 1 tot 3 mogen zich vestigen. Veel andere functies op het terrein: woningen, sport, winkels. Geen gebouwen met flexibele huur van
kantoor of bedrijfsruimte score 6,2.
18. Goederentransport: Zoutman ligt op 2,3 km afstand rijden van de A12.
Het terrein is niet bereikbaar over water en spoor. Relatief dichtbij vliegveld. Score 4,5.
Verbetering mogelijk bij auto-ontsluiting (wordt aan gewerkt).
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Bijlage V Extra informatie Alphen aan den Rijn – ITC/PCT terrein Hazerswoude

Figuren bijlage V: Plattegrond ITC/PCT bedrijventerreinen (boven) en situatieschets PCT bedrijventerrein (onder).
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Kenmerken Bedrijventerrein ITC/PCT:
 Pot- en Containerteelt terrein (PCT terrein) te Hazerswoude is van oudsher een internationaal centrum voor de boomsierteelt. Daar direct naast ligt het International Trade
Center (ITC-terrein).
 Beide terreinen hebben een eigen karakter: PCT aan sierteelt gerelateerde bedrijven,
vooral productie en handel en het ITC met sierteelt, dienstverlening en toeleveranciers.
Kennis en onderwijs zijn eveneens vertegenwoordigd.
 Regio Boskoop is een belangrijke Greenport voor Nederland
 Centraal gelegen in de Randstad tussen Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht
en het westen van het Groene Hart
 PCT 40 ha. groot centrum voor de boomsierteelt
 ITC stamt uit jaren ’80 en is met 42 ha. ongeveer even groot als PCT
 Op PCT is circa 20% van gebied niet in gebruik. Op ITC ligt dat percentage aanzienlijk
lager: <5%
 ITC terrein ziet er goed onderhouden uit, er is weinig leegstand en behoorlijk wat voorzieningen.
 PCT terrein is nog niet volledig in gebruik. Verdere opvulling en gebruik is in gang gezet
en zal met name de economische aspecten versterken.

Resultaten Planet
Milieuaspecten scoren gemiddeld net voldoende: ITC 6,4 / PCT 6,7
1. Ruimtegebruik: op de terreinen is de verhouding bruto oppervlak en netto oppervlak uit
te geven kavels hoog (80-85%). Dat is hoger dan de referentie (75%). Scores: ITC 7,0 /
PCT 8,0.
2. Duurzame energie: er vindt, voor zover bekend, weinig opwekking van duurzame energie plaats. Op ITC heeft 1 bedrijf 110 zonnepanelen. Er is geen led-straatverlichting en
zijn er geen oplaadpunten voor elektrisch vervoer (bron: gemeente/CO2 monitor). Score
ITC 3,5 / PCT 3,0.
3. Afvalinzameling: bedrijven verzamelen met verschillend intensiteit afvalstoffen voor
hergebruik in. Er worden geen afvalstoffen collectief voor hergebruik ingezameld. Score
ITC 5,0 / PCT 5,0.
4. Hemelwater: beide terreinen hebben een gescheiden rioolstelsel. 100% van het totaal
verhard oppervlak is afgekoppeld. Hergebruik van regenwater wordt toegepast op PCT
dmv bassins voor irrigatie. Op ITC wordt het hemelwater van het dak van het Planetarium naar het PCT voor hergebruik afgevoerd. Score ITC 7,6 / PCT 8,0.
5. Bodemverontreiniging: PCT geen verontreiniging. Op ITC is een lichte verontreiniging
geconstateerd (bron: ODWH). Score ITC 8,0 / PCT 9,0
6. Milieuhinder: geen woningen waar door bedrijvigheid in het plangebied, normen voor
geur, stof, geluid en externe veiligheid worden overschreden
(bron: ODWH). Beide scoren een 7,0.

Resultaten People
People aspecten scoren divers, maar gemiddeld lager dan de referentie: ITC 6,4 / PCT 5,4
7. Criminaliteit: met vijf inbraken, vier slachtoffers van geweld en vijf misdrijven in overige
categorieën scoort ITC redelijk tot goed (bron: politie, 2013) Voor PCT zijn nog geen
gegevens aanwezig. Score ITC: 7,1.
8. Verkeersveiligheid: er is op ITC 3,3 km weg en op PCT 1,4. Overal geldt een maximum
snelheid van 50 km/h. Op beide terreinen zijn een aantal voorvallen met letsel en met
materiële schade geconstateerd (bron: politie, 2013). Score 6,0.
9. Samenwerking & voorzieningen: alle bedrijven op ITC zijn aangesloten bij de Vereniging van Eigenaren. Er zijn relatief veel gemeenschappelijke voorzieningen op het ITC
terrein zoals een tankstation, collectieve beveiliging en een vergaderruimte (bron: on-
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dernemersvereniging). Score ITC 8,3. Op het PCT terrein zijn weinig voorzieningen:
score 5.6.
10. Bereikbaarheid OV en fiets: op ongeveer 2,3 km ligt het stoptrein station van Boskoop.
Het intercity station van Alphen ligt op 12 km. Er stoppen twee buslijnen op de N455
echter niet óp de terreinen zelf. Fietspaden zijn niet aanwezig. Er zijn twee mogelijkheden om ITC en één om PCT op te fietsen. Beide scoren 4,0.
11. Groen en water: Beide partijen hebben minder openbare gebied dat het referentie terrein. Het openbaar groen ligt vooral langs de wegen. De noordzijde grenst aan een
groenstrook (bron: google earth). Score ITC 5,4 (4 ha) / PCT 6,0.
12. Beheer openbaar ruimte: het niveau van het beheer van de openbare ruimte is bepaald
met een schouw. Het ITC terrein ziet er over het algemeen verzorgt uit: score 7,5 . Op
het PCT terrein zijn de wegen meer goed (score 5.5)

Resultaten Profit
Profitaspecten scoren gemiddeld voldoende/onvoldoende: ITC 6,3 / PCT 5,1
13. Toegevoegde waarde: de toegevoegde waarde op ITC ligt met ruim 55 mln. iets onder
het landelijk gemiddelde en scoort een 5,7 (bron: bridgis).
14. Waarde terrein en vastgoed: voor ITC ligt is dit meer dan 74 mln. euro. Dat ligt per hectare boven het landelijk gemiddelde (bron: bridgis). Score 7,1.
15. Werkgelegenheid: er zijn circa 1150 banen op ITC en gemiddeld 115 op PCT. Resp. 27
en 3 per hectare. Beide lager dan het landelijk gemiddelde (bron: infodesk ZH, provincie). Score ITC 5,0 / PCT 4,0.
16. Aantrekkelijkheid: leegstand is op ITC geen groot probleem (<5% vd kavels): score 9.
Op PCT is alle grond verkocht maar is circa 20% niet in gebruik.
Score: ITC 9,0 / PCT 6,0 (bron: schouw en infodesk ZH, provincie).
17. Flexibiliteit: bedrijven tot en met categorie 3 mogen zich vestigen op ITC/PCT. Minder
flexibiliteit in type bedrijven dat zich er mag vestigen omdat groot deel van kavels voor
sierteelt bestemd zijn. Score 6,0.
18. Goederentransport: ontsluiting voor auto is ongunstig. ITC/PCT liggen op ongeveer 6 kilometer van een A-weg. De N-weg is beter bereikbaar op een afstand van 1 km. Ook de
vliegvelden, (Schiphol en Rotterdam-Den Haag) liggen ver weg (41, 26 km). Score: ITC
5,0 / PCT 4,6.
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Bijlage VI Foto’s van het DPL Symposium.
DPL staat voor DuurzaamheidsProfiel van een Locatie. Dit Symposium is gehouden op 17 juni
2015 in de raadszaal van de gemeente Alphen aan den Rijn.
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