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Hotspots voor de circulaire economie

Bedrijventerreinen 
als ‘blinde vlek’ in 
het gemeentebeleid

De roep en acties om groener en circulair uit de coronacrisis te komen nemen 
toe. Onlangs pleitte bijvoorbeeld de Raad voor de Leefomgeving en 
Infrastructuur voor groen herstel, waarin economische groei, werkgelegenheid 
en een duurzame leefomgeving hand in hand gaan. Provincies als Noord-
Brabant en Gelderland nemen groene herstelmaatregelen en de gemeente 
Rotterdam investeert € 223 miljoen om groener en daarmee sterker uit de 
coronacrisis te komen. Bedrijventerreinen blijven echter in ruim de helft van de 
gemeenten een blinde vlek, terwijl juist daar kansen te over zijn voor 
vergroening, verduurzaming en circulaire economie.

Bedrijventerreinen krijgen al 
jaren onvoldoende beleids-
aandacht, behalve dan dat 

veel gemeentebesturen ze willen 
omvormen tot woonlocaties. Zon-
de, want deze gebieden vertegen-
woordigen een grote economi-
sche waarde en huisvesten 
bedrijven met een ongekende in-
novatiekracht en potentieel voor 
vergroening, verduurzaming en 
circulaire economie.1 Ter illustratie: 
zestig procent van het energiever-
bruik in Nederland vindt plaats op 
bedrijventerreinen en uit onder-
zoek van TNO2 blijkt bijvoorbeeld 
dat de besparing op CO2-uitstoot 
in potentie even groot is als de be-
sparing die wordt gerealiseerd 
door het aardgasvrij maken van 
woonwijken. Daarnaast is er resul-
taat te boeken in duurzaam ge-
bruik van grond en vastgoed, 
energieverbruik en hergebruik van 
rest- en materiaal-stromen. Illus-
tratief is de ontwikkeling van mili-
eustraten naar circulaire am-
bachtscentra op bedrijven- 

terreinen3 (zie kader Pilots circulai-
re ambachtscentra). Veel initiatie-
ven stuiten vooralsnog echter op 
institutionele en juridische belem-
meringen, onderzocht het PBL4, 
en de beperkte beleidsaandacht 
voor bedrijventerreinen draagt 
niet bij aan de schwung die bij de 
ambitieuze circulaire doelstellin-
gen past. 

Kansen en 
mogelijkheden
Uit onderzoeken van RVO5, Stec 
Groep6 en TNO7, kwam al naar vo-
ren: bedrijventerreinen zijn dé 
hotspots voor de circulaire econo-
mie. De ervaring leert echter dat 
er opmerkelijk weinig bekend is 
over de praktijk van circulaire eco-
nomie op bedrijventerreinen. ‘We 
constateren dat er tientallen ambi-
tieuze, aansprekende vergezichten 
zijn voor circulaire economie op 
bedrijventerreinen, maar gemeen-
ten en lokale ondernemers heb-
ben nog moeite deze ambities te 
vertalen in concrete acties’, vertelt 

Cees-Jan Pen, voorzitter van de 
Circular Economy Award. Gebrek 
aan capaciteit bij gemeenten en 
publieke doelstellingen met een 
hoog abstractieniveau als 
‘CO2-neutraal in 2050’ zijn daar 
mede debet aan. Daarnaast werkt 
een afwachtend bedrijfsleven niet 
mee, aldus Pen. ‘Ze zijn huiverig 
voor lange terugverdientijden en 
er is sprake van beperkt draagvlak 
en middelen voor collectiviteit en 
organisatie op bedrijventerreinen. 
Succesverhalen worden onvol-
doende gedeeld en potentiële 
kansen op basis van geografische 
nabijheid krijgen op die manier te 
weinig aandacht.’

Juist nu is het, om sterker uit de 
coronacrisis te komen, belangrijk 
om investeringen in vergroening, 
verduurzaming en circulaire eco-
nomie op bedrijventerreinen op 
stoom te houden, zegt Pen. Dat is 
de essentie van toekomstbesten-
digheid. Bedrijventerreinen die 
deze hokjes aanvinken, doen het 
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bijvoorbeeld ook een stuk beter 
bij beleggers, blijkt uit onderzoek 
van Raboresearch8. Immers, be-
drijven én bedrijventerreinen die 
werken aan een lager en groener 
energie- en grondstoffenverbruik, 
minder afval produceren en zich 
goed voorbereiden op grote maat-
schappelijke uitdagingen (zoals 
strengere wetten voor CO2-uit-
stoot) hebben een grotere kans om 
financieel gezond te blijven. Er 
dient zicht nu een window of op-
portunity aan voor samenwerking 
tussen publieke en private stake-
holders. Veel bedrijven op bedrij-
venterreinen zitten midden in de 
transitie om hun activiteiten scho-
ner en circulair te organiseren. Zij 
kijken onder andere kritisch naar 

hun ketens om hun afhankelijkheid 
van grondstoffen, materialen en 
halffabricaten in de mondiale ke-
ten te verlagen. Daarmee verande-
ren ook ruimtelijke eisen. Voor 
aan- en afvoer en verwerking van 
grondstoffen en materialen groeit 
het belang van hinderruimte, speci-
fieke infrastructuur (weg, water en 
spoor) en ligging nabij de stedelijke 
agglomeratie (bijvoorbeeld bouw-
materialen), in de regio (bijvoor-
beeld beton) of nationaal schaal-
niveau (bijvoorbeeld kunststoffen).

Gemeentebenchmark
In het verlengde van voorgaande 
heeft Stec Groep dit voorjaar, tij-
dens de coronacrisis, onder ge-
meenten gepeild wat de verwach-

tingen en lokale beleids - 
aandacht zijn voor circulaire eco-
nomie op bedrijventerreinen. Dat 
leverde een aantal interessante re-
sultaten op:
• Bijna 90 procent van de 

gemeenten verwacht dat de 
coronacrisis een impuls geeft 
aan het ontstaan van meer 
lokale en circulaire productie-
structuren. Volgens 67 procent 
van de gemeenten toont de 
coronacrisis aan wat de 
kwetsbaarheid is van mondiale 
productieketens en onze ‘just in 
time’-economie en bijbehoren-
de lage buffers en voorraden. 
Dat biedt een incentive voor 
een meer lokale structuur van 
hergebruik van grondstoffen en 

Bouwmaterialen voor 

hergebruik. Beeld 

Shutterstock/Hilda Weges
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materialen. Ofwel, een grotere 
behoefte aan goed ontsloten 
locaties met ruimte voor 
omgevingshinder veroorzaken-
de activiteiten op een centrale 
locatie in de regio of stedelijke 
agglomeratie. Niet noodzakelij-
kerwijs de meest fraaie 
ontwikkelingen, maar hartstik-
ke innovatief, noodzakelijk voor 
circulaire ketens en van belang 
om andere bedrijventerreinen 
op andere vlakken te laten 
excelleren, bijvoorbeeld voor 
huisvesting van (lichtere) 
circulaire ambachten, ser-
vice-economie en stadslogis-
tiek.

• Slechts 16 procent van de 
gemeenten durft te stellen dat 
hun bedrijventerreinen over de 
juiste vestigingskwaliteiten en 
omliggende beleidskaders 
beschikken om de transitie naar 
de circulaire economie te kunnen 
maken. Bijna de helft (47 procent) 
van de gemeenten geeft zelfs 
stellig aan dat dit niet of helemaal 
niet het geval is. Dat is schokkend 
in relatie tot de eerdere 
constateringen in dit artikel, 
namelijk dat bedrijventerreinen 
belangrijke ruimtelijke hotspots 
zijn voor circulaire economie en 
een onmisbare bijdrage kunnen 
leveren aan de duurzame 
doelstellingen van Nederland.  
Evert-Jan de Kort, senior partner 
bij Stec Groep en projectleider 
van het onderzoek: ‘We hebben 
bedrijventerreinen hard nodig 
voor een succesvolle omslag naar 
de circulaire economie. Een 
omslag die mogelijk zelfs in een 
stroomversnelling komt nu 

bedrijven door de coronacrisis 
kritischer kijken naar hun 
productketens en hun afhanke-
lijkheid van bijvoorbeeld China. 
Dat biedt een unieke kans voor 
het reorganiseren en modernise-
ren van de productie en stappen 
te zetten in circulariteit’. 

• Gevraagd naar wat dan de 
belangrijkste kenmerken zijn 
voor een circulaire econo-
mie-proof werklocatie, noemen 
gemeenten met stip bovenaan 
(voldoende) ruimte voor 
bedrijven met een hogere 
milieucategorie. De circulaire 
productie gaat immers vaak 
gepaard met geluid, stof en 
geur. Ook een optimale 
bereikbaarheid is essentieel 
volgens gemeenten. Niet alleen 
via de weg, maar ook via water, 
spoor, OV én digitaal. 

• Opvallend is de lage waarde die 
gemeenten toekennen aan de 
kwaliteit van organisatie en 
samenwerking op bedrijventer-
reinen. Evert-Jan de Kort: 
‘Circulaire economie draait júist 
om goede samenwerking. 
Organisatie en onderling 
vertrouwen is een belangrijke 
basis om bedrijfsprocessen te 
delen en samen te innoveren. 
Bovendien zien we dat bedrijven-
terreinen waar goed wordt 
samengewerkt beter presteren 
en toekomstbestendiger zijn9. 

• Opvallend is daarnaast de 
eenzijdigheid waarmee 
circulaire economie wordt 
benaderd. Ofwel vanuit het 
perspectief van de hinder 
veroorzakende productie, ofwel 

Werken aan circulariteit 
In 2050 moet Nederland volledig circulair zijn. Als 
tussenstap moet in 2030 de helft minder grondstoffen 
gebruikt worden. Een van die manieren om als gemeente 
aan de slag te gaan met circulariteit, is het introduceren 
van een circulair ambachtscentrum, waar reststromen 
worden ingezameld en verwerkt tot nieuwe producten – 
vaak gecombineerd met sociale doelstellingen. 

Zo heeft Gemeente Arnhem het plan om de alom 
bekende kringloop te combineren met andere functies, 
zoals een ‘Repair Café voor huishoudelijke apparatuur, 
een milieustraat en een demonteer- en sorteercentrum 
waar producten worden verwerkt tot monostromen. 
Sociale doelen worden in dit ‘Circulair Centrum’ gehaald 
door, in samenwerking met een plaatselijk ROC, laag- en 
ongeschoolden arbeidsplekken en een opleiding aan te 
bieden.

Gemeenten Maastricht, Meersen en Valkenburg aan de 
Geul presenteren een vergelijkbaar initiatief. De 
gemeenten willen hier een samenwerking aangaan met 
de milieuparken en een (nog op te richten) ambachts-
centrum, waar milieustraat, kringloop en Repair Café 
vertegenwoordigd zijn. Partijen die afvalstromen 
inzamelen, krijgen training om te beoordelen welke 
producten herbruikbaar of demonteerbaar zijn. Niet 
opgeëiste verwijderde fi etsen krijgen mogelijk een 
tweede leven in een fi etsenwerkplaats. Speciale 
ambassadeurs maken inwoners bewust van hergebruik 
en hun rol hierin. Een idee is ook een verhuisdoos aan 
te bieden waarmee inwoners herbruikbare spullen 
kunnen verzamelen.

Gemeente Amersfoort wil haar ‘Retourboulevard’, die 
dienstdoet als milieustraat, kringloopwinkel en Repair 
Café, tevens gebruiken om het belang van circulariteit 
onder de aandacht te brengen van een groot publiek. 
Dit gebeurt onder meer door hier actief op in te zetten 
in de markering en communicatie. Inwoners, onderwijs 
en ondernemers zoals afvalbedrijven worden bij het 
planproces voor de nieuwe locatie betrokken. Ook in 
Amersfoort worden leer- en werkplekken gecreëerd.

In 2019 riep het Rijk gemeenten op plannen voor een 
circulair ambachtscentrum toe te sturen. Bovenstaande 
voorbeelden maken onderdeel uit van tien voorbeelden 
die door het ministerie van Infrastructuur en Water-
staat, Rijkswaterstaat, VNG, BKN, NVRD en Stichting 
Repair Café als beste beoordeeld zijn. Alle tien de 
voorbeelden zijn te vinden in de ‘Inspiratiegids 
Circulair ambachtscentrum’.

Kelly Kuenen

‘Benchmark’
Figuur 1 ‘Ik verwacht komende 
jaren een extra impuls aan meer 
lokale productie(structuren)’

Figuur 2 ‘De werklocaties in onze 
gemeente zijn in 2030 helemaal 
circulaire economie-proof’
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vanuit zaken als (lichtere) 
circulaire ambachten en 
service- en platformeconomie. 
De Kort: ‘Circulaire economie is 
juist allebei en dat vraagt om 
diversiteit in het aanbod voor 
bedrijfsruimten. Bovendien, aan 
beide kanten van het spectrum 
ontstaat komende jaren 
behoefte. Met die brede 
benadering zul je zien dat er 
ook ruimte ontstaat voor 
(circulaire) bedrijvigheid op 
plekken waar een functiemix 
met woningbouw wordt 
beoogd, zoals bijvoorbeeld 
Havenstad Amsterdam, Lage 
Weide Utrecht, Achtersluispol-
der Zaanstad, Waarderpolder 
Haarlem, Binckhorst Den Haag, 
Schieoevers Delft.’

• Gemeenten hebben nog weinig 
gevoel bij wat de circulaire 

economie concreet inhoudt: 66 
procent van de gemeenten 
vindt het eigen kennisniveau 
onvoldoende en bijna 90 
procent geeft aan geen goed 
beeld te hebben van wat 
bedrijven in de eigen gemeente 
nu doen op dit thema. 
Gemiddeld geven gemeenten 
zichzelf ook slechts een 5,8 
voor hun huidige inzet op 
circulaire economie. Bijna 80 
procent van de gemeenten zegt 
dat de omslag naar een 
circulaire economie vraagt om 
een samenhangende visie en 
aanpak vanuit alle gemeentelij-
ke disciplines. In de praktijk 
blijkt die gezamenlijke aanpak 
en het boeken van tastbare 
resultaten echter nog wel lastig, 
geven gemeenten in het 
onderzoek aan. Ook hier lijkt 

dus op het gebied van 
samenwerking nog veel te 
winnen.

Tastbare resultaten
Kortom, er is werk aan de winkel 
om de grote potentie van bedrij-
venterreinen te benutten voor het 
waarmaken van uw circulaire am-
bities, aldus Pen. Hij loopt de 
voornaamste adviezen langs. ‘Pak 
als gemeenten de handschoen op, 
ga aan de slag met uw bedrijven-
terreinen samen met uw onderne-
mers, ondernemersorganisaties, 
parkmanagement en andere sta-
keholders. Zorg ervoor dat uw be-
leid niet alleen over ondernemers 
gaat, maar ook mét ondernemers 
wordt opgesteld en uitgevoerd. 
Investeer in wat bedrijven lokaal 
beweegt. Het gaat er nu om de 
daad bij het woord te voegen: het 

Tijdelijke winkel voor 

meubels van hergebruikt 

materiaal in een 

scheepscontainer. 

Eindhoven 2019. Beeld 
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omzetten van ronkende circulaire 
woorden en ambities in het boe-
ken van echt tastbare resultaten, 
die bijdragen aan de klimaatambi-
ties.’ Dat begint, aldus Pen, bij het 
bestuurlijk prioriteit geven aan de 
ruimtelijke impact van de circulaire 
economie en de cruciale rol van 
bedrijventerreinen. Positioneer uw 
bedrijventerreinen binnen alle te 
maken ruimtelijke integrale afwe-
gingen. Breng in kaart waar de 
grootste kansen liggen, formuleer 
een helder langjarig toekomstper-
spectief voor uw bedrijventerreinen 
en zorg voor voldoende fysieke en 
milieuruimte voor verschillende cir-
culaire bedrijfsactiviteiten: van 
zwaardere recycling en logistieke 
hubs tot (lichtere) circulaire am-
bachten, service-economie en 
stadslogistiek. Zorg voor voldoen-
de capaciteit bij uw bedrijfscon-
tactfunctionarissen, faciliteer een 
platform om kennis met elkaar te 
delen (eventueel regionaal of met 
provincie), ondersteun ontwikke-
lingen met een circulair gronduit-
giftebeleid en eventueel met fi-
nanciële arrangementen. Geef zelf 
ook het goede voorbeeld door 

circulaire beoordelingscriteria te 
hanteren in uw inkoopvoorwaar-
den. ‘Zet bovenal geen vlag op 
een modderschuit en zorg ervoor 

dat de basis op uw bedrijventerrei-
nen op orde is: schoon, heel, veilig 
en goed georganiseerd’, adviseert 
Pen.
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Over het onderzoek
Het onderzoek heeft plaatsgevonden aan de hand van een gerichte, online enquête onder alle Nederlandse gemeenten. 
Respondenten zijn voornamelijk beleidsmedewerkers economische zaken en projectleiders of programmaregisseurs 
circulaire economie en duurzaamheid. In totaal hebben 118 gemeenten de vragenlijst ingevuld, waarmee ongeveer een 
derde van de gemeenten heeft gereageerd. In bijgaande figuur is de spreiding van de respons weergegeven. In de 
respondentengroep zijn gemeenten uit West- en Noord-Nederland licht dominant vertegenwoordigd. Kijkende naar de 
verdeling naar grootte, dan komen zowel kleine als grote gemeenten wat sterker voor in de respondentengroep.

Landsdeel Aantal respondenten Aandeel t.o.v. totaal Aandeel t.o.v. populatie 

Noord-Nederland 22 19% 52% (42)

Oost-Nederland 28 24% 34% (82)

Zuid-Nederland 31 26% 22% (138)

West-Nederland 37 31% 40% (93)

Totaal 118 100% 33% (355)

Grootteklasse gemeente Aantal respondenten Aandeel t.o.v. totaal Aandeel t.o.v. populatie

Groot (G40, ≥ 80.000) 20 17% 48% (42)

Middelgroot 
(M50, ≥ 30.000 – 80.000)

22 19% 27% (82)

Klein (< 30.000) 76 64% 55% (138)

Totaal 118 100% 33% (355)


