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Inleiding 
Duurzaam bedrijventerrein als visitekaartje 

Een bedrijventerrein dat kwaliteit en een goede organisatie uitstraalt heeft een belangrijke 
meerwaarde voor zowel de ondernemers als de regionale economie. 
 
Een bedrijventerrein dat er netjes bij ligt, waar zowel de openbare ruimte als de  
bedrijfsgebouwen een visitekaartje zijn én waar het in alle opzichten veilig is.  
 
Natuurlijk gebeurt er al het nodige om dat voor elkaar te krijgen en is ook de gemeente 
actief. Maar daar bovenop zullen we ook als ondernemers gezamenlijk plannen moeten 
maken om de kwaliteiten van ons bedrijventerrein verder te vergroten, doelmatig te 
organiseren en collectief te zorgen voor een optimaal ondernemersklimaat. 
 

Duurzaamheid centraal 
Bij ruimtelijke kwaliteit gaat het om de kwaliteit op de terreinen zelf. Dat betekent ook 
sanering van ongewenste situaties. Bedrijventerreinen zijn met name bedoeld zijn om 
bedrijvigheid te huisvesten die vanwege milieu- of verkeersaspecten niet in een woon- of 
centrumomgeving thuishoort. De bedrijventerreinen moeten voldoende ruimte bieden om 
ook de bedrijvigheid in bepaalde milieucategorieën te kunnen huisvesten. Ook de uitwerking 
van beeldkwaliteitsplannen is hier een voorbeeld van.  
 

Een duurzaam bedrijventerrein is een concurrerend bedrijventerrein 
Nieuwe bedrijventerreinen worden met een steeds hoger kwaliteitsniveau ontwikkeld. Om 
concurrerend te blijven moeten bedrijventerreinen dan ook een continue verbetering 
doormaken. Als dit niet gebeurt, verouderen bedrijventerreinen en verliezen ze hun 
aantrekkelijkheid voor ondernemers. Als de verpaupering doorzet verliezen terreinen niet 
alleen hun economische aantrekkelijkheid, maar worden ze bovendien een doorn in het oog 
voor omwonenden en werknemers. 

 

Samenwerken aan duurzame ontwikkeling 
De duurzame ontwikkeling van een bedrijventerrein is een continu cyclisch proces. 
Om deze continue kwaliteitsverbetering te verkrijgen op een bestaand of (her)ontwikkeld 
terrein en deze ook op lange termijn te faciliteren en te borgen, is een beheerorganisatie 
noodzakelijk vaak in de vorm van een parkmanagement organisatie waarin publieke en 
private belangen worden samengebracht. Het doel van parkmanagement is de kwaliteit van 
een bedrijventerrein op lange termijn te continueren, door blijvend gezamenlijk te werken 
aan vernieuwing, verbetering, kostenbeheersing, ondernemersgemak en om de kwaliteit van 
een locatie af te stemmen op de wensen van de betrokken bedrijven, ontwikkelaars en 
overheden in termen van uitstraling, diensten en ondernemersklimaat. 

 
Bovenstaande willen wij op Bedrijventerrein Schaapsdrift bereiken onder het motto:  
“Alleen ga je sneller, samen op dreef kom je langdurig verder.” 
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Huidige situatie 
 

Beschrijving bedrijventerrein Schaapsdrift 

Het ten noordwesten van de kern Renkum gelegen Bedrijventerrein Schaapsdrift is het 
grootste bedrijventerrein in de gemeente Renkum. De bedrijfslocatie wordt begrensd door 
de Bennekomseweg aan de noordzijde, de Hogenkampseweg aan de oostzijde, de woningen 
aan de Schimmelpennincklaan aan de zuidzijde en de onverharde weg Schaapsdrift aan de 
westzijde. Ten noorden grenst het bedrijventerrein direct aan het natuurgebied Renkumse 
Heide en ten westen aan een bosgebied van de Keijenberg. 
 
Op dit bedrijventerrein in Renkum zijn verschillende typen bedrijven aanwezig, zoals een 
autohandel en -reparatie, een transportbedrijf, een wasserij en een fysiotherapie. Ook staan 
er enkele bedrijfswoningen op het terrein. 
 
De bedrijfslocatie Schaapsdrift is (bruto) 10,6 hectare groot en op het terrein zijn 535 
personen werkzaam bij ca. 35 verschillende soorten bedrijven. De netto oppervlakte aan 
bedrijfskavels bedraagt ca. 7,8 hectare. Op het bedrijventerrein zijn geen braakliggende 
kavels aanwezig en ook is er beperkt sprake van leegstand. Een aantal percelen op het 
terrein is echter wel extensief bebouwd. Daarnaast kan de uitstraling van Schaapsdrift 
verbeterd worden. 
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Revitalisering Schaapsdrift 
In het kader van het project herstructurering 
bedrijventerreinen, waarvoor de gemeente 
Renkum een subsidie van de provincie Gelderland 
heeft ontvangen, zijn inmiddels een aantal 
maatregelen uitgevoerd zoals het aanleggen van 
mantelbuizen ten behoeve van glasvezel. Hiervoor 
bestaat bij sommige bedrijven wel, bij andere geen 
of minder belangstelling. De gemeente stelt zich op 
het standpunt dat bedrijventerreinen die niet zijn 
aangesloten op een glasvezelnetwerk, op den duur 
voor bedrijven niet meer interessant zijn. Als zo’n 

glasvezelnetwerk er eenmaal is, dan kan worden gedacht aan verdere maatregelen in de 
sfeer van beveiliging. 
 
De Industrieweg en Energieweg zijn opnieuw geasfalteerd en er is een plateau aangebracht 
op de kruising van deze wegen. Daarnaast is het fietspad aan de westrand van het 
bedrijventerrein voor een gedeelte, tussen de Bennekomseweg en de Energieweg, verbreed 
en van nieuw asfalt en openbare LED-verlichting voorzien. Ook de verlichting op het 
bedrijventerrein onder andere in het belang van het vergroten van de veiligheid is vervangen 
door LED-verlichting. 
 
Ook de groenvoorziening op de Schaapsdrift is 
inmiddels aangepast volgens het concept 
“Zorgeloos groen”. De oude en zieke bomen 
zijn verwijderd, nieuwe aanplant van struiken 
en bomen geplaatst en er zijn wel duizend 
bloembollen gepoot. Het ziet er allemaal een 
stuk vrolijker en opgeruimder uit. Deze 
aanpassings-werkzaamheden komen voor 
rekening van de gemeente met als bedoeling 
dat het onderhoud gefaseerd vervolgens door 
de ondernemers op zich genomen wordt. 
 

Subsidieregeling 
De gemeente Renkum heeft de ambitie om de 
kwalitatieve uitstraling te verbeteren. Om dit te 
bereiken is een stimuleringsregeling opgestart 
voor het verbeteren van de gevels en de 
buitenruimte van de bedrijven. Het daartoe ontwikkelde beeldkwaliteitskader geeft aan op 
welke manier de kwaliteitsverbetering op het bedrijventerrein doorgevoerd kan worden.  
 
Deze maatregelen hebben het bedrijventerrein een behoorlijke oppepper gegeven. Met het 
onthullen van een nieuw bord bij de toegang van het terrein aan de Bennekomseweg door 
wethouder Verstand en de ondernemers werd het 'verbetertraject' formeel afgesloten.  
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Initiatieven en organisatie bedrijven Schaapsdrift 
Niet alleen de gemeente investeert in de 
Schaapsdrift. Ook ondernemers zelf hebben zich 
verenigd en hebben diverse werkgroepen 
gevormd. Zo is er een werkgroep glasvezel, die er 
voor zorgt dat de bedrijven glasvezeldiensten 
kunnen afnemen, een werkgroep PR & 
Communicatie, die een website en Facebook 
pagina voor de Schaapsdrift heeft opgezet en een 
logo voor de Schaapsdrift heeft ontwikkelt. 
Na de initiatieven daartoe van de taskforce 
bestaande uit Karel Hooijer, Erwin Vreeman en 

Coen van Woudenberg is onlangs de Stichting bedrijventerrein Schaapsdrift opgericht.  

Bestuur: 

Samenstelling Stichting Schaapsdrift 

Voorzitter:                                   Theun Geelkerken 
Penningmeester:                        Gerard van der Werf 
Communicatie:                           André van der Mark (officieel secretaris) 
Bestuurslid :                                Marij Tiemessen 
Agendalid:                                   Jasper Verstand 
Plv. Secretaris:                            (Huub Schoenaker (bestuur-assistent) 
 
Daarnaast is ten behoeve van glasvezel een aparte BV in oprichting: Infra B.V. Schaapsdrift  
 
De Stichting heeft als hoofddoel in de statuten vastgelegd: 
Het op zich nemen van activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht 
op het bevorderen van de leefbaarheid, de veiligheid in of de ruimtelijke kwaliteit of de 
economische ontwikkeling van bedrijventerrein Schaapsdrift, in het bijzonder: 
1.  het fungeren als klankbord en belangengroep bij contacten tussen enerzijds de leden van 
de stichting en anderzijds de overheid en overige instanties waarmee ten behoeve van de 
leden contact wordt onderhouden, 
2. het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de op het bedrijventerrein 
Schaapsdrift in Renkum gevestigde ondernemingen en speciaal tussen de leden van de 
stichting; 
3. het behartigen van belangen van de op het bedrijventerrein Schaapsdrift, gehuisveste 
ondernemingen met betrekking tot verkeersvoorzieningen, groenvoorzieningen en PR; 
4. het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 
Lid van de stichting kunnen zijn ondernemers (natuurlijke personen en rechtspersonen) die 
hun onderneming drijven op het bedrijventerrein Schaapsdrift in Renkum en die het doel en 
de statuten van de stichting onderschrijven. 
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Communicatie en informatie 
Het hoeft geen verder betoog dat twee-weg communicatie en informatie aan de vele betrokken 
partijen in het voorgaand beschreven proces essentieel is. Vanaf de aanvang van de 
revitaliseringsplannen tot het moment van realisatie daarvan zijn in samenwerking met diverse 
partijen, diverse initiatieven ontplooit om ideeën uit te wisselen, draagvlak te creëren en te zorgen 
dat partijen van de actuele status op de hoogte zijn.   
 
Website: 

Door middel van de website worden 
geïnteresseerden en belanghebbenden 
“formeel” geïnformeerd omtrent de 
ontwikkelingen. 
 
www.bedrijventerreinschaapsdrift.nl 
 
www.schaapsdrift.eu 
 
 

 
Facebook: 

Via Facebook worden vooral meer 
informele berichten gecommuniceerd, 
foto’s geplaats en bestaat de mogelijkheid 
dat anderen berichten plaatsen of reageren 
op ontwikkelingen. 
 
www.facebook.com/Bedrijventerrein-
schaapsdrift-Renkum 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwsbrieven: 

Ongeveer elke 3 maanden wordt een nieuwbrief aan alle 
ondernemers en belanghebbenden gezonden om ze op de 
hoogte te houden van de belangrijkste aandachtspunten, 
afspraken en ontwikkelingen.  

 
Informatiebijeenkomsten: 
Vanaf het moment dat de Taskforce welke het initiatief 
genomen heeft om samen met de gemeente te komen tot 
revitalisering zijn diverse informatiebijeenkomsten 
georganiseerd. Het nieuwe bestuur is zeker voornemens dit 
te continueren en heeft inmiddels de eerste 
ondernemersborrel-informatie middag georganiseerd. 

http://www.bedrijventerreinschaapsdrift.nl/
http://www.schaapsdrift.eu/
https://www.facebook.com/Bedrijventerrein-Schaapsdrift-Renkum-1588827134710695/timeline/
https://www.facebook.com/Bedrijventerrein-Schaapsdrift-Renkum-1588827134710695/timeline/
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Duurzaam ontwikkelen bedrijventerrein 

 
Het verlies aan concurrentiekracht en de kostbare opwaardering kan worden voorkomen 
door een continue kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein. Dit zogenaamde 
‘duurzaam (her)ontwikkelen’ is in de figuur met de blauwe lijn weergegeven. 
 
Een ontwikkelingsproces is ‘duurzaam’ te noemen als het in ieder geval de volgende 
kenmerken bezit: 
• Er is sprake van een continue, cyclische ontwikkeling 
• Er is evenwicht tussen sociale, milieu- en economische aspecten 
• Er is sprake van een brede betrokkenheid en een integrale aanpak 
• Duurzame ontwikkeling vindt plaats op inrichtingsniveau, op samenwerking en 
op individueel bedrijfsniveau 
 

Meerwaarde duurzame ontwikkeling 
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Toekomstvisie Innovatie & Duurzaamheid  
Willen we als land en regio niet volgend zijn maar leidend, dan moet het thema innovatie 
hoog op de agenda staan bij bedrijven en de politiek. Datzelfde belang geldt voor 
vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. Het in balans brengen van een evenwicht 
tussen mens, milieu en economie staat de laatste jaren centraal in onze maatschappij. 
Innovatie en verduurzamingsvraagstukken vormen een onmiskenbaar deel van dit proces. 
Vele thema´s worden daarmee geassocieerd: o.a. het vraagstuk van energietransitie en –
besparing, green-deals, verbeteren biodiversiteit, asbestsanering, schoonwatergaranties.  

 

Stappen naar een duurzame ontwikkeling 
Het proces dat leidt tot de duurzame ontwikkeling van een bedrijventerrein kan vanuit zeer 
uiteenlopende situaties starten. Het doel van de eerste stap blijft echter altijd gelijk, 
namelijk: problematiek in beeld brengen, het verkrijgen van draagvlak bij de belangrijkste 
samenwerkingspartners en de vorming van een gemeenschappelijke visie op de duurzame 
ontwikkeling van het bedrijventerrein. 
Om het gemeenschappelijke belang te ‘ontdekken’ is het belangrijk dat er een goed beeld 
komt van de belangen, wensen en samenwerkingskarakteristieken op het bedrijventerrein 
Daarnaast is het van groot belang dat er ook draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie 
gecreëerd door het uitvoeren van een integraliteitssessie, waarbij verschillende afdelingen 
betrokken worden.  
 

Belangrijke succesfactoren om de duurzame ontwikkeling te doen slagen zijn: 
· Er is intensieve samenwerking tussen betrokken partijen; 
· Er wordt geappelleerd aan gezond eigenbelang en continuïteit van de bedrijven; 
· Er is een concreet ambitieniveau afgesproken met heldere doelstellingen; 
· Continuïteit in de duurzame ontwikkeling kan geborgd worden middels een 
parkmanagementstructuur. 
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Parkmanagement 
Wat is parkmanagement? 

Tot voor enkele jaren was bij de (her)ontwikkeling 
van bedrijventerreinen weinig aandacht voor de 
kwaliteit van de omgeving. De afgelopen jaren is 
zowel maatschappelijk, politiek als economisch de 
aandacht voor de kwaliteit van bedrijventerreinen en 
een collectieve coördinatie daarvan enorm gegroeid. 
Parkmanagement is een instrument om in deze 
behoefte te voorzien. Het is een instrument om de 
kwaliteit van een bedrijventerrein af te stemmen op 

de wensen van betrokken ondernemers en om dit kwaliteitsniveau ook vast te houden. 
Daarbij worden de belangen van private en publieke organisaties gecombineerd en 
duurzame ontwikkelingen gestimuleerd. Een bedrijventerrein blijft immers waardevast en zo 
wordt herstructurering in de toekomst (hopelijk) voorkomen. 
 

Inzet parkmanagement 
Parkmanagement wordt ingezet zowel in het ontwerp, het ontwikkelen als het beheer van 
bedrijventerreinen. Het kan gericht zijn op de inrichting van een terrein, op het management 
van voorzieningen en/of op het beheer van openbare en private ruimten. Aan elk van deze 
aspecten kan een breed scala aan activiteiten worden verbonden afhankelijk van het terrein, 
de wensen van de ondernemers en lokale overheid en het draagvlak voor het instrument. 
Parkmanagement kan bijvoorbeeld worden ingezet voor: de representativiteit van 
gebouwen en omgeving, milieukwaliteit, de aantrekkelijkheid van de werkomgeving voor 
werknemers, (collectieve) diensten en regelingen voor bedrijven en hun medewerkers, 
bereikbaarheid en parkeerruimte, zorgvuldig ruimtegebruik, veiligheid, etc. etc. Kortom, de 
mogelijkheden van zaken die via parkmanagement geregeld kunnen worden zijn legio. 
 
Concreet kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: 

 Afvalmanagement 
 Arbodienst/Zorgverzekering 
 Beveiliging 
 Cateringservice 
 Collectieve contracten 
 Drukwerk 
 Energievoorziening 
 Gezondheidspreventie check 
 Inrichting buitenruimte 
 Onderhoud groenvoorziening (kantoor) 
 Kantoorartikelen/meubelen 
 Klusjesman (Handy man) 
 Personele diensten 
 Post breng- en haalservice 
 Relatiegeschenken & Promotionele artikelen 
 Schoonmaak/glazenwasser 
 Uitzendkrachten 
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Uitvoering: de parkmanager 

De uitvoering van parkmanagement geschiedt over het algemeen vanuit speciaal daarvoor 
opgezette structuren of organisatie. In het geval van Bedrijventerrein Schaapsdrift zou dat 
vanuit de daartoe opgerichte stichting plaats kunnen vinden en stelt daartoe een 
parkmanager aan. De uitvoering kan ook geheel worden uitbesteed aan een commerciële 
parkmanagementorganisatie. 
 
De parkmanager werkt namens de belanghebbende bedrijven en spreekt de taal van de 
ondernemers. Bovendien is de parkmanager op de hoogte van de regels en (on) 
mogelijkheden en kent de weg bij de gemeente. De parkmanager is ook aanspreekpunt voor 
toeleveranciers en neemt vaak initiatieven die tot nieuwe diensten voor gebruikers kunnen 
leiden. Bij klachten, schademeldingen en dergelijke fungeert de parkmanager als één loket 
voor leveranciers en gemeente. 
 
Succesvoorwaarde: samenwerking! 

Parkmanagement kan alleen succesvol zijn als gemeente en bedrijven nauw met elkaar 
samenwerken aan het bereiken van een gezamenlijk doel: de aantrekkelijkheid van een 
bedrijventerrein blijvend verhogen en de kwaliteit waarborgen. Dit betekent dat het 
takenpakket van de parkmanagementorganisatie zodanig moet wordt gekozen dat 
overheden en bedrijven zich willen aansluiten bij deze organisatie. Parkmanagement moet 
voor de verschillende partijen voordeel opleveren.  
 
Voordelen voor ondernemers 

De parkmanager neemt de ondernemer veel werk uit handen en de collectieve inkoop van 
diensten levert aanzienlijke kostenbesparingen op. De inzet op kwaliteit zorgt bovendien 
voor waardevast vastgoed. Ook neemt de veiligheid op het bedrijventerrein toe. Het 
grootste voordeel van parkmanagement voor de betrokken ondernemers is kostenreductie. 
Het bespaart ondernemers tijd en geld. Parkmanagement is echter meer dan een 
inkoopvereniging of een beheerder. Het is ook smeerolie in de contacten met de gemeente, 
en tussen betrokken ondernemers onderling. Ten slotte biedt parkmanagement een 
gezamenlijke belangenbehartiging en helpt het ondernemers een vuist te maken in situaties 
waar dat nodig is. 
 
Voordelen voor de gemeente 

Gemeenten hebben dankzij parkmanagement beter contact met ondernemers en kunnen 
tegelijkertijd rekenen op een grotere betrokkenheid van die ondernemers bij het realiseren 
van doelstellingen op het gebied van duurzame ruimtelijke kwaliteit. Ook voor de gemeente 
is de investering in de waarde en kwaliteit van het bedrijventerrein van evident belang. 
 

Leerpunten parkmanagement  

Primair gesteld kan worden dat parkmanagement geïmplementeerd moet worden vanuit het 
belang van de gebruikers van bedrijventerreinen. Het instrument heeft als doel lagere 
kosten voor beheer en onderhoud te ontwikkelen met hogere opbrengsten, zodoende dat 
de levensduur van de investeringen verlengt wordt. De positie en belangenbepaling van de 
gevestigde ondernemers is daarbij het startpunt, waarbij er risico’s zijn dat bedrijven 
wegblijven of niet deelnemen aan het managementinstrument. De regels die te ingrijpend 
zijn, maar ruim worden opgezet lokken hierbij freeriders uit.  
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De middenweg die deze freeriders weg moet houden kan gevonden worden in creatieve 
oplossingen die de opbrengsten van de investeringen maximaliseren. Dit kan bewerkstelligd  
worden middels het aanbieden van verschillende pakketten van parkmanagement of door 
verplichte deelname.  
 

Van beheer en onderhoud naar parkmanagement  
De eerste vraag die beantwoord moet worden bij implementatie van parkmanagement op 
een bedrijventerrein is wie de verantwoording heeft en voor welke periode. Veelal wordt 
gestart met het beschikbaar stellen van een startkapitaal, veelal in de grootte van €15.000 of 
€20.000 door betrokken gemeente(n). Oost N.V. – die ondermeer invulling geeft aan 
parkmanagement in de provincie Gelderland – stelt dat een dergelijk bedrag toereikend zou 
moeten zijn om een beheer- en onderhouds organisatie voor gemiddeld drie jaar op te 
zetten. Na zo’n periode stelt Oost N.V. dat uitgegaan moet worden van een autonoom 
functionerende organisatie, waarbij de exploitatie van het parkmanagement voor rekening 
komt van de betrokken ondernemers/ deelnemers. Echter in de praktijk blijkt dat na 
beëindiging van de financiering van de gemeente parkmanagement in een afgeslankte vorm 
verder gaat of dat het soms gewoon stopt. Dit omdat er niet genoeg financiële middelen 
gegeneerd worden (V. Graauwmans, persoonlijke communicatie, 09 juli, 2012). Daarom 
treedt Oost N.V. dan ook op als een tussenpersoon en procesbegeleider om door middel van 
revitaliseringprojecten tot valide organisaties te komen die parkmanagement naar behoren 
weten in te vullen. In dit proces betrekken zij gemeenten en particuliere parkmanagement- 
bureaus om te komen tot een langjarig en structureel parkmanagement. 
 
Inventarisatie knelpunten en wensen   
De start van adequaat beheer- en onderhoud op een bedrijventerrein ligt bij de 
ondernemers. Zij hebben kennis van de (on)mogelijkheden van hun bedrijventerrein, 
inclusief de gewenste en ongewenste condities. Zij ervaren dagelijks de aanwezige 
knelpunten en fricties als: bereikbaarheid en toegankelijkheid van het bedrijventerrein, 
tekorten in verkeersveiligheid, schade als gevolg van vandalisme en diefstal, ontoereikende 
parkeermogelijkheden en onvoldoende onderhouden groenvoorzieningen. Wanneer 
knelpunten en wensen geïnventariseerd zijn kan een plan van aanpak worden opgesteld.  
 
Ook de wensen en van de gemeente dient in deze inventarisatie opgenomen te worden 
bijvoorbeeld ten aanzien van een eventuele verdeling van beheer en onderhoud. 
 
Uitgangspunt van de gemeente is de samenwerking met het bedrijfsleven optimaliseren om 
te komen tot een beter, groter en goedkoper aanbod van diensten. De participerende 
partijen (ondernemers en gemeente) bepalen zelf hoe parkmanagement vorm wordt 
gegeven. 
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Draaiboek Parkmanagement  
Om te voorkomen dat elke contactfunctionaris van 
de gemeente afzonderlijk een opzet maakt met 
betrekking tot de invulling van parkmanagement 
heeft de provincie Gelderland deze taak uitbesteed 
aan de onderneming Oost N.V. te Duiven. Deze 
onderneming heeft in opdracht van de provincie het 
draaiboek parkmanagement samengesteld waarin 
voorstellen staan hoe parkmanagement opgezet kan 
worden en welke aspecten hierbij aandacht 
verdienen. Dit draaiboek bevat een goede werkwijze 
en systematiek en heeft bovendien zijn nut in de 
praktijk bewezen.   
 
Opzet parkmanagementorganisatie  
De provincie Gelderland wil ondernemers faciliteren 
om zelfstandig parkmanagement te kunnen 
(in)voeren. Voor handen zijn daarbij instrumenten 

als de kennis en know-how van van Oost NV, gerichte financiële ondersteuning (een 
startkapitaal voor de duur van circa drie jaar) en het draaiboek parkmanagement.  

 

Hoe zet je parkmanagement op? 

 
Op bestaande bedrijventerreinen is de deelname van bedrijven aan parkmanagement vaak 
vrijwillig. Bedrijven zullen eerst willen zien of parkmanagement hun iets oplevert. Wanneer 
bedrijven goede ervaringen hebben met één activiteit, zijn zij eerder bereid om mee te doen 
aan andere. In zo’n situatie moet dan ook worden uitgegaan van een groeimodel waarbij het 
niet altijd nodig is om hiervoor direct een volledige parkmanagementorganisatie op te 
tuigen. 
 

Gezamenlijke doelstelling cruciaal 
Belangrijk is dat het bestuur van de stichting formuleert wat zij met parkmanagement wil 
bereiken. Het is goed om deze doelstelling in overleg met de Gemeente op te stellen. 
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Interessepeiling en inventarisatie 
In de praktijk kiezen veel ondernemersverenigingen ervoor om meerdere malen hun 
leden met vragen te benaderen. Zij begrijpen dat het van belang is dat er wordt ingespeeld 
op de behoeftes van het gevestigde bedrijfsleven. 
Er zijn twee argumenten waarom de stichting de ondernemers op deze manier wil 
benaderen: 
1: wanneer onduidelijk is in welke activiteiten de ondernemers interesse hebben; 
2:  wanneer duidelijk moet worden welke ondernemers mee willen doen aan een 
bepaalde activiteit van parkmanagement. 
 
In het eerste geval gaat het om een ‘interessepeiling’. De stichting kan op deze manier 
bepalen welke projecten zij wil oppakken. Het is goed om deze kort te houden.  
De interessepeiling geeft de input voor de keuze en de verdere uitwerking van de 
activiteiten. 
 
In het tweede geval ‘de inventarisatie’ gaat het om het verzamelen van gegevens en 
documenten. In het verleden werden al bij de interessepeiling veel gegevens en 
documenten geïnventariseerd. Dit blijkt in de praktijk niet te werken. Er zit vaak enige tijd 
tussen de interessepeiling en de uitwerking van een activiteit. Geadviseerd wordt dan ook 
om eerst een interessepeiling te houden en daarna bij de uitwerking de benodigde gegevens 
gericht te inventariseren. 

Activiteiten 
Op basis van de interessepeiling kan het bestuur van de stichting kiezen welke activiteiten er 
opgezet worden. In het begin zijn ondernemers misschien afwachtend, maar wel 
geïnteresseerd. Wanneer de eerste parkmanagementactiviteiten niet aansluiten bij de 
ondernemerswereld, zal de interesse verdwijnen. Snel concrete activiteiten opzetten die 
aansluiten bij de behoefte van de ondernemers vergroot het draagvlak voor 
parkmanagement. Het is het goed om vast te leggen (bijvoorbeeld een masterplan), wie, wat 
gaat doen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van een specifieke partij. 
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Organisatievorm volgt de activiteiten 
De eerste activiteiten van parkmanagement zijn vaak goed uit te voeren binnen de 
bestaande structuren zoals die van de stichting. Het is dan ook niet noodzakelijk, om direct 
de structuur en de rechtsvorm te veranderen. Het kan hierbij gaan om de volgende situaties: 
• De tijdbelasting voor het bestuur is zo groot, dat het wenselijk is om de uitvoering van 
parkmanagement anders vorm te geven, bijvoorbeeld door het aantrekken van een oud-
ondernemer of parkmanager. 
• De (financiële) risico’s te groot zijn voor de huidige organisatie, waardoor een aangepaste 
of nieuwe rechtsvorm noodzakelijk wordt. 
Bijvoorbeeld wanneer er financiële verplichtingen moeten worden aangegaan, en 
het bestuur en de leden binnen de bestaande structuur, hiervoor aansprakelijk kunnen 
worden gesteld. 
• De huidige organisatie (rechtsvorm) niet geschikt is een bepaalde activiteit uit te voeren. 

 

Parkmanagement uitbesteden of zelf doen? 
 
Een commerciële partij zoals bijvoorbeeld Solaris www.solarisparkmanagement.nl/ 
of bijvoorbeeld Oerlemans Facility management  
www.oerlemansfacilitymanagement.nl/diensten/parkmanagement 
kan het Parkmanagement operationeel uitvoeren op basis van gezamenlijke overeen te komen inzet 
van ondernemers, gemeenten en de Parkmanager. Hierbij kan gekozen worden voor een volledige 
“overdracht” of overeen te komen samenwerkingsvormen bij bijvoorbeeld: 
• Uitvoering parkmanagement 
• Beveiligingsoplossingen en Keurmerk Veilig Ondernemen 
• Mobiliteitsvraagstukken 
• Glasvezelprojecten 
• Duurzaamheidsprojecten 
• Ontzorging van ondernemersverenigingen in de breedste zin 

 Implementatie van Service Level Agreements met gemeenten of andere leveranciers; 

 Lobby begeleiding bij inspraken van politieke beleidsstukken (bestemmingsplannen etc.); 

 Implementatie van een publiekprivate samenwerking met gemeente, politie en brandweer; 

 Aanbesteding en organisatie van collectieve facilitaire diensten; 

 Aanbieden van een secretariaat voor de parkmanagement stichting en/of de 
ondernemersvereniging; 

 Ledenwerving voor de stichting. 
 

Is parkmanagement de oplossing? 

Voordelen parkmanagement bedrijven 
Steeds meer lokale en regionale overheden gaan over tot het stimuleren van de voordelen 
van parkmanagement. De mogelijkheden worden onderzocht of bedrijven, die op hetzelfde 
bedrijvenpark gevestigd zijn, met elkaar kunnen samenwerken. De diverse voordelen zijn in 
voorgaande hoofdstukken beschreven.  
 

Nadelen parkmanagement en valkuilen  
Toch kan parkmanagement voor ondernemingen een vorm van samenwerking zijn die 
weerbarstiger is dan verwacht. Belangrijke redenen daartoe of nadelen zijn: 

 Ondernemers zijn graag onafhankelijk, zij willen hun eigen keuzes maken. 

http://www.solarisparkmanagement.nl/
http://www.oerlemansfacilitymanagement.nl/diensten/parkmanagement
http://www.solarisparkmanagement.nl/index.asp?id=23
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 Bedrijven zijn dikwijls onderdeel van een nationaal of internationaal concern en 
dienen de opdrachten en instructies van het hoofdkantoor te volgen. 

 Er ontstaat gemakkelijk een nieuwe bureaucratische structuur. 

 Ondernemers hebben moeite met (nog meer) regels. 

 Meerjarige contracten en polissen kunnen niet altijd worden opgezegd. 

 De belangen zijn uiteenlopend en soms zelfs tegengesteld en niet op basis van 
bedrijfsrisico en bedrijfsomvang (verdeelsleutel is niet evenredig). 

 Er is sprake van spelbederf, zoals “meeliften” en/of “free-riders” bij mobiele 
surveillance. 

 De overheid wil teveel invloed. 
Kortom parkmanagement biedt ondernemers kansen, maar er zijn ook nadelen en valkuilen. 
Veel hangt af van het vertrouwen dat ondernemers hebben in een vorm van 
parkmanagement.  

 

Financiering parkmanagement  
Uitgangspunt bij de financiering van parkmanagement is dat elke partij die activiteit 
financiert die tot haar eigen verantwoordelijkheid behoort. Het is op dit moment niet 
mogelijk om de specifieke kosten en opbrengsten hier afzonderlijk weer te geven, omdat die 
afhankelijk zijn van te maken keuzes en de vorm van operationeel parkmanagement.  

Financieringsbehoefte groeit met de ambitie 

In de huidige situatie worden de activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers vanuit de 
ondernemers. Met een uitbreiding van taken moet worden nagedacht om een oud 
ondernemer, parkmanager of externe deskundigheid aan te trekken, met de daarbij 
behorende financiële consequenties.  

Er wordt onderscheid gemaakt in drie kostenposten:  

- Planvorming en procesbegeleiding: voorafgaand aan de parkmanagementorganisatie. 
- Opzet van de organisatie: waaronder alle kosten vallen die nodig zijn om de 
parkmanagementorganisatie op te richten of aan te passen.  
- Continueren van de parkmanagementorganisatie en uitvoering van de activiteiten.  
 
Een parkmanagementorganisatie heeft opbrengsten, zoals omschreven in tabel 4, nodig om 
te blijven functioneren. In het verleden is uitgegaan van de gedachte of het idee dat 
parkmanagement zichzelf autonoom kan functioneren door financiële voordelen uit 
collectieve inkoop. De praktijk wijst echter anders uit. Kosten – zoals bijvoorbeeld beveiliging 
– zijn snel gemaakt, terwijl de opbrengsten moeilijk te onderscheiden. 
 

Tabel 4. Omschrijving Inkomstenbronnen 
van Parkmanagement Inkomstenbron:  

Omschrijving:  

Subsidies  Overheden hebben maatschappelijk belang bij bedrijventerreinen. 
Vandaar dat zij op basis van hun beleid bereid zijn om subsidie te 
verstrekken aan deelprojecten die behoren tot parkmanagement.  

Budgetoverdracht  Voor het onderhoud van groen en openbare ruimte stelt de 
gemeente budgetten beschikbaar. Deze gelden kunnen 
overgedragen worden naar parkmanagementorganisatie.  

Bijdragen ondernemers  Ondernemers kunnen zelf bijdragen aan de financiering van 
parkmanagement.  
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Bij stichtingen wordt gebruik gemaakt van donaties van gevestigde 
ondernemers. Wanneer een stichting een werkonderneming is 
van een bedrijvenvereniging kan contributie worden geïnd.  

Inkomsten uit de collectieve inkoop  Het collectief inkopen leidt wellicht waar tot kostenbesparingen, 
maar veelal minder dan vooraf geprognosticeerd. Toch spelen de 
kostenbesparingen een belangrijke rol bij inkooptrajecten, 
doordat er gebruik gemaakt wordt van raam- en 
mantelcontracten. Bij een raamcontract worden aan bedrijven 
diensten geleverd onder service- level- agreements en de 
prijsafspraken die gemaakt zijn met de 
parkmanagementorganisatie. Bij mantelcontracten koopt de 
parkmanagementorganisatie de dienst van de leverancier in en 
verkoopt deze dienst weer aan de gevestigde bedrijven.  
 
 

Verdient parkmanagement zichzelf terug? 
Het klassieke verkoop-verhaal is dat parkmanagement zichzelf binnen afzienbare termijn 
terugverdient door allerlei gerealiseerde besparingen op gezamenlijke inkoop. 
Tegenwoordig wordt dat ernstig betwijfeld aangezien gezamenlijke inkoop in veel gevallen 
helemaal niet het aspect is waarvoor ondernemers op een bedrijventerrein warmlopen. Al 
helemaal niet als er een formule wordt gehanteerd waarbij afname van diensten in een 
'verplicht pakket' wordt opgenomen. Ondernemers geven niet graag hun 
beslissingsbevoegdheid aan een ander. 
  

Financieringsmodellen 

Contributie 

Lid worden van een bedrijventerrein-vereniging tegen een jaarlijkse contributie. Je moet 
flinke tarieven in rekening brengen om er substantieel parkmanagement mee te kunnen 
bekostigen. Maar het is in principe mogelijk. Deze vorm vraagt echter in de praktijk veel van 
de inzet van vrijwilligers in de vereniging/stichting.  

Ondernemersfonds 

De vorm die op de meest eenvoudige en stabiele manier het verschijnsel meelifters 
onmogelijk maakt, en daarmee een stevige basis legt onder collectieve initiatieven, is een 
ondernemersfonds op basis van een WOZ-opslag niet-woningen. Een realistische 
waarderingssleutel, met een heffingsmethodiek die hoegenaamd geen extra administratieve 
lasten met zich meebrengt. Wat nodig is, is een onafhankelijk bestuur, en een goede 
juridische basis. Het Leids model vindt niet voor niets op veel plaatsen navolging.  

BIZ 

Een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) is een wettelijk geregelde variant van een 
ondernemersfonds. Een BIZ is een uniek instrument voor ondernemers en eigenaren om de 
commerciële kosten voor het verbeteren van de kwaliteit van een winkelgebied of 
bedrijfsterrein om te slaan over alle gebruikers en/of eigenaren van het vastgoed. Ook is het 
een kans voor verbetering van de saamhorigheid in een gebeid. Voorwaarde is wel dat een 
meerderheid van degenen die meebetalen ermee instemt. De gemeente faciliteert de BIZ-
organisatie door de bijdrage aan de BIZ te innen en controleert de gang van zaken. De wet is 
per 1 januari 2015 van kracht. 

http://bedrijfsadvies.nu/glossary/item/collectieve
http://bedrijfsadvies.nu/glossary/item/ondernemersfonds
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Voorwaarden om te komen tot een BIZ 

Een BIZ oprichten is nog niet zo simpel. Het initiatief ligt -als het goed is- bij de ondernemers 
(mede daartoe opgerichte stichting Schaapsdrift), maar de gemeente moet zich 
bereid hebben getoond mee te willen meewerken.  Het is van groot belang alle betrokkenen 
te overtuigen van de positieve werking van een BIZ en van de redelijkheid en billijkheid van 
het hierna volgende voorgestelde model.  

Bij de oprichting van een BIZ zijn de volgende stappen aan de orde: 

Ondernemers bepalen in een BIZnes-plan met: 

 samenhangend gebiedsomvang 

 zwakke en sterke punten en beleidsdoelen 

 op basis van de inventarisatie de geplande activiteiten en kosten 

 BIZ-periode (1 - 5 jaar) 

 definitie van bijdrageplichtigen (eigenaren en/ of gebruikers) 

 benodigd bedrag en wijze van heffing (grondslag: vast bedrag of WOZ-gerelateerd e.d.) 

Informele draagvlakmeting  

 De ondernemers organiseren een informele draagvlakmeting. Deze is bedoeld om de 
belangstelling voor een BIZ te meten op basis van vooraf gedefinieerde criteria. 

 De ondernemers richten een BIZ-vereniging of stichting op 
 

Gemeente en BIZ-vereniging (of stichting) sluiten samen de uitvoeringsovereenkomst met o.a.:  

 BIZ-bijdrage en omslagmethode  

 gebiedsafperking  

 definitie en lijst van bijdrageplichtigen 

 lijst van activiteiten 

 wijze van financiële verantwoording door BIZ 

 afspraak over gemeentelijke basisdiensten 

 evt. afspraak over gemeentelijke inningskosten 

 BIZ-organisatie legt zich vast op uitvoering 

Formele draagvlakmeting  

De Gemeente organiseert de draagvlakmeting onder bijdrageplichtige ondernemers en/of 
eigenaren, waarbij voor het instellen van een BIZ een respons nodig is van tenminste 
50% geldige stemmen (alleen de vóór- en tegenstemmen) van de stemgerechtigden.  
Van die 50% moet 2/3 vóór stemmen. Als de bijdrage gekoppeld is aan de WOZ-waarde dan 
moeten de vóórstemmers ook nog minstens 50% van de vastgoedwaarde 
vertegenwoordigen. Als eigenaren en gebruikers allebei mee doen dan stemmen ze 
afzonderlijk en is bij elk van de 2 groepen een (maar) meerderheid van 50% vereist. 
 
Invoering en uitvoering BIZ 

 Gemeente stelt de verordening in werking, int de BIZ-bijdragen en draagt die in de vorm 
van een BIZ-subsidie (eventueel minus heffingskosten) over.  

 BIZ-vereniging of -stichting gaat van start 

 De BIZ legt jaarlijkse verantwoording af over beleid en besteding van de middelen aan 
bijdrageplichtigen en de gemeente. 
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Doorlooptijd oprichting 
Alle bovenstaande stappen achtereengeschakeld komt de doorlooptijd van de oprichting van 
een gemiddelde BIZ op 30 weken! Dat is afhankelijk van de complexiteit van het gebied, de 
ambities van de ondernemers en de souplesse van de gemeente. 
 

BIZ of Reclameheffing?  
Kenmerkend voor beide vormen is dat gebruik wordt gemaakt van het gemeentelijke 
instrument belastingheffing. Het hangt van de situatie af wanneer het verstandig is om een 
gemeentebreed ondernemersfonds te starten met de meeropbrengst van de 
onroerendezaakbelastingen (OZB) of te kiezen voor een belastingverhoging in een specifiek 
gebied. In dat geval is er de keuze voor een ondernemersfonds dat wordt gevuld met de 
opbrengst van reclamebelasting of voor het wettelijk instrument van de BIZ-bijdrage, 
gebaseerd op de Wet op de bedrijveninvesteringszones. 

De Reclamebelasting gaat mogelijk verdwijnen.  
De Raad voor de Financiën stelt: de Reclamebelasting stelt macro gezien weinig voor en 
werkt vaak verstorend in de verhoudingen tussen lokaal bestuur en lokale middenstand. 
Door middel van een vergunningsstelsel kunnen ongewenste reclame uitingen ook aan 
banden worden gelegd. Voor die belasting bestaat een goed alternatief in de vorm van 
bedrijveninvesteringszones (BIZ). 
 
 

Service Level Agreement  
Bij het instellen van een ondernemersfonds adviseert MKB-Nederland om altijd een Service 
Level Agreement (dienstenniveau-, dienst-verlenings-, serviceniveauovereenkomst) af te 
spreken met de gemeente.  
 

Waarom een SLA?  
Er zijn diverse vormen van ondernemersfondsen, zoals de OZB-fondsen (‘het Leidse model’), 
reclamebelasting, de bedrijveninvesteringszone (BIZ) en varianten hiervan. MKB-Nederland 
is uitsluitend voorstander van het instellen van een ondernemersfonds indien ondernemers 
dit zelf wensen.  
Is de keus gemaakt, dan moeten partijen (fondsbestuurders en gemeente) vervolgens 
vaststellen wat het (basis)voorzieningenniveau is voor het betrokken gebied, de betrokken 
gemeente of het af te spreken doel. Alleen dat wat daarboven nodig wordt geacht, dus 
aanvullend zal zijn, kan deel uitmaken van de doelstellingen van een ondernemersfonds. 
Deze afspraken worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA).  
 
Er kan voor worden gekozen in de SLA alles op te nemen. Een andere optie is om in de SLA 
zuiver het basis-voorzieningenniveau op te nemen en in de uitvoeringsovereenkomst/het 
convenant op te nemen wat extra gewenst is.  
Welke bedragen kunnen worden verwacht van de gemeente? Welke moet de gemeente 
reserveren voor de uitvoering van haar wettelijke taken?  
 
De gemeente en de ondernemers kunnen afspreken dat de gemeente bijvoorbeeld helemaal 
niets meer doet aan groenvoorziening en afval ophalen. Maar dat zijn wel wettelijke taken.  
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Communicatie 
Ondernemers willen altijd weten wat er allemaal op hun terrein gebeurt. Tijdens de 
revitaliseringsfase op Schaapsdrift zijn hiertoe al diverse initiatieven ontplooid zoals  
een website en een nieuwsbrief. Daarop kan worden verder gebouwd. 
Goede communicatie moet misverstanden en wantrouwen voorkomen. Het bestuur van de 
Stichting heeft in tegenstelling tot veel van de leden, een goed beeld van wat er allemaal 
gebeurt. Deze kloof mag niet te groot worden. De parkmanagementorganisatie moet 
‘communicatie’ duidelijk opnemen in hun plannen. 
Belangrijk is dat de leden duidelijk weten: 
- Wat men van plan is? 
- Wie wat doet? 
- Wanneer iets bekend is? 
- Wat er nu van mij verwacht wordt en wat straks? 

 

Advies en Ondersteuning 

Wie kunnen hierbij ondersteunen? 
De belangrijkste partijen bij het opzetten van parkmanagement zijn de stichting en de 
Gemeente. Bij het opzetten van parkmanagement kunnen deze worden ondersteund door 
intermediaire partijen of adviesbureaus worden ingehuurd om specifieke onderdelen uit te 
werken. 

Kamer van Koophandel 

De KvK is goed bekend bij de bedrijven en de stichting. 
Zij zijn op de hoogte van ideeën en initiatieven op het gebied van parkmanagement 
en kunnen een stimulerende en ondersteunende taak vervullen. De concrete rol 
van de Kamer bij de projecten kan verschillen en is afhankelijk van de behoefte van de 
stichting / ondernemers. 

VNO-NCW 

VNO-NCW behartigt de belangen van de ondernemers in de verschillende regio’s. Veel 
industriële kringen zijn aangesloten bij VNONCW. Vanuit deze centrale positie is VNO-NCW 
een van de partijen die een coördinerende rol kan vervullen bij de opzet van bijvoorbeeld 
regionale parkmanagement initiatieven. 

Oost NV 

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV 
(Oost NV). Oost NV richt zich op het stimuleren van duurzame economische ontwikkelingen 
in de regio. Zij doet dit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en de 
Provincies Overijssel en Gelderland. Vanuit die rol kan Oost NV direct en actief 
ondersteuning verlenen bij parkmanagement initiatieven. 

Stichting CLOK 

Lokaal krachtig ondernemen, voor een vitale en duurzame lokale economie.  
Stichting CLOK heeft zich razendsnel een stevige positie verworven in het hart van het 
krachtenveld waarbinnen gemeenten, parkmanagers en bedrijvenverenigingen samen 
bouwen aan een krachtige, vitale en duurzame lokale economie.  
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Het is onze missie deze partijen op basis van een professioneel pakket van diensten en 
producten samen te brengen, samen te binden en te ondersteunen. CLOK neemt daarbij 
voortdurend en veelzijdig het initiatief om deze specifieke spelers te informeren, te trainen 
en te coachen in relatie tot issues van gemeenschappelijk belang.  

VNO-NCW 

Ondernemers zijn druk bezig met het runnen van hun bedrijf. In de bedrijfsomgeving 
gebeurt ondertussen van alles op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur, arbeidsmarkt, 
opleidingen, technische innovaties of vergunningenbeleid. Deze activiteiten kunnen grote 
impact hebben op verdere ontwikkeling en groei van het bedrijf. VNO-NCW regio Arnhem-
Nijmegen streeft ernaar deze gezamenlijke belangen van de ondernemers in de regio zo 
goed mogelijk te behartigen. 
 

Samenwerking HAN 
 

De HAN behoort tot de grootste hogescholen van Nederland. 
Met ruim 3.000 medewerkers verzorgt de HAN vanuit de 
campussen in Arnhem en Nijmegen voor bijna 33.000 
studenten 62 bachelor- en 19 masteropleidingen in de 
varianten voltijd, deeltijd en duaal. Daarnaast biedt de HAN 7 

associate degrees en circa 300 cursussen en trainingen aan. Ook legt de HAN zich met onder 
andere 37 lectoraten en 8 centres of expertise toe op onderzoek en kennisinnovatie. 
 
Breed aanbod 
De HAN investeert in modern en kwalitatief onderwijs. We hebben een breed aanbod aan 
opleidingen en een grote variëteit aan opleidingsvormen (in voltijd, deeltijd, duaal of 
individueel via internet). Vanuit lectoraten verzorgen we toegepast 
onderzoek. Daarnaast richten we ons met advies, nascholing, trainingen en (post-hbo-) 
opleidingen op bedrijven, instellingen en organisaties. 
 

De Faculteit Economie en Management (FEM) van de HAN verzorgt de praktijkgerichte 
bacheloropleidingen op de volgende gebieden: financieel, juridisch, commercieel, 
bedrijfskundig en internationaal. 
 
Vanuit het kenniscentrum Business Development & Co-creation wordt toegepast onderzoek verricht 
en HAN Masterprogramma’s (HMP) verzorgt een Master International Business (MIB). Daarnaast 
worden vanuit het instituut Werken en Leren (post-hbo)opleidingen, cursussen en trainingen 
verzorgd. 
 
Opleidingen 
Alle opleidingen bij de Faculteit Economie en Management zijn gericht op het bedrijfsleven en elke 
aparte studie bekijkt het bedrijfsleven vanuit een andere hoek.  

  
Jannes Slomp is lector World Class Performance bij het lectoraat Lean. Hij verbindt 
de beroepspraktijk, onderzoek en onderwijs en streeft naar een balans tussen 
technische en sociale systemen in organisaties.  

Organisatie: Kenniscentrum Technologie en Samenleving Lectoraat Lean 

 

Witek ten Hove is als docent het directe aanspreekpunt en begeleider voor studenten in dit project. 
 

http://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/technologie-en-samenleving/
http://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/technologie-en-samenleving/lectoraat/lean/
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Conclusies en aanbevelingen bedrijventerrein Schaapsdrift 
 
Op basis van het voorliggende document, diverse besprekingen, informatiebijeenkomsten etc komt 
het bestuur van de Stichting Bedrijventerrein Schaapsdrift tot de onderstaande conclusies en 
aanbevelingen.  
 
1. Op zo kort mogelijke termijn in samenwerking met het HAN een interessepeiling organiseren 

zoals toegezegd in de laatste informatiebijeenkomst met als doelstelling: 

 Het ontdekken van het gemeenschappelijke belang op zoveel mogelijk concrete 
onderwerpen waarvan in dit position paper vele voorbeelden zijn genoemd 

 Te weten te komen wat de meerderheid van de ondernemers concreet wil 

 Te weten te komen of men wil participeren in initiatieven en daar aan wil bijdragen 
 
2. Op zo kort mogelijke termijn helder krijgen wat de gemeente wil bijdragen in de vorm van 

uitvoering van werkzaamheden of mede financiering van parkmanagement met betrekking tot de 
wettelijke taken zoals beheer en onderhoud van de openbare ruimte en andere voorzieningen. 

 
3. Het onderzoeken en vaststellen van de organisatievorm onder verantwoordelijkheid van het 

bestuur van de Stichting waarbij gekozen dient te worden voor zelf uitvoeren of (gedeeltelijk) uit 
besteden met de financiële consequenties daarvan. 

 
4. Het bestuur zal op zo kort mogelijke termijn in gesprek gaan met diverse advies- ondersteunings 

instellingen waarbij het hoofddoel is te onderzoeken op welke wijze deze partijen financieel en 
operationeel kunnen bijdragen in het tot stand komen van parkmanagement.  

 
5. Indien uit de interessepeiling voldoende animo en draagvlak blijkt om te komen tot een vorm van 

parkmanagement adviseert het bestuur van de stichting: 

 het aanstellen van een Project Coördinator die onder verantwoordelijkheid van het bestuur 
van de Stichting en de gemeente uitvoering gaat geven aan het vervolg traject  

 te kiezen voor de oprichting van een BIZ in plaats van andere financieringsmodellen zoals 
contributies of reclamebelasting 

 volgens beschreven stappenplan te komen tot de oprichting van een BIZ met als hoofddoel: 

  kwaliteitsbehoud  

  mogelijk kwaliteitsverbetering zoals: 

 verbeteren van de veiligheid op het bedrijventerrein  

 verbeteren van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het bedrijventerrein 

 verbeteren duurzaamheid 

 Daarnaast kunnen andere doelstellingen worden toegevoegd indien uit de 
interessepeiling bij de ondernemers blijkt dat die van groot belang zijn. 

 
6. Het opstellen en uitvoeren van een communicatieplan waarin het te volgen proces, doelstellingen 

en timing via meerdere instrumenten wordt gecommuniceerd. 
 
7. Het vooraf vaststellen welke positie het bestuur en de gemeente innemen, wat de consequenties 

zijn indien uit de interessepeiling onvoldoende draagvlak blijkt. 
 
8. Het opstellen van een actieplan met geselecteerde en betrokken partijen om de taken, de 

verantwoordelijken voor de uitvoering en de timing daarvan vast te leggen.   
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Bijlage: Enkele wettelijke aspecten 
 
 

Wet milieubeheer verplicht bedrijven tot energie besparen 

Een onafhankelijke en laagdrempelige energiescan ontwikkelen, die ondernemers helpt bij 
het verlagen van de energiekosten én bijdraagt aan het verduurzamen van de economie. 
Dat was een van de wensen van VNO-NCW en MKB-Nederland bij de uitwerking van het 
Nationaal Energieakkoord in concrete acties en maatregelen.  
 
VNO-NCW Midden is in dit kader samen met een aantal partners én met Europese 
financiering het project MKB Energy CheckUp gestart. Door het invullen van de 
gebruiksvriendelijke energiescan krijgen ondernemers   
- inzicht in energieverbruik en kosten 
- advies over (erkende) energiebesparingsmaatregelen en 
terugverdientijden 
- informatie over financieringsmogelijkheden 
- eindrapport  
- mogelijkheid tot aanvragen van offertes bij (lokale) installateur op 
basis van eindrapport. 
 
Iedere ondernemer die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar 
gebruikt, valt onder het Activiteitenbesluit, onderdeel van de Wet milieubeheer. 
Ondernemers worden in deze AmvB verplicht om energiebesparende maatregelen te 
nemen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Deze zogenaamde erkende 
maatregelen zijn opgenomen in de energiescan MKB Energy CheckUp.  

 

Keurmerk veilig ondernemen 
Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan uw bedrijfsvoering 
behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het Keurmerk 
Veilig Ondernemen ontwikkeld. Er is een KVO voor winkelgebieden en een KVO voor 
bedrijventerreinen. 
Het KVO zorgt dat uw ondernemersvereniging samen met de gemeente, politie en 
brandweer afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Onder 
gratis begeleiding van een KVO-adviseur van het CCV of MKB Nederland worden de 
veiligheidsproblemen in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen.  
De uiteindelijke beloning is een keurmerk voor het hele winkelgebied of bedrijventerrein. 
Daarmee laat u zien dat de veiligheid op orde is. Hiermee geeft een duidelijk signaal af naar 
uw werknemers en bezoekers, maar ook naar mensen met minder goede bedoelingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/energycheckup
http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/energiebesparing-nu-makkelijker-met-erkende-maatregelenlijsten
http://bit.ly/energycheckup
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Meer ruimte voor de BIZ en voor benutten waardestijging in het gebied zelf? 
Door Herman Timmermans 

De Reclamebelasting gaat mogelijk verdwijnen. Wat is er aan de hand? 
De gemeenten krijgen meer taken. Het Rijk legt bijvoorbeeld in de Participatiewet veel meer 
verantwoordelijkheden neer bij de gemeenten als het gaat over werk.  

 
De Omgevingswet zit er aan te komen, waarbij meer gebiedsgericht gewerkt gaat worden. De 
gemeenten krijgen ook meer vrijheid om daarover zelf te beslissen. Dan hoort daar ook bij dat de 
gemeenten meer verantwoordelijkheden en dus beslissingsbevoegdheden krijgen over de daarbij 
behorende financiële middelen. Daarvoor pleit de VNG. Één van de argumenten is dat dit goed is 
voor de lokale democratie. Als je erover gaat, moet je ook kunnen beslissen over het geld. Nu is het 
zo dat veelal het Rijk een initiatief neemt en daarvoor middelen ter beschikking stelt. De gemeenten 
voeren het dan uit, ook al is dat voor de gemeenten eigenlijk niet efficiënt. Dat maakt niet zoveel uit, 
want het rijk betaalt toch wel. 
Als je als gemeente kiest voor bijvoorbeeld een rol bij nieuwe vormen van opwekken van energie, 
moet je als gemeente ook over de financiële middelen gaan om dat uit te voeren. 
Die discussie gaat in de komende tijd worden gevoerd: meer taken voor de gemeenten. Dus ook 
meer vrijheid om dat zelf in te vullen met zeggenschap over het geld. Maar dat vereist meer 
mogelijkheden voor lokale belastingen. 
 
De VNG heeft daarom een commissie ingesteld om met een advies te komen over een groter 
belastinggebied door de gemeenten. Even een zijstap: nu beslaat dat gebied in Nederland ca. 5%, in 
Scandinavië is dat wel ca. 20-25%. 
De commissie heeft vervolgens een aantal criteria ontworpen waaraan zo’n lokale belasting aan 
moet voldoen. 

1. Substantiële opbrengst: de lokale heffing kan voldoende opbrengst genereren voor de benodigde 
verruiming van het belastinggebied. 

2. Stabiliteit: de opbrengst is robuust en voorspelbaar, niet afhankelijk van conjuncturele 
schommelingen. 

3. Uitvoerbaarheid: de heffing moet eenvoudig en tegen lage kosten uit te voeren zijn. Het ontgaan van 
de belasting moet moeilijk zijn. Dit maakt vooral een ingezetenen-belasting of een belasting op 
onroerende zaken geschikt. 

4. Geen economische verstoring: de heffing heeft geen (of zo min mogelijk) negatieve effecten op het 
gedrag van economische actoren als gevolg van veranderingen in (relatieve) prijzen van hetgeen 
waarover heffing wordt geheven. 

 
Bovenstaande afwegend komt de commissie tot een aanbeveling om een nieuwe belasting in te 
voeren, de bij nr. 3 genoemde zgn. ingezetenenbelasting. En adviseert tot een verbreding van de OZB 
belastingen, namelijk ook voor de gebruikers van woningen. 
 
De Raad voor de Financiën stelt: de Reclamebelasting stelt macro gezien weinig voor en werkt vaak 
verstorend in de verhoudingen tussen lokaal bestuur en lokale middenstand. Door middel van een 
vergunningsstelsel kunnen ongewenste reclame uitingen ook aan banden worden gelegd. Voor die 
belasting bestaat een goed alternatief in de vorm van bedrijveninvesteringszones (BIZ). Gemeenten 
hebben met deze wet de bevoegdheid om een gebied aan te wijzen waarbinnen een 
bestemmingsheffing (de BIZ-bijdrage) mag worden geheven ter financiering van door een bepaalde 
meerderheid van de bijdrageplichtigen gewenste extra voorzieningen. 
Bron: Raad voor de Financiële verhoudingen, RFV, brief aan de Minister van Financiën d.d. 26 maart 2015. 
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Service Level Agreement  
Bij het instellen van een ondernemersfonds adviseert MKB-Nederland om altijd een Service 
Level Agreement (dienstenniveau-, dienst-verlenings-, serviceniveauovereenkomst) af te 
spreken met de gemeente.  
 

Waarom een SLA?  
Er zijn diverse vormen van ondernemersfondsen, zoals de OZB-fondsen (‘het Leidse model’), 
reclamebelasting, de bedrijveninvesteringszone (BIZ) en varianten hiervan. MKB-Nederland 
is uitsluitend voorstander van het instellen van een ondernemersfonds indien ondernemers 
dit zelf wensen.  
Is de keus gemaakt, dan moeten partijen (fondsbestuurders en gemeente) vervolgens 
vaststellen wat het (basis)voorzieningenniveau is voor het betrokken gebied, de betrokken 
gemeente of het af te spreken doel. Alleen dat wat daarboven nodig wordt geacht, dus 
aanvullend zal zijn, kan deel uitmaken van de doelstellingen van een ondernemersfonds. 
Deze afspraken worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA).  
 
In principe wordt in de SLA het basisniveau opgenomen, want dat is het servicelevel. Voor de 
duidelijkheid en volledigheid is het vervolgens verstandig expliciet aan te geven wat het 
ondernemersfonds daarboven doet en welk bedrag de ondernemers bijeen moeten brengen 
om het gewenste level te bereiken. Er kan voor worden gekozen in de SLA alles op te nemen. 
Een andere optie is om in de SLA zuiver het basis-voorzieningenniveau op te nemen en in de 
uitvoeringsovereenkomst/het convenant op te nemen wat extra gewenst is.  
Welke bedragen kunnen worden verwacht van de gemeente? Welke moet de gemeente 
reserveren voor de uitvoering van haar wettelijke taken? Het SLA is het uitgangspunt. Daarin 
staat wat het serviceniveau is dat de gemeente moet aanbieden. Alles wat extra, dus 
daarboven, gewenst is, zal worden betaald uit het bedrag dat wordt opgehaald voor het 
ondernemersfonds. 
 
De gemeente en de ondernemers kunnen afspreken dat de gemeente bijvoorbeeld helemaal 
niets meer doet aan groenvoorziening en afval ophalen. Maar dat zijn wel wettelijke taken. 
Het geld dat de gemeente normaal daarvoor kwijt zal zijn, wordt overgemaakt aan het 
betrokken ondernemersfonds (in dit soort gevallen is de BIZ in principe het aangewezen 
instrument). De wettelijke taak wordt dus door het ondernemersfonds overgenomen en 
uitgevoerd. 
 

Wat zijn de wettelijke taken?  
Wat kunnen deze wettelijke taken inhouden? De gemeente moet onder meer zorg dragen 
voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van de gehele openbare ruimte, alsook de 
handhaving van het gewenste gebruik. In revitaliseringsplannen, herstructureringsplannen, 
inrichtingsplannen, beheervisies of handhavingshandboeken is vaak opgenomen hoever de 
gemeentelijke verantwoordelijkheid gaat (wat komt voor rekening van de gemeente).  
Let ook op de herstructureringsopgave van de gemeente! Een gemeente kan geneigd zijn, juist in tijden van 
minder financiële middelen, bedragen over te hevelen en te herstructureren. Daarom is het van belang te 
onderzoeken welke bedragen de gemeente normaliter verstrekt of reserveert voor bepaalde doelen. Deze 
dienen niet plotseling te worden vervangen door een ondernemersfonds. 
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Waar moet je bij een SLA aan denken?  
Allereerst spelen de doelstellingen een rol. Wat willen de ondernemers gezamenlijk 
bereiken? Welke investeringen zijn gewenst? Vervolgens moet worden bekeken welke zaken 
eigenlijk volgens wettelijke en andere regelingen (zie hierboven) voor rekening van de 
gemeente zijn en niet plotseling door het bedrijfsleven met een ondernemersfonds 
(gedeeltelijk) worden gefinancierd. Sommige gemeenten hebben al een bestaande definitie 
van het kwaliteitsniveau voor diverse doeleinden, zoals bijvoorbeeld over de 
groenvoorziening op een bedrijventerrein, hoe de straat in een winkelgebied er uit moet 
zien of wat wordt verstaan onder ‘schoon en heel’ in een betreffend gebied. Dit 
kwaliteitsniveau kan met tekst en (normstellende) foto’s nauwkeurig worden aangegeven. 
Dit geldt dan als het basisniveau.  
NB: Let hier op achterstallig onderhoud. Dat mag niet gelden als basis-niveau, niet het uitgangspunt worden 
van dat waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Een schouw moet een beschrijving opleveren van punten 
die de gemeente op korte c.q. langere termijn moet oplossen, en zaken vaststellen waar de gemeente niet 
verantwoordelijk voor is.  

 

Voor welke diensten is een SLA geschikt?  
In een SLA kunnen veel verschillende diensten worden afgesproken, zoals:  
ICT, facilitaire dienstverlening, de aanstelling van een parkmanager of –beheerder  
veiligheid: bewaking, camera’s, extra surveillances, extra verlichting, agressietrainingen, 
zakkenrollerprojecten, enz. Let hier ook op de mogelijkheden die het Keurmerk Veilig 
Ondernemen biedt!  
 

Wat staat er in een SLA?  

 omschrijving van de dienst  

 kwaliteitsniveau  

 duur en beëindiging van de overeenkomst  

 contactpersonen  

 responsie- en/of levertijd  

 berekening van tarieven en kosten  

 wijze van betaling  

 wijze waarop dienst wordt gemeten  

 hoe vaak en naar wie toe wordt gerapporteerd  

 sancties bij niet nakomen van afspraken  

 tussentijdse wijziging in afspraken  

 hoe om te gaan met eventuele wijzigingen in de dienst  

 gevallen van beëindiging SLA  

 frequentie van schouwen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


