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Samenvatting 

Duurzame bedrijventerreinen worden gekenmerkt door een aanzienlijk potentieel aan winst voor 

economie én milieu en genieten daardoor belangstelling bij zowel het bedrijfsleven als de overheid. 

Samenwerking tussen bedrijven biedt mogelijkheden voor de realisatie van een hoger 

bedrijfseconomisch resultaat gecombineerd met beperking van milieuhinder en een meer efficiënt 

ruimtegebruik. Hierbij wordt aandacht besteed aan de verduurzaming van de terreininrichting, van 

bedrijfsprocessen en van een facilitair en utilitair beheer. Duurzame bedrijfsclustering is een continu 

proces waarbij de betrokken partijen de sociale, economische en ecologische aspecten van hun 

beslissing op een geïntegreerde wijze beoordelen.  

 

De drijvende krachten achter de samenwerkingsinitiatieven zijn legio: bedrijfseconomische voordelen, 

versterking van de concurrentiepositie, positieve imagocreatie, geïntegreerd keten- en cascadebeheer, 

betere werkomstandigheden, etc. Ook overheidsinstanties hebben belang bij de ontwikkeling van 

duurzame bedrijvenclusters. Zij vertegenwoordigen de maatschappelijke belangen: ruimtelijke kwaliteit 

en milieuwinst op en rond het terrein, economische ontwikkeling, werkgelegenheid, etc. Een 

succesvolle implementatie van duurzame clusterinitiatieven blijkt in de praktijk echter niet 

vanzelfsprekend te zijn. De oorzaken hiervan zijn veelal terug te brengen tot vier elementen: de soms 

beperkte economische meerwaarde, het juridisch kader, de ruimtelijke randvoorwaarden en de 

technische haalbaarheid. De samenwerking wordt tevens bemoeilijkt door knelpunten als de ventilatie 

van kosten en verantwoordelijkheden, uiteenlopende belangen, de ouderdom van het terrein (bestaand 

versus nieuw), etc. 

 

Het is een taak van de overheid om randvoorwaarden te creëren die werkbare oplossingen bieden 

voor algemeen geldende knelpunten zoals financiële tekorten bij verduurzamingsprojecten of 

ontoereikend parkmanagement. Vooral de combinatie van financiële ondersteuning en 

kennisontwikkeling en -overdracht verhoogt het potentieel van het ondersteuningsbeleid. Bij de 

uitvoering van een subsidieregeling voor de verduurzaming van bedrijventerreinen dient aandacht 

besteed te worden aan de (her)inrichting van het terrein enerzijds en aan de duurzame 

bedrijfsprocessen en het facilitair en utilitair beheer van de bedrijvencluster anderzijds. Men mag hierbij 

niet verzaken aan de duurzaamheidsgedachte met aandacht voor zowel het ruimtelijke als het tijdelijke 

aspect. Het verduurzamen van industrieterreinen beoogt een langetermijnvisie waarvan de financiële 

implicaties over een lange periode worden uitgesmeerd. Dit langetermijnaspect moet zijn weerklank 

vinden in de economische steunmaatregelen. Het beheer van een bedrijvencluster is onontbeerlijk om  

duurzaamheid te handhaven. 

 

Omwille van de soms beperkt economisch rendabele investeringen kan het aangewezen zijn dat het 

beleid de nadruk legt op de financiële ondersteuning van herstructureringsprojecten, eerder dan op de 

aanleg van nieuwe bedrijvenclusters. Het beheer van bedrijvenclusters kent ook dikwijls een 
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ontoereikende return on investment en noopt vereist hierdoor tot financiële ondersteuning van de 

overheid. Vooral in de initiatieperiode dienen overheidsinstanties een financiële input aan te bieden. In 

een meer ontwikkelde fase kan geëvolueerd worden naar een parkmanagementorganisatie die 

zelfbedruipend is in een stabiele uitvoeringsfase.  

 

Bij de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen dienen de ontwikkelaars van bedrijventerreinen ertoe 

aangespoord te worden werk te maken van een optimale terreininrichting. Daarenboven is het 

belangrijk dat terreinontwikkelaars gestimuleerd worden om zich te als terreinbeheerder profileren.  

Naast het bieden van financiële ondersteuning voor de investeringen is het in vele gevallen 

noodzakelijk dat de overheid ook tussenkomt in de operationele kosten en de beheerskosten van 

samenwerkingsinitiatieven zoals bijvoorbeeld collectief onderhoud of een gezamenlijke exploitatie. 

 

De samenwerking tussen de clusterende bedrijven kan bevorderd worden door terreinbeheerders en 

ondernemingen te begeleiden. Kennisontwikkeling, het samenbrengen van die kennis en 

kennisoverdracht zijn hierbij belangrijk. Draaiboeken en handleidingen kunnen bedrijven en 

parkbeheerders de nodige inzichten verschaffen op het gebied van verduurzaming van 

bedrijvenclusters. De Vlaamse kennisinstellingen zoals universiteiten en hoge scholen en de GOM’s 

spelen hierbij een centrale rol. 
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Executive Summary 

Eco-industrial parks have latent capacity for economic and environmental gains and therefore receive 

increasing interest from the business community and the government. Cooperation between 

companies opens up possibilities for the realisation of a higher economic result, combined with a 

reduction of the environmental hindrance and a more efficient use of space. Attention is given to the 

sustainable management of the area, business processes and the management of facilities and 

utilities. Sustainable clustering of companies is a continuous process where the social, economical and 

ecological aspects of the decisions are evaluated on an integrated way. 

 

The driving forces behind cooperatives are numerous: economic advantages, strengthened 

competitive position, creation of a positive image, integrated chain management, cascade usage of 

products, better working atmosphere, etc. Authorities also have interests in the development of 

sustainable clusters. They represent the public needs: spatial quality, environmental gains on and 

around the business park, economic development, employment, etc. It was shown by experience that a 

successful implementation of durable cluster initiatives is not granted. The reason is fourfold: the 

sometimes non proportional economic surplus value, the unsatisfactory legal framework, the spatial 

preconditions and the technical feasibility. Other bottlenecks like ventilation of costs and 

responsibilities, diversity of interests, secrecy and the age of the business park hamper the 

cooperation. 

 

It is the responsibility of the government to create a framework that offers feasible solutions for general 

bottlenecks like financing deficits and inadequate business park management. The policies of 

economic support are consolidated by the combination of financial assistance and development and 

transfer of knowledge. State subsidy for the development of sustainable clusters have to pay attention 

to the (re)organisation of the park as well as to the industrial processes and the management of 

facilities and utilities. Hereby the idea of sustainability in terms of time and space may not be 

neglected. The establishment of a sustainability vision in an industrial park aim for a long term period of 

which the financial implications are spread over a long period. Hence, this long term vision needs to be 

continued in the economic support policy. The adequate management of clustered companies is 

indispensable to maintain the sustainability thought. 

 

Because of the sometimes little cost-effective investments, it is recommended that the policy 

emphasizes the financial aid of restructuring projects, rather than supporting the building of a new eco-

industrial park. Park management is also a business with a insufficient return on investment and 

requests therefore the financial support of the government. Especially the premature stage of park 

management requires financial input of a public body. In a more developed stage, the park 

management organisation can evolve to one that is self-supporting.  
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Concerning the construction of new eco-industrial parks the policy needs to encourage the developers 

of industrial parks to optimize the organisation of the industrial area. Furthermore it is important that 

park developers can develop themselves into  park managers. Besides offering financial support for 

the investments, it is in most of the cases vital that the government is prepared to share part in of the 

operational costs and management costs of cluster activities like joint maintenance and collective 

exploitation. 

 

Cooperation between clustered companies can be encouraged by coaching the park managers and 

companies in their cluster activities. The development and transfer of knowledge hereby is vital. By 

offering manuals and scenarios to park managers and companies, they can obtain the necessary 

understandings concerning the sustainable development of clusters. Hence, the Flemish institutions of 

knowledge like universities and colleges and the Regional Development Authorities have fulfil a key 

role in this story.  
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1. Inleiding 

Een duurzame ontwikkeling van de maatschappij is noodzakelijk voor de realisatie van een hoge 

levenskwaliteit, nu en in de toekomst. Bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan deze 

duurzame ontwikkeling door duurzaam te ondernemen: het zakelijke wordt hierbij gecombineerd met 

zorg voor mens en natuur. Meer en meer breidt deze duurzaamheidsgedachte zich uit over de 

bedrijfsgrenzen heen. De schaal van de optimalisatie van milieu- en efficiëntieprestaties wordt hierbij 

verruimd van het individuele bedrijf naar een groep bedrijven. Dit wordt ook als bedrijfsexterne zorg 

geduid. Samenwerking tussen bedrijven biedt talrijke mogelijkheden voor de realisatie van een hoger 

bedrijfseconomisch resultaat gecombineerd met de beheersing van de milieubelasting en een efficiënt 

ruimtegebruik. Een voorwaarde voor deze samenwerking is de onderlinge nabijheid van de betrokken 

bedrijven. Vandaar dat bedrijventerreinen de ideale locaties vormen om deze voordelen van collectief 

ondernemen zoveel mogelijk te benutten. Bij de inrichting of de herstructurering van duurzame 

bedrijvenclusters worden ecologische, economische en sociale aspecten op een geïntegreerde wijze 

benaderd. Duurzame bedrijfsprocessen en een duurzame inrichting van het terrein staan hierbij 

centraal. Verduurzaming van bedrijventerreinen zorgt bovendien voor een optimale economisch 

invulling van de bestaande gebieden. Op die manier wordt zorgvuldig omgegaan met de beschikbare 

ruimte en kan het aansnijden van nieuwe gebieden voor economische activiteiten beheerst worden.  

 

Bij  de samenwerkingsinitiatieven tussen naburige bedrijven doen zich in de praktijk echter tal van 

knelpunten voor die een negatieve invloed hebben op het bereiken van de gewenste 

duurzaamheidseffecten. Deels hebben deze knelpunten te maken met belemmeringen in de 

instrumenten die de overheid aanbiedt. Het is de taak van de overheid een draagvlak voor een 

duurzame economische en ruimtelijke ontwikkeling van de bedrijventerreinen te verstrekken. Efficiënte 

ondersteuningsmaatregelen creëren de juiste randvoorwaarden voor écht duurzaam ondernemen en 

bieden bovendien de mogelijkheid de concurrentiekracht van Vlaanderen te versterken. 

 

De opzet van deze uiteenzetting bestaat erin een aantal beleidssuggesties voor de verduurzaming van 

bedrijvenclusters te formuleren. Hiertoe wordt in eerste instantie het toenemende belang van de 

verduurzaming van bedrijventerreinen toegelicht. Bovendien worden een aantal beleidsinstrumenten 

voor bedrijventerreinen in Vlaanderen besproken en beoordeeld.  

2. Duurzaamheid wint terrein 

In de loop der jaren is de wereldbevolking zich bewust geworden van het groeiend conflict tussen de 

economische groei en de evolutie van het leefmilieu. Een ongecontroleerde economische expansie 

kan tot een verstoring van het milieu leiden die het verdere bestaan van de mensheid in het gedrang 

brengt. Milieuproblemen kunnen de maatschappelijke en economische functies van het milieu in 
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belangrijke mate ondermijnen. Hieruit groeide het besef dat de bescherming van het leefmilieu bij de 

sociale en economische ontwikkeling geïntegreerd dient te worden. 

 

2.1. Duurzame ontwikkeling van 1987 tot nu 

De Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling (World Commission on Environment and 

Development), bijgenaamd de Brundtland-Commissie, werd opgericht op vraag van de Verenigde 

Naties. Deze commissie publiceerde in het zogenaamde Brundtland-rapport ( "Our Common Future", 

Rapport van de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling, 1987) een aantal voorstellen van 

strategieën inzake duurzame ontwikkeling. Deze publicatie maakte een stand van zaken op van de 

wereldwijde gesteldheid van het milieu en de ontwikkeling (sociaal, economisch, cultureel, enz.) en 

beschreef de onhoudbare evolutie ervan [1]. Het rapport kreeg ook veel belangstelling omwille van de 

doorbraak van het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ welke als volgt gedefinieerd werd: " een vorm van 

ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generaties, zonder de mogelijkheden van 

toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen". Deze definitie is 

duidelijk gericht op meerdere doelstellingen die zowel met leefmilieu als met sociale vraagstukken 

verband houden. Essentieel hierbij zijn de drie pijlers: planet (de winst voor het milieu), profit (de 

financiële winst) en people (de sociale winst). Bij deze zogenaamde triple-P methode worden 

ontwikkelingen pas duurzaam beschouwd indien deze drie dimensies in evenwicht zijn (figuur 1) [2]. 

Sinds de publicatie van het Brundtland-rapport is duurzame ontwikkeling dé drijvende kracht achter het 

milieubeleid op wereldschaal. 

 
Figuur 1. De Planet – Profit – People relatie die centraal staat in het concept van duurzame 
ontwikkeling. 
 

Vijf jaar na de publicatie van het Brundtland-rapport vond in Rio de Janeiro een VN-conferentie over 

Milieu en Ontwikkeling (United Nations Conference on Environment and Development) plaats (1992). 

Deze conferentie zette het principe ‘duurzame ontwikkeling’ op de internationale agenda en legde een 

reeks algemene principes voor duurzame ontwikkeling vast: de ‘Principes van Rio’. Daarnaast werd in 

Rio een actieprogramma vastgesteld voor duurzame ontwikkeling: "Agenda 21". Agenda 21 is de 

hoeksteen van de Rio-belofte om gezamenlijk strategieën te verwezenlijken opdat de menselijke en 

economische ontwikkeling beetje bij beetje naar duurzaamheid zou evolueren.  
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De Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling van september 2002 in Johannesburg plaatste "duurzame 

ontwikkeling" opnieuw bovenaan de politieke agenda. Tien jaar na de VN-conferentie in Rio 

verklaarden de regeringsleiders verder te willen werken aan de 'Principes van Rio' en de daarop 

gebaseerde uitvoeringsplannen. Een aantal principes kregen extra aandacht [3]:  

• de drie pijlers van duurzame ontwikkeling moeten gezamenlijk aangepakt worden; 

• elk land is primair verantwoordelijk voor de eigen verduurzaming; 

• de ontwikkelde landen belasten het milieu wereldwijd en hebben de middelen om daar iets tegen te 

doen; ze erkennen daarom hun verantwoordelijkheid bij het internationaal beschikbaar stellen van 

de noodzakelijke middelen om het mondiale milieu te verbeteren en productie en consumptie te 

verduurzamen; 

• het voorzorgsprincipe: daar waar ernstige schade aan het milieu dreigt, is het ontbreken van 

volledige wetenschappelijke zekerheid onvoldoende als argument om niet in te grijpen. 

De conclusies van deze top, een politieke verklaring en een implementatieplan, richten zich op een 

meer concrete uitwerking van de principes en doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling zowel op 

nationaal als op internationaal niveau [3]. Eén van de engagementen met een direct gevolg voor de 

individuele lidstaten is de verbintenis om onmiddellijk stappen te ondernemen voor de formulering en 

de uitwerking van nationale strategieën voor duurzame ontwikkeling. Deze wereldtop gaf de uitvoering 

van ‘Agenda 21’ een nieuwe impuls en zorgde voor een wereldwijde aandacht voor duurzame 

ontwikkeling [3]. 

 

2.2. Het beleid inzake duurzame ontwikkeling 

2.2.1. De Europese strategie voor duurzame ontwikkeling 

In maart 2000 introduceerde de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie met als 

doelstelling Europa tegen 2010 om te vormen tot “de meest concurrerende en dynamische 

kenniseconomie van de wereld, die bovendien in staat is tot duurzame economische groei met meer 

en betere banen en een hechtere sociale samenhang” [4]. In juni 2001 werd op de top van Göteborg 

een milieudimensie toegevoegd aan de in Lissabon (2000) vastgelegde sociaal-economische strategie. 

Deze toevoeging van enkele milieuaspecten aan het Lissabonproces was een eerste stap op weg naar 

een volwaardige Europese strategie inzake duurzame ontwikkeling. In de conclusies van Göteborg 

verzoekt de Europese Raad bovendien de lidstaten een eigen nationale strategie voor duurzame 

ontwikkeling op te stellen. Op de lentetop van 2003 heeft de EU zijn engagement voor deze 

duurzaamheidstrategie bevestigd.  

 

2.2.2. Duurzame ontwikkeling: een federale bevoegdheid in België 

De Belgische federale overheid is reeds meer dan een decennium actief rond duurzame ontwikkeling. 

In mei 1997 keurt het Belgisch Parlement de wet betreffende de coördinatie van het federale beleid 

inzake duurzame ontwikkeling goed. Deze wet vraagt een onafhankelijke administratie (het Federaal 

Planbureau) om in een federaal rapport een tweejaarlijkse evaluatie te maken van de in België 
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gemaakte vooruitgang in het kader van Agenda 21 [5]. De federale wet voor duurzame ontwikkeling 

heeft ook geleid tot de oprichting van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling 

(ICDO) met als belangrijkste opdracht de voorbereiding en opvolging van het vierjaarlijks Federaal 

Plan inzake Duurzame Ontwikkeling. Sinds 1999 is bovendien in de federale regering een politiek 

mandataris voor duurzame ontwikkeling aangeduid [5]. 

 

2.2.3. Het beleid inzake duurzame ontwikkeling in Vlaanderen 

Ook de Vlaamse regering heeft zich in het verleden geëngageerd om haar beleid in een context van 

duurzame ontwikkeling te plaatsen. In het beleid van de verschillende Vlaamse thema's wordt 

duurzame ontwikkeling als een leidend beginsel aanschouwd. Het Milieubeleidsplan [6], het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen [7] en het Vlaams Klimaatplan [8] zijn slechts enkele voorbeelden hiervan. 

Ook het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid [9] vermeldt duurzaamheid in de 

doelstellingen. De Vlaamse regering wil: "…steun verlenen aan projecten die passen in het ruimtelijk 

economisch beleid en het ondernemingsbeleid met aandacht voor ecologie, sociale en economische 

aspecten…" [5]. 

 

In het Pact van Vilvoorde onderschrijven zowel de Vlaamse regering als de sociaal-economische 

partners en de milieubeweging '21 doelstellingen tegen 2010'. In de inleiding stelt dit Pact dat het 

Vlaams beleid uitgaat van duurzame ontwikkeling en internationale openheid. Dit betekent dus niet 

alleen evenwicht tussen economische, sociale en ecologische doeleinden maar ook het besef dat 

Vlaanderen zich steeds meer moet inbedden in grotere gehelen, in eerste instantie in Europa.  

 

De basisdoelstellingen van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord (2004) sluiten aan bij deze van het 

Pact van Vilvoorde [10]. In het Vlaamse regeerakkoord stelt de Vlaamse Regering dat zij "een 

krachtige stimulans wil geven aan een toekomstgerichte en duurzame economie, waarin welvaart, 

welzijn, sociale rechtvaardigheid en ecologisch evenwicht onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en 

waarin iedereen kan participeren". Bovendien bevestigt het regeerakkoord het engagement voor een 

buitenlands beleid gericht op duurzame ontwikkeling en dat de Vlaamse Regering "een actieve 

bijdrage zullen leveren… aan de Europese en internationale engagementen inzake duurzame 

ontwikkeling".  

 

2.3. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke economie 

Beschikbare ruimte om te ondernemen is van groot belang voor een duurzame economische welvaart. 

Gelet op de schaarste van de ruimte in Vlaanderen, dient verstandig omgesprongen te worden met de 

ruimte om te ondernemen. Deze schaarste betreft zowel de kwantiteit (nood aan ruimte om te 

ondernemen) als de kwaliteit (nood aan economisch potentieel van de ruimte). Vandaar de noodzaak 

om de economische structuur van Vlaanderen zo efficiënt mogelijk uit te bouwen en hierbij aandacht te 

besteden aan de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: planet, profit en people. Bedrijventerreinen 



 
Advies inzake economische stimuli voor bedrijvenclusters in het kader van duurzaam ondernemen 5 

vormen een ideaal middel voor een intensief maar duurzaam ruimtegebruik en laten een concentratie 

van economische activiteiten met minimale overlast toe. 

 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) [7] beschrijft duurzame ruimtelijke ontwikkeling als 

volgt: "het beheer van de ruimte als een duurzaam goed, als een langetermijninvestering voor de 

volgende generaties". De bundeling van economische activiteiten in knooppunten, geconcentreerd op 

goed uitgeruste lokale en regionale bedrijventerreinen, wordt in het RSV als basisdoelstelling inzake 

gebieden voor economische bedrijvigheid geformuleerd. Deze economische agglomeraties zijn van 

essentieel belang voor het aantrekken van nieuwe investeringen en dienen via een gericht beleid 

optimaal uitgebouwd te worden.  

 

Het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie (SPRE) dient als basis voor het ruimtelijk-economisch 

beleid dat een belangrijke rol speelt in het verzekeren van de economische attractiviteit van een regio. 

Ruimtelijke economie is een beleidsveld dat in de eerste plaats aandacht besteed aan een optimale 

inplanting van economische activiteiten. Een goed ruimtelijk-economisch beleid voldoet maximaal aan 

de eisen die de economische actoren aan hun vestigingsplaats stellen, houdt rekening met het 

gegeven dat de ruimte een schaars goed is en stimuleert de dynamiek van het bedrijfsleven. De 

doelstelling is dat de Vlaamse economie welvaart kan blijven creëren in een omgeving waar de 

concurrentiedruk steeds zwaarder wordt en de mondialisering toeneemt [11]. 

 

De uitvoering van het aanbodbeleid voor bedrijventerreinen dient in de eerste plaats te lopen via de 

zogenaamde brownfields: oude terreinen worden gerecycleerd. Toch is dit onvoldoende om aan de 

vraag naar meer bedrijventerreinen te voldoen. Ruwweg geschat kan men er van uitgaan dat 

maximaal 20% van de ruimtevraag tegen 2017 kan gerealiseerd worden via hergebruik van oude 

terreinen [11]. Vandaar dat het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie een tweede spoor heeft 

uitgetekend waarbij nieuwe terreinen, de zogenaamde greenfields, worden aangeduid. Continuïteit in 

het aanbod van bedrijventerreinen en kantoorlocaties is van groot belang en de ‘ijzeren voorraad’1 kan 

als beleidsinstrument ervoor zorgen dat deze doelstelling gerealiseerd wordt [11].  

3. Duurzame bedrijvenclusters 

3.1. Bedrijfsclustering 

De samenwerking tussen naburige ondernemingen biedt mogelijkheden om via de gezamenlijke 

aanpak van een aantal initiatieven een win-winsituatie te creëren voor de verschillende deelnemende 

bedrijven. Het niveau van de optimalisatie van efficiëntieprestaties wordt hierbij verhoogd van het 

individuele bedrijf naar een groep bedrijven. Dit schaalvoordeel kan leiden tot een verlaging van de 

kosten van een aantal activiteiten die de ondernemingen anders individueel zouden moeten dragen.  

                                                      
1 Met de ijzeren voorraad bedoelt men het minimaal aanbod aan bouwrijpe en uit te rusten terreinen die de 

volgende drie jaren voorzien kunnen worden. 
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Definitie bedrijvencluster 

Onder de term bedrijvencluster verstaat men een geografisch geconcentreerde groep van 

ondernemingen die onderling en/of met de overheid samenwerkt. De samenhang tussen de 

bedrijven onderling kan zowel materieel (bv. hergebruik van bijproducten), immaterieel (bv. 

uitwisseling van knowhow) als operationeel (bv. collectieve beveiliging) zijn. 

 

De definitie van bedrijvencluster kan geassocieerd worden met de Vlaremdefinitie van een 

‘milieutechnische eenheid’: “verschillende ingedeelde inrichtingen, met inbegrip van hun 

exploitatieterrein en de overige onroerende goederen waarmee zij verbonden zijn, die als een geheel 

moeten worden beschouwd met het oog op het beoordelen van het nadeel dat zij kunnen berokkenen 

aan mens of milieu” [12]. Verder vermeldt Vlarem II dat “onderlinge geografische, materiële of 

operationele samenhang van inrichtingen, die gepaard gaat met een relatieve afscheiding van het 

geheel van deze inrichtingen ten opzichte van andere inrichtingen, kan wijzen op de aanwezigheid van 

een milieutechnische eenheid” [12]. 

 

De term "Bedrijvencluster" kan beschouwd worden als een overkoepelend begrip voor 

bedrijventerreinen, wetenschapsparken en bedrijfsverzamelgebouwen.  

 

Een bedrijventerrein kan omschreven worden als een zone bestemd voor de vestiging van bedrijven. 

Op dit terrein kan de geografische samenhang van de bedrijven aangevuld worden met een 

(im)materiële of operationele relatie, waarbij private ondernemingen onderling en met publieke 

instellingen samenwerken. 

 

Wetenschapsparken zijn bedrijventerreinen met een sterke binding met kennisinstellingen zoals 

universiteiten en hogescholen. Deze worden gekarakteriseerd door een hoogtechnologische kennis en 

expertise en worden beheerd met een duidelijk maatschappelijk doel [13]. Wetenschapsparken richten 

zich in belangrijke mate op een hoogwaardige, wetenschappelijke en technologische productie en op 

dienstverlening. Deze bedrijvenclusters zijn bij uitstek locaties waarbinnen expertise- en 

kennisoverdracht belangrijk zijn. 

 

Bedrijfsverzamelgebouwen vormen een samenhangend geheel van bedrijfsruimtes die tijdelijk aan 

startende ondernemingen ter beschikking worden gesteld in afwachting van het opzetten van een 

eigen vestiging. Het betreft bedrijvencentra, multifunctionele gebouwen en incubatie- en 

innovatiecentra.  

 

Een bedrijvencentrum is een onafhankelijke vereniging opgericht met overheidssteun via een 

Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) en met steun van privé-aandeelhouders [14]. Aldus 

zijn bedrijvencentra voorbeelden van publiek-private samenwerkingsinitiatieven. Bedrijvencentra 

stellen kantoren, werk- en opslagruimten ter beschikking aan startende en groeiende ondernemingen 

op basis van gedeelde kosten. Naast huisvesting worden een hoogstaande infrastructuur en een 
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aantal gemeenschappelijke diensten, zoals secretariaatdiensten en bedrijfsadvies aangeboden. Op die 

manier hoeven startende bedrijven niet te investeren in gebouwen en terreinen en kunnen ze zich 

concentreren op hun core-business. 

 

Een incubatie- en/of innovatiecentrum is een bedrijvencentrum waarin activiteiten, gerelateerd aan 

onderzoek en ontwikkeling, worden uitgevoerd met een uitgesproken incubatorrol en waarbij een 

kennisinstelling de ontwikkeling van de activiteit stimuleert en/of accelereert [14]. Het biedt startende 

ondernemers een actieve ondersteuning en een integrale en intensieve trajectbegeleiding, van idee tot 

de realisatie van een stabiele onderneming. De doelgroep zijn bedrijven met hoogtechnologische 

activiteiten die hiervoor zijn aangewezen op samenwerking met een wetenschappelijke instelling. 

Incubatorcentra zijn doorgaans kleinschalig.  

 

Naarmate een jong bedrijf meer zelfstandigheid verwerft, verandert het profiel van de onderneming: er 

ontstaat een toenemende behoefte aan grotere bedrijfsunits en de vraag naar algemene ondersteunde 

diensten neemt af. Multifunctionele gebouwen of doorgangsgebouwen bieden dergelijke bedrijven 

flexibele bedrijfsunits waarin ruimte is voor verdere capaciteitsuitbreiding. 

 

De samenwerkingsinitiatieven die door bedrijvenclusters kunnen uitgewerkt worden zijn talrijk: 

collectief onderhoud van infrastructuur, bodem- en waterbeheer, het uitbesteden van groenonderhoud 

op terreinniveau, collectieve afvalinzameling, groepsinkopen, collectief vervoer, gezamenlijke 

beveiliging, etc. [13, 15, 16]. 

 

3.2. Collectief duurzaam ondernemen en industriële ecosystemen 

Duurzame bedrijvenclusters gaan verder dan gewoon samenwerken. Via een duurzame inrichting van 

het terrein, het gebruik van duurzame bedrijfsprocessen en een duurzaam facilitair en utilitair beheer 

verkrijgen zij een meerwaarde boven een traditioneel ingerichte cluster [17]. Dergelijke verduurzaming 

maakt het mogelijk om economische groei en druk op het milieu van elkaar los te koppelen [18]. 

Duurzaam ondernemen over de bedrijfsgrenzen heen is een continu proces waarbij de betrokken 

partijen de sociale, economische en ecologische aspecten van hun beslissing op een geïntegreerde 

wijze beoordelen, een proces dat ook wordt geduid als bedrijfsexterne milieuzorg.  

 

Definitie duurzame bedrijvencluster 

Een duurzame bedrijvencluster is een geografisch geconcentreerde groep van ondernemingen 

die onderling en met de overheid samenwerkt met het oog op een hoger bedrijfseconomisch 

resultaat, een beperking van de milieuhinder en een efficiënt ruimtegebruik [15].  

 

In deze context wordt dikwijls de term ‘industriële ecologie’ gebruikt. Zoals organismen in natuurlijke 

ecosystemen complexe netwerken vormen waarbij alle waardevolle stoffen of energie wordt gebruikt, 

springen bedrijven in industriële ecosystemen zo efficiënt mogelijk om met materialen en energie. 
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Kringlopen worden hierbij zoveel mogelijk gesloten. De idee is dat bedrijven de milieubelasting 

proberen te verminderen door rest- en bijproducten te beperken, intern te hergebruiken of geschikt te 

maken als grondstoffen voor andere productieprocessen [16]. De term vindt ook zijn weerklank in de 

Engelse vertaling van duurzaam bedrijventerrein, met name eco-industrial park. Het industrieel netwerk 

te Kalundburg in Denemarken is slechts één van de inmiddels talrijke voorbeelden van dergelijke 

industriële symbiose. Een olieraffinaderij, een biotechnologische onderneming, een energiecentrale, 

een afvalverwerkend bedrijf en een fabrikant van gipsplaten vormen er een industrieel netwerk die 

onderling water, warmte en reststoffen uitwisselen. Reststoffen voor het ene bedrijf vormen een 

waardevolle grondstof voor het andere bedrijf [16, 19]. 

 

Duurzaam ondernemen op een bedrijventerrein vindt plaats op 3 niveaus [16]:  

• op individueel bedrijfsniveau: gebruik van duurzame bedrijfsprocessen: verminderen van energie, 

water, grondstoffen- en hulpstoffenverbruik, etc.; 

• op gebied van samenwerking tussen de bedrijven: de uitwisseling van energie, water en 

grondstoffen, het combineren van het vervoer van goederen en/of personen, collectieve inzameling 

en afvoer van afvalstoffen, gezamenlijk gebruik van nutsvoorzieningen en bedrijfsfuncties, etc.; 

• op het gebied van de inrichting van het bedrijventerrein: optimalisering van het ruimtegebruik, 

groenaanleg, gezamenlijk gebruik van bedrijfsfuncties, commerciële voorzieningen, etc. 

 

De initiatieven op terreinniveau zijn veelal van collectief belang. Alle aanwezige bedrijven worden best 

betrokken en de deelname in de kosten is in de meeste gevallen verplicht. De diensten op gebouw- en 

werkplekniveau zijn vaak aanvullend en optioneel. Zij worden op vraag van de bedrijven ontwikkeld en 

aangeboden. Ze geven de bedrijven het voordeel bepaalde activiteiten te kunnen uitbesteden 

(catering, schoonmaak, etc.) terwijl medewerkers eventueel kunnen profiteren van een waaier aan 

persoonlijke services (kinderopvang, schoonmaak- en reparatieservices, ontspanning en verzorging, 

bank en post, etc.) . 

 

Het duurzame gedachtegoed dat in collectief duurzaam ondernemen vervat zit, kan geconcretiseerd 

worden in diverse duurzaamheidsthema's: 

 

1. Duurzaam ruimtegebruik 

Een duurzame bedrijvencluster zorgt in de eerste plaats voor een efficiënt ruimtegebruik van het 

terrein. Hierbij wordt voldaan aan hoge kwaliteitseisen zodat er ook op langere termijn gebruik kan 

gemaakt worden van de duurzaam ingerichte ruimte. Het verzamelen van gebouwen in 

bedrijfsverzamelgebouwen, het meerlagig bouwen van bedrijfspanden, gezamenlijke (ondergrondse) 

parkeervoorzieningen voor auto’s en de gezamenlijke opslag van materialen zorgen voor een efficiënt, 

meervoudig en collectief ruimtegebruik. Ruimtelijke kwaliteit ontstaat bovendien wanneer bij de 

inrichting van het bedrijventerrein aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inpassing van het 

terrein, een kwaliteitsvolle inrichting van groene ruimtes, de samenhang van de stedenbouwkundige 

opzet en een hoogwaardige architectuur [20]. 
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2. Duurzame bedrijfsprocessen 

Samenwerking tussen bedrijven kan ervoor zorgen dat fysieke stromen verbonden aan 

bedrijfsactiviteiten zoals elektriciteit, warmte, water, grondstoffen, afvalstoffen, etc. uitgewisseld en zo 

efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden. Samenwerking met betrekking tot duurzame 

bedrijfsprocessen kan ook via het gezamenlijke gebruik van utilities en bedrijfsfuncties [17]. 

Voorbeelden zijn een gezamenlijke energievoorziening via WWK’s2, zonnepanelen of windmolens, een 

gezamenlijke afvalwaterzuivering, gezamenlijke opslagplaatsen, etc. De uiteindelijke doelstelling van 

deze duurzame bedrijfsprocessen is een verbetering van het bedrijfseconomisch resultaat en een 

vermindering van de milieubelasting en het ruimtegebruik. 

 

3. Duurzaam beheer  

Duurzaamheid op bedrijventerreinen mag zich niet beperken tot technische maatregelen. Maatregelen 

met betrekking tot organisatie, coördinatie en samenwerking zijn minstens even belangrijk voor de 

creatie van toegevoegde waarde. Belangrijk is dat duurzaam beheer zorgt voor een minder snelle 

veroudering van bedrijventerreinen. Hierdoor kan de kwaliteit van het terrein langer behouden blijven 

en ontstaat minder snel de nood aan nieuwe bedrijventerreinen. Parkmanagement speelt hierbij een 

belangrijke rol. Verder dient gewezen op de behoefte aan een persoon of entiteit die als katalysator 

van het parkbeheer optreedt en hierbij de belangen van elke partner verdedigt en de individuele en 

gezamenlijke rechten en plichten behartigt [13]. Deze topic wordt uitgebreid besproken in paragraaf 

3.7.  

 

4. Duurzame mobiliteit 

Door de concentratie van economische activiteiten in kooppunten ontstaat een grotere behoefte aan 

een goede bereikbaarheid: een hoogwaardig openbaar vervoer en zelfs multimodaal transport. 

Samenwerking tussen bedrijven op het gebied van goederen- en personenvervoer kan leiden tot 

lagere transportkosten, een betere bereikbaarheid en een lagere milieubelasting [15]. 

 

5. Economische duurzaamheid 

Dit aspect houdt verband met de continuïteit van bedrijvigheid. In een economisch duurzame situatie is 

een bedrijf in staat om met investeringen een gezond rendement te behalen en om zich voortdurend 

aan te passen aan nieuwe marktomstandigheden en eisen vanuit de branche en vanuit de 

samenleving [15]. 

 

Ook gemeentelijke, provinciale en federale overheidsinstanties spelen een rol bij de ontwikkeling van 

duurzame bedrijvenclusters. Hun betrokkenheid bij de (her)inrichting van bedrijvenclusters varieert van 

waarnemer of adviseur tot volwaardig deelnemer of zelfs initiator [21]. Ze vertegenwoordigen hierbij de 

maatschappelijke belangen: ruimtelijke kwaliteit en milieuwinst op en rond het terrein, verfraaiing van 

het straatbeeld, behoud of groei van werkgelegenheid, etc. [22]. 

                                                      
2 warmte-kracht-koppeling 
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3.3. Drijvende krachten achter bedrijfsclustering 

Collectief ondernemen is een begrip dat ondernemers vaak afschrikt. Toch is de huidige trend dat 

meer en meer ondernemers de handen in elkaar slaan voor de gezamenlijke uitwerking van een aantal 

initiatieven. De drijvende krachten voor de ondernemingen achter bedrijfsclustering worden in deze 

paragraaf besproken. 

 

1. Bedrijfseconomische voordelen 

Voor de ondernemingen vormt het commerciële aspect van bedrijvencluster de belangrijkste drijfveer. 

Door samen te werken met andere bedrijven kunnen ondernemingen kosten besparen en er soms zelf 

geld aan verdienen [21]. De verbetering van het bedrijfseconomisch resultaat kan via diverse 

samenwerkingsinitiatieven bekomen worden: efficiënter gebruik van grond- en hulpstoffen, 

gezamenlijke afvalinzameling, collectief groenbeheer, gezamenlijke aankooppolitiek, collectieve 

beveiliging, etc. Toch dient opgemerkt te worden dat indien geld de enige drijfveer is, het 

samenwerkingsinitiatief bij tegenvallende voordelen in vele gevallen onderuit gaat. Het besef van 

bedrijven en eigenaren dat de kwaliteit van het terrein en dienstverlening ook belangrijk zijn, vormt een 

steviger basis. [23]  

 

2. Concurrentiepositie en imago 

De bedrijvencluster kan zich op de markt profileren als een groep bedrijven dat efficiënte 

bedrijfsprocessen én efficiënte service vooropstelt [24]. Ook goede milieuprestaties en de houding ten 

opzichte van omgeving en omwonenden worden steeds belangrijker bij de imagocreatie ten opzichte 

van nieuwe klanten. Een collectieve bedrijfsaanpak bevordert de sociale perceptie en creëert een 

communicatievoordeel; bedrijfsintern maar ook ten aanzien van omwonenden, klanten, 

ketenleveranciers en aandeelhouders. Pro-actief inspelen op de veranderende milieuwetgeving, 

rekening houden met milieuaspecten bij de ontwikkeling van nieuwe producten (eco-design) samen 

met een positieve ontwikkeling van het imago van de onderneming versterkt de marktpositie [25]. 

Goede public relations kunnen ervoor zorgen dat terreinstakeholders inzicht krijgen in de toegevoegde 

waarde van het bedrijventerrein. Duurzaam ondernemen komt bovendien een goede relatie met de 

overheid ten goede [21]. 

 

3. Creativiteit en innovatie 

Samenwerking tussen ondernemingen kan de haalbaarheid van innovatieve ideeën sterk vergroten. 

Een gezamenlijke voorziening voor wind- of zonne-energie kan de financiering van dergelijke 

investeringen economisch rendabel maken. 

 

4. Kwalitatieve ondernemingsruimte 

Een kwaliteitsvolle inrichting van een bedrijventerrein zorgt ervoor dat de gevestigde ondernemingen 

op lange termijn kunnen blijven functioneren op de desbetreffende locatie. Een inrichting van het 

terrein dat voldoende uitbreidingsruimte voorziet, kan verhinderen dat ondernemingen bij groei dienen 

te verhuizen. 
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5. Ketenbeheer en cascadeprocessen  

De onderlinge nabijheid van bedrijven op een bedrijventerrein opent heel wat mogelijkheden voor het 

opzetten van een keten- of cascadebeheer. Ketenbeheer houdt in dat via samenwerking, coördinatie 

en afstemmingen van de activiteiten tussen alle schakels van de productiekolom betere mogelijkheden 

ontstaan om de kwaliteitsgedachte te laten slagen. Het verenigen van dergelijke 

ondernemingsschakels op eenzelfde terrein biedt hierbij mogelijkheden. Cascadebeheer betreft 

bijvoorbeeld het clusteren van toeleveranciers en afnemers van reststoffen. De fysieke nabijheid van 

de clusterbedrijven biedt prominente voordelen: transportkosten en –verliezen blijven beperkt [15].  

 

6. Outsourcing 

Ondernemingen wensen zich steeds meer te concentreren op hun core-business. Door outsourcing 

van de bedrijfsfuncties die niet behoren tot de kernactiviteiten kan men de eigen bedrijfsvoering 

optimaliseren [15].  

 

7. Werkomstandigheden en personeelsvoorzieningen 

Zowel het bedrijfsleven als de overheid besteedt steeds meer aandacht aan commerciële 

voorzieningen die kunnen bijdragen aan het behoud van het gewenste kwaliteitsniveau en het 

werkklimaat op het bedrijventerrein [18]. Gemeenschappelijke faciliteiten op het bedrijventerrein zoals 

een cafetaria, strijkdienst, bancaire en postale voorzieningen, kinderopvang, etc. kunnen zorgen voor 

een aangenaam arbeidsklimaat. 

 

3.4. Kernelementen van bedrijfsclustering  

Een succesvolle implementatie van duurzame clusterinitiatieven blijkt in de praktijk niet 

vanzelfsprekend te zijn. Niettegenstaande in vele gevallen een beduidend positief totaaleffect kan 

aangetoond worden, lopen heel wat samenwerkingsinitiatieven vast. Wil een initiatief tot samenwerking 

kans hebben op slagen, dan moet dit vooraf bestudeerd worden vanuit minstens 4 verschillende 

invalshoeken [13]: economisch, technisch, juridisch en ruimtelijk (figuur 2). 
 

 
Figuur 1. De vier invalshoeken voor het onderzoeken van een samenwerkingsverband (Bron: 
Onderzoeksgroep milieu en ruimtebeheer, Universiteit Gent [26]). 
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1. Economische meerwaarde 

Aan de basis van de duurzame uitbouw van bedrijventerreinen ligt de creatie van win-win situaties voor 

alle betrokken bedrijven. Deze economische stimulans is onmisbaar om de belangstelling van de 

bedrijven te wekken en om het samenwerkingsproject te laten slagen [13]. De potentiële 

samenwerkingsacties tussen de bedrijven zijn talrijk: het samen aankopen van goederen, het 

uitbesteden van groenonderhoud op terreinniveau, het gezamenlijk opmaken van bedrijfsvervoers-

plannen, het collectief uitbaten van faciliteiten en utiliteiten, het cascadegebruik van materiaal- en 

energiestromen, het implementeren van beheerssystemen voor collectieve waterlozingen, etc. Hierbij 

kunnen de schaalvoordelen leiden tot een aanzienlijke kostenreductie [27, 28].  

 

2. Technische haalbaarheid 

De technologische onderbouwing van de duurzaamheidsgedachte vormt de motor voor de 

interbedrijfssamenwerking. Om het even welk samenwerkingsproject vervalt in het niets wanneer dit 

technisch niet haalbaar is [13]. De technische haalbaarheid is evenwel niet altijd snel en eenduidig in 

te schatten. Grondige haalbaarheidsstudies zijn essentieel om te waarborgen dat grote investeringen 

leiden tot de verwachte resultaten [28]. 

 

3. Juridisch kader 

Samenwerkingsinitiatieven tussen bedrijven vereisen de vastlegging van de ventilatie van de kosten en 

verantwoordelijkheden. Een contractuele samenwerkingsovereenkomst kan de betrokken bedrijven 

zekerheid en duidelijkheid verschaffen betreffende financiële input, taken en verantwoordelijkheden 

[13]. De inhoud van een overeenkomst is afhankelijk van de fase in het samenwerkingsproces. In het 

begin is een overeenkomst weinig in detail beschreven. Naarmate de samenwerking verder evolueert, 

neemt de complexiteit van deze overeenkomst toe en wordt de juridische kracht ervan belangrijker [17, 

29]. Te complexe contractuele verhoudingen tussen de verschillende bedrijven zijn echter nefast voor 

een harmonieuze en uniforme visie voor de ontwikkeling van een bedrijvencluster. 

 

De oprichting van een (juridische) koepelstructuur kan de concretisering en implementatie van de 

samenwerkingsafspraken vergemakkelijken en wordt zelfs als een conditio sine qua non beschouwd 

voor duurzame terreinontwikkeling met complexe interbedrijfsrelaties [17]. Een koepelstructuur leent 

zich bij uitstek voor een duurzaam beheer van de bedrijvencluster. Ze kan fungeren als aanvrager en 

houder van vergunningen en als coördinator voor diverse verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke 

en decretale bepalingen zoals meet- en registratieverplichtingen, jaarverslaggeving, etc. De keuze 

voor een overkoepelend samenwerkingsorgaan kan bovendien een sterke administratieve 

vereenvoudiging teweegbrengen. De juridische vorm en oprichtingsakte van dergelijke gezamenlijk 

organisatie zal bepalend zijn voor de kracht en het imago van de stichtende bedrijvengroep. Een 

ontoereikend juridisch draagvlak voor de samenwerking tussen de private en publieke partners 

vermindert evenwel de slaagkans van de coöperatieve acties tussen bedrijven aanzienlijk.  
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Het gezamenlijk lozen van afvalwater bijvoorbeeld leidt tot een specifieke (correctionele) 

milieuaansprakelijkheidsproblematiek [28]. Het milieujuridische kader rond waterlozingen van 

verschillende rechtspersonen via eenzelfde rioleringsstelsel maakt een verregaande regeling van de 

samenlozing op grond van een technisch haalbaar waterbeheersysteem noodzakelijk. Bovendien 

dwingt het de betrokken bedrijven zich te verenigen in een koepelstructuur. 

 

Het is interessant de mogelijkheid om bepaalde duurzaamheidsprincipes vast te leggen in dergelijke 

juridische contracten. Zo kan de terreinbeheerder werken met erfpacht in plaats van met verkoop van 

percelen of de deelname in een bestuurskader verplichten. Erfpacht laat toe dat de terreinbeheerder 

de nodige invloed op de (ruimtelijke) ontwikkelingen van het terrein behoudt. Het maakt mogelijk 

beheersmaatregelen beter afdwingbaar te maken.  

 

4. Ruimtelijke randvoorwaarden 

De ruimtelijke randvoorwaarden van het bedrijventerrein zijn mee bepalend voor de implementatie van 

duurzame initiatieven op bedrijvenclusters [13]. De onderlinge nabijheid van de betrokken bedrijven is 

een essentiële vereiste voor deze samenwerkingsinitiatieven. Wanneer de eigenaar bij uitgifte van de 

grond bepaalde uitgiftevoorwaarden en bestemmingsplanvoorschriften hanteert, kan hij zorgen voor 

een praktische inrichting van het terrein en de kwaliteit ervan handhaven. In de 

bestemmingsplanvoorschriften kunnen allerhande maatregelen opgenomen worden ter bevordering 

van een zorgvuldig ruimtegebruik: een floor space index3 waarnaar men dient te streven, een minimale 

bouwhoogte, een minimaal bebouwingspercentage van de kavel [30]. 

 

3.5. Knelpunten bij samenwerkingsinitiatieven tussen bedrijven 

Niettegenstaande de economische voordelen die de samenwerkingsverbanden met zich kunnen 

meebrengen, is niet elke onderneming onmiddellijk te vinden voor samenwerking. Onderzoek en 

ervaring leert dat een duurzame clustering van bedrijven bezwaard wordt door talrijke factoren. 

Volgende slaag- en faalfactoren kunnen in dit verband aangehaald worden: 

 

1. Ventilatie van de kosten en de verantwoordelijkheden 

Voor een aantal gezamenlijke verrichtingen is het niet eenvoudig de kosten de ventileren over de 

verschillende deelnemers [28]. Als basis voor deze kostenventilatie kunnen verschillende parameters 

gebruikt worden: aantal vierkante meter terrein, aantal personeelsleden, etc. De keuze van deze 

parameter is vaak een punt van discussie bij de samenwerkingsinitiatieven [24]. 

 

2. Uiteenlopende belangen 

Een gebrekkige coherentie kan het gevolg zijn van de uiteenlopende of tegengestelde belangen [31]. 

Bij de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen spelen immers diverse stakeholders een rol: de 

                                                      
3 De floor space index is gelijk aan de verhouding tussen het aantal vierkante meter vloeroppervlak van een 

gebouw en het kaveloppervlak. 
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deelnemende bedrijven, de grondeigenaars, de overheid, de projectontwikkelaars, GOM’s, etc. Ook de 

heterogeniteit van de verschillende ondernemingen op het terrein kan de samenwerking bemoeilijken. 

Wanneer de aard van de bedrijvigheid op het terrein een vrij homogeen karakter heeft, is het 

eenvoudiger raakvlakken en aandachtspunten te vinden. Een stroeve samenwerking tussen de 

verschillende actoren zorgt voor demotivatie en kan nefast zijn voor een duurzame samenwerking [24, 

32]. 

 

3. De wens of plicht tot samenwerking 

De samenwerking op een bedrijvenpark kan zowel vrijwillig als verplicht van aard zijn [17]. 

Samenwerkingsinitiatieven die berusten op gezamenlijke perspectieven genieten een groter draagvlak 

dan deze die wettelijk verplicht zijn of een gevolg zijn van externe druk (maatschappelijke perceptie, 

sociale context, internationaal kader, etc.) [32]. 

 

4. Niet bewustzijn van de meerwaarde 

Vooral bij bestaande bedrijvenclusters heeft men dikwijls te maken met een lage samenwerkingsgraad 

tussen de betrokken partijen. Een mogelijke oorzaak is het feit dat ondernemingen zich niet bewust zijn 

van de (financiële) voordelen die gepaard gaan met de interbedrijfssamenwerking. Het informeren over 

en het promoten van samenwerkingsprojecten is essentieel om het aantal samenwerkingsinitiatieven 

uit te breiden. Kennisondersteuning en begeleiding van deze samenwerkingsinitiatieven kan 

daarenboven een uitdaging zijn van bedrijfsintermediairen zoals de GOM’s en kennisinstellingen.  

 

5. Concurrentiestrijd en secrecy 

Ondernemingen hebben een natuurlijke huiver anderen in hun keuken te laten kijken. Een 

grondstoffenuitwisselingsnetwerk  vereist evenwel een grote transparantie in de processtromen van 

het bedrijf, hetgeen resulteert in vergaande inzichten in productieprocessen van andere partijen [33]. 
Voor een duurzame samenwerking is het noodzakelijk dat de cohesie tussen de bedrijven de 

concurrentie overwint [28]. 

 

6. Free-ridergedrag 

Hoewel het collectieve beheer financiële voordelen heeft, is de ervaring dat er altijd een aantal 

bedrijven zijn die gratis meeliften. Dit wordt het free-ridergedrag genoemd [29, 34]. Bij de inhuur van 

een particulier beveiligingsbedrijf door de grote bedrijven, plukken ook de kleinere bedrijven die niet 

deelnemen aan het initiatief de vruchten ervan. Deze problematiek kan aangepakt worden door in de 

grondprijs een basispakket van voorzieningen te verankeren.  

 

3.6. Herontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen 

Een duurzaam beheer van ruimte impliceert een optimale benutting van de bestaande gebieden voor 

economische bedrijvigheid, waarbij het aansnijden van nieuwe ruimte om te ondernemen zoveel 

mogelijk wordt beperkt. In Vlaanderen is 4.4% van de oudere bedrijventerreinen niet optimaal benut 

[11]. Het gebruik of hergebruik en de herstructurering van bestaande maar verouderde bedrijvensites 
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en gebouwen kan zorgen voor een verhoogd aanbod van bedrijventerreinen. Het is evenwel zo dat 

slechts een beperkt deel van de vraag naar bedrijventerreinen kan worden opgevangen door 

herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en doelmatiger ruimtegebruik.  

 

Definitie brownfield 

Een brownfield is een verlaten (braakliggend) of onderbenut (voormalig) industrieel terrein of site, 

waar de expansie of ontwikkeling ervan wordt bemoeilijkt door de (mogelijke) aanwezigheid van 

bodemverontreiniging of bodembedreigende activiteiten [35]. 

 

In de praktijk worden deze ‘brownfields’ doorgaans genegeerd en worden investeerders en 

projectontwikkelaars aangetrokken door ‘greenfields’, i.e. onbezoedelde terreinen. Op deze terreinen 

hebben zij onbeperkte mogelijkheden wat betreft de ontwikkeling en dienen ze geen rekening te 

houden met bestaande gebouwen, etc. [36]. Hier is een onmiskenbare rol weggelegd voor de 

overheid: gezien de maatschappelijke baten die door herstructurering van bedrijventerreinen kunnen 

behaald worden, is het aangewezen dat overheidsinstanties herstructureringsprojecten bevorderen 

[37]. 

 

Definitie herstructurering 

Onder herstructurering verstaat men alle eenmalige ingrepen in een bedrijventerrein die tot doel 

hebben de veroudering van het terrein als geheel te bestrijden en die bovendien niet onder 

regulier onderhoud vallen [38]. 

 

Aan de basis van de nood aan herstructurering van bedrijventerreinen ligt de veroudering van deze 

terreinen. Er kunnen vier verschillende verouderingsprocessen beschouwd worden [38]: 

• Technische veroudering: een verandering van het terrein door gebrek aan onderhoud zorgt ervoor 

dat het terrein geleidelijk niet meer voldoet aan de eisen die oorspronkelijk aan het terrein gesteld 

werden; voldoende onderhoud, verfraaiing, beheer en handhaving kunnen het bedrijventerrein van 

technische veroudering vrijwaren; 

• Economische veroudering: de gestelde economische vereisten veranderen in de tijd waardoor het 

bedrijventerrein ontoereikend wordt; beheer en onderhoud voldoen hier niet om veroudering te 

voorkomen; het verouderde terrein moet via herstructurering worden aangepast aan nieuwe vormen 

van gebruik en aan nieuwe gebruikers; 

• Maatschappelijke veroudering: een nieuwe regelgeving is hier de oorzaak dat bedrijventerreinen 

niet meer voldoen aan de gestelde eisen (deze nieuwe voorwaarden worden in de meeste gevallen 

gecreëerd door de overheid); 

• Ruimtelijke veroudering: de geografische omgeving van het terrein is zo veranderd dat de 

oorspronkelijke functie van het terrein in het gedrang komt. 
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Het onderscheid tussen deze verouderingsprocessen laat zien hoe diverse partijen de veroudering op 

bedrijventerreinen op verschillende manieren beïnvloeden. Dit is belangrijk met het oog op 

tegemoetkoming in de kosten vanwege de overheid enerzijds en de private actoren anderzijds. Drie 

soorten kosten zijn doorgaans aanzienlijk: bodemsanering, investeringen in infrastructuur en 

verplaatsing van bedrijven [38]. 

 

De veroudering van bedrijventerreinen brengt een aantal ongewenste effecten met zich mee: sociale 

onveiligheid, inefficiënt gebruik van ruimte, etc. Deze kunnen leiden tot een verlies aan 

kwaliteitsruimte. Gevolg is een neerwaartse spiraal waarbij ondernemers op zoek gaan naar nieuwe 

ruimte [38]. Uiteindelijk resulteert deze veroudering van het bedrijventerrein in een eventuele leegloop 

en mogelijke verloedering van het terrein. Herstructurering van het bedrijventerrein biedt in dergelijke 

gevallen een nieuwe kans voor de ontwikkeling van het terrein en vervolgens voor de verduurzaming 

door clustering van de bedrijven. Op die manier wordt een meerwaarde gecreëerd voor economie en 

milieu.  

 

Verschillende types van herstructurering kunnen onderscheiden worden [22]: 

• Face lift: grote opknapbeurt bij fysieke veroudering van het terrein; 

• Revitalisering: forse integrale verbetering van een verouderd terrein, met behoud van bestaande 

economische functies; 

• Herprofilering: nieuwe werkfunctie als reactie op economische veroudering van bestaande 

bedrijfsmatige activiteiten; 

• Transformatie: het terrein van de bedrijvencluster wordt omgebouwd tot een multifunctionele locatie 

met ook niet-werk functies. 

 

In de praktijk zien we dat herstructureringsprojecten dikwijls niet gerealiseerd kunnen worden door een 

tekort op de begroting. Het (her)ontwikkelen van een duurzaam bedrijventerrein is inderdaad een dure 

aangelegenheid. Het levert evenwel een terrein op met meerwaarde die zich terugbetaalt via een beter 

renderend bedrijventerrein dat langer aan hogere kwaliteitseisen kan voldoen. Een 

haalbaarheidsstudie zal moeten uitwijzen of de kosten van de herstructurering al dan niet groter zijn 

dan de baten van de meerwaarde van het terrein.  

 

3.7. Parkmanagement 

Het integraal beheer van een bedrijvencluster is onontbeerlijk om een maximaal economisch 

rendement aan duurzaamheid te koppelen en te handhaven [28]. Om snelle veroudering of 

kwaliteitsverlies te voorkomen dient het terreinmanagement bij elke nieuwe of geherstructureerde 

bedrijvencluster adequaat geregeld te zijn. Een goed beheer van een bedrijventerrein is bovendien 

essentieel om te komen tot een kwalitatieve werkomgeving die de bedrijven aanmoedigt om verder 

samen te werken.  
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Definitie parkmanagement 

Parkmanagement is een middel om op een gestructureerde manier de kwaliteit van 

bedrijvenclusters op een hoog peil te brengen en te houden, afgestemd op de wensen van de 

betrokken bedrijven. Het behelst het sturen van de inrichting van het terrein, het managen van 

voorzieningen en samenwerkingsinitiatieven en het beheren van openbare en privé ruimten [40]. 

 

De initiatiefnemer van parkmanagement kan zowel de terreinontwikkelaar als een bedrijf zelf zijn. Gaat 

het om de inrichting of beheer van het terrein, dan speelt de terreinontwikkelaar vaak de 

voortrekkersrol. Wanneer de terreinontwikkelaar de grond niet verkoopt maar uitgeeft in erfpacht, is het 

finaal terugverwerven van de grond voor de terreinontwikkelaar een bindend uitgangspunt zich als 

terreinbeheerder te profileren [28]. In Vlaanderen neemt veelal een overheid of overheidsinstantie 

(gemeentebestuur, intercommunale vereniging, havenbedrijf, universiteit, etc.) de taak van 

terreinontwikkelaar op zich [41, 43]. Het terreinbeheer kan echter ook in handen zijn van een private 

partij, of in het geval van de wetenschapsparken, van een kennisinstelling. Gaat het om 

bedrijfsprocessen, nutsvoorzieningen of dienstverlening dan nemen de bedrijven dikwijls zelf het 

initiatief [21]. Op bedrijventerreinen komt het steeds vaker voor dat bedrijven zich in het kader van 

samenwerkingsinitiatieven organiseren bijvoorbeeld via een bedrijvenvereniging. Dergelijke entiteit 

treedt naar buiten met één stem en kan fungeren als aanspreekpunt voor de verschillende 

overheidsinstanties [28]. Evenzo kan de parkbeheerder en de bedrijvenvereniging gezamenlijk initiatief 

nemen. In iedere situatie is het belangrijk dat de initiatiefnemer met de andere partijen overlegt.  

 

De behoefte aan een persoon of entiteit die het eigenlijke parkmanagement voor zijn rekening neemt, 

wordt meer en meer erkend [13, 17, 29]. Eenmaal het parkmanagement op het bedrijventerrein ingezet 

is, blijft evenwel de behoefte bestaan de samenwerking tussen de bedrijven en het terreinbeheer op te 

volgen en aldus duurzaamheid in tijd en ruimte op het park te waarborgen. Het is van groot belang dat 

deze persoon of entiteit rekening houdt met alle betrokken partijen en hun diverse belangen  [28].  

 

Figuur 2. Evolutie van de kwaliteit op het bedrijventerrein (Bron: [41]). 
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Parkmanagement is niet alleen toepasbaar op nieuw te ontwikkelen terreinen. Ook op bestaande en te 

herstructureren terreinen is parkmanagement een uitstekend middel om op een doelgerichte manier de 

kwaliteit van het terrein naar een hoger niveau te brengen (figuur 3). Bij nog te ontwikkelen terreinen is 

het de taak van de terreinbeheerder om het gewenste kwaliteitsniveau te definiëren en aan te houden. 

 

Via parkmanagement kunnen de vorm, de voorzieningen en het beheer van het terrein gestuurd 

worden. Aan elk van deze aspecten wordt in onderstaande tabel een spectrum van activiteiten 

verbonden (tabel 1). De uiteindelijke invulling ervan vergt maatwerk en is afhankelijk van het terrein, de 

gevestigde bedrijven en het draagvlak bij de overige betrokken partijen [40]. Immanente factoren zoals 

ouderdom van het industrieterrein (bestaand versus nieuw) en de status van de industriezone (privaat, 

publiek, PPS4) spelen hierbij ook een belangrijke rol. Het is aangewezen om het parkmanagement 

vorm te geven in een pakket van maatregelen, bestaand uit een basispakket met verplichte elementen 

en een facultatief pakket. Bij uitgifte van het terrein worden de kopers of huurders contractueel 

verplicht om het basispakket af te nemen. 

 

Tabel 1.  Kwaliteitsaspecten van parkmanagement 
Kwaliteitsaspect Omschrijving Aanknopingspunten 

Vorm Inrichting van private en openbare 

ruimten en kwaliteit van gebouwen 

Stedenbouwkundige, architectonische 

en landschappelijke vormgeving, 

duurzaam bouwen, zorgvuldig 

ruimtegebruik, profilering en 

karakterisering van het bedrijventerrein 

Voorzieningen Diensten en regelingen waar bedrijven 

en hun medewerkers gebruik van 

kunnen maken 

Energie-, water- en afvalmanagement, 

logistieke optimalisatie, terrein- en 

pandbeveiliging, vergaderfaciliteiten, 

horeca, kinderopvang, etc. 

Beheer Onderhoud van private en openbare 

ruimten en gebouwen 

Onderhoud en schoonmaken van 

groenvoorzieningen, wegen, 

straatmeubilair, verlichting, etc. 

Bron: [40] 

 

Het financieringsaspect blijkt in de praktijk voor de nodige moeilijkheden te zorgen bij de opzet en de 

continuïteit van parkmanagement. De verschillende parkmanagementdiensten vergen verschillende 

financieringsvormen; zo vragen planvorming en eenmalige ingrepen een projectmatige financiering: dit 

is een eenmalige of relatief kortdurende financiering. De belangrijkste kosten van parkmanagement op 

lange termijn zijn echter steeds terugkerende kosten. Het betreft naast kosten voor de uitvoering van 

gezamenlijke initiatieven, o.a. loonkosten voor de persoon of personen die het parkbeheer op zich 

neemt. Exploitatiekosten zoals beveiliging, beheer van het terrein (groenonderhoud, bodembeheer, 

                                                      
4 publiek-private samenwerking 
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etc.) kunnen worden verrekend in een periodieke contributie. Een verdeling van de kosten volgens 

oppervlakte ligt in bovenvermelde gevallen voor de hand [24]. De bedrijven betalen bijvoorbeeld per 

vierkante meter kavel en de parkbeheerder betaalt een bedrag per vierkante meter openbare ruimte. 

Wanneer er geen causaal verband bestaat tussen de kostenoorsprong en de oppervlakte kan 

geopteerd worden voor omzet of aantal werknemers van de onderneming als ventilatiecriteria [24]. 

Voor de gemeente bestaat de mogelijkheid om budgetten, bijvoorbeeld voor het beheer van ruimte en 

openbaar groen over te hevelen naar de parkmanagementorganisatie [40]. 

 

Het opzetten van een beheersstructuur en een beheersplan is essentieel bij 

parkmanagementinitiatieven. Het opstellen van dergelijke beheersstructuur is minder vanzelfsprekend 

bij verouderde bedrijvenclusters dan bij nieuwe bedrijvenclusters. Beheersmaatregelen worden bij 

voorkeur op terreinniveau uitgewerkt. De oprichting van een (juridische) koepelstructuur die het 

parkmanagement op zich neemt, biedt talrijke voordelen wat betreft aansprakelijkheid en ventilatie van 

de kosten en kan een mooie bezegeling zijn van een gegroeide samenwerking.  

 

Het al dan niet aannemen van rechtspersoonlijkheid door deze juridische structuur is belangrijk met het 

oog op de beperking van de aansprakelijkheid van de deelnemende bedrijven. Indien de deelnemende 

bedrijven de potentiële aansprakelijkheid van hun coöperatieve acties wensen te beperken, wordt bij 

voorkeur geopteerd voor een samenwerkingsvorm die rechtspersoonlijkheid heeft. In dit geval zijn de 

partijen niet verplicht met hun eigen vermogen in te staan voor eventuele schulden van het 

samenwerkingsverband. De vraag of de beperking van de aansprakelijkheid essentieel is voor de 

deelnemende bedrijven is hierbij uiteraard van primordiaal belang [17]. De oprichting van een 

juridische structuur is in sommige gevallen evenwel niet noodzakelijk. Dan kan de oprichting van een 

samenwerkingsverband voldoende uitkomst bieden en kan overregulering voorkomen worden [17]. 

 

3.8. Financieringsvormen voor bedrijventerreinprojecten 

In de praktijk worden bedrijventerreinprojecten veelal gefinancierd door een combinatie van publieke 

en private financiers. Het spreekt voor zich dat de financieringsvorm sterk afhankelijk is van de aard 

van het project. De financiering van de aanleg van een nieuw bedrijventerrein wordt in de meeste 

gevallen hoofdzakelijk gedragen door de eigenaars van het terrein of de parkbeheerder. Bij een 

herstructureringsproject kunnen de maatschappelijke voordelen die hiermee gepaard gaan ervoor 

zorgen dat naast de terreinbeheerder ook publieke actoren zoals gemeente of provincie het project 

meefinancieren. Dit gebeurt meestal via het verstrekken van een bijdrage of een subsidie [40]. 

Bovendien is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van de openbare 

ruimten: wegen, openbare groenvoorzieningen, riolering, etc. De gemeente hoort hiervoor dan ook de 

nodige budgetten te voorzien [39]. Een aantal financieringsvormen worden hieronder kort besproken. 

 

1. Subsidies 

Subsidies worden verstrekt omdat er verschillende maatschappelijke belangen bestaan bij het 

realiseren van kwaliteit op bedrijventerreinen. Tegelijkertijd blijkt dat de private ondernemingen een 



 
Advies inzake economische stimuli voor bedrijvenclusters in het kader van duurzaam ondernemen 20 

deel van de nodige activiteiten niet kunnen financieren. Subsidies zijn er veelal op gericht tijdelijke 

financiële tekortkomingen weg te nemen en risico’s af te dekken [23]. Het verduurzamen van 

bedrijventerreinen beoogt daarentegen precies een langetermijnvisie waarvan de financiële implicaties 

over een lange periode worden uitgesmeerd. In bedrijfstermen is de ROI5 van 

verduurzamingsinitiatieven dikwijls niet kwantificeerbaar, doch in termen van de triple-P (planet – profit- 

people) zeer zeker. Deze zogenaamde SRIO6 dient overheden te stimuleren om te investeren in 

verduurzamingsinitiatieven van bedrijvenclusters . 

 

2. Bijdragen van de terreineigenaar(s) 

De eigenaar(s) van het bedrijfsterrein heeft (hebben) belang bij een kwaliteitsvol bedrijventerrein en 

zijn dan ook meestal bereid om een deel van de kosten te financieren. Deze belangen uiten zich 

eerder op lange termijn en kunnen zich laten vertalen in de huur- en koopwaarde van het pand. In het 

voorbeeld van de erfpacht is de positie van de erfpachter vergelijkbaar met deze van een nieuwe 

eigenaar: na generaties komt de grond uiteindelijk opnieuw in handen van de erfverpachter. Op die 

manier kan de erfverpachter een deel van de investering terugvorderen, wat de bereidheid om 

financieel bij te dragen aan de kwaliteit van het terrein aanzienlijk verhoogt [23].  

 

3. Bijdragen van bedrijven 

Ook de gebruikers van de bedrijfspanden zijn gebaat bij een kwalitatieve inrichting van het 

bedrijventerrein. Doorslaggevende factoren voor de gevestigde bedrijven om bij te dragen in de kosten 

zijn de mate waarin zij de geboden diensten en producten waarderen en de wijze waarop de kosten 

worden verdeeld [23]. 

 

4. Budgetoverdracht 

De budgetten die bijvoorbeeld een gemeente of provincie reserveert voor het onderhoud en beheer 

van een bedrijventerrein kunnen worden overgeheveld naar een parkmanagementorganisatie die de 

uitbesteding en controle van de diensten regelt. Door de rechtstreekse betrokkenheid van de 

parkmanagementorganisatie en de private partijen op het terrein komt het vaak voor dat met 

budgetoverdracht een beter beheerresultaat wordt geboekt dan de gemeente of provincie zelf had 

kunnen realiseren [23]. 

 

5. Fondsvorming 

Ook bestaat de mogelijkheid om een fonds op te richten. Het fonds kan op verschillende manieren 

gevuld worden. Voorbeelden zijn extra opbrengsten van nieuwe percelen, opbrengsten van 

maatregelen, etc. Via fondsvorming wordt geld gereserveerd voor toekomstige projecten met hoge 

uitgaven [22]. Het fonds kan ook worden ingezet voor het beheer van de bedrijvencluster. 

 

                                                      
5 Return On Investment 
6 Social Return On Investment 
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Tegelijk met het ontwerpen van een financiële structuur moet worden vastgesteld welke invloed de 

betrokkenen op parkmanagement willen hebben [40]. Afhankelijk van de baten en de inspraak op de 

uit te voeren projecten zullen de kosten verdeeld worden over de verschillende private en publieke 

actoren. De verdeelsleutel wordt hierbij het beste in onderling overleg vastgelegd. 

4. Bedrijventerreinen in Vlaanderen 

Het ruimtegebruik in Vlaanderen specifiek voor economische activiteiten is beperkt tot iets meer dan 

vijf procent van de Vlaamse ruimte [11]. De onmiddellijk beschikbare oppervlakte aan 

bedrijventerreinen in Vlaanderen is nog schaarser. Op 1 januari 2003 waren er in de GOM-databanken 

in totaal 40 884 ha bedrijventerreinen (exclusief haventerreinen) in Vlaanderen opgetekend. Hiervan is 

reeds 87% ingenomen door ondernemingen [11]. In tabel 2 wordt de oppervlakte aan 

bedrijventerreinen in Vlaanderen opgedeeld naargelang de beschikbaarheid. Gelet op de schaarste 

van ondernemingsruimte in Vlaanderen, dient zorgvuldig omgesprongen te worden met deze ruimte. 

 

Tabel 2. Bedrijventerreinen in Vlaanderen op 01/01/2003 (ha) 

Provincie Ingenomen Bouwrijp Uit te rusten Tijdelijk niet 
realiseerbaar 

Definitief niet 
realiseerbaar Totaal 

Antwerpen 
 

8 965 178 304 204 244 9 896 

Vlaams-
Brabant 
 

4 084 141 91 458 43 4 817 

West-
Vlaanderen 
 

8 317 105 553 4 1 8 981 

Oost-
Vlaanderen 
 

6 248 161 560 174 40 7 183 

Limburg 8 120 395 593 682 217 10 006 

Vlaanderen 35 735 979 2 102 1 523 546 40 884 

Bron: [11] (gegevens: Vlaamse GOM’s) 

 

In de gewestplannen zijn de industrieterreinen ingedeeld in een 20-tal verschillende types, doch in de 

praktijk bestaat er dikwijls geen onderscheid tussen de verschillende categorieën. De twee 

belangrijkste categorieën zijn de gewone industrieterreinen en de terreinen voor milieubelastende 

industrieën. Samen omvatten deze ongeveer 90% van de werkgelegenheid en de gerealiseerde 

toegevoegde waarde op industrieterreinen. De overige categorieën, zoals researchparken en 

transportzones, etc. zijn minder omvangrijk. Niettegenstaande spelen wetenschapsparken met hun 

universiteit of hogeschool als expertise- en kenniscentra een steeds belangrijkere rol in het huidige 

tijdperk van kennis en technologie. 
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Figuur 4 geeft de evolutie weer van de beschikbare bedrijventerreinen in de periode 1994-2003. 

Ondanks bijkomende bestemmingen werd een afname met meer dan 1000 ha vastgesteld [11]. Deze 

afname van beschikbaarheid is een gevolg van een grotere innamedynamiek door de bedrijven in 

vergelijking met de bijkomende bestemming [11]. Opmerkelijk is de toename van de beschikbare 

bedrijventerreinen in de grootstedelijke gebieden met 474 ha in de periode 1994-2003 [11]. Een 

belangrijk deel van deze toename is gelokaliseerd in Gent en Evergem. Daar werd immers via een 

gewestplanwijziging een deel van de haventerreinen omgezet in gewone bedrijventerreinen. Even 

spectaculair is de achteruitgang van de beschikbare terreinen in de regionaal stedelijke gebieden met 

559 ha [11].  

 

Het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen [7] wijst op een slechte ruimtelijke afstemming tussen vraag en 

aanbod aan bedrijventerreinen. Sommige regio’s ervaren een overaanbod aan ruimte, terwijl de 

bezettingsgraad in andere regio’s - vooral rond de steden - quasi volledig is. De schaarste is dus 

voorlopig geen algemeen gegeven. Toch mag men veronderstellen dat het oplossen van de 

knelpunten essentieel is met het oog op de toekomst. 

 

Situatie bedrijventerreinen in Vlaanderen op 01/01/2003
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Figuur 3. Evolutie beschikbaarheid bedrijventerreinen (1994 – 2003) in Vlaanderen (Bron: [11], 
gegevens: Vlaamse GOM’s) 
 

Figuur 5 geeft de situatie weer voor het aanbod aan bouwrijpe terreinen op 1/1/2003. Hier wordt 

gewerkt met afwijkingen t.o.v. de vereiste ‘ijzeren voorraad’. Dit is de minimum vereiste hoeveelheid. 

De rode kleur geeft een té krap aanbod aan bouwrijpe terreinen aan. Gemeenten die blauw ingekleurd 

zijn, hebben een voorraad aan bouwrijpe terreinen die ruimer is dan de ‘ijzeren voorraad’ – wat 

economisch wenselijk is.  
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Tekort in hectaren
(netto ha)

100 ha

Overschot in hectaren
(netto ha)

100 ha

500 25

Kilometers

Balans ijzeren voorraad bouwrijpe terreinen
Netto ha

251% tot 566%  (11)
73% tot 251%  (27)

0% tot 73%  (35)
-51%  tot 0%  (57)
-77% tot -51%  (80)

-100%  tot -77%  (98)

 

Figuur 4. Aanbod aan bouwrijpe terreinen op 1/1/2003 (Bron: [11], gegevens: Vlaamse GOM’s) 
 

In Vlaanderen zijn 4.4% van de terreinen verouderd volgens de ondernemers. Een veel groter aandeel 

is verouderd maar voldoet nog aan de verwachtingen van de bedrijfsleiders (tabel 3). 

 

Tabel 3. Toestand van de huidige bedrijventerreinen 

Groepen Antwerpen Vlaams-
Brabant 

West-
Vlaanderen 

Oost-
Vlaanderen 

Limburg Totaal 

(Redelijk) nieuw, 
locatie/terrein is in orde 
 

71.2% 70.4% 74.0% 76.5% 75.5% 73.1% 

Verouderd, locatie/terrein 
voldoet (nog) wel 
 

24.4% 23.7% 23.6% 19.4% 18.0% 22.5% 

Verouderd, locatie/terrein 
voldoet niet; opwaardering 
nodig 
 

4.5% 5.8% 2.5% 4.1% 6.5% 4.4% 

Bron: [11] (gegevens: Vlaamse GOM’s) 

 

Bedrijven in Vlaanderen zijn vrij tevreden over de kwaliteit van de bedrijventerreinen. Enkel over de 

uitbreidingsmogelijkheden ter plaatste heerst enige ontevredenheid. Nochtans scoort Vlaanderen in 

vergelijking met verschillende buurlanden ondermaats wat betreft de uitstraling en architectonische 

kwaliteit van de bedrijventerreinen. Toch zijn veel bedrijven zich onvoldoende bewust van die 

achterstand. Wat betreft de verduurzaming van de bedrijvenclusters in Vlaanderen wordt momenteel 

evenwel een inhaalbeweging qua aantallen opgestarte initiatieven vastgesteld [41].  
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5. Overheidssteun voor de verduurzaming van bedrijventerreinen in 

Vlaanderen 

Bedrijvigheid en ondernemerschap vormen de drijfveer achter economische groei. De overheid heeft 

de verantwoordelijkheid om de juiste randvoorwaarden te creëren voor een economische ontwikkeling 

met aandacht voor sociale en ecologische aspecten.  

 

Meer en meer wordt door Europese, nationale en regionale beleidsmakers aandacht besteed aan het 

beleid voor bedrijvenclusters [42]. Het bevorderen van duurzaam en zorgvuldig ruimtegebruik van 

bedrijventerreinen is wereldwijd een belangrijk aandachtspunt in het duurzaamheidsbeleid. 

Bedrijfsclustering vormt bovendien een mogelijke strategie voor het behalen van het doel van de EU 

zoals geformuleerd in de Lissabonstrategie (2000) [4]: de meest concurrerende en dynamische 

kenniseconomie ter wereld worden tegen 2010. Bereikbaarheid, mobiliteit en kwalitatieve ruimte voor 

economie komen steeds vaker als kritische vestigingsfactoren voor ondernemingen op de voorgrond. 

Bedrijvenclusters bieden een aangenaam vestigingsklimaat en kunnen nieuwe investeringen en 

nieuwe ondernemingen aantrekken. Op die manier kunnen ze een opportuniteit vormen in de 

toenemende concurrentie en mondialisering. Ook het behoud of de verhoging van de werkgelegenheid 

is een belangrijke factor. 

 

Voor lang niet alle samenwerkingsinitiatieven is de potentieel haalbare winst voor de bedrijven groot 

genoeg om als drijvende kracht te kunnen fungeren. Naast een goede aanpak is een externe input 

door partners zoals overheidsdiensten noodzakelijk voor de verduurzaming van bedrijvenclusters [41]. 

Economische stimuli en sociale instrumenten zijn hierbij van belang.  

 

Het is in dit onderdeel de bedoeling om een aantal initiatieven ter ondersteuning van duurzame 

bedrijvenclusters te bespreken. Eerst worden enkele belangrijke onderzoeksprogramma’s ter 

ondersteuning van de verduurzaming van bedrijventerreinen aangehaald. Verder zal het besluit van de 

Vlaamse regering houdende de subsidiëring van bedrijventerreinen, wetenschapsparken en 

bedrijfsgebouwen nader bestudeerd worden. Ten slotte wordt de provinciale subsidie aan Oost-

Vlaamse KMO’s die een samenwerkingsverband opzetten met het oog op het streven naar een 

duurzaam bedrijventerrein nader toegelicht. 

 

5.1. De Gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen 

De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is een publiekrechtelijke instelling die bijdraagt tot 

de sociaal-economische ontwikkeling. In Vlaanderen bestaat anno 2005 voor elke provincie een GOM: 

GOM Oost-Vlaanderen, GOM West-Vlaanderen, GOM Antwerpen, GOM Limburg en GOM Vlaams-

Brabant. De werking van de GOM's steunt op een samenwerking tussen de publieke en de private 

sector. In de bestuursorganen ervan zijn zowel de openbare sector (provinciebestuur, gemeenten en 

verenigingen van gemeenten) als de private sector (grote ondernemingen, KMO's, landbouw en 

vakbonden) vertegenwoordigd [44]. Ondernemingen kunnen er terecht voor advies en ondersteuning 
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bij het vinden van een vestigingsplaats, geschikte toeleveranciers, financieringskanalen, 

samenwerkingspartners, of bij het bepalen van een optimaal innovatie-, milieu- en energiebeleid. Het 

aanpassen van bestaande bedrijventerreinen volgens de principes van duurzame bedrijventerreinen 

behoort sinds kort tot één van de uitdagingen voor de GOM’s. Binnen diverse projecten wordt de 

duurzame realisatie van interbedrijfssamenwerking nagestreefd. De GOM’s worden bij de uitvoering 

van dergelijke projecten veelal bijgestaan door onderzoeksinstellingen en kenniscentra zoals 

universiteiten en hoge scholen. 

 

5.2. Onderzoeksprogramma’s voor de ondersteuning van de verduurzaming van 

bedrijventerreinen 

In het verleden werden in het kader van de ‘duurzame bedrijventerreinen’ reeds een aantal projecten 

ingediend via diverse onderzoeksprogramma’s. Deze hadden in de eerste plaats de bedoeling om de 

kennis over de opzet en het beheer van bedrijvenclusters te verruimen. Omdat parkmanagement en 

herstructurering van duurzame bedrijventerreinen een betrekkelijk nieuwe topic is, is het belangrijk dat 

men leert uit meer of minder geslaagde projecten elders. Bovendien is het nuttig om beschikbare 

kennis en ervaring toegankelijk te maken in draaiboeken en handleidingen. 

 

5.2.1. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling: Innovatieve acties 

Lidstaten van de Europese Unie kunnen elk jaar naast de reguliere middelen die zij van het Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) verkrijgen, extra subsidies ontvangen onder de noemer 

van de zogenaamde 'Innovatieve Acties'. In het kader van dit initiatief werd het programmavoorstel van 

Vlaanderen 'Duurzaam beheer en duurzame inrichting van bedrijventerreinen' door de Europese 

Commissie goedgekeurd [45]. 

 

Het programma legt in de eerste plaats nadruk op de behoefte aan onderzoek en analyse van de 

randvoorwaarden voor het beheer van duurzame bedrijventerreinen. Voor de ontwikkeling van 

duurzame bedrijventerreinen worden 3 invalshoeken beschouwd [45]:  

• De invalshoek 'beheer' stelt de samenwerking tussen de publieke en private beheerders en de 

gebruikers van de bedrijventerreinen centraal. Vanuit dit oogpunt wordt aandacht besteed aan: het 

opzetten van een beheersstructuur voor een bedrijventerrein, de verbetering van het terreinbeheer 

en een verbeterde samenwerking tussen de beheerders en de gebruikers. 

• De invalshoek 'duurzame bedrijfsprocessen' richt zich op de fysieke stromen in de bedrijven en 

bedrijventerreinen: uitwisseling van energie, grondstoffen en water, gezamenlijk gebruik van 

nutsvoorzieningen en bedrijfsfuncties, collectieve inzameling en afvoer van afvalstoffen, etc. 

• De invalshoek 'duurzame inrichting van bedrijventerreinen' focust op het gebied waarbinnen de 

bedrijfsprocessen zich afspelen: intensiever gebruik van ruimte, nutsvoorzieningen met een hoog 

rendement, multimondiaal transport en hoogwaardig openbaar vervoer, etc. 
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Het programma loopt via verschillende acties, waarbinnen projectpromotoren een projectvoorstel 

konden indienen [45]: 

• Actie 1: Studie: onderzoek naar de randvoorwaarden voor de uitbouw van duurzame 

bedrijventerreinen; de overbrugging van de kloof tussen theoretische kennis en praktische 

toepassing bij de ontwikkeling en het beheer van een nieuw duurzaam bedrijventerrein staat hierbij 

centraal; 

• Actie 2: Uitvoering: uitbouw van duurzame en innovatieve acties op nieuwe en bestaande 

bedrijventerreinen; het betreft de concrete implementatie en praktische toepassing van innovatieve 

projecten; 

• Actie 3: Analyse en valorisatie van de resultaten van de genomen acties. 

 

Voor het onderzoek naar de randvoorwaarden voor de uitbouw van duurzame bedrijventerreinen 

vormen alle openbare en private ontwikkelaars en beheerders van bedrijventerreinen in Vlaanderen de 

doelgroep. 

 

5.2.2. Interreg III 

Interreg III (2000) is een initiatief van de Europese Commissie dat het stimuleren van 

(grensoverschrijdende) interregionale samenwerking in de EU beoogt. Dit gebeurt door middel van de 

ontwikkeling en uitvoering van grensoverschrijdende ecomische en sociale projecten.
 [46] Het 

programma stelt bij de selectie van de ingediende projecten een aantal prioriteiten voorop [47]: 

• Prioriteit 1: Verbeteren van de fysieke infrastructuur; 

• Prioriteit 2: Bevorderen van economische, wetenschappelijke en technologische samenwerking; 

• Prioriteit 3: Bescherming van het leefmilieu; 

• Prioriteit 4: Ontwikkeling en benutting van het menselijk potentieel; 

• Prioriteit 5: Bevordering van de maatschappelijke integratie. 

 

In het kader van de verduurzaming op bedrijvenclusters werden reeds enkele projecten goedgekeurd, 

waaronder ‘Juridische aspecten van interbedrijfssamenwerking’, ‘Milieuclusters op bedrijventerreinen’ 

en ‘Grenzeloos parkmanagement’. 

5.2.2.1. Juridische aspecten van interbedrijfssamenwerking 

Het Interreg IIIA-project 'Juridische structuur - bedrijvencluster' is een klein grensoverschrijdend project 

binnen de Euregio Scheldemond. Het werd gestart in 2001 en afgerond begin 2004. GOM Oost-

Vlaanderen en de Universiteit Gent stuurden het project in samenwerking met het makelaarskantoor 

van Alten & van Hoeve en met de steun van de stad Gent, de gemeente terneuzen en de provincies 

Oost-Vlaanderen en Zeeland [48]. De campus Ardoyen, Technologiepark van de UGent, en BPT, het 

Business Park Terneuzen, fungeerden als pilootlocaties.  

 

Het project 'Juridische structuur - bedrijvencluster' resulteerde in een draaiboek voor de selectie van 

een geschikt juridisch model voor samenwerkingsinitiatieven tussen private en/of publieke partners in 
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een industriële omgeving [17, 26]. Het project had als ruimere doelstelling om beleidsvoorbereidend te 

zijn en ondersteunend voor analoge terreinontwikkelingsinitiatieven. 

5.2.2.2. Milieuclusters op bedrijventerreinen 

‘Milieuclusters op bedrijventerreinen’ is eveneens een demonstratieproject in de Euregio 

Scheldemond. Op een geselecteerd aantal bedrijventerreinen wil het project de principes van 

duurzame bedrijventerreinen ontwikkelen en potentiële milieusamenwerkingsverbanden tussen 

bedrijven op hun haalbaarheid onderzoeken. Op de geselecteerde clusters worden concrete 

samenwerkingsverbanden tussen bedrijven geïnitieerd en wordt gestreefd naar de uitbouw van een 

duurzamer bedrijventerrein. Tegelijk wordt gestreefd naar een verbetering van de individuele 

milieuprestaties [25]. Daarnaast wil het project een kenniscentrum uitbouwen dat tevens instaat voor 

de multiplicatie van de verworven kennis [48, 49]. 

 

Eén van de geboekte resultaten van dit project is de opmaak van een terreinoverkoepelend 

bedrijfsvervoerplan voor het Skaldenpark in de Gentse haven [49].  

5.2.2.3. Grenzeloos parkmanagement 

‘Grenzeloos parkmanagement’ is een Interreg-III-demonstratieproject in de Euregio Benelux 

Middengebied. Het project bevat een 5-pilootacties waarbij een intensieve ervaringsuitwisseling 

plaatsvindt rond zeer concrete knelpunten die zich bij parkmanagement voordoen. De resultaten van 

deze pilootprojecten zullen in de vorm van een handboek ter beschikking gesteld worden van andere 

initiatiefnemers [50]. GOM Antwerpen en N.V. REWIN West-Brabant spelen een voortrekkersrol in dit 

project. 

 

5.3. Het economisch ondersteuningsbeleid voor duurzame bedrijventerreinen in 

Vlaanderen 

In de beleidsnota (2004 – 2005) van Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, 

Innovatie en Buitenlandse Handel Fientje Moerman verklaart de minister dat de Vlaamse overheid zal 

streven naar [51]: 

• het voorkomen van tekorten aan bedrijventerreinen; 

• het bevorderen van de snelle en kwaliteitsvolle ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen; 

• het verduurzamen van verouderde bedrijventerreinen en brownfields; 

• het ontwikkelen van incubatiecentra en wetenschapsparken. 

 

De afdeling 'Economisch Ondersteuningsbeleid' binnen het departement ‘Economie, Werkgelegenheid, 

binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw’ van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is 

verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe beleidsmaatregelen ter versteviging van de 

concurrentiepositie van de Vlaamse economie en ter bevordering van het ondernemerschap. 

Duurzaamheid in relatie tot bedrijventerreinen is betrekkelijk nieuw in Vlaanderen en vormt een 
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speerpunt van het economisch ondersteuningsbeleid. De Cel bedrijventerreinen van bovengenoemd 

departement speelt hierbij een centrale rol. 

 

5.3.1. Subsidiëring van bedrijventerreinen, wetenschapsparken en 

bedrijfsverzamelgebouwen 

Het besluit van de Vlaamse regering houdende de subsidiëring van bedrijventerreinen, 

wetenschapsparken en bedrijfsgebouwen [52] (verder subsidiebesluit genoemd) heeft als doelstelling 

een modern economisch netwerk van bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen uit te bouwen (artikel 2 

§1 van het besluit). Het legt hierbij vooral de nadruk op het duurzaam gebruik van de ruimte. Wat 

betreft de bedrijfsverzamelgebouwen wil de overheid een laagdrempelig en kostenefficiënt aanbod van 

bedrijfsruimtes, gemeenschappelijke infrastructuur en diensten stimuleren. 

 

Het subsidiebesluit hoort bij het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid [9]. Meer 

bepaald geeft het uitvoering aan het zesde type van ondersteuning: steun voor de (her)uitrusting en 

(her)aanleg van bedrijventerreinen en oprichting, uitbreiding en modernisering van bedrijfsgebouwen. 

Het besluit trad in werking op 5 februari 2004 en wordt opgeheven op 1 januari 2007. 

 

Belangrijk is dat de subsidies enkel verleend worden voor werken die uitgevoerd worden op gronden 

die al tot het openbaar domein behoren of die daarbij zullen worden ingelijfd. Bij het verlenen van 

subsidies dienen de gronden kostenloos afgestaan worden. Artikel 1, §2 van het subsidiebesluit 

bepaalt bovendien dat de toe te kennen subsidies beperkt zijn tot de werken en kosten met een 

economische doelstelling. Voor het toekennen van de subsidies werd een budget van 12 miljoen euro 

uit de totale begroting voorzien. 

 

Voor de subsidiëring wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijventerreinen, wetenschapsparken 

en bedrijfsverzamelgebouwen. De bedrijventerreinen worden net als de wetenschapsparken 

onderverdeeld in nieuwe en verouderde bedrijventerreinen respectievelijk wetenschapsparken. Deze 

onderverdeling laat toe verhoudingsgewijs meer steun te verlenen aan verouderde bedrijventerreinen 

dan nog aan te leggen bedrijventerreinen [53]. 

 

De subsidie voor bedrijventerreinen en wetenschapsparken worden verleend aan: 

• Publiekrechtelijke rechtspersonen: een intergemeentelijke samenwerkingsvorm, een GOM, een 

gemeente, een provincie of een andere door de Vlaamse regering daartoe aangewezen 

publiekrechtelijke rechtspersoon; 

• Universiteiten: de Vrije Universiteit van Brussel, de Universiteit van Gent, de katholieke universiteit 

Leuven, het Limburgs Universitair Centrum en de Universiteit Antwerpen; 

• Ondernemingen: een onderneming die eigenaar is van het bedrijventerrein of wetenschapspark of 

een onderneming die, zonder dat ze noodzakelijk eigenaar is van de gronden, een overeenkomst 

sluit tot aanleg of uitrusting van een bedrijventerrein of wetenschapspark; 
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• Eén van de rechtspersonen van een publiek-private samenwerkingsonvereenkomst: het betreft een 

publiekrechtelijke rechtspersoon of een onderneming na het sluiten van een publiek-private 

samenwerkingsovereenkomst; wanneer de publiek-private samenwerking de rechtsvorm van een 

handelsvennootschap aanneemt, dan kan deze ook als subsidieaanvrager optreden, op 

voorwaarde dat ze eigenaar is van de gronden. 

 

Wat betreft bedrijfsverzamelgebouwen dient het bedrijfscentrum, multifunctioneel gebouw of incubatie- 

en innovatiecentra ondergebracht in een vennootschap die de rechtsvorm van een naamloze 

vennootschap aanneemt. Binnen de perken van het begrotingskrediet maakt de GOM, de 

intergemeentelijke samenwerkingsvorm of universiteiten aanspraak op een subsidie. 

 

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient een vooroverleg te worden georganiseerd waarop 

minstens de begunstigde zelf, de eigenaar, de ontwikkelaar, de gemeente, de ontwerper, de 

administratie Economie en de afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur van het ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap aanwezig dienen te zijn. Tijdens het vooroverleg worden knelpunten 

bediscussieerd en worden adviezen aangevraagd. 

 

Voor elk bedrijventerrein of wetenschapspark waarvoor subsidies worden aangevraagd dient een 

inrichtingsplan en een beheersplan bestaande uit een uitgifte- en terreinbeheersplan opgemaakt te 

worden.  

 

Het inrichtingsplan bevat informatie over de bestaande toestand, de algemene inrichtingsprincipes 

met de interne en externe ontsluitings- en nutsinfrastructuur en de economische en 

stedenbouwkundige aspecten van het terrein. Het geeft bovendien de mogelijkheden aan tot 

ecologische en algemene veiligheidsmaatregelen.  

 

Het uitgifteplan bevat volgens het subsidiebesluit minstens: 

• de bezwarende maatregelen met betrekking tot de kavels met het oog op een rationeel en zuinig 

ruimtegebruik; 

• de evaluatiecriteria van de kandidaat-investeerders; 

• een bouwverplichting; 

• een exploitatieverplichting; 

• de voortgangscontrole van de verkoop- of huurcontracten; 

• de stedenbouwkundige verplichtingen; 

• de aspecten van het inrichtingsplan met weerslag op de uitgifte van de kavels. 

 

Het terreinbeheersplan dient volgens het subsidiebesluit minstens volgende informatie te bevatten: 

• maatregelen tot een duurzaam onderhoud van zowel het openbaar als het privé-domein met 

eventueel de vaststelling van onderhoudskosten; 

• de aspecten van het inrichtingsplan met weerslag op het beheer. 
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In opdracht van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, administratie economie, afdeling 

economisch ondersteuningsbeleid, stelde WES Onderzoek & Advies met inhoudelijke medewerking 

van intercommunales Leiedal en wvi7 een draaiboek op voor het opzetten van een beheer van 

bedrijventerreinen [54]. Het betreft een handleiding bij de ontwikkeling en het beheer van 

bedrijventerreinen. Hierbij spelen de drie documenten een belangrijke rol. 

 

Naast het inrichtingsplan, het uitgifteplan en het terreinbeheersplan dient het dossier voor de aanvraag 

tot subsidie o.a. een financieringsplan en een gedetailleerde raming van de kosten van de werken te 

bevatten. 

 

Voor het toekennen van een subsidie voor de oprichting of voor uitbreidings- en/of 

moderniseringswerken van bedrijfsverzamelgebouwen (bedrijfscentra, multifunctionele gebouwen en 

innovatie- en incubatiecentra) dient een dossier bestaande uit een aanvraagformulier en een 

businessplan ingediend te worden. 

 

5.3.2. Andere steunmaatregelen voor duurzame bedrijventerreinen 

Bij wijze van voorbeeld wordt de steun van de provincie Oost-Vlaanderen voor duurzame 

bedrijventerreinen vernoemd. 

 

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen wil de verduurzaming van bedrijventerreinen bevorderen via 

subsidiëring van bedrijven met clusterplannen [55]. Deze subsidie is voorzien voor het gedeeltelijk 

dekken van kosten die gemaakt worden voor concrete implementaties, praktische toepassingen en 

resultaatgericht onderzoek binnen het samenwerkingsverband. De milieudienst van de GOM Oost-

Vlaanderen staat in voor de begeleiding, opvolging en evaluatie van deze provinciale subsidie 

'duurzame bedrijventerreinen'.  

 

Elk samenwerkingsverband gericht op meer duurzame bedrijfsprocessen en/of een meer duurzame 

inrichting van het terrein komt in aanmerking voor de subsidie. Het samenwerkingsverband dient uit 

minstens 5 KMO’s te bestaan. Alle deelnemende KMO's moeten bovendien rechtspersoonlijkheid 

hebben, hun exploitatiezetel op een Oost-Vlaams bedrijventerrein hebben en een economische 

activiteit uitoefenen. Er dient een ‘trekker-bedrijf’ aangeduid dat de aanvraag met een projectvoorstel 

op zich neemt. De deelnemende KMO’s engageren zich tot concrete implementaties en praktische 

toepassingen gericht op de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein zoals die in het 

projectvoorstel opgenomen zijn [56]. 

 

Bij de aanvraag tot subsidie moet een projectvoorstel geformuleerd worden dat onder meer de aard en 

de modaliteiten van de geplande acties binnen het samenwerkingsverband toelicht. Bovendien wordt 
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een financieringsplan en een lange termijn visie inzake de geplande acties, toepassingen of 

resultaatgericht onderzoek gevraagd.  

 

De subsidie gebeurt per samenwerkingsverband, is begrensd tot 30 000 euro en kan maximaal 75% 

van de aangetoonde kosten omvatten. De subsidie is beperkt tot het (gedeeltelijk) dekken van de 

externe kosten. Personeelskosten van de deelnemende bedrijven aan het samenwerkingsverband zijn 

dus uitgesloten [56]. Per werkingsjaar kunnen maximum drie projecten gesubsidieerd worden.  

6. Advies inzake economische stimuli voor bedrijventerreinen 

Uit de literatuurstudie, casestudies en gesprekken met betrokken partijen is gebleken dat er zich bij 

bedrijventerreinenprojecten tal van knelpunten voordoen die een negatieve invloed hebben op het 

bereiken van de gewenste effecten. Deels hebben deze knelpunten te maken met belemmeringen in 

de instrumenten die de overheid in haar beleid aanbiedt. In deze paragraaf wordt het Vlaamse 

economisch ondersteuningsbeleid ten behoeve van bedrijventerreinen geëvalueerd en een advies voor 

een toekomstig beleid geformuleerd. 

 

De bijdrage van de overheid bestaat enerzijds uit de begeleiding van bedrijventerreinprojecten en 

anderzijds uit financiële ondersteuning van de verduurzaming van bedrijvenclusters. 

 

6.1. Financiële ondersteuning 

Overheidssubsidies kunnen als noodzakelijk beschouwd worden om ondernemingen te winnen voor de 

verduurzaming van bedrijventerreinen. Het is van essentieel belang dat de beleidsmakers bij het 

toekennen van financiële hulp aan bedrijvenclusters duurzaamheid in tijd en ruimte centraal stellen. 

Hierbij dient niet alleen aandacht besteed te worden aan de aanleg (bij nieuwe bedrijvenclusters) of 

herstructurering (bij verouderde bedrijvenclusters) van het terrein, maar ook aan het beheer van het 

terrein en samenwerkingsinitiatieven.  

 

Aangezien vooral herstructureringswerken te maken hebben met weinig rendabele investeringen dient 

de nadruk gelegd te worden op de herstructurering van bedrijventerreinen en wetenschapsparken, 

veeleer dan op de aanleg van nieuwe bedrijvenclusters. Door financiële tekorten worden veel 

herstructureringsprojecten vertraagd, deels of niet uitgevoerd. Bij de ontwikkeling van een nieuw 

bedrijventerrein of wetenschapspark is het voor de parkbeheerder eenvoudiger om de vruchten te 

dragen van duurzame investeringen op het terrein. Ondernemingen zullen immers bereid zijn om een 

hogere huur- of koopprijs voor het pand te betalen indien het een kwaliteitsvolle ruimte om te 

ondernemen betreft. Het huidige subsidiebesluit van de Vlaamse regering houdt hier in beperkte mate 

rekening mee: verhoudingsgewijs zijn de subsidies die toegekend worden aan verouderde 

bedrijventerreinen en wetenschapsparken veel groter dan deze voor nieuwe bedrijventerreinen en 

wetenschapsparken. De financiële bijdrage van de private en de publieke partners voor 

herstructureringsprojecten dient bovendien afhankelijk te zijn van wie verantwoordelijk is voor de 
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veroudering, van wie profijt heeft bij de herstructurering en van welke partijen invloed hebben op de 

herstructureringswerken [38]. Elke bedrijvencluster is uniek en daarom kan het aangewezen zijn om de 

subsidiepercentages terreinspecifiek en dus afhankelijk van de situatie in te vullen. 

 

De realisatie van duurzame bedrijventerreinen behoeft een langetermijnvisie en kan dus de noodzaak 

van het parkmanagement niet verzuimen. Via een goed parkmanagement kan bovendien de behoefte 

tot herstructurering voorkomen worden. Het huidige subsidiebesluit besteedt aandacht aan de 

duurzaamheid van het terrein via de verplichting van het opstellen van een terreinbeheersplan voor elk 

gesubsidieerd bedrijventerrein. Dit plan moet leiden tot een duurzaam beheer en onderhoud van zowel 

openbare als private kavels en moet de kwaliteit op het terrein handhaven. Een duidelijke tekortkoming 

is het gebrek aan financiële ondersteuning van het parkmanagement. Immers, voor lang niet alle 

initiatieven is de potentieel haalbare winst van het parkmanagement voor de terreinbeheerder 

voldoende om als drijvende kracht te fungeren. Een externe input door overheidsinstanties blijft in de 

meeste gevallen noodzakelijk [41]. Vooral in de startperiode dienen publieke middelen ingezet te 

worden. In een meer ontwikkelde fase kunnen deze afgebouwd worden en moet een belangrijk deel 

van het geld van de private partijen komen. Uiteindelijk kan in de stabiele uitvoeringsfase de 

parkmanangementorganisatie zelfbedruipend worden. Steeds meer partijen zijn van mening dat 

structurele publieke financiële ondersteuning van de parkmanagementorganisatie echt noodzakelijk is 

om deze ook op langere termijn levensvatbaar te maken [23, 28]. Het argument dat wordt gehanteerd 

voor de rechtvaardiging van deze publieke financiële bijdrage is dat de kwaliteit van bedrijventerreinen 

voor een belangrijk deel van algemeen belang is (economische ontwikkeling, werkgelegenheid, 

duurzaam ruimtegebruik, etc.) [23]. De subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen is een mooi 

voorbeeld van hoe bedrijvenclusters gestimuleerd kunnen worden om via een goede regeling van het 

parkmanagement de kwaliteit van de bedrijventerreinen te verhogen. De reikwijdte van deze Oost-

Vlaamse subsidie is echter zeer beperkt, zowel geografisch als wat het aantal projecten en de omvang 

van de subsidie betreft. 

 

In het kader van bepaalde samenwerkingsinitiatieven zoals collectief onderhoud en een gezamenlijke 

exploitatie is het belangrijk dat de overheid de duurzaamheid in tijd en ruimte niet uit het oog verliest. 

Het subsidiebesluit vereist de nodige maatregelen voor een duurzaam onderhoud, maar komt 

geenszins tegemoet aan de onderhoudskosten die de kwaliteitsvolle inrichting van het terrein 

handhaven. Naast het bieden van financiële steun voor de investeringskosten is het in vele gevallen 

noodzakelijk dat de overheid ook tussenkomt in de onderhoudskosten/operationele kosten en de 

beheerskosten van het initiatief [26, 58]. Wanneer de overheid voldoende aandacht besteedt aan het 

onderhoud van het terrein, kan de noodzaak tot herstructurering van het terrein voorkomen worden. 

 

Bij de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen is het belangrijk dat het beleid de ontwikkelaars van 

bedrijventerreinen aanzet om werk te maken van een optimale inrichting van het terrein die 

economische veroudering tegengaat. De locatie dient bijvoorbeeld voldoende 

uitbreidingsmogelijkheden te bieden [24]. Indien de overheidsinstanties de uitgevers van grond 
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bovendien aansporen om die uitgiftevoorwaarden op te nemen die zorgvuldig ruimtegebruik positief 

beïnvloeden, kan zorgvuldig ruimtegebruik gehandhaafd worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 

worden aan de stimulerende werking die uitgaat van een koppeling tussen grondprijs en floor space 

index. Deze maatregel werd enkele jaren geleden geïntroduceerd in Amsterdam en blijkt effectief te 

zijn om bedrijven aan te zetten om de bebouwingsintensiteit op de kavel te verhogen [37]. Een andere 

middel is het opleggen van een verbod tot verkoop opdat het beheer in één hand zou blijven [28]. De 

ontplooiing van parkontwikkelaar tot parkbeheerder kan een mooi draagvlak vormen voor een 

duurzame bedrijvencluster op lange termijn. 

 

De praktijk leert dat de samenwerking tussen de bedrijven op een terrein in vele gevallen 

ontoereikend is. Een toekomstig beleid dat meer aandacht besteedt aan deze samenwerking kan een 

uitdaging zijn. Zo kan men bijvoorbeeld de samenwerking tussen de bedrijven onderling bevorderen 

door ook bedrijvenverenigingen toe te laten als begunstigde voor de subsidie. Deze strategie koestert 

de idee dat het verduurzamingsproces of het beheer van de bedrijvencluster de belangen van alle 

partijen behartigt. De inzet van élk deelnemend bedrijf is immers nodig en gewenst voor het welslagen 

van de verduurzaming van de gehele bedrijvencluster. Het subsidiebesluit besteedt wat betreft het 

beheer van het terrein expliciet aandacht aan een duurzaam onderhoud van het openbaar en privaat 

domein. Initiatieven van samenwerkingsverbanden tussen de bedrijven hoeven zich echter niet te 

beperken tot de inrichting en het onderhoud van het terrein. Parkmanagement betreft ook het beheer 

van de uitwisseling van stoffen en materialen, gezamenlijke nutsvoorzieningen of facilitair 

management. Het zijn vooral dergelijke initiatieven die belangrijk zijn voor de ondernemingen van de 

bedrijvencluster en die hen kunnen motiveren om op een duurzame manier samen te werken op een 

duurzaam ingericht bedrijventerrein. Een beperkte financiële tegemoetkoming voor de initiatie van 

bepaalde samenwerkingsinitiatieven kan zorgen voor een heuse aanwakkering van 

bedrijvenverenigingen die streven naar de uitbouw van een duurzamer bedrijventerrein. 

 

Doordat projecten bij de aanvraag tot subsidie vaak nog niet ‘uitvoeringsklaar’ zijn, zijn zij veelal 

onderhevig aan een grote dynamiek. De praktijk leert dat een project na goedkeuring van een 

subsidievoorstel nog sterk kan veranderen qua doelstelling, opzet van de uitvoering en/of begroting. 

Veel projecten krijgen uiteindelijk andere, in veel gevallen kleinschaliger, effecten dan in het 

subsidievoorstel beoogd werd. Duurzame initiatieven worden verlaten of afgezwakt wanneer er 

problemen ontstaan. Om dit te kunnen voorkomen moet in de beginfase een grondige, technische 

en/of organisatorische haalbaarheidsstudie opgelegd worden, zonder dat van tevoren vast staat of de 

resultaten van deze studie geïmplementeerd zullen worden. Een financiële tegemoetkoming vanwege 

de overheid is hierbij aangewezen. Op die manier kan voorkomen worden dat toegekende subsidies 

niet juist besteed worden.  

 

De definitie van een duurzame bedrijvencluster wijst bovendien op het belang van de samenwerking 

tussen de bedrijven en de overheid. In de praktijk bestaat er echter veelal een kloof tussen de 

bedrijven en de overheid. Om deze afstand te verkleinen dient de communicatie tussen bedrijven en 
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overheid gestimuleerd te worden. Publiek-private samenwerkingsovereenkomsten bieden hierbij 

mogelijkheden en bevorderen duurzame bedrijventerreinen met aandacht voor de drie 

duurzaamheidspijlers: mens, milieu en economie. Het is de kunst om de doelstellingen van de 

overheidsinstanties en deze van de bedrijven optimaal op elkaar af te stemmen. Als dat goed gebeurt, 

levert het ‘win-win-situaties’ op. Via het opstellen van dergelijke overeenkomsten kan erop toegezien 

worden dat de toegekende subsidies worden gebruikt met de nodige aandacht voor de 

maatschappelijke belangen. Deze worden vertegenwoordigd door de publieke agent. Op die manier 

kan de overheid tevens de nodige invloed behouden op het herstructureringsproject of 

parkmanagementinitiatief.  

 

6.2. Kennisontwikkeling en kennisoverdracht 

Om de doelstellingen inzake zorgvuldig ruimtegebruik en parkmanagement te halen is een begeleiding 

van terreinontwikkelaars, -beheerders en bedrijven noodzakelijk. De steun van de overheid mag zich 

dus niet beperken tot de uitvoering van een subsidieregeling. Het is vooral de combinatie van 

communicatie en subsidie dat het potentieel van het ondersteuningsbeleid verhoogt. De overheid dient 

aandacht te besteden aan kennisontwikkeling, het samenbrengen van kennis en kennisoverdracht. 

Ook het toegankelijk maken van kennis is hierbij belangrijk. Deze activiteiten moeten zorgen voor een 

grotere bekendheid van bedrijvenclusters en de hiermee gepaard gaande voordelen. Belangrijker is 

evenwel het aanbieden van methodes en voorbeelden. Op die manier kan men leren uit meer of 

minder geslaagde herstructurerings- en samenwerkingsprojecten uit het verleden. Het aanreiken van 

draaiboeken en handreikingen kunnen bedrijven en parkbeheerders de nodige inzichten verschaffen 

op het gebied van verduurzaming van bedrijvenclusters. Het vergroot bovendien de slaagkans van 

samenwerkingsinitiatieven aanzienlijk [31]. 

 

In dit kader kunnen verschillende activiteiten ondernomen worden:  

• het entameren van studies; 

• het ontwikkelen van een kennisdatabase;  

• het ontwikkelen van een monitoringsysteem op projectniveau en terreinniveau; 

• het organiseren van bijeenkomsten; 

• het maken van brochures; 

• etc.  

 

Kenniscentra bij uitstek zijn ingebed in kennisinstellingen zoals universiteiten en hoge scholen. De 

GOM’s kunnen bijvoorbeeld optreden als (co)terreinbeheerder op provinciaal niveau, een taak die kan 

verankerd worden in de nieuwe organisatievorm die voor de ontwikkelingsmaatschappijen wordt 

opgemaakt.  



 
Advies inzake economische stimuli voor bedrijvenclusters in het kader van duurzaam ondernemen 35 

7. Algemeen besluit 

In de praktijk doen zich bij de implementatie van samenwerkingsinitiatieven talrijke belemmeringen 

voor. Het is de taak van de overheid om de juiste randvoorwaarden te creëren die werkbare 

oplossingen bieden voor algemeen geldende knelpunten zoals financiële tekorten en ontoereikend 

parkmanagement. Het potentieel van het ondersteuningsbeleid kan verhoogd worden door de nadruk 

te leggen op de combinatie van zowel financiële ondersteuning als kennisontwikkeling en –overdacht. 

Bij de uitvoering van een subsidieregeling voor de verduurzaming van bedrijventerreinen dient 

enerzijds aandacht besteed te worden aan de (her)inrichting van het terrein en anderzijds aan 

duurzame bedrijfsprocessen en het facilitair en utilitair beheer van de bedrijvencluster. Hierbij mag de 

duurzaamheidsgedachte met oog voor tijd en ruimte niet verzuimd worden. Het verduurzamen van 

industrieterreinen kadert in een langetermijnvisie waarvan de financiële implicaties over een lange 

periode worden uitgesmeerd. Deze feitelijkheid dient zijn weerklank te vinden in de economische 

steunmaatregelen. 

 

Het huidige beleid voor de verduurzaming van bedrijventerreinen is vooral ontoereikend door het 

gebrek aan financiële steunmaatregelen voor het beheer van bedrijvenclusters. Een externe financiële 

input door overheidsinstanties is omwille van een ontoereikende ROI in de meeste gevallen 

noodzakelijk. Vooral in de initiatieperiode dienen publieke middelen ingezet te worden. In een verder 

stadium kan de parkmanagementorganisatie dan verder evolueren naar een organisatie die 

zelfbedruipend is. Het algemeen belang van de kwaliteit van bedrijventerreinen en bedrijvenclusters 

rechtvaardigt deze publieke financiële bijdragen. Bovendien kan via degelijk parkbeheer de behoefte 

aan herstructurering en de kosten die hieruit voortvloeien, voorkomen worden. 

 

Herstructureringsprojecten brengen veelal weinig rendabele investeringen met zich mee. Daarom is 

aangewezen dat het beleid de nadruk legt op de financiële ondersteuning van 

herstructureringsprojecten, eerder dan op de aanleg van nieuwe bedrijvenclusters. Bij de aanleg van 

nieuwe bedrijventerreinen is het belangrijk dat de ontwikkelaars van bedrijventerreinen ertoe worden 

aanzet om werk te maken van een optimale inrichting van het terrein en dat terreinontwikkelaars 

gestimuleerd worden om zich te profileren als terreinbeheerder. Naast het bieden van financiële 

ondersteuning voor de investeringen, is het in vele gevallen noodzakelijk dat de overheid ook 

tussenkomt in de operationele kosten en de beheerskosten van samenwerkingsinitiatieven zoals 

bijvoorbeeld collectief onderhoud of een gezamenlijke exploitatie. 

 

Veel verduurzamingsprojecten leiden uiteindelijk tot andere, in veel gevallen kleinere, effecten dan in 

het subsidievoorstel beoogd werd. Een grondige haalbaarheidsstudie vóór het verlenen van subsidies 

moet de kans op welslagen van het project zorgvuldig nagaan. Een financiële tegemoetkoming 

vanwege de overheid is hierbij aangewezen. Op die manier voorkomt men dat toegekende subsidies 

onzorgvuldig besteed worden. 
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De samenwerking tussen de clusterende bedrijven kan bevorderd worden door begeleiding van 

terreinontwikkelaars, -beheerders en bedrijven. Hierbij dient aandacht besteed te worden aan 

kennisontwikkeling, het samenbrengen van die kennis, het toegankelijk maken van die kennis en 

overdracht van de vergaarde kennis. Het aanreiken van draaiboeken en handreikingen kunnen 

bedrijven en parkbeheerders de nodige inzichten verschaffen op het gebied van verduurzaming van 

bedrijvenclusters. De Vlaamse kennisinstellingen zoals universiteiten en hoge scholen en de GOM’s 

spelen hierbij een centrale rol. 
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