
Pitch: Toegevoegde waarde bedrijventerreinen voor energietransitie in Noord-Holland Noord en de 
MRA (Bijeenkomst MRA Duurzaam herstel 15 juni) 

Bedrijventerreinen zijn niet alleen gebieden waar gewerkt wordt maar bieden ook grote kansen voor de 
energietransitie en daarmee de uitvoering van het Klimaatakkoord. Toch zien wij dat bedrijventerreinen 
in het Klimaatakkoord teveel buiten beeld zijn gebleven omdat de tafel gebouwde omgeving primair is 
gericht op woningen en de tafel industrie primair is gericht op de 350 grootste energiegebruikende 
bedrijven.  
 
Ook in de kop van Noord-Holland en in de MRA wordt de energietransitie in de bebouwde omgeving 
vrijwel altijd geassocieerd met het thema wonen. In de MRA en Noord-Holland Noord liggen echter PM 
bedrijventerreinen (280 in de MRA en PM in NHN). Dit bestand biedt wat ons betreft heel veel potentie 
voor de energietransitie. Om dit bestand optimaal te benutten is het dan wel belangrijk om het 
energiebesparingspotentieel en de duurzame opwek op bedrijventerreinen enerzijds beleidsmatig te 
verankeren en anderzijds de verduurzaming van bedrijventerreinen op te schalen en te versnellen. Met 
voornoemde verankering is inmiddels een start gemaakt door verduurzaming van bedrijventerreinen op 
te nemen in de RES’en voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Om nu tot versnelling en 
opschaling te komen is de bewustwording van een drietal punten van belang, gekoppeld aan actie op 
deze 3 punten. 
 

1. Potentie bedrijventerreinen irt de energietransitie 
Bedrijventerreinen bieden veel fysieke ruimte om te verduurzamen. Denk aan dakoppervlak maar 
ook aan de openbare ruimte waardoor maatregelen in het groene landschap niet of minder nodig 
zijn.  

Verduurzaming van bedrijventerreinen draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van 
overheden èn, zo blijkt ook in de praktijk, aan het opzetten van verdien- en organisatiemodellen 
voor ondernemers. Ondernemers verenigen zich in lokale ondernemersinitiatieven die (al dan niet 
collectief) de verduurzaming van het bedrijventerrein vormgeven, met als doel het terugbrengen 
van het energiegebruik door verbeteren van de energieprestatie van panden en productieprocessen 
en het realiseren van maximale duurzame energieproductie op bedrijventerreinen. Denk aan geza-
menlijke inkoop van duurzame energie, gezamenlijke opwek (zonnepanelen op daken, warmtepom-
pen, windmolentjes etc.) en het verhandelen van duurzaam opgewekte energie (o.a. via smart grids, 
lokale batterijen etc.).  

2. Toekomstbestendigheid bedrijventerreinen van belang voor transities 
Uit onderzoek van adviesbureau Stec voor Noord-Holland Noord en de MRA blijkt dat bedrijventer-
reinen veel waarde toevoegen voor de regio. Denk bijvoorbeeld aan werkgelegenheid. Uit dezelfde 
onderzoeken komt ook naar voren dat bedrijventerreinen een belangrijke rol spelen in transities zo-
als de energietransitie, circulaire economie en digitalisering en technologie.  

Verduurzaming draagt op korte en middellange termijn bij aan de toekomstbestendigheid van be-
drijventerreinen. Op verschillende bedrijventerreinen in de regio (SAENZ, terreinen in de Ijmond, 
Hoorn80 en andere terreinen) en elders in Nederland hebben gezamenlijke duurzaamheidsinitiatie-
ven binding gecreëerd tussen de bedrijven en ondernemers. Ook GreenBIZ in de Ijmond regio is hier 
een mooi voorbeeld van. Hieruit blijkt dat duurzaamheidsinitiatieven tot een betere organisatie-
graad leiden op bedrijventerreinen. Dit maakt de terreinen meer toekomstbestendig en biedt op 
termijn ook kansen voor andere ontwikkelingen zoals het uitwisselen en hergebruiken van grond-
stoffen en reststromen en het verduurzamen van mobiliteitsstromen. De coronacrisis zou er ook toe 



kunnen leiden dat wereldwijde ketens (deels) worden ingekort. Bedrijventerreinen in de regio kun-
nen hierop inspelen.  

3. Delen, ontwikkelen en borgen van kennis en ervaring 
In opdracht van de provincie Noord-Holland en de MRA (de laatste als opdrachtgever van PHB) 
ondersteunen en faciliteren Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord (ONHN) en Projectbureau 
Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) gemeenten en ondernemers (verenigingen) bij de 
verduurzaming van hun bedrijventerreinen in de MRA en Noord-Holland Noord.  Idee is dat zowel 
ONHN als PHB opgedane kennis en ervaring borgen en vanuit een neutrale rol (beiden hebben geen 
commercieel belang bij de verduurzaming) delen met gemeenten en ondernemers (verenigingen) en 
op die manier de kennis ook verder ontwikkelen. Daarnaast zijn ONHN en PHB op de hoogte van 
verschillende subsidiestromen en kunnen hierin adviseren. Daar waar initiatieven al lopen, zoals de 
GreenBIZ Ijmond wordt dit door de ondernemers, OD en gemeenten zelf opgepakt.  
 
Momenteel wordt door ONHN, PHB en de GreenBIZ Ijmond met ondernemers en gemeenten 
onderzocht hoe publieke fondsen gekoppeld kunnen worden aan de verduurzaming van 
bedrijventerreinen. Dit laatste omdat veel ondernemers niet of minder geld hebben voor 
verduurzaming door de coronacrisis. Inzet is dat fondsvorming ertoe leidt dat 
verduurzamingsprojecten toch doorgang kunnen vinden en dat tegelijkertijd investeringen 
plaatsvinden om de crisis op duurzame wijze te bestrijden. Hieraan gekoppeld richten ONHN en PHB 
zich op kennisontwikkeling, -deling, -en borging, essentieel voor opschaling en versnelling. 
Voorbeelden hiervan zijn het opzetten van energie coöperaties of andere 
samenwerkingsverbanden, het ontwikkelen en realiseren van smart grids of lokale batterijen en het 
opzetten van business cases. 

 

Gezien het voorgaande denken wij dat nu het moment is om tot versnelling en opschaling over te gaan 
en de ambities uit de RES’en Noord Holland Noord en Zuid, bruikbare voorbeelden, beschikbare kennis 
en ervaring en subsidies en fondsen hiervoor in te zetten.  

Wat ons betreft is het van groot belang dat lokale en regionale publieke bestuurders hierin een 
ambassadeursrol vervullen om tot die versnelling en opschaling te komen en dat waar mogelijk ook 
vanuit de publieke kant fondsvorming wordt mogelijk gemaakt om tot voornoemde versnelling en 
opschaling te komen. 

 

 


