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INHOUDSOPGAVE





1. ACHTERGROND

Elementen inzake duurzame ontwikkeling worden steeds meer
verweven in diverse beleidskaders. Bij het begrip duurzaam
bedrijventerrein wordt in de eerste plaats gedacht aan het beleid van
‘overheden’ (onder meer in de rol van terreinbeheerder) op
bedrijventerreinen, gericht op de vermindering van de
milieubelasting, een aangepast groen- en landschapsbeheer en een 
efficiënter ruimtegebruik, dit alles binnen een concurrentiële
economische context. Vanuit de publieke opdracht van de
intercommunale wordt ook bij de wvi grote aandacht besteed aan
integrale kwaliteitszorg. Dit betekent onder meer dat de
principes van duurzame ontwikkeling steeds meer in concrete
projecten worden toegepast. Bij het ontwikkelen van duurzame
bedrijventerreinen tracht men dan ook deze principes zowel op het
niveau van het bedrijventerrein (inrichting, uitrusting) als van het
individueel bedrijf te integreren. Hierbij dient men steeds rekening te
houden met de typologie van het bedrijventerrein en van de erop
gevestigde bedrijven.

In het kader van het Europese 5B Phasing Out-programma
Westhoek-Middenkust heeft de wvi een onderzoeksproject
hieromtrent ingediend, met het oog op het verkrijgen van
EFRO-steun.

Het project beoogt een onderzoek uit te voeren inzake de
ontwikkeling, realisatie en beheer van duurzame kwaliteit voor
bedrijventerreinen, dit via:

� een analyse van de aspecten van duurzame kwaliteit voor
bedrijventerreinen;

� de studie van de instrumenten en structuren voor de
implementatie en het behoud van duurzame kwaliteit op
bedrijventerreinen;

� de analyse van de kwaliteit op vier bedrijventerreinen;

� de opmaak van een draaiboek voor de implementatie van
duurzame kwaliteit op de wvi-bedrijventerreinen;

� de concrete toepassing van het draaiboek op het pilootproject
bedrijventerrein Veurne I en I Uitbreiding.

WES Onderzoek & Advies staat de wvi bij met een inhoudelijke
onderbouwing. WES werkt hiervoor samen met de Universiteit Gent,
Vakgroep Civiele Techniek, Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke
Planning, Prof. dr. Rik Houthaeve.
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2. ROL VAN DE BEGELEIDENDE STUURGROEP

In het kader van dit onderzoeksproject wordt een projectstuurgroep
opgericht. Deze wordt samengesteld uit de organisaties die op
heden actief zijn op het vlak van duurzame bedrijventerreinen. De
rol van de stuurgroep bestaat erin een duidelijke afstemming en
samenwerking te bekomen tussen deze organisaties met betrekking
tot duurzame bedrijventerreinen. Voorts wordt van deze stuurgroep
advies verwacht betreffende de bepaling van de scoop van het
onderzoek en het verwachtingspatroon inzake de duurzame
kwaliteit voor bedrijventerreinen, binnen de beleidscontext van de
wvi.

In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van volgende
organisaties:

� het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie
Economie, afdeling Europa-Economie;

� de Provincie West-Vlaanderen;

� Gom West-Vlaanderen;

� de intercommunale Leiedal;

� de opdrachtgevers, de intercommunale wvi.
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Aanpak van de studie



3. AANPAK VAN DEZE ONDERZOEKSFASE

Dit document bevat de resultaten van de tweede fase van het
onderzoek, namelijk de studie van de instrumenten en structuren
voor de implementatie en het behoud van duurzame kwaliteit op
bedrijventerreinen.

Hierbij wordt gesteund op de conclusies van de eerste
onderzoeksfase1, waarin onder meer enkele voorbeelden uit de
praktijk werden bezocht. Er wordt veel aandacht besteed aan de
procesvoering. Het is immers belangrijk te weten in welke fase van 
het proces door welke betrokkenen welke instrumenten en/of
structuren kunnen worden ingezet.

Dit document wordt opgebouwd in vier fasen:

� in hoofdstuk 1 worden de verschillende ontwikkelingsfases
van een bedrijventerrein geschetst. Instrumenten en
structuren worden immers in verschillende fases van het
ontwikkelingsproces opgemaakt en gehanteerd;

� in het tweede hoofdstuk wordt gefocust op de door de wvi
gehanteerde instrumenten en structuren om duurzame
kwaliteit te introduceren op hun bedrijventerreinen (huidige
beleidsvoering wvi2);

� daarna worden de relevante beleidskaders op Vlaams niveau
geanalyseerd (onder meer toelichting subsidiebesluit,...);

� op basis van de gegevens uit de voorgaande hoofdstukken wordt
een overzicht gemaakt van de verschillende mogelijke
instrumenten en structuren in hoofdstuk 4. Deze instrumenten en
structuren worden geordend volgens hun bruikbaarheid in de
verschillende fasen van de ontwikkeling van een terrein. Er wordt
ook een onderverdeling gemaakt tussen overheidsinstrumenten,
planontwikkelingsinstrumenten, projectorganisatorische instru-
menten en juridische instrumenten die de ontwikkelaar kan
inzetten. De instrumenten en structuren worden zoveel mogelijk
geïllustreerd met praktijkvoorbeelden;

� hoe deze instrumenten en structuren kunnen worden ingezet in
een proces, wordt in hoofdstuk 5 weergegeven aan de hand van
een typeprocesschema.
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1  WES & Universiteit Gent (2004): Duurzame kwaliteit voor bedrijventerreinen -
Onderzoek naar de bestaande documentatie en praktijkvoorbeelden. Eindrapport 
januari 2004.

2  Documenten ter beschikking: verschillende inrichtingsplannen en verkoopaktes (zie 
onderzoek fase 1), document parkmanagement op bedrijventerreinen.





De instrumenten en structuren in dit document worden opgemaakt
en gehanteerd in verschillende fases van het ontwikkelingsproces
van een bedrijventerrein.

We onderscheiden hierbij vijf grote fases1:

� een voorbereidende fase waarin zoveel mogelijk gegevens
worden samengebracht; 

� een conceptie- of ontwerpfase waarin het bedrijventerrein wordt
ontworpen;

� een uitgiftefase waarin de verkoop of verhuur aan bedrijven
plaatsvindt;

� een exploitatiefase waarin ook het beheer van het terrein een
aandachtspunt is;

� een handhavingsfase waarin het erop aankomt het nagestreefde
kwaliteitsniveau op het terrein te bewaken. De eerder
vormgegeven beheersmaatregelen dienen in deze fase ook
geëvalueerd en indien nodig bijgesteld te worden (feedback).

In dat proces zijn zeer verschillende partijen betrokken. Het is van
belang in elke fase de nodige partijen samen te brengen. Hierop
wordt dieper ingegaan in het vijfde hoofdstuk van deze nota 
(Typeprocesschema voor de inzet van instrumenten en structuren).

VOORBEREIDENDE FASE

In de voorbereidende fase wordt zoveel mogelijk informatie
verzameld omtrent het terrein en zijn omgeving. Het gaat dan vooral 
om:

� de rol van het bedrijventerrein in de economische structuur;

� onderzoek van de plannings- en beleidscontext;

� tereinkenmerken en ruimtelijke lokalisatie van de site;

� potentieanalyse van de site;

� de projectorganisatie.

In deze fase kunnen reeds verschillende documenten worden
opgemaakt, zoals samenwerkingsovereenkomsten voor de
projectorganisatie, een startnota die alle terrein- en
omgevingskenmerken beschrijft, een voorbereidende
stedenbouwkundige studie,...

Daarnaast is het ook van belang dat in deze fase duidelijk wordt
voor welke samenwerkingsstructuur de ontwikkelaars kiezen.
De samenwerkende partners worden geïdentificeerd. Het kan gaan
om een overheidsproject, een project met publiek-private
samenwerking, een ontwikkeling door een intercommunale, een
volledig private ontwikkeling, een wetenschapspark dat door een
universiteit wordt ontwikkeld,... Het is de bedoeling de graad van
betrokkenheid van en taakverdeling tussen de partners duidelijk te
bepalen. Er dient daarnaast (in alle fases) voldoende aandacht
besteed te worden aan het overlegtraject met de bevoegde
overheidsinstanties.

9DUURZAME KWALITEIT VOOR BEDRIJVENTERREINEN - STUDIE VAN INSTRUMENTEN EN STRUCTUREN  SEPTEMBER 2005

HOOFDSTUK 1: DE VERSCHILLENDE ONTWIKKELINGSFASES VAN EEN
BEDRIJVENTERREIN

1 Voor een uitgebreide handleiding voor het ontwikkelen van bedrijventerreinen
kunnen ook de 'Handleiding bij de ontwikkeling en het beheer van bedrijventerreinen' 
en het 'Voorbeeld van een inrichtings-, uitgifte- en terreinbeheersplan - Ieperlee
Uitbreiding III - Tweede Fase' geraadpleegd worden. Deze documenten werden in juli
2004 opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap door WES en de
intercommunales Leiedal en wvi.



ONTWERPFASE

In deze fase wordt een visie uitgewerkt over de gewenste inrichting
van het terrein. Wensen en randvoorwaarden worden geconfron-
teerd met de mogelijkheden van het terrein. Bij het ontwerp van het
bedrijventerrein verdienen onder meer volgende zaken de
aandacht:

� economische aspecten van het terrein;

� stedenbouwkundige opzet (globaal ruimtelijk plan) en
inrichtingsprincipes;

� veiligheidsmaatregelen;

� ecologische maatregelen;

�  ...

Als instrument wordt hiervoor meestal het inrichtingsplan
gebruikt. Een inrichtingsplan kan bestaan uit een gewestplan, BPA
of RUP (overheidsinstrumenten met verordenende kracht) of wordt
in opdracht van de ontwikkelaar opgemaakt als stedenbouwkundig
plan (geen verordenende kracht). Het inrichtingsplan kan -
afhankelijk van de ambities van de ontwikkelaar(s) - aangevuld
worden met deelplannen (infrastructuurplan - zoneringsplan -
afwateringsplan -  beeldkwaliteitplan - landschapsplan - groenplan
- veiligheidsplan ...).

Indien noodzakelijk worden ook bijkomende studies uitgevoerd,
zoals een RVR (ruimtelijk veiligheidsrapport) of een MER
(milieu-effectenrapport). In bepaalde gevallen legt de overheid
deze studies op ter evaluatie van een voorontwerp van een RUP of
inrichtingsplan.

In deze fase kunnen ook subsidies worden aangevraagd voor het
bedrijventerrein (voor de voorwaarden, zie verder).
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UITGIFTEFASE

In de uitgiftefase worden de percelen ter beschikking gesteld
(verkocht/verhuurd/...) aan de geïnteresseerde kandidaat-
investeerders. Het is de taak van de ontwikkelaar van het
bedrijventerrein om het in de vorige fase vastgelegde ambitieniveau
zo goed mogelijk te bewaken en het 'juiste bedrijf op de juiste plaats'
te laten terechtkomen. Daarom legt de ontwikkelaar verschillende
eisen op aan de kandidaat-investeerders. Op basis van deze eisen
kan een bedrijf al dan niet worden toegelaten op een zone. Het gaat
dan onder meer om:

� stedenbouwkundige verplichtingen;

� economische eisen (bedrijven moeten activiteiten uitoefenen die
passen binnen het nagestreefde economische profiel van het
terrein);

� verplichtingen met betrekking tot het beheer van het terrein;

� de (eventueel verplichte) deelname van de bedrijven aan het
bedrijventerreinmanagement;

� ...

Indien noodzakelijk moet de ontwikkelaar een onteigeningsplan
opstellen en de onteigeningsprocedure opstarten.

Naast de eisen die de ontwikkelaar oplegt aan bedrijven, kan de
ontwikkelaar ook maatregelen vastleggen waaraan zij zelf moet
voldoen (bijvoorbeeld: aandacht voor overleg met overheid en
bedrijven, beheersmaatregelen,...).

Het geschikte instrument om de diverse verplichtingen (opgelegd
aan de kandidaat-investeerders) en maatregelen (die de
ontwikkelaar zichzelf oplegt) overzichtelijk te maken, is het
uitgifteplan.
De verkoopvoorwaarden bevatten enkel de verplichtingen die
worden opgelegd aan de kopers/huurders. Zij vormen het
belangrijkste onderdeel van de verkoopakte en worden meestal ook 
integraal opgenomen in het uitgifteplan. De verkoopvoorwaarden
bestaan onder meer uit de stedenbouwkundige voorschriften,

eventueel aangevuld met of verduidelijkt aan de hand van eisen uit
het inrichtingsplan of uit de deelplannen van het inrichtingsplan
(beeldkwaliteitplan, veiligheidsplan, groenplan,...). Daarnaast
maken de bouw- en exploitatieverplichting en de
voortgangscontrole van de contracten ook deel uit van de
verkoopvoorwaarden.

Van belang is ook dat er voldoende overleg wordt gepleegd met de
bedrijven enerzijds en de verschillende betrokken overheden
anderzijds. Zo krijgt de ontwikkelaar inzicht in de specifieke noden
en verwachtingen van de kandidaat-investeerders en de overheid.
Dit overleg kan ook de start betekenen van een duurzame
(gestructureerde) vorm van samenwerking tussen de bedrijven,
de ontwikkelaar en de overheid.
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EXPLOITATIE- EN BEHEERSFASE

Eens de kavels uitgegeven zijn, kan de aandacht van de
ontwikkelaar uitgaan naar een kwalitatieve exploitatie en beheer
van het terrein. Aandachtspunten in de exploitatie- en beheerfase
zijn onder meer:

� het kwaliteitsvol onderhoud van openbaar en privédomein;

� andere beheersmaatregelen (afvalbeheer, waterbeheer,
veiligheid, vervoersmanagement, bedrijfsvoering,...;

� streven naar een deelname van de bedrijven;

� permanente evaluatie en waar nodig bijsturing van het beheer;

� ...

Deze beheersmaatregelen kunnen worden opgenomen in het
terreinbeheersplan. Elementen uit het inrichtingsplan (en eventuele
deelplannen) en het uitgifteplan kunnen deel uitmaken van dit
document. Beheersmaatregelen die worden opgelegd aan de
bedrijven, kunnen reeds opgenomen zijn in de
verkoopvoorwaarden (zie vorige fase).

Van groot belang in deze fase is de organisatie van het beheer in
een bepaalde structuur. Het terreinbeheersplan kan uitspraken
bevatten over de keuze voor een bepaalde beheersstructuur.
Continuïteit in beheer is immers uiterst belangrijk om het
kwaliteitsniveau op het bedrijventerrein te kunnen garanderen.
Daarom is het aangewezen de taakverdeling tussen ontwikkelaar,
(lokale) overheid en bedrijven in deze beheersstructuur
(beheerscomité1, vereniging, vennootschap,...) vast te leggen. Zo
kan een kaderovereenkomst voor de samenwerking op het terrein
deel uitmaken van de verkoopvoorwaarden. Systemen van

vrijwillige participatie van het bedrijfsleven zijn ook mogelijk. Het is
immers mogelijk dat dergelijke samenwerkingsstructuren een
(economische) meerwaarde betekenen voor de betrokken
bedrijven.
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1 Een beheerscomité is wettelijk verplicht (cfr. subsidiebesluit art. 17) wanneer: 

• de bedrijven deelnemen aan het beheer van het bedrijventerrein;

• de ontwikkelaars van het terrein voor de ontwikkeling samenwerken met een
andere partij (PPS-constructie, samenwerking van minimum twee private
ontwikkelaars of van minimum twee publieke ontwikkelaars - minimum één van
de partners moet eigenaar zijn van de gronden) én minstens één van de partners
deelneemt aan het beheer (cfr. subsidiebesluit art.17).



HANDHAVINGSFASE

Het doel van 'handhaven' is de in de vorige fases vastgelegde
kwaliteitsnormen te kunnen behouden gedurende de volledige
levensloop van het terrein. Naarmate veroudering optreedt, neemt
de kans op verval immers toe: oneigenlijke activiteiten 'sluipen'
binnen, de groenstructuur erodeert, de signalisatie is niet meer
aangepast,... Daarom is er een permanente evaluatie en controle
nodig op het naleven van de afspraken tussen de ontwikkelaars/
beheerder(s) en de bedrijven. Handhaving dient hierbij niet
begrepen te worden als éénrichtingsverkeer (beheerder controleert
of bedrijven de afspraken naleven): ontwikkelaar/beheerder én
bedrijven hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de
nagestreefde kwaliteit maximaal te garanderen. We kunnen dus ook
van een 'feedbackfase' spreken.

Bij de handhaving moet erop gewaakt worden dat:

� de verkoopvoorwaarden worden nageleefd, ook wanneer de
percelen worden doorverkocht. Het gaat dan onder meer om:

� het tijdig aanvangen en voltooien van de werken;

� het tijdig aanvangen van de economische activiteiten;

� de naleving van de stedenbouwkundige verplichtingen;

� ...

� de beheersmaatregelen op een goede manier worden uitgevoerd
(zie exploitatie- en beheersfase).

Handhavingsinstrumenten zijn afspraken die vooraf worden
gemaakt tussen de beheerder en de bedrijven. We kunnen een
onderscheid maken tussen aansturende beheersmaatregelen en
handhavende (sanctionerende of corrigerende) maatregelen. De
aansturende maatregelen zijn meestal opgenomen in het
terreinbeheersplan (zie exploitatie- en beheersfase). De
handhavende maatregelen kunnen deels contractueel vastgelegd

worden in de verkoopovereenkomsten. Er zijn ook een aantal
handhavingsmaatregelen die wettelijk zijn voorzien1. Het is ook
mogelijk dat de sancties, corrigerende en/of aansturende
maatregelen worden opgenomen in het huishoudelijk reglement
van het bedrijventerrein.

Samenwerkingsstructuren (zie exploitatie- en beheersfase) zijn
aangewezen. Deze kunnen op termijn ook onderlinge sociale
controle initiëren als bijkomend positief effect.
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1  We verwijzen hiervoor naar het 'Decreet houdende de bepalingenen tot
begeleiding van de begroting 2004' (19 december 2003), hoofdstuk XXVI -
bedrijventerreinen.





INRICHTINGSPLAN

De inrichtingplannen van de wvi bevatten een memorie van
toelichting en de stedenbouwkundige voorschriften van het
bedrijventerrein.

In de memorie van toelichting wordt het plangebied gesitueerd en
wordt de planningscontext aangegeven (gewestplan of BPA). Grote
aandacht gaat naar de natuurlijke en landschappelijke kenmerken
van het terrein en zijn omgeving en naar de ontsluiting van het
terrein.

De voorschriften betreffen volgende aspecten:

� ruimtelijke inpassing: (uitwerking van bufferzones, aard van de
toegelaten activiteiten, vorm, voorkomen en inplanting van de
gebouwen en panelen (beeldwaarde)- kan eventueel verder
uitgewerkt worden in een beeldkwaliteitplan,
verkavelingspatroon,);

� ruimtegebruik (kavelgrootte, bezettingscoëfficiënt,
verkavelingspatroon,...);

� mobiliteit (wegentracé, ontsluiting, parkeernorm).

Deze voorschriften worden geïllustreerd aan de hand van een figuur
(het inrichtingsplan).

EVALUATIEPROCEDURE - VESTIGINGSAANVRAAG

Bij de intercommunale verloopt de evaluatie van de aanvraag tot
vestiging in twee fasen.

� eerste fase: de vestigingsaanvraag

Een kandidaat-investeerder op een door wvi beheerd
bedrijventerrein is verplicht een inlichtingenformulier in te vullen.
Volgende groepen van gegevens worden opgevraagd:

� identiteit van de kandidaat;

� gegevens inzake de huidige vestiging en de redenen van
herlokalisatie: is van belang om o.m. de dringendheid en
noodzaak van een herlokalisatie te kunnen evalueren
(bijvoorbeeld is de betrokkene huurder en hoe lang loopt zijn
huurtermijn, is hij zonevreemd, …);

� de uitgeoefende activiteiten;

� welke bestemming zal de huidige vestiging krijgen na
herlokalisatie: is van belang om een inzicht te krijgen in de
ruimtelijke evolutie op het grondgebied van de vennoten;

� gegevens inzake de gewenste, nieuwe vestiging: soort activiteit,
hinderlijkheid, gewenste oppervlakte, tewerkstelling en
investeringswaarde. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de aard
en de concreetheid van het investeringsdossier te kunnen
evalueren.

� tweede fase: het evaluatiegesprek

Nu wordt de kandidaat-investeerder uitgenodigd voor een gesprek
met wvi. Wanneer het gemeentebestuur (op wiens grondgebied het
bedrijventerrein ligt) dit wenst, wordt het gesprek samen met de
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HOOFDSTUK 2: HUIDIGE INSTRUMENTEN VAN DE WVI



vertegenwoordigers van de gemeente (bevoegde mandatarissen en
ambtenaren) gehouden.

Tijdens dit gesprek wordt in detail ingegaan op de
vestigingsaanvraag. Daarbij legt wvi de nadruk op de
selectiecriteria die voor het terrein gehanteerd worden, de
maatregelen inzake zuinig ruimtegebruik en duurzaamheid en de
bouw- en exploitatieverplichtingen evenals de bijhorende termijnen.

Op basis van een dergelijk gesprek is het veelal mogelijk om het
initiële idee van de kandidaat-investeerder met betrekking tot zijn
bouwproject te sturen in functie van de vooropgestelde
doelstellingen inzake onder meer rationeel en zuinig ruimtegebruik.

De evaluatiecriteria van de kandidaat-investeerders worden
gebaseerd op het gewenste economisch profiel van het terrein en de 
aard van de activiteiten, de mobiliteitsaantrekking van de geplande
activiteiten, de grootte (benodigde oppervlakte) en de hinder van de 
activiteiten,... Hierbij geldt uiteraard dat deze criteria worden
afgestemd met het bestemmingsplan en het inrichtingsplan (vooral
de stedenbouwkundige en economische aspecten). Zo kan de
gewenste ontwikkeling en inrichting doorwerken in de uitgifte.

VERKOOPOVEREENKOMSTEN

De verkoopovereenkomsten van de wvi bevatten steeds de
'voorwaarden op te nemen in de verkoopakte'.

De voorwaarden worden opgedeeld in een aantal hoofdstukken.
Het eerste hoofdstuk bevat de algemene verkoopvoorwaarden, het
tweede hoofdstuk de stedenbouwkundige voorschriften. Voor
bepaalde terreinen, zoals voor 'Ter Waarde' in Ieper (het voormalige 
Flanders Language Valley) komt daar nog een derde hoofdstuk bij
met de kaderovereenkomst voor het parkmanagement.

De algemene verkoopvoorwaarden betreffen ondermeer
volgende aspecten:

� taak- en kostenverdeling voor aanleg van openbaar gedeelte,
nutsleidingen,...;

� aard van de toegestane economische activiteiten;

� de bouw- en exploitatieverplichting;

� dwangsom te betalen aan wvi bij niet-naleving van de gebruiks-
voorwaarden;

� terugkooprecht en optie tot aankoop van de wvi ingeval van
staking van de economische activiteit of bij niet-naleving van de
gebruiksvoorwaarden;

� regeling bij doorverkoop, verhuring, verlenen van een recht van
erfpacht of opstal: dit moet aan de wvi kenbaar gemaakt worden
en de intercommunale moet hiervoor expliciet de goedkeuring
verlenen. Er is een schadevergoeding aan de wvi verschuldigd
indien de voorwaarden in verband met doorverkoop niet worden
nageleefd;

� eventuele opname van voorkooprecht van de wvi in het geval de
kopers het goed wensen te verkopen;

� eventueel aangevuld met voorschriften inzake tewerkstelling,
maatregelen ter voorkoming of bestrijding van brand en de
aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel;

� ten slotte kan de wvi vragen dat het aanvraagdossier voor het
verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning ter
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goedkeuring overgemaakt wordt aan de wvi vóórdat het dossier
bij het gemeentebestuur wordt ingediend.

De stedenbouwkundige voorschriften worden overgenomen
uit het inrichtingsplan (zie hiervoor).

Voor bepaalde terreinen hanteert de wvi ook een kaderovereen-
komst voor het parkmanagement. Hierin wordt gesteld dat de
kopers zich moeten houden aan de richtlijnen en afspraken met de
beheerder (de wvi). Deze richtlijnen en afspraken werden
opgenomen in het 'algemeen reglement' (zie verder), dat ook
integraal deel uitmaakt van de verkoopovereenkomst. Daarnaast
wordt in deze kaderovereenkomst ook opgenomen dat de koper bij
moet dragen in de kosten van beheer en onderhoud van het
domein.

Voor andere terreinen wordt geen kaderovereenkomst voor het
parkmanagement opgesteld, maar verbindt de wvi zich er wel toe
als trekker voor het parkmanagement op te treden (bijvoorbeeld
organisatie van overleg met de kopers,...).

ALGEMEEN REGLEMENT

Voor bepaalde (hoogwaardige) terreinen stelt de wvi een algemeen
reglement op met als doel "een vlotte samenwerking te
bewerkstelligen tussen de kopers onderling en tussen de kopers en
de beheerder".  Het algemeen reglement vormt een overbrekelijk
onderdeel van de verkoopovereenkomst (zie hiervoor). 

Het algemeen reglement kan ondermeer volgende aspecten
bevatten:

� verdeling van verantwoordelijkheden voor beheer, onderhoud en 
herstel van het openbaar gedeelte van het terrein (aspecten mbt
groenonderhoud, uithangborden, beheer en distributie van
water, electriciteit, communicatie);

� verantwoordelijkheden voor orde, rust en veiligheid van het
terrein (aspecten mbt collectieve bewaking, geluidsoverlast en
andere hinder, vuilnis,...);

� de parkdomeinbeheerskosten te betalen voor het park-
management. Dit parkmanagement omvat voor het terrein Ter
Waarde volgende zaken:

� het onderhoud van het terrein;

� onderhoud en beheer van de terreininfrastructuur (water,
electriciteit, telefonie, datanetwerk, TV-kabel, wegenis,
riolering, verlichting);

� algemene terrein- en externe gebouwenbewaking;

� bewegwijzering en infopaneel op het terrein;

� opzetten en onderhoud van terrein-website.

De parkdomeinbeheerskosten worden jaarlijks gebudgetteerd en
volgens een specifieke verdeelsleutel tussen de kopers verdeeld.
De verdeelsleutel op het voormalige FLV-terrein (nu 'Ter Waarde')
is de verhouding tussen de bruto vloeroppervlakte (incl. parkings)
van de koper en de totale vloeropervlakte van het terrein (dit is de
som van alle bruto vloeroppervlaktes);

� de oprichting van een vereniging door de wvi om de
samenwerking tussen wvi en kopers en tussen de kopers
onderling te stimuleren. Alle kopers worden automatisch lid van
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de vereniging en moeten lid blijven zolang zij een perceel op het
terrein in eigendom hebben;

� handhaving van de kwaliteit van het terrein door inspraak van de
wvi bij werken van de kopers. De koper dient voor elk werk een
projectdossier samen te stellen, dat overgemaakt moet worden
aan de wvi. De wvi kan dan een gemotiveerde beslissing nemen
over het dossier. Bij goedkeuring dient de koper daarna een
volledig uitvoeringsdossier over te maken aan de wvi, dat
ondermeer perspectieftekeningen van de constructie moet
bevatten, naast een beschrijving van de materialen, de
groenaanleg en de opslagplaats voor vuilnis. Ook hierover zal de 
wvi een beslissing nemen. Indien de koper van het ingediende
project afwijkt kan de beheerder de werken laten stilleggen en de
afwijkingen op kosten van de koper laten veranderen;

� handhaving: de koper moet een bankgarantie stellen tot
waarborg van de naleving van de verkoopakte en het algemeen
reglement.

De wvi behoudt zich het recht voor het algemeen reglement te
wijzigen in functie van een goed beheer.

Bij overtreding van het reglement heeft de beheerder de
bevoegdheid een boete op te leggen.

OVERIGE BEHEERSMAATREGELEN

De wvi besteedt steeds meer aandacht aan het beheer van haar
bedrijventerreinen.

Hiertoe zet de intercommunale sinds kort op enkele terreinen een
parkmanager in. Het inzetten van een parkmanager is onderdeel
van een project rond Milieuclustering, dat samen met de GOMs van 
West- en Oost-Vlaanderen wordt uitgevoerd.

De parkmanager is momenteel vooral actief op de terreinen
Ieperlee en Ter Waarde, beide terreinen zijn gelegen in Ieper.
Bedoeling is dat de parkmanager later ook op andere terreinen
actief zal zijn. 

De parkmanager zoekt in overleg met de bedrijven en het lokale
bestuur naar 'producten' die voor de bedrijven en het
bedrijventerrein kostenvoordelen en een groter duurzaamheids-
rendement opleveren. Dit betekent dat een hogere kwaliteit wordt
nagestreefd tegen gelijke kosten.

Als eerste stap hiertoe worden de deelnemende bedrijven
doorgelicht op knelpunten en opportuniteiten voor samenwerking.
In de Quick-scan Parkmanagement wordt bij de deelnemende
bedrijven onder meer gepolst naar de interesse voor gezamenlijke
elektriciteitsaankoop en inzameling van specifieke afvalstoffen,
betere beveiliging en voorzieningen voor de zwakke weggebruiker,
aanpak van geurhinder en lokale overbelasting van de openbare
weg, enzovoort. In de Quickscan Milieuclusters, die voor de
deelnemende bedrijven gratis is, wordt gepeild naar de
milieusituatie van het bedrijf en naar milieusamenwerkingsopportu-
niteiten die in een latere fase diepgaand kunnen onderzocht
worden.

Daarna worden de projecten waarvoor samenwerkingsinteresse
bestaat, op hun haalbaarheid getoetst. Zowel bilaterale projecten
als multilaterale projecten (projecten die zich naar meerdere
bedrijven op het bedrijventerrein oriënteren) worden onderzocht. 
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Naast prospectie wordt via de quick-scans ook aan sensibilisering
en informering van de bedrijven gedaan. Het is immers de
bedoeling dat de bedrijven via deze quick-scans individuele
aanbevelingen en verbeteringsvoorstellen aangereikt krijgen om
hun milieubeleid verder uit te bouwen. 

De parkmanager krijgt daarnaast ook de taak omt
ervaringsuitwisseling tussen de bedrijven te stimuleren, bijvoorbeeld
door het oprichten van een bedrijvenclub en/of samengewerking
met bestaande bedrijfs- organisaties. De bijeenkomsten kunnen
bestaan uit bedrijfs- bezoeken, workshops of opleidingssessies.
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In dit hoofdstuk worden de relevante beleidskaders op Vlaams
niveau beknopt geanalyseerd. Het subsidiebesluit van september
2003 verwijst immers naar drie belangrijke instrumenten om
kwaliteit op bedrijventerreinen te garanderen (het inrichtingsplan,
het uitgifteplan en het terreinbeheersplan). 

Ook een belangrijk ruimtelijk beleidskader op Vlaams niveau, het
Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, wordt kort belicht.

1. BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN
5 SEPTEMBER 2003 HOUDENDE SUBSI-
DIËRING VAN BEDRIJVENTERREINEN,
WETENSCHAPSPARKEN EN BEDRIJFSGE-
BOUWEN
(SUBSIDIEBESLUIT VAN SEPTEMBER 2003)

Begin 2003 werd een nieuw decreet gestemd waarin de subsidies
voor bedrijventerreinen worden geregeld. In september 2003 is het
uitvoeringsbesluit goedgekeurd. Voorts is er ook een ministerieel
besluit goedgekeurd dat de procedure in detail regelt.

Dit besluit is van belang omdat het expliciet verwijst naar drie
noodzakelijke instrumenten. Deze instrumenten moeten
voorhanden zijn vóór subsidies kunnen worden aangevraagd. In dit
hoofdstuk worden deze instrumenten en de krachtlijnen van het
besluit kort toegelicht.

1.1. ONDERSCHEID NIEUWE EN VEROUDERDE
BEDRIJVENTERREINEN

De Vlaamse overheid subsidieert de aanleg en heraanleg van
bedrijventerreinen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
nieuwe en verouderde bedrijventerreinen. Omdat steeds meer de
nadruk wordt gelegd op het duurzaam gebruik van de ruimte, zullen 
verouderde bedrijventerreinen waar sanerings- en
opruimingswerken plaatsvinden verhoudingsgewijs meer steun
krijgen dan nog aan te leggen bedrijventerreinen.
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Een bedrijventerrein wordt in het besluit als volgt gedefinieerd:

‘een zone bestemd voor de vestiging van bedrijven actief in de
handel, nijverheid, commerciële en niet-commerciële
dienstverlening en industrie, met uitzondering van de zones die
hoofdzakelijk bestemd zijn voor kleinhandelsactiviteiten, horeca en
kantoren’.

Bedrijventerreinen die in hoofdzaak bestemd zijn voor
kleinhandelsactiviteiten, horeca en kantoren komen dus niet in
aanmerking voor subsidies.

Een nieuw bedrijventerrein is dan een bedrijventerrein dat voldoet
aan bovenstaande definitie en dat aangelegd of uitgebreid wordt op 
gronden die daartoe vroeger niet gebruikt werden.

Een verouderd bedrijventerrein is een bedrijventerrein dat
voldoet aan bovenstaande definitie van bedrijventerrein en dat al
dan niet verlaten of onderbenut heraangelegd of heringericht wordt
om economische, ruimtelijke, milieuwetgevings- of
bodemsaneringsredenen; de her aan te leggen infrastructuur moet
minstens 20 jaar opgeleverd zijn.

1.2. SUBSIDIABELE WERKEN EN KOSTEN

Alleen werken en kosten met een economische doelstelling
worden gesubsidieerd. Het besluit van de Vlaamse Regering
vermeldt de volgende werken en kosten:

� het bouwrijp maken van het terrein (verwijderen van niet meer
gebruikte infrastructuur zonder evenwel de eigenlijke
bodemsanering);

� het aanleggen van wegen en openbare parkeerplaatsen;

� het aanleggen van een rioleringsstelsel tot aan een bestaande
infrastructuur;

� het aanleggen van fietspaden en fietsstallingen;

� het aanleggen van kaaimuren;

� het aanleggen van de zate voor aansluiting op het spoor;

� laad- en losplatforms voor terminals op het openbaar domein bij
gecombineerd vervoer;

� het aanleggen en uitbreiden van het algemene
waterdistributienet;

� het aanleggen en uitbreiden van een alternatief waterleidingsnet;

� het aanleggen en uitbreiden van een effluentleiding;

� het aanleggen van beplantingen en van een buffergebied;

� de werken die nodig zijn voor het aanleggen van
telematica-infrastructuur;

� het aanleggen van wachtkokers;

� het aanleggen van openbare verlichting;

� ecologische investeringen;

� gemeenschappelijke logistieke infrastructuur en uitrusting op
toeleveringszones.

Andere dan de bovenvermelde werken kunnen eventueel in
aanmerking worden genomen, voor zover deze bijdragen tot de
verduurzaming van het terrein op het gebied van intensief
ruimtegebruik, energiebesparing, waterbesparing, gebruik van
duurzame energie en grijs water, afvalpreventie en afvalscheiding,
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milieuvriendelijk verkeer en vervoer en het gezamenlijk gebruik van
materieel, faciliteiten en diensten. 

1.3. SUBSIDIES

De subsidies zijn verschillend naargelang het een nieuw of
verouderd bedrijventerrein betreft.

�Nieuwe bedrijventerreinen

Het subsidiepercentage op de kostprijs van de werken en kosten
vermeld in paragraaf 1.2. bedraagt maximaal:

� 25% voor nieuwe bedrijventerreinen waarvoor geen
voorafgaande opruimings- of saneringswerken noodzakelijk
waren;

� 40% voor nieuwe bedrijventerreinen waarvoor wel voorafgaande
substantiële opruimings- en/of saneringswerken noodzakelijk
waren of voor terreinen die met Europese steun aangelegd
worden.

Dit subsidiepercentage kan door de Vlaamse regering verhoogd
worden tot maximaal 60% van de kostprijs van de werken voor het
aanleggen en uitrusten van een bedrijventerrein met aantoonbaar
hogere infrastructuurkosten, voor het aanleggen en uitrusten van
een bedrijventerrein in het kader van een specifiek regionaal
economisch initiatief, goedgekeurd door de Vlaamse regering, of
voor het aanleggen en uitrusten van een bedrijventerrein van
strategisch belang voor de Vlaamse economie. 

� Verouderde bedrijventerreinen

Het subsidiepercentage op de kostprijs van de werken en kosten
vermeld in paragraaf 1.2. bedraagt maximaal:

� 40% voor verouderde bedrijventerreinen met een substantiële
uitgifte van nieuwe kavels of voor terreinen die met Europese
steun heraangelegd worden;

� 60% voor verouderde bedrijventerreinen zonder een substantiële
uitgifte van nieuwe kavels.

In het eerste geval kan de Vlaamse regering de subsidie verhogen
tot 60% indien een hogere infrastructuurkost of een specifiek
strategisch belang kan aangetoond worden.

� Begunstigden

Er kan een beroep gedaan worden op subsidies door:

� publiekrechtelijke rechtspersonen (intergemeentelijke
samenwerkingsvorm, GOM’s, gemeente, provincie);

� ondernemingen;

� publiek-private en zuiver private of publieke
samenwerkingsvormen.

De begunstigde hoeft geen eigenaar te zijn van de gronden, maar
kan werken op basis van een overeenkomst met de eigenaar.

� Cumuleerbaarheid met andere subsidies

De subsidie, verleend in dit besluit, is cumuleerbaar met Europese
subsidies. Deze gecumuleerde subsidie mag maximaal 85%
bedragen van de werken en kosten bedoeld in paragraaf 1.2.

De subsidie is ook cumuleerbaar met subsidies uit andere bronnen
die ook bestemd zijn voor de werken bedoeld in paragraaf 1.2. De
subsidies uit andere functionele begrotingen moeten prioritair
aangesproken worden. Ze zijn slechts cumuleerbaar tot de bij dit
besluit vastgestelde percentages.
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1.4. INSTRUMENTEN

� Inrichtingsplan

Voor elk bedrijventerrein waarvoor subsidies worden aangevraagd
zal een inrichtingsplan moeten opgesteld worden. Dit
inrichtingsplan bevat minstens de bestaande toestand, de algemene
inrichtingsprincipes met de interne en externe ontsluitings- en
nutsinfrastructuur van het terrein in relatie tot het omgevende
plangebied, de stedenbouwkundige en economische aspecten van
het terrein en geeft de mogelijkheden aan tot ecologische en
algemene veiligheidsmaatregelen. Tenslotte geeft dit plan ook de
maatregelen aan die leiden tot flexibel ruimtegebruik, zowel op de
openbare als de private eigendommen, en dit in functie van de
geplande economische activiteiten.

� Beheer van het terrein: uitgifte- en
terreinbeheersplan

Het beheer van een bedrijventerrein gebeurt op grond van een
uitgifte- en terreinbeheersplan. Voor verouderde bedrijventerreinen
zonder een substantiële uitgifte van nieuwe kavels, bestaat het
beheer enkel uit een terreinbeheersplan.

Het uitgifteplan bevat minstens:

� de bezwarende maatregelen met betrekking tot de kavels met het
oog op een rationeel en zuinig ruimtegebruik naargelang van de
activiteiten van de bedrijven en met aandacht voor de inplanting
van de gebouwen;

� de evaluatiecriteria van de kandidaat-investeerders;

� een bouwverplichting binnen een termijn van maximaal vier jaar;

� een exploitatieverplichting binnen een termijn van maximaal vijf
jaar;

� de voortgangscontrole van de verkoop- of huurcontracten;

� de stedenbouwkundige verplichtingen;

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

Het terreinbeheersplan bevat minstens:

� 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.

Het terreinbeheersplan moet streven naar een nauwe samenwerking
met de bedrijven hetgeen op termijn kan uitmonden in een
gezamenlijke organisatie van zowel mobiliteit, veiligheid,
vuilophaling, sociale voorzieningen, onderlinge uitwisseling van
producten, enz.
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2. RUIMTELIJKE BELEIDSKADERS

Uitgangspunt van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is
het streven naar duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

Hierbij komt niet de ontwikkeling, maar het beheer van de ruimte
centraal te staan. Duurzame ontwikkeling vraagt om een
langetermijnvisie en een contextgerichte ruimtelijke planning.

2.1. ALGEMENE BENADERING VOOR GEBIEDEN
VOOR ECONOMISCHE ACTIVITEITEN

Met het formuleren van een aantal ruimtelijke randvoorwaarden wil
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen de Vlaamse economische
potenties versterken. De troeven liggen in de concentratiegebieden
voor economische activiteiten, en meer bepaald in de
economische knooppunten en in de poorten.

De poorten zijn de zeehavens Antwerpen, Gent, Zeebrugge en
Oostende met de internationaal georiënteerde multimodale
logistieke parken, de internationale luchthaven Zaventem en het
station voor de Hoge Snelheidstrein (Antwerpen-Centraal).

De economische knooppunten zijn alle in het RSV geselecteerde
stedelijke gebieden, de gemeenten gelegen in het economisch
netwerk van het Albertkanaal en nog een aantal andere gemeenten
(de zogenaamde 'specifieke economische knooppunten').

Ten slotten maken ook bedrijven met een hoge toegevoegde
waarden, een aanzienlijke tewerkstelling, internationale uitstraling
en imago, in gemeenten buiten de economische knooppunten deel
uit van de Vlaamse economische structuur. De ontwikkeling van
deze bedrijven wordt gegarandeerd.

Het RSV streeft naar een concentratie van economische activiteiten
in de economische knooppunten. Er wordt onderscheid gemaakt
tussen regionale bedrijventerreinen en lokale bedrijventerreinen.
Daarnaast kunnen economische activiteiten ook verweven worden
met andere functies.

2.2. DOELSTELLINGEN

Het RSV formuleert volgende doelstellingen voor de ontwikkeling
van economische activiteiten:

� het bundelen van economische activiteiten in econo-
mische knooppunten: er wordt ervoor geopteerd om de
bestaande bundeling (referentie: tewerkstelling 1991)
beleidsmatig te behouden en waar mogelijk te versterken. De
verdere verspreiding van de werkgelegenheid wordt
tegengegaan;

� het ondersteunen van de economische sterkte van
iedere subregio: het ruimtelijk beleid ondersteunt de
economische eigenheid van iedere subregio en optimaliseert de
economische sterkte vervan. Het principe van de
gedeconcentreerde bundeling staat daarbij voorop. Dit betekent
een bundeling met een selectieve concentratie van de groei van
het wonen, werken en andere maatschappelijke functies in de
steden en in de kernen van het buitengebied. De deconcentratie
houdt rekening met het bestaande gedeconcentreerde
spreidingspatroon en met de dynamiek van de functies in
Vlaanderen; de bundeling gaat in tegen de ongebreidelde
suburbanisatie en versnippering en vermindert zo de druk op het
buitengebied en kan ook schaalvoordelen opleveren;

� het ruimtelijk beleid ondersteunen met het economisch
ontwikkelingsbeleid: het ruimtelijk beleid zorgt voor een
effectief en gedifferentieerd aanbod van bedrijventerreinen, het
economisch ontwikkelingsbeleid verzorgt de ontwikkeling van
deze terreinen (bijvoorbeeld de prijszetting,
uitgiftevoorwaarden,...)
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2.3. ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN VOOR
ECONOMISCHE KNOOPPUNTEN

In het RSV worden 156 van de 308 gemeenten in het Vlaams gewest
geselecteerd als economische knooppunten. Voor deze
economische knooppunten worden volgende principes
geformuleerd:

� gefaseerde ontwikkeling van bedrijventerreinen;

� concentratie van bedrijventerreinen in economische knoop-
punten;

� differentiatie van bedrijventerreinen (onderscheid regionale en
lokale bedrijventerreinen1);

� realisatie van bedrijventerreinen in handen van de overheid;

� optimale lokalisatie en kwaliteitsvolle inrichting van
bedrijventerreinen;

� ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande
bedrijven buiten de bedrijventerreinen.

In afwachting van de afbakening van de stedelijke gebieden en de
uitwerking van een ruimtelijke visie op ieder specifiek economisch
knooppunt wordt de ruimtebalans met behoefte en aanbod
gehanteerd als een kwantitatief toetskader voor de zich
aandienende voorstellen voor bijkomende bedrijventerreinen. De
berekende behoefte (=vraag) voor ruimte voor economische
activiteiten wordt voor elke gemeente geconfronteerd met het
beschikbare aanbod aan bedrijventerreinen. Ook de taakstelling
aan bijkomende bedrijventerreinen wordt vergeleken met vraag en
aanbod.

Daarnaast gelden ook kwalitatieve principes inzake lokalisatie,
inrichting en fasering. Zo wordt ondermeer een zuinig ruimtegebruik 
vooropgesteld. Het aansnijden van reserveterreinen dient ook strikt
gefaseerd te gebeuren: de afgebakende terreinen moeten voor 50% 

effectief bezet zijn vooraleer reserveterreinen kunnen worden
uitgerust en bouwrijp worden gemaakt. Dit betekent dat de activiteit
ook effectief op de locatie wordt uitgevoerd.

Voorts dienen inrichtingsprincipes te worden vastgelegd
(perceelsinrichting, eenheid in aanleg, bufferzone,...) en dienen
grote terreinen voorbehouden te worden voor bedrijven van grote
omvang. De lokalisatie en inrichtingsprincipes verschillen
naargelang het om een lokaal, gemengd regionaal of specifiek
regionaal bedrijventerrein gaat1.

2.4. BEVOEGDHEDEN

Voor het toewijzen en afbakenen van en het formuleren van
inrichtingsprincipes voor bedrijventerreinen zijn volgende
bestuursniveaus verantwoordelijk:

� Het Vlaams Gewest voor de regionale bedrijventerreinen in de
grootstedelijke en de regionaalstedelijke gebieden en in het
economisch netwerk van het Albertkanaal.

� De provincie voor de regionale bedrijventerreinen in de
kleinstedelijke gebieden en in de specifieke economische
knooppunten.

� Het Vlaams Gewest in overleg met de provincie en de gemeente
voor de bedrijventerreinen voor de herlokalisatie en uitbreiding
van historisch gegroeide bedrijven buiten de economische
knooppunten.

� De gemeente voor de lokale bedrijventerreinen.
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1  Zie ook het eerste rapport van dit onderzoek: WES (2004): Duurzame kwaliteit voor
bedrijventerreinen. Onderzoek naar de bestaande documentatie en
praktijkvoorbeelden. Hoofdstuk 2: Planningsopgave duurzame kwaliteit voor de
bedrijventerreinen van de wvi, blz. 7 tot 14.



2.5. INSTRUMENTEN VOOR HET RUIMTELIJK BELEID

Het ruimtelijk beleid hanteert zowel ruimtelijke structuurplannen als
ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de ontwikkeling van
economische activiteiten.

Het structuurplan (het RSV, provinciale en gemeentelijke
structuurplannen) geeft de beleidsvisie inzake de ruimtelijke
ontwikkeling. Algemene principes voor de ontwikkeling van
bedrijventerreinen worden opgelijst en daarnaast bevat het
structuurplan ook een berekening van het te creëren aanbod aan
bedrijventerreinen.

In de uitvoeringsplannen wordt de gewenste ontwikkeling van
concrete terreinen gedetailleerder uitgewerkt in voorschriften. Het
kan gaan om inrichtingseisen, toegestane activiteiten al dan volgens
zoneringen,... Voor regionale bedrijventerreinen gebeurt dit in
gewestelijke en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (c.q.
aanpassingen aan het gewestplan), voor lokale bedrijventerreinen
in de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (c.q. bpa's):

� indien het een regionaal bedrijventerrein betreft in een groot- of
regionaalstedelijk gebied, dient een gewestelijk RUP opgemaakt
te worden;

� betreft het een regionaal bedrijventerrein in een kleinstedelijk
gebied of een specifiek economisch knooppunt, wordt het RUP
door de provincie opgemaakt;

� voor lokale bedrijventerreinen volstaat een gemeentelijk RUP. 

Geval per geval moet de detailleringsgraad van de plannen van
aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen nagegaan worden zodat
duidelijk wordt welke bijkomende verordenende instrumenten
eventueel worden uitgewerkt. Ook kan geopteerd worden om de
gedetailleerde inrichtingsmodaliteiten niet in een verordenend plan
van de ruimtelijke ordening uit te werken maar in een
inrichtingsplan.

Het mag immers duidelijk zijn dat de bepalingen in een
inrichtingsplan niet dezelfde juridische waarde bezitten als de

verordenende bepalingen in de verschillende instrumenten van de
ruimtelijke ordening (gewestplan, BPA of RUP).
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Om de aanbevelingen met betrekking tot de ontwikkeling van
duurzame bedrijventerreinen zo 'operationeel' mogelijk te
presenteren is in deze studie geopteerd om bij de bespreking de
'ontwikkelingscyclus' (de procesvoering) te volgen (zie ook hoofdstuk
1).
Per fase in de ontwikkeling van een bedrijventerrein of duurzaam
project worden mogelijke instrumenten besproken en geëvalueerd
die inhoudelijk met 'duurzame' aspecten kunnen opgeladen
worden. Hierbij wordt gesteund op praktijkvoorbeelden,
literatuuronderzoek en op het onderzoek van de vigerende
beleidskaders (zie voorgaand hoofdstuk).

Er worden verschillende types van instrumenten onderscheiden1:

� instrumenten van (of verplicht door) de overheid (structuur-
en uitvoeringsplannen, MER's, Ruimtelijke Veiligheidsrapporten,
milieu- en stedenbouwkundige vergunningen,...). Hiertoe
behoren ook eerder facultatieve instrumenten van de
subsidiërende overheid (uitgifte-, terreinbeheersplan,...); 

� instrumenten van de ontwikkelaar:
� planontwikkeling (stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan,

waterhuishoudingsplan, landschapsplan, beeldkwaliteitplan,
beheersplan,...);

� (juridische) instrumenten en procedures op te leggen aan
bedrijven in uitgifte-, beheers- en handhavingsfases
(aanbestedingsprocedure, uitgiftevoorwaarden, evaluatie-
procedure...);

� projectorganisatorische instrumenten en structuren1 voor de
ontwikkeling en het beheer van 'duurzame' bedrijventerreinen
(financiën, communicatie, samenwerkings- en
beheersstructuren).

Deze verschillende types van instrumenten worden geordend
volgens het traject waarin ze opgemaakt of gebruikt worden. Het is
immers belangrijk te weten in welke fase van het proces door welke
betrokkenen welke instrumenten en/of structuren kunnen worden
ingezet. De fasering is gebaseerd op de procesvoering zoals die
beschreven staat in eerste hoofdstuk van dit rapport. Het 'traject'
waarbinnen de instrumenten en structuren kunnen worden ingezet,
verloopt dus min of meer volgens volgende stappen:

� voorbereidende fase;

� conceptie- of ontwerpfase;

� uitgiftefase;

� exploitatie- en beheersfase;

� handhavings- (en feedback)fase.

De verschillende instrumenten en structuren worden zo veel
mogelijk geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Voor duurzame projecten die worden opgestart op bestaande
terreinen, zijn vooral de exploitatie- en beheersfase en de
handhavingsfase van belang. Afhankelijk van de aard van het
duurzaam project kunnen ook instrumenten en structuren uit de
andere fases ingezet worden (bijvoorbeeld een
intentie-overeenkomst, subsidies, beeldkwaliteitplan,...).
Voor de ontwikkeling van nieuwe 'duurzame' terreinen en de
uitbreiding van bestaande terreinen wordt min of meer het volledige
traject doorlopen.

HOOFDSTUK 4: INZET VAN INSTRUMENTEN EN STRUCTUREN IN EEN
TYPE-AANPAK (ONTWIKKELINGSCYCLUS VAN EEN BEDRIJVENTERREIN)

1  Opmerking: Het onderscheid tussen 'instrumenten' en 'structuren' is nogal vaag.
Structuren kunnen ook beschouwd worden als projectorganisatorische instrumenten. 



OVOORBEREIDING





OVERHEIDSINSTRUMENTEN MBT DE
ORDENING, HET GEBRUIK EN DE
INRICHTING VAN HET GEBIED

Zowel bij de ontwikkeling van nieuwe als bij de uitbreiding van
bestaande terreinen is het van belang de plannings- en
beleidscontext na te gaan. De in opmaak zijnde visie moet immers
stroken met de bepalingen van de overheid. Het gaat daarbij in
hoofdzaak om bepalingen uit het ruimtelijk beleid, het milieubeleid
en het natuurbeleid.

We onderscheiden volgende overheidsinstrumenten voor de
ruimtelijke ordening:

� structuurplannen op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk
niveau;

� uitvoerings- en bestemmingsplannen en voorschriften op
gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Deze plannen kunnen door de overheid gebruikt worden als
instrumenten om duurzame kwaliteit te stimuleren.

Ambities en principes in deze plannen inzake duurzame
ontwikkeling worden best goed onderkend. De ontwikkelaar moet
nagaan welke implicaties deze beleidsuitspraken (van indicatieve,
richtinggevende, bindende of verordenende aard) hebben op de
ontwikkeling van het terrein. Deze uitspraken kunnen:

� van algemene aard zijn (aangeven van de functie van het gebied,
bijvoorbeeld ‘regionaal bedrijventerrein voor milieubelastende
bedrijven’);

� van specifieke aard zijn (aangeven van inrichtingsprincipes,
zonering van het terrein,...).
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RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN (RSV/PRS/GRS)

In het ruimtelijk structuurplan werkt de overheid een ruimtelijke
beleidsvisie uit om tot een 'duurzame' ruimtelijke ordening te
komen. Duurzaamheid wordt expliciet opgenomen als
uitgangspunt bij het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. In de
provinciale en gemeentelijke structuurplannen wordt dit principe
verder geoperationaliseerd.

Dit komt tot uiting in principes rond duurzame ruimtelijke
inpassing en duurzame mobiliteit.  Zo wordt bepaald dat
nieuwe bedrijventerreinen zoveel mogelijk moeten aansluiten bij
kernen of bestaande bedrijvigheid en wordt een differentiatie
gehanteerd volgens grootte en typologie van de terreinen
(regionale en lokale bedrijventerreinen, gemengde of specifieke
terreinen). Nieuwe mobiliteitsgenererende bedrijventerreinen
moeten gelegen zijn nabij belangrijke infrastructuren of
multimodale knooppunten.
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RUIMTELIJKE UITVOERINGS- OF BESTEMMINGS-
PLANNEN (BPA/ RUP/ STEDENBOUWKUNDIGE
VOORSCHRIFTEN)

In ruimtelijke uitvoeringsplannen worden de principes uit
structuurplannen verder ruimtelijk vertaald. Zolang een gemeente
nog niet over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan beschikt, worden BPA's gehanteerd in plaats van deze
RUP's.

Ook in stedenbouwkundige voorschriften van de gewestplannen
worden dergelijke bepalingen opgenomen. In deze bepalingen
kunnen voorschriften tot duurzame kwaliteit leiden. Het gaat onder
meer om voorschriften met betrekking tot de duurzame ruimtelijke
inpassing en efficiënt ruimtegebruik (zie kader).

De bepalingen worden verder uitgewerkt in RUP's of BPA's. Deze
instrumenten kunnen bepalingen bevatten met betrekking tot
duurzame ruimtelijke inpassing (toegelaten activiteiten,
buffering, inpassing in omgeving, beeldwaarde,...), efficiënt
ruimtegebruik (fasering in aansnijding, vloeroppervlakte en
terreinbezetting, hoogte van de gebouwen,...) en duurzame
mobiliteit (verkeersorganisatie in relatie met omringende
gebieden).

In Vlaanderen worden uitvoerings- of bestemmingsplannen
opgemaakt vooraleer een bedrijventerrein kan worden ontwikkeld.
Wanneer ze - omwille van hun verordenend karakter - gedetailleerd
worden opgemaakt, zijn dergelijke plannen weinig flexibel.
Flexibiliteit is dan immers vooral gelegen in de herziening van het
plan. Het flexibel en terzelfdertijd gericht sturen van ontwikkeling
wordt bij voorkeur opgenomen in het inrichtingsplan als flexibel
instrument (zie conceptie- of ontwerpfase). Dit heeft echter het
nadeel van weinig sterke afdwingbaarheid binnen het
vergunningsbeleid. 'Afdwingen' is hier als sturingsinstrument
grotendeels vervangen door de doorwerking die de ontwikkelaar
hieraan geeft in zijn uitgiftebeleid.
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STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN KUNNEN TOT
DUURZAME KWALITEIT VOOR BEDRIJVENTERREINEN
LEIDEN

In de aanvullende stedenbouwkundige voorschriften voor
bedrijvigheid die zijn opgemaakt bij de gewestplanwijzigingen na
1997 (na de opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen)
zijn verschillende bepalingen te vinden die duurzame kwaliteit voor
bedrijventerreinen stimuleren. Het gaat vooral om voorschriften
met betrekking tot duurzame ruimtelijke inpassing en efficiënt
ruimtegebruik.

Zo wordt vaak1 voorgeschreven dat bij de inrichting van het terrein
"ten zeerste rekening [moet] worden gehouden met de natuurlijke
en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke
omgeving. Hierbij wordt aandacht besteed aan het karakter van
het terrein, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van
aanleg van de omringende bufferzone".

Een voorschrift dat rekening houdt met duurzaam ruimtegebruik in
de tijd is te vinden in het Gewestplan Diksmuide-Torhout. In dit
Gewestplan krijgt een reservegebied voor een regionaal
bedrijventerrein met openbaar karakter (04.004) de volgende
bepaling mee: "De ontwikkeling van het gebied kan slechts
gebeuren nadat 80% van de oppervlakte van het regionaal
bedrijventerrein effectief is gerealiseerd".

1  Zie onder meer de bepalingen bij 'regionaal bedrijventerrein met openbaar
karakter', 'transportzone', 'lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter' en  'zone
voor kleinhandel en kleine en middelgrote ondernemingen' in de gewestplannen
voor Kortrijk, Roeselare-Tielt, Diksmuide-Torhout en Oostende-Middenkust.



PLANONTWIKKELING

In de voorbereidende fase werkt de ontwikkelaar een eerste aanzet
van visie uit voor het nieuwe of voor de uitbreiding van het
bestaande terrein. Hierbij moet hij voldoende aandacht besteden
aan de bestaande terreinkenmerken en economische structuur van
de regio. Met deze gegevens kan een eerste potentieanalyse van de
site gemaakt worden.

Deze gegevens kunnen samengebracht worden in een
startdocument (startnota,...). Om de startnota te voeden of om
potenties verder te onderzoeken op hun kansrijkheid, kunnen
bijkomende studies uitgevoerd worden (enquêtes,
haalbaarheidsonderzoek,...).
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ENQUÊTES, STUDIES EN
HAALBAARHEIDSONDERZOEK

Om de kerngegevens van de bedrijven en het terrein in kaart te
brengen, kunnen allerhande enquêtes en studies uitgevoerd
worden. Voor de uitbreiding of herstructurering van bestaande
terreinen is het eenvoudig om deze gegevens te verzamelen
(gesprekken of enquêtes met bedrijfsleiders of
milieucoördinatoren,...), voor nieuwe terreinen is dit niet mogelijk.
Men kan wel uitgaan van een gewenst of te verwachten profiel van
bedrijven.

Op basis van die gegevens kunnen de mogelijkheden en
consequenties van duurzame projecten nader verkend worden. In
deze fase worden dan ook allerlei (technische en economische)
haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Ook kan getoetst worden
of deze ambities voldoende zullen gedragen worden door de
toekomstige bedrijven (onderzoek naar het draagvlak). Deze
analyses geven de betrokkenen een eerste inzicht in de slaagkans
en de economische haalbaarheid van duurzame oplossingen.
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INVENTARISATIES ALS BASIS VOOR HET
STARTDOCUMENT

Voor men van start ging met de verduurzaming van het
bedrijventerrein De Rietvelden-De Vutter, werden verschillende
analyses uitgevoerd. Het ging zowel om haalbaarheids-
onderzoeken als omgevingsanalyses van het terrein (bijvoorbeeld
bodemgesteldheid,...). De inventarisaties werden uitgevoerd in
opdracht van de ondernemersvereniging en de provincie.

Ook voor de ontwikkeling Kamp C stelde de provicie een
ontwerpbureau aan om een verkennend onderzoek uit te voeren
als kader voor de verdere ontwikkelingen. Het verkennend rapport
bevat de eisen van de provincie, een analyse van de bestaande
ruimtelijke structuur en de gewenste duurzame ontwikkeling vna
het gebied.

ENQUÊTERING BIJ BEDRIJVEN TER VOORBEREIDING
VAN EEN RECONVERSIEPROJECT: BEDRIJVENPARK
KAZERNE DAMME

In 1994 kwam de Stad Damme met het voorstel bij de
intercommunale wvi om een KMO-park te realiseren op een
voormalige kazerne.

Eén van de eerste stappen voorafgaand aan de reconversie, was
een enquêtering bij lokale bedrijven. Deze enquêtering gebeurde
in 1995 in samenwerking met de stad en het NCMV (nu Unizo). De 
wvi wilde hiermee het concept toetsen aan de markt: bestond er
wel een vraag vanuit de lokale bedrijven, waren deze bedrijven
geïnteresseerd in deze site als hun toekomstige vestigingsplaats,
waren ze bereid zich in een bestaand gebouw te gaan vestigen en
hoeveel waren ze bereid om daarvoor uit te geven? De respons
was vrij groot en voldoende positief om de intercommunuale en de
stad te overtuigen om op dit spoor verder te gaan.



STARTDOCUMENT

Op basis van de verzamelde gegevens kan een projectdefinitie
opgesteld worden in een startdocument. Het analytisch deel van
het startdocument kan onder meer volgende aspecten bevatten:

� de aard van de activiteiten;

� de rol van het bedrijventerrein in de economische structuur van de
regio (met uitwerking van een locatiebeleid);

� de kenmerken en voorwaarden van de ruimtelijke localisatie en
de site (inpassing in de omgeving), conform aan de bepalingen
van de ruimtelijke ordening.

Aandacht gaat naar de na te streven aspecten inzake 'duurzame
kwaliteit' die uit de beleidscontext kunnen afgeleid worden,
aangevuld met de eigen 'duurzame' beleidsopties. Bronnen voor de
ruimtelijke analyse zijn onder meer plan- of beleidsinstrumenten (zie
overheidsinstrumenten), bodemonderzoek, kaarten van het terrein,
terreinverkennngen,...

Ambities en doelen van het bedrijventerrein kunnen in het
startdocument reeds kort worden weergegeven (eventueel met
uitkomst van haalbaarheidsonderzoek). Als leidraad kunnen hierbij
de 19 operationele principes rond duurzame ruimte, duurzame
bedrijfsprocessen en duurzaam werk- en leefklimaat gehanteerd
worden1. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen
direct uitvoerbare maatregelen en maatregelen die eerst onderzocht 
moeten worden alvorens ze te kunnen toepassen. In elk geval is de
opmaak van de ambities en doelen (kwaliteitseisen) gewenst vóór
de opmaak van een  gedetailleerd ruimtelijk uitvoeringsplan.

Ook voor een bestaand bedrijventerrein kan een dergelijk
startdocument worden opgemaakt als aanzet van een duurzaam
project. Van belang is dat in het startdocument zowel de
beleidsprioriteiten van de overheid, de ambities van de beheerder

en de wensen en eisen van de bedrijven die op het terrein gevestigd
zijn, worden opgenomen. Eventuele tegenstrijdigheden tussen de
wensen van de verschillende partners moeten tijdig tegen elkaar
worden afgewogen op basis van kwaliteits-, prijs- en
draagvlakcriteria.

Eventueel kan het startdocument ook ingaan op de
projectorganisatie: voor welke samenwerkingsvorm wordt
gekozen, wordt er een tijdpad uitgetekend, hoe wordt het project
gefinancierd, welke plannen dienen te worden opgemaakt,... (zie
1.3: projectorganisatorische elementen). 
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1  Zie deel 1 van deze studie: WES en UNIVERSITEIT GENT (2004): "Duurzame
kwaliteit voor bedrijventerreinen. Onderzoek naar de bestaande documentatie en
praktijkvoorbeelden. Eindrapport."

MASTERPLAN ALS AANZET TOT DUURZAME
REVITALISERING DE RIETVELDEN / DE VUTTER

Op basis van de resultaten van enquêtes bij en gesprekken met de
ondernemers op het terrein, werd in een masterplan aangegeven
op welke punten samenwerking tot duurzaamheid kon leiden en
hoe dit kon worden georganiseerd. Belangrijk is dat in geen enkel
plan (ook niet in latere projectplannen) een gefixeerd einddoel
vooropstaat. Wel is er sprake van een richting en ondertekenen de
verschillende partijen een inspanningsverplichting om hun
medewerking aan het project te verlenen. Dit biedt ruimte voor
onvoorziene mogelijkheden.

VERKENNEND RAPPORT ALS BASIS VOOR DUURZAME
ONTWIKKELING KAMP C

Als voorbereidend kader voor de verdere ontwikkelingen in Kamp
C werd een verkennend onderzoek uitgevoerd door een
ontwerpbureau. Het rapport bevat de eisen van de provincie, een
analyse van de bestaande ruimtelijke structuur en de gewenste
duurzame ontwikkeling van het gebied.
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FORMULEREN VAN EEN PROJECTDEFINITIE IN EEN
VOORBEREIDENDE NOTA

In de voorbereidende nota 'Duurzame ontwikkeling
bedrijventerrein Europark Lanaken' (TECHNUM, 2004) wordt de
plannings- en beleidscontext van het bedrijventerrein geschetst.
Ook ruimtelijke omgevingskenmerken worden uitgebreid
geanalyseerd. Op basis van deze analyse worden uitgangspunten
voor Europark geformuleerd. Zo vormen medegebruik, het
beperken van hinder en een sterke landscaping de leidraad bij de
verdere ontwikkeling van het terrein.



PROJECTORGANISATORISCHE INSTRUMENTEN

In deze fase van een duurzaam project kan de ontwikkelaar een
eerste samenwerkingsovereenkomst afsluiten met mogelijke
partners indien voor een vorm van samenwerking gekozen wordt.
Deze overeenkomst is globaal van karakter en heeft nog weinig
juridische kracht. Voor een dergelijke overeenkomst worden de
begrippen intentieovereenkomst en intentieverklaring vaak
gebruikt. In deze verklaring wordt duidelijk voor welke
samenwerkingsstructuur gekozen wordt bij de ontwikkeling van
het bedrijventerrein of bij de opzet van het duurzaam project. De
samenwerkende partners en hun gezamenlijk doel worden
geïdentificeerd. Eens de projectdefinitie voldoende duidelijk is
gespecifieerd, kunnen de gekozen samenwerkingsstructuur en de
taak- en riscicoverdeling tussen de verschillende partners meer in
detail worden vastgelegd in een contract of convenant.
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STRUCTUREN VOOR DE ONTWIKKELING VAN EEN
PROJECT

Er zijn verschillende structuren denkbaar voor de ontwikkeling van
een duurzaam terrein of project. Samenwerking met verschillende
partners is niet altijd noodzakelijk. In essentie onderscheiden we
volgende mogelijke structuren:

� overheidsproject: een project dat volledig door de overheid
wordt gerealisseerd en gefinancierd. Het kan gaan om een
gemeentelijke, provinciale of gewestelijke overheid. Ook
ontwikkelingen door Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen
(GOM's) kunnen in deze categorie worden ondergebracht. Soms
kunnen verschillende overheden samenwerken (bijvoorbeeld
gemeentelijke en provinciale overheid, intergemeentelijke
samenwerking,...);

� projecten gerealiseerd door (semi-publieke) intercommunales
zijn te vergelijken met overheidsprojecten;

� wetenschapsparken kunnen ontwikkeld worden door
universiteiten;

� publiek-private samenwerking (PPS): deze vorm van
samenwerking wordt door de Vlaamse overheid gestimuleerd.
Het is de bedoeling dat de overheid zich meer concentreert op
haar kerntaken (het opstellen van een beleidskader). De
beleidsuitvoering kan dan gebeuren door de private sector. De
overheid behoudt de regie over de publieke diensten, maar de
verantwoordelijkheid voor de uitoefening wordt in handen
gelegd van de marktpartijen. De overheid stuurt op de output,
maar moet/mag dus niet bepalen op welke manier deze output
gerealiseerd moet worden. Een samenwerking tussen overheid
en bedrijven kan voor beide partijen voordelen opleveren. Een
belangrijk kenmerk van een PPS is immers dat zowel
maatschappelijke als commerciële doelstellingen worden
uitgezet. (hoge maatschappelijke meerwaarde en kwaliteit,
spreiding van risico's en taken, lagere totale kostprijs en hoger
commercieel rendement, een meer creatieve projectaanpak,
meer resultaatgericht,...). Verschillende gradaties van PPS zijn
mogelijk: van een systeem waarbij de overheid concessies voor
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PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING VOOR DE
ONTWIKKELING VAN BEDRIJVENSTAD FORTUNA

Voor de realisatie van Bedrijvenstad Fortuna zocht een private
projectontwikkelaar (een bouwonderneming) samenwerking met
de gemeente Sittard-Geleen. Een belangrijke reden voor de
samenwerking was dat de eigendom van de gronden tussen beide
partijen verdeeld was.

Gemeente en projectontwikkelaar sloten een intentie-
overeenkomst waarin ze afspraken om de mogelijkheden van
samenwerking te onderzoeken. Doel van deze publiek-private
samenwerking was om tot een snellere exploitatie van het terrein te 
kunnen komen.



diensten aanbesteedt (overheid neemt enkel de onrendabele
delen van het project voor haar rekening) tot projecten waarbij in
onderlinge samenhang verschillende doelen tegelijk worden
nagestreefd en waarbij de overheid ook kan meedelen in
(onvoorziene) waardestijgingen van het project.
Een PPS kan uiteenlopende vormen aannemen (contractuele
partnerschappen, concessies, beheersovereenkomsten,…) en via 
verschillende vormen van rechtspersonen verlopen (een
autonoom (gemeente)bedrijf, een vzw, een intercommunale, een
vereniging van OCMW’s, een vennootschap met een sociaal
oogmerk, een economisch samenwerkingsverband, een
onderneming met overheidskapitaal,…1

Het is ook mogelijk dat een terreinontwikkelaar/beheerder met de 
bedrijven van een bestaand bedrijventerrein samenwerkt. Het
gaat dan om samenwerking rond één of meerdere specifieke
duuurzame projecten die de bedrijven rechtstreeks aanbelangen
(bijvoorbeeld project rond duurzame mobiliteit, duurzame
bedrijfsprocessen,...);

� een volledig private ontwikkeling komt in Vlaanderen relatief
zelden voor in vergelijking met de ons omringende landen. Zo
worden in het Verenigd Koninkrijk bedrijventerreinen veelal
volledig door private partijen ontwikkeld. De ontwikkelaar koopt
de grond, ontwikkelt die op eigen risico, geeft de grond uit en in
sommige gevallen wordt de grond ook door de private
ontwikkelaar bebouwd. Na de ontwikkeling blijft de ontwikkelaar
eigenaar van het terrein en voert dan ook het beheer uit.

Voor elk van deze ontwikkelingsstructuren kan een innovatieve
aanbesteding extra marktkennis optimaal tot zijn recht laten komen,
bijvoorbeeld door het organiseren van een tender of een prijsvraag.
Het is belangrijk om vanaf de start van het project volstrekt helder
vast te leggen hoe de samenwerking eruit ziet en hoe taken,
verantwoordelijkheden en risico's worden verdeeld. De sleutel tot
een goede samenwerking ligt in het vinden van de juiste balans
tussen publieke en private belangen.
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1 Bron en verdere informatie: kenniscentrum PPS van de Vlaamse overheid
(http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/pps/) en
http://www.grootstedenbeleid.be/IUSR/resources/documents/PPP%20PPS/
Vade%20Mecum%20PPS%20NL.pdf

SAMENWERKING VOOR DE VERDUURZAMING VAN DE
RIETVELDEN - DE VUTTER

De Rietvelden - De Vutter is een bestaand terrein dat sinds midden
jaren '90 stapsgewijs gerevitaliseerd wordt. Voor deze
revitalisering werd vertrokken van reeds bestaande structuren op
het terrein. Zo was er reeds jarenlang een ondernemersvereniging
actief. Op geregelde tijdstippen kwamen de vertegenwoordigers
van verschillende bedrijven in deze vereniging samen om
praktische problemen te bespreken. De vereniging pleegde ook
regelmatig overleg met de gemeentelijke bedrijvencontactman.

Naar aanleiding van een plan om de bodemvervuiling en de
algemene aanleg van het openbaar domein aan te pakken
groeide de nood tot een meer intense samenwerking tussen
bedrijven onderling en tussen de vereniging en de gemeente.

Belangrijk is dat het initiatief tot samenwerking op het terrein vanuit
de bedrijven zelf tot stand is gekomen, omdat zij voor bepaalde
praktische problemen inzaegen dat een gezamenlijke aanpak
voordelen met zich mee zou brengen.

In 1996 werd een intentieovereenkomst ondertekend door de
provincie, de Kamer van Koophandel, de gemeente en de
ondernemersvereniging. Deze overeenkomst vormde de formele
start van het project 'duurzame revitalisering RiVu'. De
ondertekenaars vormden een stuurgroep die het hele project
moest coördineren en leiden. In het masterplan dat een jaar na de
intentie-overeenkomst volgde, werd vastgelegd dat rond bepaalde 
thema's werkgroepen zouden worden gevormd.
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SAMENWERKING VOOR DE ONTWIKKELING VAN
KAMP C

Nadat het provinciebestuur van Antwerpen de bestemming van het 
voormalige militair domein Kamp C had omgevormd tot openbare
nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, kon gestart worden met het
ontwikkelen van een globale visie op dit en andere voormalige
militaire domeinen in de provincie.

Hiervoor werd een stuurgroep 'Herbestemming militaire domeinen
Kempen' opgericht, die bestond uit provincieraadsleden en
vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten en
socio-economische actoren uit de regio.

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING VOOR DE
ONTWIKKELING VAN FLIGHT FORUM (EINDHOVEN)

De ontwikkelling van het bedrijventerrein en kantorenpark vond
plaats onder regie van de C.V. Flight Forum. Hierin werken de
gemeente Eindhoven en een vastgoedontwikkelaar (Schiphol Real
Estate) samen. Beiden zijn aandeelhouders van de C.V.

De gemeente verkoopt de grond aan deze C.V., die instaat voor de 
ontwikkeling van het terrein en de eigenlijke uitgifte (verkoop en
verhuur van de grond en een deel van de clusterrandwegen) aan
de bedrijven.



INTENTIEOVEREENKOMST/INTENTIEVERKLARING

Een intentieovereenkomst of -verklaring wordt in de beginfase van
een duurzaam project opgesteld tussen de ontwikkelaar en
eventuele samenwerkende partners (overheden, bouwmaat-
schappijen,...).

Dit is een globaal document waarin het gezamenlijke doel wordt
beschreven waar de betrokken partijen zich voor willen inzetten.
Soms wordt verwezen naar een gezamenlijk opgesteld
projectvoorstel.

Hierin kan het volgende worden opgenomen: 

� bereidverklaring van partijen om een plan op te stellen voor de
verdere uitwerking van het project (zie conceptiefase);

� vastleggen van een overlegtraject tussen de verschillende
partners (thematische werkgroepen, stuurgroep,...), eventueel
aangevuld met overleg met de vergunningenverlenende
overheid.

De overeenkomst gaat in op de manier van samenwerken.
Eventueel kan voor iedere partij de randvoorwaarden of inzet
worden opgenomen. De inhoud van een intentieovereenkomst of
-verklaring is globaal en weinig juridisch bindend. 

In bijlage worden enkele voorbeelden van intentieovereenkomsten
en -verklaringen opgenomen. Deze zijn overgenomen uit het
document "Parkmanagement. Kwaliteit wint terrein... en dat zetten
we op papier. Nut en noodzaak van overeenkomsten bij de opzet
van parkmanagement", in 2003 uitgegeven door het Nederlandse
Ministerie van Economische Zaken.

CONTRACT TUSSEN SAMENWERKENDE PARTIJEN

Als op basis van eerste haalbaarheidsonderzoeken en eventueel
overleg een projectvoorstel of startnota (zie planontwikkeling) is
opgemaakt, kunnen de doelstellingen, taak- en risicoverdelingen
tussen de verschillende partners duidelijker worden omschreven in
een soort 'contract' of 'convenant'. 

Hierin wordt duidelijk bepaald wat de verantwoordelijkheden zijn
van de betrokken partijen en wie daarbij welke kosten en risico's
draagt. Indien een overlegtraject wordt uitgestippeld, kan in dit
contract ook de samenstelling van de overleggroep(en) en het
tijdpad vastgelegd worden.

Belangrijk in een PPS is dat de eventuele private partner(s)
voldoende ruimte krijgen om op creatieve wijze de beoogde
resultaten te halen.

De gekozen samenwerkingsvorm (zie 'structuren voor de
ontwikkeling van een project') moet een weerslag zijn van de
specifieke projectkenmerken en de onderliggende risicoverhouding.
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EXPLOITATIE-OVEREENKOMST VOOR BEDRIJVENSTAD
FORTUNA

In de exploitatie-overeenkomst voor Bedrijvenstad Fortuna regelen 
de gemeente en de projectontwikkelaar hun samenwerking.
Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de rolverdeling.

De rol van de gemeente is die van 'facilitator'. De gemeente heeft
een inspanningsverplichting om de vergunningsprocedures
(bouw-, milieu-, en eventuele gebruiksvergunning) zo kort mogelijk
te houden. Bovendien neemt de gemeente ook de
verantwoordelijkheid om - indien nodig - zo snel mogelijk het
gemeentelijk bestemmingsplan aan te passen.

In de overeenkomst wordt ook de werkwijze vastgelegd voor de
uitgifte van de verschillende percelen. Het betreft een
'ABC-constructie': de gemeente (A) verkoopt de percelen die zij in
eigendom heeft, door aan de projectontwikkelaar (B), die op zijn
beurt de percelen verkoopt/verhuurt aan de geïnteresseerde
bedrijven (C).

De rol van de projectontwikkelaar is met andere woorden die van
eigenaar, exploitant, ontwikkelaar en bouwer.

In de exploitatie-overeenkomst werd ook de samenwerkings-
structuur vastgelegd. Voor de ontwikkeling van Bedrijvenstad
Fortuna werden drie groepen in het leven geroepen:

° een stuurgroep met vooral bestuursverantwoordelijken;

° een projectgroep met gemeentelijke ambtenaren van de
dienst 'Bedrijvencontact', vertegenwoordigers van de
projectontwikkelaar en (naargelang concrete problemen)
eventuele externen;

° een bouwplanbegeleidingsgroep met gemeentelijke
vertegenwoordigers van de vergunningverlenende diensten
(ruimtelijke ordening, milieudienst,...) en vertegenwoordigers
van de projectontwikkelaar als 'stem' van de geïnteresseerde
bedrijven.

Deze drie groepen vormen de spil van de projectorganisatie:

° de projectgroep komt op zeer regelmatige basis (om de
twee/drie weken) samen om overleg te plegen over de
belangrijkste beslissingen;

° deze worden dan door de stuurgroep formeel goedgekeurd; 

° de bouwplanbegeleidingsgroep heeft als doel de
vergunningenprocedure te versnellen (zie uitgiftefase).

De exploitatie-overeenkomst regelt ten slotte ook de planvorming:
welke stappen zijn er nog te nemen, door wie en wanneer moeten
deze genomen worden,...

De overeenkomst werd formeel goedgekeurd in de gemeente- en
provincieraad.





OONTWERP





PLANONTWIKKELING

In deze fase wordt een visie uitgewerkt over de gewenste inrichting
van het terrein. Er wordt vertrokken vanuit de programmatorische
en ruimtelijke eisen. Deze wensen en randvoorwaarden worden
geconfronteerd met de mogelijkheden van het terrein. Dit resulteert
in een ontwerp, het globaal ruimtelijk plan. Dit plan kan
verschillende benamingen krijgen (stedenbouwkundig plan,
masterplan, discussieplan, structuurschets,...) en bevat de
ruimtelijk-stedenbouwkundige opties voor het bedrijventerrein.

Naast de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten moeten in
deze fase ook de economische, mobiliteits-, ecologische en/of
veiligheidsmaatregelen voor het bedrijventerrein verder worden
uitgewerkt. Indien één of meerdere van bovenstaande maatregelen
voldoende belangrijk (bepalend) zijn, kunnen deze uitgewerkt
worden in afzonderlijke 'deelplannen' (bijvoorbeeld
beeldkwaliteitplan, reclamebeleidplan, zoneringsplan,
infrastructuurplan/ontsluitingsplan, rioleringsplan/plan voor de
nutsvoorzieningen, waterhuishoudingsplan, groenplan,
landschapsplan,...).

Als leidraad bij de planvorming kunnen de 19 operationele
principes rond duurzame ruimte, duurzame bedrijfsprocessen en
duurzaam werk- en leefklimaat gehanteerd worden (zie ook
startdocument bij de voorbereidende fase). 

Daarnaast worden in deze fase ook plannen en documenten
opgemaakt die maatregelen bevatten die in de uitgifte-, exploitatie-
en beheers- of handhavingsfase worden toegepast (uitgifteplan,
verkoopvoorwaarden, stedenbouwkundige voorschriften,
terreinbeheersplan,...). Aangezien de maatregelen uit deze plannen 
slechts van toepassing zijn in latere stadia van het
ontwikkelingsproces, worden ze in deze fases besproken (zie
verder).
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GLOBAAL RUIMTELIJK PLAN

Het globaal ruimtelijk plan dient stapsgewijs te worden opgebouwd:

� 1. Situering van het plangebied (zie hiervoor de startnota -
voorbereidende fase);

� 2. Korte beschrijving van de planningscontext
(gewestplannen, BPA's, structuurplannen en eventuele ruimtelijke
uitvoeringsplannen; zie hiervoor overheidsinstrumenten -
voorbereidende fase);

� 3. de formulering van een visie en uitgangspunten vormt
een goede vertrekbasis bij deze opbouw. Ze verwoorden de
ambities die de ontwikkelaar voor ogen heeft bij de ontwikkeling
van (de uitbreiding van) het bedrijventerrein en kunnen dan ook
verschillende aspecten bevatten (verschijningsvorm, gewenste
activiteiten, rol van het terrein,...);

� 4. de uitgangspunten kunnen vertaald worden in een
aantal ruimtelijke concepten voor het terrein;

� 5. de concepten vormen de bouwstenen voor het plan
van de globale gewenste ruimtelijke structuur. In het plan
worden de belangrijkste opties beschreven rond:

� mobiliteit: ontsluiting van het terrein voor verschillende
gebruikers en verkeersmodi (of verder uitgewerkt in het
deelplan 'infrastructuur'); 

� bebouwing en ruimtegebruik: hierbij kunnen aspecten naar
voor komen met betrekking tot efficiënt ruimtegebruik,
clustering, kwaliteitszoneringen en segmenteringen binnen
het terrein1 en het gabariet van de gebouwen;

� de omgang met groen, water en algemene landschappelijke
en beeldende kwaliteiten in het openbaar en privaat domein,
zoals het creëren of behouden van zicht- of groenassen;

� 6. de fasering van de uit te voeren projecten of van de
aansnijding van het terrein kan - indien van toepassing -
toegelicht worden.

Uit dit globaal ruimtelijk plan en de eventuele deelplannen kunnen
stedenbouwkundige voorschriften worden afgeleid (zie verder:
juridische instrumenten en procedures op te leggen aan de
bedrijven, in de uitgiftefase).
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Men hoeft als ontwikkelaar niet steeds een nieuw plan op te
maken. De globale gewenste ruimtelijke structuur kan reeds
opgenomen zijn in een bestaand verordenend plan (ruimtelijk
uitvoeringsplan of BPA - zie verder: overheidsinstrumenten).

Het schetsen van de globale gewenste ruimtelijke structuur gebeurt
aan de hand van een korte tekst aangevuld met schematische
concepttekeningen en een grafische voorstelling van de gewenste
ruimtelijke structuur van het bedrijventerrein. Deze grafische
voorstelling is een globaal ruimtelijk plan dat verschillende namen
kan krijgen (gaande van 'verkavelingsontwerp', 'masterplan',
'discussieplan', 'principeplan' tot 'structuurschets').

1 We verwijzen hiervoor naar het eerste deelrapport van deze studie, waarin de
operationele principes van intensief ruimtegebruik en duurzame ruimtelijke inpassing 
belicht worden en naar de 'Handleiding bij de ontwikkeling en het beheer van
bedrijventerreinen' (2004), opgemaakt door WES en de intercommunales Leiedal en
wvi.
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GLOBAAL RUIMTELIJK PLAN VOOR WESTERMAAT-
CAMPUS (HENGELO): RUIMTELIJKE INPASSING ALS
UITGANGSPUNT

Het plan voor campus Westermaat baseert zich op het historisch
gegroeide landschap van Twente. Coulissen, beekdal en es
vormen de kenmerkende landschappelijke elementen van dit
landschap en werden dan ook gehanteerd om de
omgevingskwaliteiten te bepalen en variatie binnen de
vestigingsmilieus aan te brengen. Bijzondere aandacht is gegeven
aan de enscenering en plaatsing van de gebouwen. Eikenlanen in
het plan vormen schermen en kamers voor de afzonderlijke
gebouwcomplexen. De positionering van de gebouwde objecten
en de compositie van bomenschermen en waterpartijen biedt voor
de fietser en automobilist steeds verschuivende aanzichten en
onverwachte zichtlijnen.

Bron: VAN DER GAAG, S. (2004): Vademecum bedrijventerreinen, blz.340.
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GLOBAAL RUIMTELIJK PLAN VOOR BEDRIJVENZONE
KAMP C (WESTERLO): AANDACHT VOOR RUIMTELIJKE
INPASSING EN INTENSIEF RUIMTEGEBRUIK

Het bedrijventerrein bestaat uit twee hoofdzones voor
bedrijvigheid (totaal van de eco-bedrijvenzone: 4 hectare). In elk
van deze zones worden minstens vijf bedrijfsgebouwen opgericht
en is er ruimte voor gemeenschappelijke functies zoals een
cafetaria, vergaderruimtes, sanitaire blokken en een zone voor
collectief parkeren. Het parkeren gebeurt in de open lucht, maar
boven de parkeerplaatsen kan eventueel ook gebouwd worden.

De bebouwing in deze zones moet een sterke ruimtelijke en
architecturale samenhang uitstralen en de beschikbare ruimte
moet zo rationeel mogelijk worden benut. Daarom wordt hier
gekoppelde of gegroepeerde bebouwingvoorzien.

Daarnaast bestaat het terrein uit een aparte, gemeenschappelijke
zone voor opslag en ecologische bedrijfsvoorzieningen. In deze
zone kan afval of compost gerecycleerd worden, kunnen
rietvelden of regenwateropvangbekkens voorzien worden,...
Omwille van de ruimtelijke inpassing wordt deze weinig bebouwde
'overgangszone' voorzien nabij de grens met het omliggende
bosgebied. De zone krijgt ook een groen karakter door de niet
benutte grond te beplanten en er is ook een ruime bufferzone
voorzien. De bufferzone moet door zijn groenaanleg (een
heestermassief van minimum 3 meter hoog, aangevuld met
hoogstammigen) getuigen van aandacht voor de landschappelijke
integratie van het gebied ten opzichte van het aanpalende
natuurgebied. Binnen de bufferzone kan ook een fietspad
aangelegd worden.

Als waterafvoersysteem wordt een gescheiden stelsel gehanteerd.
Regenwaterafvoer gebeurt via grachten op het terrein of naar
specifieke opvangbekkens voor hergebruik.

Naast de bedrijvenzone is er ook plaats voor twee andere
projecten op het terrein: het Provinciaal Informatiecentrum voor
Duurzaam Bouwen en Wonen en een modelproject voor
ecologische en duurzame woningen.

In de bedrijvenzone wordt ook een bedrijfsverzamelgebouw
voorzien ('innovatief bedrijven- en projectencentrum De Basis'). Dit
centrum richt zich tot startende ondernemingen, K.M.O.'s,
initiatieven uit de sociale economie en vzw's. Zowel diensten- als
productiebedrijven komen in aanmerking. Met De Basis wil de
Provincie Antwerpen ondernemingen die personeelsmatig en
financieel nog niet groot genoeg zijn om een bedrijfspand op te
trekken, een instapklare, duurzame infrastructuur aanbieden.

Een zelfde bedrijf kan zijn magazaijn optrekken op de
bedrijvenzone, terwijl het kantoor ondergebracht wordt in De
Basis.

Het bedrijvencentrum zal drie verdiepingen tellen met een totale
oppervlakte van 600 m². Het omvat één grote
gemeenschappelijke ruimte (lounges en kitchenette, 75 m²) en 14
verhuurbare/koppelbare units van 25 m². De gemeenschappelijke
vergaderfaciliteiten en receptie zijn voorzien in het provinciaal
infocentrum. De zuidgevel van dit gebouw zal volledig uitgewerkt
worden in fotovoltaïsche zonnepanelen. Het opgevangen
regenwater zal voor sanitaire doeleinden gebruikt worden en er is
een ecologische waterzuivering voorzien.

Impressies van het voorziene bedrijvencentrum 'De Basis'
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ONTWIKKELINGSPLAN STICHTSE KANT (ALMERE)

Het ontwikkelingsplan Almere Stichtse Kant vormt de toelichting
voor een nieuw bestemmingsplan voor het te ontwikkelen
bedrijventerrein (216 ha). Een plankaart maakt deel uit van het
ontwikkelingsplan. De verkaveling die daarop is aangegeven is
illustratief voor de stedenbouwkundige opzet en vormt het model
om de financieel-economische uitvoerbaarheid aan te kunnen
tonen, vastgelegd in een sluitend exploitatieplan.

analyse

In het ontwikkelingsplan wordt beknopt de bestaande situatie
geanalyseerd. Hierbij heeft men naast de bestaande functies, de
groenstructuur en infrastructuur ook aandacht voor de
archeologische waarden, bodemkundige gegevens en de
waterhuishouding. Ook de eigendomssituatie en de directe
omgeving worden kort besproken. Daarna volgt een toelichting
van de vigerende beleidskaders.

ruimtelijke inpassing

Belangrijkste onderdeel van het ontwikkelingsplan is het
stedenbouwkundig plan. Het plan besteedt veel aandacht aan de
ruimtelijke inpassing in de grootschalige polderomgeving. Twee
grote assen bepalen de hoofdopzet van het plan. Beide assen (een
kanaal en een groene hoofdontsluitingsweg) moeten een
ruimtelijk-visueel verband bewerkstelligen tussen het terrein en de
omgeving. De richting van de assen volgt de oorspronkelijke
verkavelingsrichting van het gebied.

Daarnaast is de bestaande waterstructuur voor een belangrijk deel
ondersteunend aan de ruimtelijke hoofdstructuur van het terrein.
Water is bovendien op een aantal plaatsen sturend voor de
verkavelingsvorm en bebouwing.

In het gebied word ook een natte zone met een breedte van
ongeveer 15 meter voorzien. Deze kwelzone sluit aan op een
bestaande kwelsloot en moet in een lokale ecologische verbinding
voorzien tussen natuurgebieden aan weerszijden van het
bedrijventerrein. Opmerkelijk is dat in het gebied verder geen
buffer- of overgangsgebieden worden gepland. De randen worden 
immers gevormd door infrastructuren en een bos, dat al een op
zichzelf functionerend gebied is dat niet nogmaals een kleine
strook nodig heeft als scheiding tussen bos en nieuwe bebouwing.

Door de grote aandacht voor ruimtelijke inpassing wordt een groot
deel van het gebied ingenomen door openbaar groen en water
(32% van het totale oppervlak van het terrein).

Het ontwikkelingsplan voor Stichtse Kant



53DUURZAME KWALITEIT VOOR BEDRIJVENTERREINEN - STUDIE VAN INSTRUMENTEN EN STRUCTUREN  SEPTEMBER 2005

efficiënt ruimtegebruik

Ondanks het feit dat een groot deel van het terrein onbebouwd zal
blijven (zie hiervoor), vormt efficiënt ruimtegebruik voor bepaalde
deelzones een uitgangspunt van het terrein.

Zo worden bepaalde functies collectief georganiseerd (parkeren in
clusters, facility-point,...). Het facility point biedt diensten aan voor
zowel bedrijven als werkzame personen. Gedacht wordt aan een
servicecentrum met beperkte detailhandel (geen grote
supermarkt!) en horeca, een bank, overlegaccommodatie,
postagentschap, kopieshop/drukkerij, reisbureau, kapper,

stomerij, kinderopvang, beperkte overnachtingsmogelijkheden,
fitnessruimte,... Ook de parkmanagementorganisatie en
bijhorende utilizerende voorzieningen (autowasserij,
taxistandplaats,...) kunnen hier onderdak vinden. Het gaat hierbij
om voorzieningen ten behoeve van bedrijven en op het terrein
werkzame personen. Voorzieningen met een sterke autonome
trekkracht worden dus niet bedoeld.

Delen van het terrein wordt ook onderverdeeld in collectieve
clusters rond gemeenschappelijke parkings. De gebouwen worden 
in dit deelgebied geschakeld.

Bovendien worden restruimtes zo goed mogelijk benut: hierbij gaat 
het ondermeer om tijdelijk gebruik van nog niet uitgegeven
gebied. Uitbreidingsruimte wordt ook verticaal voorzien.

duurzame mobiliteit

Het logistieke deel van het terrein ligt optimaal ten opzichte van de
ingang van het bedrijventerrein en garandeert zo een vlotte
afwikkeling van logistiek verkeer.

Voorts wordt een hiërarchisch wegensysteem voorzien. Elk type
weg heeft zijn eigen snelheidsregime (50 km/uur op
hoofdontsluitingsweg, 30 km/uur op 'industriewegen').

Op de langere termijn zal de openbaar vervoerroute die nu langs
het terrein loopt, verlegd worden en via het bedrijventerrein zelf
voeren. Hierbij zal het openbaar vervoer deels via een vrije baan
getraceerd worden.

Het plan voor het bedrijventerrein wordt ook gekenmerkt door een
fijnmazig netwerk van langzaam verkeersroutes. De routes zijn
deels via vrijliggende paden getraceerd. Deze worden verlicht en
van gesloten verharding voorzien. Bovendien krijgen de
'industriewegen' aan ten minste één zijde een voetpad.

Door het installeren van een vervoercoördinator zal kritisch
autogebruik mogelijk worden.

Voorts dienen goederenstromen zo goed mogelijk gebundeld te
worden. Dit geldt binnen gebouwen, maar ook voor externe

Ruimtelijke hoofdopzet van het bedrijventerrein, met twee hoofdassen:
een wateras (kanaal) en een laan (hoofdontsluiting). De richting van
deze assen komt direct voort uit de onderliggende landschappelijke
verkavelingsvorm.
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goederenstromen. Door goederenvervoersmanagement is
bundeling van externe goederenstromen mogelijk. Bouwkundige
maatregelen en het bundelen van logistieke diensten in gebouwen
maken efficiënt ruimtegebruik mogelijk. Maatregelen omtrent de
vervoercoördinator en het goederenvervoersmanagement worden
in een latere fase uitgewerkt.

duurzame processen

Om te voorkomen dat 'schoon' hemelwater afgevoerd wordt naar
de afvalwaterzuiveringsinstallatie en dat de grondwaterstand in het 
aanpalende bos daalt door de realisatie van het bedrijventerrein,
wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk hemelwater te bergen
in het oppervlaktewater. Dit gebeurt door verhard oppervlak van
het bedrijventerrein van de riolering af te koppelen en het
hemelwater hierbij direct of indirect naar het oppervlaktewater te
leiden. Het totale dakoppervlak wordt rechtstreeks naar het
oppervlaktewater afgekoppeld. Verontreinigd hemelwater van
verharde oppervlakten (parkeerterreinen/wegen) zal via een
zuiveringsstap worden geleid naar het oppervlaktewater, waarbij
uitgegaan wordt van filterbermen.

Het in Stichtse Kant aanwezige oppervlaktewater (18,2 ha) beslaat
circa 8% van het bruto plangebied en heeft voldoende capaciteit
voor de waterberging. Zo is er in de kwelzone sprake van droge
berging. Dit houdt in dat bij sterke pieken in neerslag deze zone
deels onder water kan komen te staan waardoor buffering
optreedt. Daarnaast kan dit gebied ook gedeeltelijk worden
ingezet als filterzone voor het op de wegen en parkeerplaatsen
opgevangen hemelwater.

De doorvoer van afvalwater (DWA) vindt plaats via
vrijvervalleidingen die lozen op maximaal zes op het
bedrijventerrein te realiseren rioolgemalen. De rioolleidingen
worden zo veel mogelijk gekoppeld aan de weginfrastructuur.

Voorts wordt gestreefd naar een collectieve regeling van het
afvoeren van bedrijfsafval. Dit biedt immers mogelijkheden op het
vlak van kostenbesparing, vermindering van de zorg van bedrijven
over afvalverwijdering en vergunningverlening, vermindering van

vervoersbewegingen voor afvalinzameling en kan een stimulans
betekenen voor lokaal hergebruik. Er wordt gedacht aan de
installatie van een milieucoördinator, collectieve contractering van
afvalverwijdering en het realiseren van een afvalbrengpunt.

Ten slotte is het de bedoeling zoveel mogelijk zichtbare duurzame
energie in te zetten. Windenergie is een interessante optie, maar
ook andere duurzame opties (zon, biomassa, warmtepompen) zijn
collectief of individueel mogelijk. Op het bedrijventerrein zelf
zullen echter geen windmolens geplaatst worden. Het inzetten van
duurzame energie gebeurt door middel van een beperkte
verhoging van de grondprijs. Men stelt echter dat de opbrengsten
(financieel, milieu, imago) op termijn zullen terugvloeien naar de
bedrijven.

sociale duurzaamheid (communicatie)

Over het ontwikkelingsplan moet met externen gecommuniceerd
worden. Het gaat ondermeer om de huidige bewoners, bedrijven
en landbouwers in het plangebied en de nabijgelegen camping. Er
wordt gekozen om pas over het plan te communiceren als het plan
bestuurlijke instemming heeft. Op dat moment zal onder meer een
persbericht over het plan worden gestuurd en worden
informatieavonden voor omwonenden gehouden. Kort daarna
wordt een informerend artikel met illustratie op de gemeentelijke
voorlichtingspagina geplaatst en wordt er een informatiemiddag
gehouden voor economisch betrokkenen, aangrenzende
gemeenten en andere belanghebbenden.



DEELPLANNEN

� beeldkwaliteitplan

Het beeldkwaliteitplan wordt in Nederland veelvuldig toegepast. In
Vlaanderen wordt het plan sinds kort toegepast (echter tot nu toe
nog niet voor bedrijventerreinen).

In het beeldkwaliteitplan worden enkel aspecten belicht rond het
operationeel principe 'aandacht voor beeldkwaliteit en de
bestaande structuur (thema 'duurzame ruimtelijke inpassing':
bouwvolumes, geveldetails, straatmeubilair, verlichting,...).

Een beeldkwaliteitplan is "een samenhangend pakket van
intenties, aanbevelingen en/of richtlijnen voor het veiligstellen,
creëren en/of verbeteren van de beeldkwaliteit in een bepaald
gebied.

Het beeldkwaliteitplan geeft in woord en beeld1 voor
verschillende schaalniveaus de uitgangspunten aan voor het te
ontwikkelen architectonisch en stedenbouwkundig ontwerp.
Het is een op locatie en situatie afgestemd referentiekader voor de
stedenbouwkundige en architectonische vormgeving.

De grondslag is een inventarisatie, analyse en evaluatie van de
bestaande c.q. gewenste ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde
respectievelijk te bouwen omgeving. Beeldkwaliteitplannen vormen
een aanvulling op bestaande instrumenten, zoals het
bestemmingsplan, dat op gebruik gericht is. Bij het streven naar
integraal beleid voor ruimtelijk kwaliteitszorg is het
beeldkwaliteitplan een onmisbaar instrument."2

� deelplan wegenstructuur

Dit deelplan verschaft duidelijkheid over:

� de interne wegenstructuur (wegentracé, met aandacht voor
zwakke weggebruikers en eventuele recreatieve routes);

� de eventuele ontsluiting van het terrein via goederensporen of
waterwegen (onder meer situering van terminals)

� de wegprofielen;

� de ontwerpsnelheid op de wegen;

� de ontsluiting van de bedrijfspercelen (toegangen, ligging van
(gezamenlijke) parkeerplaatsen,...);

� segmentering van het terrein in functie van de mobiliteit
(bijvoorbeeld de meest verkeersgenererende bedrijven moeten zo 
dicht mogelijk bij de hoofdontsluiting gesitueerd zijn);

� de aansluiting van de interne wegenstructuur op het bestaande
wegennet (kruispunten, met aandacht voor de relatie met
langzaam-verkeersassen buiten het plangebied);

� ontsluiting van het terrein met het openbaar vervoer (afstand tot
bus/tramhalte en station, frequentie van de diensten)
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Veel van deze deelplannen kunnen maatregelen bevatten die
opgelegd worden op basis van een milieu-effectenrapport (onder
meer mobiliteitsmaatregelen, landschappelijke maatregelen,
veiligheidsmaatregelen, maatregelen rond waterbeheer of
ecologische maatregelen) of ruimtelijk veiligheidsrapport
(veiligheidsmaatregelen).
Het is ook mogelijk dat de maatregelen opgenomen zijn in een
bestaand verordenend plan (ruimtelijk uitvoeringsplan of BPA).
Men hoeft als ontwikkelaar dus niet steeds nieuwe plannen op te
maken.

(zie verder: overheidsinstrumenten)

1  Vaak worden simulaties of sfeerschetsen gemaakt.

2  Bron: Ministerie V.R.O.M en W.V.C. (1992): "Het beeldkwaliteitplan, instrument
voor kwaliteitsbeleid"; geciteerd in: Gemeente Sittard (1998): "Beeldkwaliteitplan
bedrijvenstad Fortuna", blz 2. 
Voor een voorbeeld van een beeldkwaliteitplan, zie ook: WES, wvi en Leiedal (2004):
"Handleiding voor het beheer van bedrijventerreinen", blz.68-70.



� deelplan nutsinfrastructuur

Dit deelplan verschaft duidelijkheid over:

� de waterhuishouding op het terrein (ligging van waterlopen,
structuur van het rioleringsstelsel, eventuele (collectieve)
waterzuiveringsinstallatie,...);

� de energiehuishouding op het terrein (windmolens,
warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen of -boilers,...);

� overige nutsinfrastructuur (bijvoorbeeld locatie van bijzondere
ICT-faciliteiten, glasvezelkabels,...).

� Landschapsplan

Dit deelplan kan informatie verschaffen over de
ruimtelijk-landschappelijke relaties met de omgevingr:

� de aard van de inrichting van de randen van het terrein (hoe is het 
zicht vanuit de omgeving?);

� de keuze voor een maximale inpassing in het landschap dan wel
het beklemtonen van het specifieke karakter van het 'nieuwe
landschap' van het bedrijventerrein

� de creatie van zichtassen,

� ...

� plan voor de ecologische maatregelen

Ecologische maatregelen kunnen zich op verschillende vlakken
situeren. Het kan gaan om (een combinatie van):

� duurzaam water- en oeverbeheer (hergebruik, zuivering,
natuurlijke afwatering,...);

� duurzaam groenbeheer;

� incorporeren van ecologische corridors;

� duurzame energiehuishouding;

� gebruik van duurzame materialen en bouwwijzen.
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BEELDKWALITEITPLAN VOOR FLIGHT FORUM
(EINDHOVEN)

In het beeldkwaliteitplan voor het bedrijvenpark Flight Forum
worden de stedenbouwkundige eisen met betrekking tot de
beeldkwaliteit voorgesteld aan de hand van sprekende
concepttekeningen.

Het gaat onder meer over bepalingen over de aard van de
volumes van de bedrijfsgebouwen, de plaatsing van reclame, het
materiaalgebruik en het ruimtegebruik. Zo wordt de rooilijn als
verplichte bouwlijn opgelegd.

Bron: MVRDV in opdracht van FLIGHT FORUM CV EINDHOVEN (2001): Flight
Forum: Definitief ontwerp en beeldkwaliteitplan, blz. 31-36.



� veiligheidsplan

Deze maatregelen kunnen te maken hebben met:

� brandveiligheid (ontsluiting voor brandweer, watertoevoer, eisen
brandweerstand,...);

� sociale veiligheid (verlichting, bewaking van het terrein,...);

� milieuhygiëne (segmentering en zonering in functie van
veiligheidsafstanden of in functie van milieuzonering
(afstandsmaatregelen om hinder te beperken),
veiligheidsmaatregelen voor opslagplaatsen met gevaarlijke
stoffen, bodem- en/of watersaneringen, regelen van lozingen,
beperken van hinder door bron- of bufferende maatregelen,...).
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DEELPLANNEN VOOR BEDRIJVENSTAD FORTUNA

Het bestemmingsplan voor Bedrijvenstad Fortuna kreeg verdere
uitwerking in verschillende deelplannen:

° het inrichtingsplan regelt de 'civiele en cultuurtechnische
werken' en werd door een extern bureau opgemaakt in
opdracht van de projectontwikkelaar. Dit plan moet
goedgekeurd worden door de gemeenteraad vooraleer men
kan starten met de werken;

° de voorschriften uit het beeldkwaliteitplan en het
reclamebeleidplan moeten contractueel worden nageleefd
door de bedrijven aangezien beide plannen opgenomen
worden in de verkoop- of verhuurakte. De gemeente kijkt ook
na of aan de bepalingen uit beide plannen wordt voldaan
vooraleer een bouwvergunning te verlenen.



OVERHEIDSINSTRUMENTEN EN INSTRUMENTEN
VERPLICHT DOOR DE OVERHEID

Als een ontwikkelaar voor zijn bedrijventerrein subsidies aanvraagt
in het kader van het Subsidiebesluit (zie hoofdstuk 4 'Analyse van
beleidskaders op Vlaams niveau) dient hij steeds een
inrichtingsplan op te maken. 

De overheid kan het ruimtelijk plan voor het bedrijventerrein ook
zelf opmaken; dit gebeurt via een RUP of BPA. In tegenstelling tot
het 'globaal ruimtelijk plan' (zie planontwikkeling) heeft dit plan een
juridisch bindende waarde (stedenbouwkundige vergunningen
worden afgeleverd op basis van de overeenstemming met het BPA
of RUP).

Daarnaast kan de overheid in bepaalde gevallen één of meerdere
studies opleggen ter evaluatie van een voorontwerp van een RUP of
stedenbouwkundig plan. Het gaat voornamelijk om het
milieu-effectenrapport (MER) en het ruimtelijk veiligheids-
rapport (RvR).
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RUIMTELIJKE UITVOERINGS- OF
BESTEMMINGSPLANNEN (BPA/ RUP/
STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN)

In ruimtelijke uitvoeringsplannen worden de principes uit
structuurplannen verder ruimtelijk vertaald en 'verordenend'
bepaald. Zolang een gemeente nog niet over een goedgekeurd
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan beschikt, worden BPA's
gehanteerd in plaats van deze RUP's.

RUP's of BPA's en stedenbouwkundige voorschriften bij
gewestplannen kunnen bepalingen bevatten met betrekking tot
duurzame ruimtelijke inpassing (toegelaten activiteiten, buffering,
inpassing in omgeving, beeldwaarde,...), efficiënt ruimtegebruik
(fasering in aansnijding, vloeroppervlakte en terreinbezetting,
hoogte van de gebouwen,...) en duurzame mobiliteit
(verkeersorganisatie in relatie met omringende gebieden).

Het is van belang in nieuwe BPA's of RUP's voorschriften op te
nemen die duurzame kwaliteit stimuleren. In bepaalde gevallen is
dit instrumentarium echter een beperkende factor voor duurzame
kwaliteit! Zo blijkt intensief ruimtegebruik op bestaande
bedrijventerreinen soms moeilijk te realiseren net door de
voorschriften van het vigerende BPA, waarin maximale
bouwhoogtes of maximale bebouwingspercentages werden
vastgelegd die verhinderen dat de bedrijfskavel maximaal wordt
benut.
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BPA KAMP C (WESTERLO)

In het BPA is de verplichting opgenomen tot het maken van een
omgevingsrapport voor elke aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning voor 'uitgebreide' werken. Dit
omgevingsrapport moet informatie verschaffen over:

° de ruimtelijke context van het project (analyse van de
bestaande toestand, met huidige kwaliteiten, gebreken en
randvoorwaarden);

° het project zelf (activiteiten, verschijningsvorm,...);

° effecten en kwaliteitsverhoging van het project voor de
omgeving (ruimtelijke integratie in het geheel, aantrekking van
verkeer, milieubelasting,...).

Voorts werd in het BPA ook opgenomen dat het College bij het
afleveren van vergunningen voor bronbemaling de toelating in
duur en periode kan beperken (bijvoorbeeld niet tijdens het
vegetatief seizoen).



INRICHTINGSPLAN

Het inrichtingsplan is volgens art 16 § 1 van het subsidiebesluit
ruimer dan het globaal ruimtelijk plan. Het inrichtingsplan is veelal
een verzamelnaam voor diverse typeplannen (deelplannen) die
allen afzonderlijk kunnen uitgewerkt worden (beeldkwaliteitplan,
zoneringsplan, infrastructuurplan, rioleringsplan, afwateringsplan,
groenplan, landschapsplan,... (zie ook planontwikkeling). Dit plan
is volgens het subsidiebesluit van september 2003 noodzakelijk om
subsidies te kunnen verkrijgen (enkel voor nieuwe bedrijventerreinen
of oude bedrijventerreinen met een substantiële nieuwe uitgifte).

In het inrichtingsplan gaat de aandacht uit naar alle elementen die
de typologie van het bedrijventerrein bepalen (aard van de
verwachte en gewenste activiteiten) en de omgevingskenmerken.
Conform het subsidiebesluit moet het inrichtingsplan minstens
volgende aspecten bevattten1:

� beschrijving van de bestaande toestand (zie hiervoor ook naar
voorbereidende fase: startdocument);

� de economische aspecten van het terrein;

� de stedenbouwkundige aspecten van het terrein (met onder meer
de planningscontext en het globaal ruimtelijk plan, aanzet van
stedenbouwkundige eisen);

� de algemene inrichtingsprincipes met:

� de interne en externe ontsluitingsinfrastructuur van het terrein
in relatie tot het omgevende plangebied;

� de interne en externe nutsinfrastructuur van het terrein in
relatie tot het omgevende plangebied;

� aangeven van mogelijkheden tot ecologische maatregelen;

� aangeven van mogelijkheden tot algemene veiligheids-
maatregelen;

� maatregelen die leiden tot een intensief en flexibel ruimtegebruik
(zowel op de openbare als op de private eigendommen, naar
gelang van de geplande economische activiteiten).

Afhankelijk van de hoogwaardige aanleg op het geheel of op een
gedeelte van het terrein zullen bovengenoemde aspecten meer of
minder uitgewerkt worden (zie hiervoor ook: deelplannen bij de
planontwikkeling).

Een inrichtingsplan kàn bestaan uit een gewestplan, BPA of RUP dat
aan bovengenoemde eisen voldoet. In alle andere gevallen moet
nog een aanvullend inrichtingsplan worden opgesteld.
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Relatie inrichtingsplan - BPA/RUP

Als de voorschriften in het BPA of RUP van algemene aard zijn en
de inrichtingseisen niet opgenomen zijn of als het gewestplan /
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan de opmaak stipuleert van een 
gedetailleerder BPA of RUP, kan het nodig zijn een aanvullend
inrichtingsplan op te maken.

Geval per geval moet de detailleringsgraad van de plannen van
aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen nagegaan worden zodat
duidelijk wordt welke bijkomende verordenende instrumenten
eventueel worden uitgewerkt. Ook kan geopteerd worden om de
gedetailleerde inrichtingsmodaliteiten niet in een verordenend
plan van de ruimtelijke ordening uit te werken maar in een
inrichtingsplan.

Het mag immers duidelijk zijn dat de bepalingen in een
inrichtingsplan niet dezelfde juridische waarde bezitten als de
verordenende bepalingen in de verschillende instrumenten van de
ruimtelijke ordening (gewestplan, BPA of RUP)1  Voor een uitgebreide toelichting en voorbeelden van het instrument

'inrichtingsplan', zie ook: WES, wvi en Leiedal (2004): "Handleiding voor het beheer
van bedrijventerreinen", blz. 30-91.
En: WES, wvi en Leiedal (2004): "Voorbeeld van een inrichtings-, uitgifte- en
terreinbeheersplan - Ieperlee III - Tweede Fase".
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FLEXIBILITEIT VERSUS RECHTSZEKERHEID IN
BEDRIJVENSTAD FORTUNA

Het RUP en structuurplan bieden als overheidsinstrumenten heel
wat meer flexibiliteit dan hun voorgangers het BPA en het
gewestplan. Niettemin zijn ze minder flexibel dan hun Nederlandse
tegenhangers. Het Nederlandse bestemmingsplan kan vrij
gedetailleerd bestemmingen vastleggen, maar naargelang
gewijzigde noden of kansen kan de overheid het bestemmingsplan
relatief snel wijzigen.

Zo werd het bestemmingsplan voor de Bedrijvenstad al een paar
keer aangepast. Dit gebeurde in de ontwerpfase (na de uitvoering
van een haalbaarheidsonderzoek) en een tweede maal in de
uitgiftefase. Toen bleek een groot bedrijf geïnteresseerd om op de
plaats van het waterbekken een hoofdkantoor te bouwen.
Bovendien overwoog men om ook detailhandel toe te laten op het
terrein. Dit vergde een aanpassing van het bestemmingsplan.

De kosten van de planwijzigingen aan het bestemmingsplan zijn
voor rekening van de exploitant (de projectontwikkelaar). Dit werd
zo vastgelegd in de exploitatie-overeenkomst.

BPA LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VOORMALIGE
KAZERNE DAMME-SIJSELE: STRATEGISCHE VISIE VOOR
DE RECONVERSIE VAN DE KAZERNE 'BASIS NOORD' TOT
KMO-PARK

De intercommunale wvi maakte het bestemmingsplan op voor de
reconversie van de voormalige kazerne 'Basis Noord' naar een
lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter.

Belangrijkste krijtlijnen bij de uitwerking van het project waren:

° maximaal behoud van de waardevolle bebouwing;

° vervangen van alle bestaande verouderde infrastructuur
(wegen, riolering, verwarming, nutsvoorzieningen,...) door
hoogwaardige, duurzame infrastructuur (onder meer een
ondergronds bufferbekken voor de opvang van het
oppervlaktewater);

° een aanbod gericht op lokale ambachtelijke bedrijven (geen
detailhandel en geen milieubelastende bedrijven);

° goede inpassing dmv een groenscherm.



EVALUATIERAPPORTERING: MER EN RVR

Een (project-)MER (milieu-effectenrapport) is verplicht voor elk
nieuw bedrijventerrein vanaf 50 ha of elke uitbreiding van een
bestaand terrein waardoor de totale oppervlakte 50 ha of meer zal
bedragen. Een MER wordt dan uitgevoerd in het kader van de
aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. In het MER
wordt het project geëvalueerd op zijn mobiliteits-, landschappelijke,
ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke (oa. ook hinder, zoals
geluid en trillingen, veiligheid,...) effecten en op de impact op
fauna, flora en bodem. Op basis van die evaluatie worden
'milderende' of 'compenserende' maatregelen geformuleerd.

Een RVR (ruimtelijk veiligheidsrapport) wordt uitgevoerd ter
evaluatie van een voorontwerp van RUP. De cel
Veiligheidsrapportering (Cel v.r.) onderzoekt het RUP op mogelijke
tegenstrijdigheden tussen de industriële veiligheid en de ruimtelijke
ordening. Als de cel van mening is dat de mogelijke risico's niet
gemakkelijk ingeschat kunnen worden, beslist ze tot de opmaak van 
een RVR. Het RVR beveelt maatregelen aan ter voorkoming van
zware ongevallen en ter beperking van de gevolgen van dergelijke
ongevallen. Een voorbeeld van dergelijke maatregelen is de
segmentering of zonering van het terrein; ook bronmaatregelen zijn 
mogelijk.
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PROJECTORGANISATORISCHE INSTRUMENTEN

Op het einde van de conceptiefase kan de ontwikkelaar subsidies
aanvragen voor de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein of
voor de uitbreiding van het bestaande terrein. 

SUBSIDIES / FINANCIËN

De Vlaamse overheid wil via verschillende financieringskanalen
duurzame (her)ontwikkeling en beheer van bedrijventerreinen
stimuleren.

Zo was er de mogelijkheid om in het kader van het ‘Programma
Innovatieve Acties Vlaanderen’ projecten in te dienen voor het
duurzaam beheer en de duurzame inrichting van
bedrijventerreinen. Het beschikbare budget voor PIAV is momenteel 
volledig toegewezen aan projecten.

In 2004 organiseerde de administratie Economie een eerste
projectoproep om de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen in
Vlaanderen te verbeteren via de begrotingspost 'ruimtelijk
economische en gebiedsgerichte projecten'. Bedoeling van
deze eerste projectoproep was om de opstart van herinrichtings-
processen te bevorderen voor verouderde terreinen die met
problemen van grondgebruik, leegstand, bodemvervuiling,
ontsluiting of een slechte beeldkwaliteit kampten. Specifieke
aandacht werd besteed aan zorgvuldig ruimtegebruik en onbenutte
bedrijfspercelen op bedrijventerreinen. De detailonderzoeken naar
onbenutte bedrijfsgronden worden momenteel in heel Vlaanderen
uitgevoerd/opgestart door de Gewestelijke Ontwikkelingsmaat-
schappijen (GOM's) in samenwerking met lokale actoren.

De huidige projectoproep in het kader van deze begrotingspost
heeft een ruimere scope dan de eerste. Met deze nieuwe oproep wil
de administratie Economie een aantal projecten rond studie- en
coördinatiekosten bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen
én andere economische locaties (kleinhandelszones, kantoren-
locaties, stationsomgevingen met economische potenties, verlaten
fabrieksgebouwen,...) ondersteunen. Ook de studie- en
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coördinatiekosten voor het opstarten van een terreinbeheer komen
in aanmerking.

Daarnaast wordt ook een oproep georganiseerd rond
samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerreinen
(interbedrijfssamenwerking). Deze oproep gebeurt via de RESOC's
(Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité).

Een derde oproep in 2005 heeft de bedoeling een bedrijventerrein
te ontwikkelen volgens de principes van de handleiding voor de
ontwikkeling en het beheer van bedrijventerreinen, die in 2004
werd opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Overheid1. Deze
derde oproep gebeurt via het subsidiebesluit houdende
subsidiëring van bedrijventerreinen, wetenschapsparken en
bedrijfsgebouwen. Volgens dit subsidiebesluit zijn drie documenten
nodig om in het kader van dit besluit subsidies te verkrijgen: het
inrichtingsplan (zie hiervoor), het uitgifteplan en het
terreinbeheersplan (zie verder: uitgiftefase en exploitatie- en
beheersfase).

Ten slotte bestaat ook de mogelijkheid om in het kader van
globale Europese programma’s projecten in te dienen die ook
maatregelen rond duurzaamheidsaspecten inhouden.

Op de verschillende subsidiemogelijkheden wordt in bijlage verder
ingegaan.

64 DUURZAME KWALITEIT VOOR BEDRIJVENTERREINEN - STUDIE VAN INSTRUMENTEN EN STRUCTUREN                                      SEPTEMBER 2005

1  Voor een uitgebreide toelichting bij deze plannen, verwijzen we naar WES, wvi en
Leiedal (2004): "Handleiding voor het beheer van bedrijventerreinen" en: WES, wvi
en Leiedal (2004): "Voorbeeld van een inrichtings-, uitgifte- en terreinbeheersplan -
Ieperlee Uitbreiding III - Tweede Fase", beide documenten in opdracht van de
Vlaamse Overheid.



FINANCIERING VOOR DE ONTWIKKELING VAN KAMP C
TOT DUURZAAM BEDRIJVENTERREIN

De ontwikkeling van Kamp C gebeurde zowel met middelen van de 
provincie als Europese subsidies:

° de provincie financierde de bouw van het informatiecentrum
Duurzaam Bouwen, de aanleg van de nutsvoorzieningen en de
infrastructuur van het terrein. Ze financiert ook de verdere
werking van het informatiecentrum;

° met Europese EFRO doelstelling 2-subsidies werd de
duurzame bedrijvenzone en het Informatiecentrum verder
uitgebouwd;

° ten slotte werden ook Konver-financiën gebruikt voor de
herbestemming van Kamp C.



OUITGIFTE
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JURIDISCHE INSTRUMENTEN EN PROCEDURES OP
TE LEGGEN AAN DE BEDRIJVEN

In de uitgiftefase kunnen de gronden/units uitgegeven worden aan
de geïnteresseerde bedrijven.

Bijzondere aandacht moet hierbij besteed worden aan de
evaluatie van de verschillende kandidaat-investeerders.
Het is immers de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar dat het
in de vorige fase vastgelegde ambitieniveau wordt gehaald en dat
het 'juiste bedrijf op de juiste plaats' terechtkomt.

Daarom worden verschillende eisen opgelegd aan de bedrijven. De 
stedenbouwkundige verplichtingen, eventuele economische eisen,
verplichtingen met betrekking tot het beheer van het terrein en de
eventuele eis tot deelname van de bedrijven worden meestal
opgenomen in de verkoopvoorwaarden.
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VERKOOP/VERHUUR/ ERFPACHT/CONCESSIE-
OVEREENKOMSTEN

De na te streven aanleg van de bedrijfspercelen (ingebruikname en
bebouwing) en de toegelaten aard van de bedrijvigheid wordt in
deze fase bekrachtigd in overeenkomsten1.

Deze overeenkomsten zijn een middel om voorwaarden ‘op te
leggen’. Dit zijn bijvoorbeeld ‘voorwaarden’ die uitgewerkt zijn in
het inrichtingsplan (zie conceptiefase), maar op deze basis niet een
‘verordenende’ kracht hebben. Dit maakt het verschil met
voorschriften uit verordenende plannen zoals ‘plannen van
aanleg’ en ‘ruimtelijke uitvoeringsplannen’. Deze laatste zijn
overeenkomstig de regelgeving van de stedenbouw en de
ruimtelijke ordening./

Het laten doorwerken van de ‘voorschriften van het inrichtingsplan’
in (verkoop)overeenkomsten is een middel om deze aspecten
‘uitvoerbaar’ en ‘handhaafbaar’ te maken. Het is tevens een
praktische manier van werken om gedetailleerde
inrichtingskeuzes en voorschriften niet te vroegtijdig
‘onherroepelijk’ te maken door ze niet op te nemen in de
stedenbouwkundige voorschriften van een plan van aanleg of
ruimtelijk uitvoeringsplan. Het inrichtingsplan maakt het mogelijk
deze ‘flexibel’ uit te werken en aan te passen aan nieuwe inzichten,
uiteraard binnen de globale filosofie.

Om deze wisselwerking tussen voldoende ‘uitvoerbaarheid’ en
voldoende ‘flexibiliteit’ uit te werken zijn twee aspecten in de
werkwijze van bijzonder belang:

� de opname van stedenbouwkundige voorschriften in de
overeenkomst;

� het verzorgen van een vooroverleg inzake de stedenbouwkundige
vergunning: tussen de bouwheer, de terreinontwikkelaar en de
vergunningverlenende overheid (zie ook projectorganisatie).

We verwijzen naar de op te nemen bepalingen uit het 'Decreet
houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004'
van 19 december 2003 - Hoofdstuk XXVI - Bedrijventerreinen.

De voorwaarden bij de overeenkomst bevatten dus minstens:

� de stedenbouwkundige verplichtingen;

� de bouw- en exploitatieverplichting (met termijnen);

� eventuele economische eisen;

� handhavingsmaatregelen;

� eventuele beheersmaatregelen (bijvoorbeeld voorwaarden met
betrekking tot het parkmanagement).
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1  Er zijn verschillende vormen van overeenkomsten mogelijk. Meestal worden de
gronden in Vlaanderen verkocht aan de geïnteresseerde bedrijven
(grondtransacties), maar ook verhuur-, erfpacht- of concessieovereenkomsten zijn
mogelijk (zie verder: verschillende uitgiftemogelijkheden).

Erfpachtovereenkomst voor Bedrijvenzone Kamp C

De bedrijven sluiten een erfpachtovereenkomst af met de
terreinbeheerder (Provincie).

Dit betekent dat de bedrijven een jaarlijkse bijdrage moeten
betalen aan de beheerder en eigenaar van het terrein, namelijk het
Provinciebestuur van Antwerpen. Deze bijdrage wordt berekend op 
basis van de ruimte die elk bedrijf inneemt, en daarbij wordt de
huurprijs voor de parkeerplaatsen gerekend.

De erfpacht heeft een duurtijd van 50 jaar, en is verlengbaar. Bij
het toekennen van de erfpachtovereenkomst laat de Bestendige
Deputatie zich adviseren door een erfpachtcommissie. Die
evalueert op basis van de activiteit van het bedrijf, het
waardepatroon van de onderneming, het gebruik van duurzame
materialen in het bedrijfsgebouw, de afvalverwerking en de
inschakeling in de werking van het domein.

Deze formule met erfpachtovereenkomst was In eerste instantie de
enige mogelijkheid van uitgifte, nu is er ook de mogelijkheid om de 
bedrijfsgrond aan te kopen.



• stedenbouwkundige verplichtingen

De stedenbouwkundige verplichtingen zijn uiteraard gerelateerd
aan de stedenbouwkundige aspecten van het
inrichtingsplan (deelplannen) of BPA/RUP (zie conceptiefase):
de ruimtelijke planningscontext (verordenende bepalingen), het
globale ruimtelijk-stedenbouwkundig plan en de stedenbouw-
kundige eisen worden omgezet in stedenbouwkundige
verplichtingen die aan de kandidaat-investeerders worden
opgelegd. De stedenbouwkundige verplichtingen kunnen
betrekking hebben op volgende aspecten1:

� de gewenste activiteiten op het terrein;

� mobiliteit (eventueel kan inspiratie gehaald worden uit het
deelplan 'wegenstructuur');

� de natuurlijke en landschappelijke inpassing van het terrein 
(eventueel kan inspiratie gehaald worden uit het landschapsplan
en het plan voor ecologische maatregelen);

� de beeldkwaliteit van het bedrijventerrein (eventueel kan
inspiratie gehaald worden uit het beeldkwaliteitplan);

� intensief ruimtegebruik (een goede indicatie voor intensief
ruimtegebruik is de vloer/terrein-index (vti) aangevuld met de
open space ratio (osr));

� duurzame bedrijfsprocessen (eventueel kan inspiratie gehaald
worden uit het deelplan 'nutsinfrastructuur' en het plan voor
ecologische maatregelen);

� de beeldkwaliteit van de bedrijfsgebouwen (ook voor deze
verplichtingen kan inspiratie gehaald worden uit het
beeldkwaliteitplan);

� overige stedenbouwkundige eisen voor de bedrijfsgebouwen.
Eventueel kan de ontwikkelaar van de bedrijven eisen een
schetsontwerp van het bedrijfsgebouw ter goedkeuring voor te
leggen;

� algemene veiligheidsmaatregelen (eventueel kan inspiratie
gehaald worden uit het veiligheidsplan);
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1  Voor een uitgebreide opsomming en beschrijving van mogelijke
stedenbouwkundige verplichtingen, verwijzen we naar WES, wvi en Leiedal (2004):
"Handleiding voor het beheer van bedrijventerreinen", blz. 59-67.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR EEN
DUURZAAM RUIMTEGEBRUIK IN BEDRIJVENSTAD
FORTUNA

In het bestemmingsplan voor Bedrijvenstad Fortuna wordt een
aantal stedenbouwkundige voorschriften opgenomen om intensief
gebruik van de ruimte te stimuleren.

Zo worden per kavel minimale bebouwbare vloeroppervlaktes en
minimale bouwhoogtes vastgelegd, en wordt ook het 'recht van
aanbouw' opgenomen. Dit maakt gemeenschappelijke wanden
tussen bedrijven mogelijk. Daarnaast wordt ook de verplichting
opgenomen tot bouwen tot 2 meter vanaf de wegenis.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR EEN
DUURZAAM RUIMTEGEBRUIK IN STICHTSE KANT 

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, worden naast maximale
bebouwingshoogten en -percentages, vooral minima gesteld. Ook 
de floor space index (fsi) wordt als instrument voor efficiënt
ruimtegebruik gehanteerd. De index variëert van 0,3 voor de
logistieke bedrijvigheid over 0,6 voor gemengde en industriële
bedrijvigheid tot 1 voor de hoogwaardige bedrijvigheid. Voorts
wordt parkeren onder of op de bebouwing gestimuleerd en op
sommige plaatsen verplicht gesteld. Voor de gemengde en
industriële bedrijvigheid wordt collectief parkeren voorzien.

Parkeren van vrachtauto's op de openbare weg is niet toegestaan.

Daarnaast worden ook terreinquotiënten gehanteerd die intensief
ruimtegebruik moeten stimuleren. Voor elk segment van
bedrijvigheid (industrieel, logistiek,...) zijn minimale
arbeidsplaatsen per hectare van toepassing. Zo worden minimum
36 arbeidsplaatsen per ha industriële bedrijvigheid nagestreefd,
terwijl dit cijfer voor de hoogwaardige bedrijvigheid oploopt tot
minimum 57 plaatsen per ha.



� eisen inzake de inhoud van het dossier voor de aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning. Zo kan een verplichte
borgstelling gevraagd worden voor de uitvoering van bepaalde
verplichtingen (aanplantingen,...);

� ...

De stedenbouwkundige verplichtingen zullen sterk verschillen
naargelang het type terrein, de aard van de activiteiten op
het terrein en het ambitieniveau van het terrein. 
Bovendien kunnen de verplichtingen ook variëren naargelang de
locatie van het perceel of het gebouw in het bedrijventerrein. Zo
worden vaak voor zichtlocaties strengere eisen voorzien. Dit kan ook
het geval zijn voor locaties nabij een woon- of landschappelijk
waardevolle omgeving.

Het is van groot belang de verplichtingen zo duidelijk mogelijk te
formuleren. Een goede manier om de voorschriften te
verduidelijken, is ze om te zetten naar concepttekeningen, schema's
en referentievoorbeelden. Er moet steeds voor gewaakt worden dat
de verplichtingen niet als een te strak keurslijf worden
ervaren. Bedoeling is de nagestreefde ruimtelijke kwaliteit en
duurzaamheid op het bedrijventerrein maximaal te vrijwaren zonder 
de creativiteit en vrijheid van de geïnteresseerde investeerders-
bedrijven te beperken.

• bouw- en exploitatieverplichting

In de verkoopvoorwaarden worden ook de bouw- en de
exploitatieverplichting binnen een termijn van respectievelijk
maximaal vier en vijf jaar te rekenen vanaf het verlijden van de
terbeschikkingsakte opgenomen. Deze termijnen kunnen
eventueel ingekort worden om de ontwikkeling van het terrein te
versnellen. De bouw- en exploitatieverplichting zijn instrumenten
in het streven naar intensief ruimtegebruik in de
tijdsdimensie (principe 4 in de vorige studie).
Voor deze verplichtingen verwijzen we eveneens naar de op te
nemen bepalingen uit het Decreet van 19 december 2003 -
Hoofdstuk XXVI - Bedrijventerreinen (zie hiervoor).

• eventuele economische eisen

Eventueel bevatten de (verkoop)voorwaarden ook eisen met
betrekking tot de tewerkstelling of investeringen. Zo kan
gesteld worden dat de bedrijven op het terrein een minimum aan
tewerkstelling moeten genereren, en dit binnen een vooropgestelde
termijn. Soms wordt daarbij ook vermeld dat het terrein vooral
tewerkstelling moet bieden aan inwoners van de regio (het
werkingsgebied van de intercommunale bijvoorbeeld). Hierover is
evenwel de nodige reflectie vereist. Het debat sluit aan bij de keuzes
inzake lokale en regionale economische ontwikkeling (zie fora zoals
RESOC).
De economische eisen zijn instrumenten in het streven naar
sociale duurzaamheid.

• handhavingsmaatregelen

Om te garanderen dat de voorwaarden worden nageleefd
(voortgangscontrole), kan de ontwikkelaar/beheerder in de akte
een aantal handhavingsmaatregelen opnemen (schadever-
goedingen, dwangsommen, boetes, terugkooprecht, bankga-
ranties, herstelmaatregelen, kortingen op de grond- of huurprijs,...). 
Op de mogelijke handhavingsmaatregelen wordt verder in dit
document dieper ingegaan (zie 'handhavingsfase').
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• eventuele beheersmaatregelen

Maatregelen tot een duurzaam onderhoud van het terrein
(zowel het openbaar als het privédomein) kunnen eveneens deel
uitmaken ven de (verkoop)voorwaarden. Eventueel worden in de
voorwaarden ook reeds de onderhoudskosten vastgesteld.

Ook andere beheersmaatregelen kunnen in de verkoop-
voorwaarden worden opgenomen. Het kan gaan om
veiligheidsaspecten, mobiliteit, waterbeheer, het onderhoud van
gebouwen, aspecten van gebiedsbeheer (bijvoorbeeld het limiteren
van restruimte of excessieve grondreserves, zie hiervoor ook
'uitgiftemogelijkheden'), het streven naar een duurzame
bedrijfsvoering en duurzame bedrijfsprocessen,... Het is mogelijk
vaste en flexibele (optionele) delen in de (verkoop)akte op te
nemen in verband met de dienstverlening aangeboden door het
parkmanagement.

Bij de voorwaarden kan ook een kaderovereenkomst worden
opgenomen in verband met het eventuele parkmanagement. De
beheersmaatregelen kunnen dan verder uitgewerkt worden in een
algemeen regelement.

Op de talrijke mogelijke beheersmaatregelen, parkmanagement en 
overige instrumenten om beheersmaatregelen te implementeren,
wordt verder in dit document dieper ingegaan (zie 'exploitatie- en
beheersfase').
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STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR
BEDRIJVENZONE KAMP C (WESTERLO): STREVEN NAAR
DUURZAME KWALITEIT

efficiënt ruimtegebruik

Voorts verplichten de bouwvoorschriften uit het BPA de
kandidaat-investeerders om een duurzaam bedrijfsgebouw te
realiseren met aandacht voor diverse aspecten van duurzaam
bouwen.

Zo wordt aan de bedrijven een minimaal en maximaal
bebouwingsprofiel opgelegd. De bedrijven moeten een
kroonlijsthoogte van minimaal 6 en maximaal 10 meter hebben,
de maximale nokhoogte bedraagt 12,5 meter. De maximale
bouwdiepte is de diepte van de zone (60m), de minimale
bouwdiepte bedraagt 2 maal de voorgevellengte.

Bedrijfswoningen zijn in de zone voor duurzame bedrijven niet
toegelaten (er is wel een aparte zone voor demonstratiewoningen
voorzien).
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In functie van zuinig ruimtegebruik worden per zone bijkomende
eisen opgelegd. Zo geldt in sommige zones het voorschrift om
minstens één gevel op een zone- of perceelsgrens te voorzien,
terwijl minimum 50% van elk perceel in deze zones bebouwd moet
worden.

Daarnaast wordt in elke zone enkel gekoppelde of gegroepeerde
bebouwing toegestaan.  Het is ook toegestaan om boven de
parkeerplaatsen te bouwen.

duurzame mobiliteit

Er wordt maximum 1 parkeerplaats per 210 m² bedrijfsvloer
toegelaten.

duurzame ruimtelijke inpassing

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet een
beplantingsplan bevatten. Het beplantingsplan geeft in grondplan
de bestaande en geplande plantensoorten weer. Minimum 80%
van het totale bomen- en heesterbestand van het perceel dient uit
streekeigen soorten te bestaan.

In verband met beeldkwaliteit wordt gesteld dat de bebouwing in
elke zone een sterke ruimtelijke en architecturale samenhang dient
te vertonen. De voorgevel dient 'verzorgd' te zijn en er worden
beperkingen opgelegd met betrekking tot dakuitbouwen.

Alle visuele reclames dienen zich te bperken tot "de bescheiden
bekendmaking van de bedrijvigheid". De reclamepanelen mogen
niet meer ruimte innemen dan 5% van het geveloppervlak van de
voorgevel, met een maximale oppervlakte van 3 m². Bovendien
moeten ze "architecturaal deel uitmaken van het gebouw".
Reclames op het dak zijn niet toegestaan.

Opmerkelijk is het voorschrift dat minstens 25% van het vrije
voorgeveloppervlak voorzien moet worden van groenbeplanting.

duurzame processen

De bedrijven moeten hun afvalwater zelf zuiveren of behandelen
volgens de VLAREM-bepalingen.

Daarnaast worden ook de activiteiten van de toegelaten
gebouwen vastgelegd. Slechts specifieke sectoren komen in
aanmerking om op deze locatie een plaats te krijgen. Het gaat om
de duurzaam geïnspireerde bouwsector, de duurzame energie-
sector (voorziening en recuperatie) en duurzame wooninrichting en 
afwerking.

Aan te tonen vereisten zijn onder meer een ECO-productielijn en
eindproductie, duurzame afvalverwerking en recyclage, vermijden
van geur- en geluidhinder en een beperkte transportbehoefte.

Minstens 50% van het dakoppervlak van de bedrijven moet
worden aangewend voor de toepassing van groendaken,
zonnepanelen, dakterrassen met beplanting, regenwater-
recuperatie of andere duurzame elementen.

Alle gebruikte materialen (ook in de niet bebouwde of verharde
oppervlakken) moeten verantwoord worden in het kader van
duurzaam bouwen. Criteria die hierbij in rekening worden
gebracht zijn grondstoffen, energie, emissies en afval. Er worden
specifieke eisen gesteld met betrekking tot de erfafscheidingen
(kleur, materiaal,...).
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BEELDKWALITEITPLAN FLIGHT FORUM (EINDHOVEN)

Het beeldkwaliteitplan voor Flight Forum werd opgesteld door een
architectuur- en stedenbouwbureau (MVRDV). Dit plan is een soort
'spelregelboekje' voor de architect die een bedrijf of kantoor voor
Flight Forum ontwerpt.

Volgens het beeldkwaliteitplan vormen rooilijnen de basis, maar
geen garantie voor een goed en duurzaam plan. Ze dienen te
worden vergezeld van een overzichtelijk pakket met voorwaarden.
Zo worden de entrees bepaald, wordt vastgelegd dat kastjes van
nutsbedrijven e.d. (inpandig) in de gevel worden opgenomen,...
Hetzelfde geldt voor een overdekte stalling van fietsen. Gevels
dienen te worden uitgevoerd in één patroon dat over het hele
gebouw herhaald wordt. Zo wordt voorkomen dat gebouwen een
collage worden van allerlei materialen die niet in verhouding tot
elkaar staan. Luifels en andere uitsteeksels dienen te worden
vermeden. Gebouwen worden verstilde sculpturen. Bedrijven
worden aangemoedigd de gebruikelijke reclame-uitingen op het
dak te plaatsen. Dit is de enige plaats waar dit is toegestaan, zodat
de gevel vrij blijft van opdruk. Door de reclames met open letters
uit te voeren, worden de gebouwen sokkels van een verzameling
letters en logo's.

Daarnaast bevat het beeldkwaliteitplan ook inrichtingselementen
voor het openbaar gedeelte van het terrein (verlichting,
beplanting, wegelementen, straatmeubilair,...). Zo wordt in het
openbare binnenterrein van de kantorencluster een zekere
huiselijkheid nagestreefd. Luxe meubilair in roestvrij staal maakt
het denkbaar dat vergaderingen bij goed weer buiten worden
gehouden.
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Het beeld van de bebouwde clusters, die in verschijningsvorm
duidelijk van elkaar verschillen, wordt doorgezet in het beeld van
het landschap van het terrein. Ieder afgebakendveld wordt beplant
in één soort, die zijn herkenbaarheid haalt uit een karakteristieke
verschijningsvorm, bladkleur en/of uitbundige bloei gedurende
één of meer seizoenen. Zo ontstaat een mozaïek waar de
bebouwde clusters en de beplantingsvakken dezelfde rol spelen in
de opzet van visuele afwisseling. De beplantingssoorten zijn
gekozen uit twee extreem verschillende sferen. Natuurlijke
beplantingsvelden worden gebruikt om het terrein van Flight Forum
een duidelijke begrenzing te geven, terwijl centraal in het gebied
de velden beplant worden met gecultiveerd siergroen, die
refereren aan de aantrekkelijkheid en de zorgvuldigheid van
privétuinen.

Met uitzondering van de hoogwaardige openbaar-vervoersroute
en de wijkontsluitingsweg is het plangebied voorzien van een
verlichting met daglichtlampen in de kleur blauw. De
verlichtingskleur versterkt door haar helderheid het gebied op
aspecten van sociale veiligheid en voorziet het van een duidelijk
domeinkarakter. Door de toevoeging van driedimensionale
wegmarkeringen waarin glasparels zijn verwerkt krijgt het hele
gebied een dynamisch filmisch karakter. De permanente blauwe
verlichting wordt namelijk continue geïnterfereerd door het
bewegende verkeer, en de hierdoor aangelichte wegmarkeringen.

Het beeldkwaliteitplan werd vastgelegd door de gemeenteraad
van Eindhoven.
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BEELDKWALITEITPLAN STICHTSE KANT (ALMERE)

Het beeldkwaliteitplan doet uitspraken over de verschijningsvorm
van openbare ruimten, collectieve en privé-terreinen en
bebouwing op de kavels. De regels in het plan zijn sturend voor het 
beeld, echter met de intentie dat deze sturing niet beklemmend
maar juist stimulerend werkt en een extra inspiratiebron vormt voor
architecten. Belangrijk is ook dat de gestelde regels zich in de
meeste gevallen niet vertalen in verhoging van de bouwkosten en
het beperken van flexibiliteit voor de ondernemer.

relatie van het beeldkwaliteitplan ten opzichte van
andere planinstrumenten

Het beeldkwaliteitplan volgt op het ontwikkelingsplan, waarin de
hoofduitgangspunten voor het terrein zijn vastgelegd (zie
'ontwerpfase'). Het bestemmingsplan, dat opgesteld wordt aan de
hand van dit beeldkwaliteitplan en het ontwikkelingsplan, regelt de 
juridische aspecten. In het inrichtingsplan wordt de materialisering
van de publieke en collectieve buitenruimte vastgelegd. Het
verkavelingsplan geeft aan waar en op welke manier gebouwd
moet worden. Het inrichtings- en verkavelingsplan zijn integraal
onderdeel van het beeldkwaliteitplan.

uitgangspunten

Het bedrijventerrein sluit aan op de schaal, maat en richting van de 
omringende polder. Open ruimte in het bedrijventerrein is daarom
niet versnipperd opgenomen, maar ligt geconcentreerd in brede
profielen met grote lengtematen en doorzichten. In verband
hiermee worden ook bepaalde inrichtingselementen twee maal zo
groot uitgevoerd als normaal gesproken ('twee maal modaal').
Lichtmasten zijn hoger en robuuster dan in woonwijken,
trottoirbanden en klinkers dubbel zo zwaar.

De algemene uitstraling van het bedrijventerrein dient 'zakelijk en
modern' te zijn. Investeringen moeten vooral worden gedaan in
goede en mooie materialen en in zorgvuldig en mooi
vormgegeven details; en niet in allerlei toevoegingen en vormen
van aankleding.

Belangrijk is ook dat een eenduidig samenhangend beeld wordt
gecreëerd. Er is geen zichtbare scheiding tussen openbaar gebied

Profiel en planuitsnede van de hoofdontsluitingsweg 'De Laan'



77DUURZAME KWALITEIT VOOR BEDRIJVENTERREINEN - STUDIE VAN INSTRUMENTEN EN STRUCTUREN  SEPTEMBER 2005

enerzijds en privé of collectief gebied anderzijds. Hekwerken zijn
nergens toegestaan.

Ten slotte wordt geen onderscheid gemaakt tussen voor- en
achterkanten van bedrijven. Er is sprake van een alzijdige
oriëntatie van de bedrijven. Dit biedt veel mogelijkheden voor
individuele presentatie en voorkomt 'rommelzones'.

beeldkwaliteit van de openbare ruimtes

Het beeld van de hoofdontsluitingsweg ('de Laan') wordt gevormd
door een vierdubbele bomenrij van linden. De middenbermen en
de taluds van de aangrenzende zijbermen zijn enkele decimeters
hoger gelegen dan de rijstroken. Hierdoor wordt het beeld
gecreëerd waarbij de rijbanen in de perspectiefwerking wegvallen
en het beeld ontstaat van een brede aaneengesloten groene
ruimte.

Voorts wordt ingegaan op inrichtingsprincipes voor de andere
structurerende gebieden in het plan (kanaal, waterveld).

Voor de groenvoorzieningen wordt gekozen voor robuust,
beheersbaar en strak groen. Tuintjes per bedrijf en een diversiteit
aan sierplantsoenen zijn hier niet op zijn plaats. Uitgestrekte
graszones afgewisseld met strak geschoren blokhagen, stevige
bomen en uitgestrekte bollenvelden zullen de hoge ambitie
moeten weerspiegelen.

Eén van de belangrijkste aspecten is dat bermen en bochten niet
kapotgereden worden. Daarom zijn overal langs de rijwegen
zware opsluitbanden opgenomen. Deze zijn 40 centimeter breed
en 30 centimeter hoog. De detaillering van deze banden is van
groot belang omdat het beeld van de buitenruimte van Sitchtse

Kant voor een groot deel bepaald wordt door de uitstraling van
deze band.

beeldkwaliteit gebouwen en kavels

Het streven naar een karakter van het bedrijventerrein dat in
overeenstemming is met de maat en schaal van de polder vraagt
om een horizontale geleding van de gevel. Openingen,
uitsnijdingen en inkepingen in de gevel hebben zoveel mogelijk
een horizontale verhouding.

Vanaf de A27 (snelweg) is er uitzicht over de daken van de
bedrijfsgebouwen. Daarom worden ook beeldkwaliteitseisen
gesteld aan de behandeling van de daken. De dakbedekking moet
een kleur hebben tussen donkergrijs en zwart. Hier mag echter
gemotiveerd van worden afgeweken. Zo zijn grasdaken, metalen
daken of bijvoorbeeld parkeerdekken toegestaan. Technische
voorzieningen zoals airco, ventilatie e.d. dienen echter bij voorkeur
inpandig opgelost te worden. Slechts bij beargumenteerde
uitzondering (bijvoorbeeld hoge kosten) mogen deze op het dak
geplaatst worden.

Door reclameuitingen (neon) en een zeer gelaagde opbouw van
de gevel moet een zeer interessant totaalbeeld ontstaan. Naast
reclameuitingen wordt een bijzonder materiaalgebruik in
combinatie met zichtbare energietoepassingen voorgesteld.
Bijvoorbeeld de toepassing van zonnepanelen of een uitvoering
als klimaatwand zou een belangrijke vertaling kunnen zijn van het
nagestreefde duurzaamheidsimago.

Er is slechts één inrit per kavel. Bij het bepalen van de positie van
de inrit moet rekening worden gehouden met de in het
inrichtingsplan voor de openbare ruimte aangegeven bomen. De
inrit ligt altijd tussen twee bomen in.

Opslag van goederen en/of afval is alleen toegestaan binnen het
volume van het gebouw. Op deze wijze wordt bereikt dat alle
zijden van de bedrijven representatief zijn.

Voor de bedrijfsgebouwen in Stichtse Kant worden gelijkaardige
eisen gesteld met betrekking tot het bouwvolume als voor de
bedrijven en kantoren in Flight Forum (zie hiervoor).



VERSCHILLENDE UITGIFTEMOGELIJKHEDEN

• verkoop, verhuur, erfpacht en concessie

De keuze voor verkoop of verhuur kan reeds een eerste bijdrage zijn 
in het streven naar duurzame kwaliteit. In plaats van panden of
percelen te verkopen, kan de ontwikkelaar met het oog op
intensief ruimtegebruik ook kiezen voor het verhuren van de
grond/panden, zodat hergebruik of herverdeling van de ruimte
later mogelijk blijft. 

Ook verhuur van infrastructuur (parkeerplaatsen, gezamenlijke
opslagruimte, grondvoorraad,...) is mogelijk.

Op enkele bedrijventerreinen worden de gronden of panden in
erfpacht of concessie gegeven. Dit blijkt een zeer efficiënt middel
om zorgvuldig ruimtegebruik te induceren. De eigenaar van het
terein (meestal de ontwikkelaar-beheerder) blijft met een dergelijke
regeling eigenaar, maar geeft de gronden/panden voor een
bepaalde termijn in erfpacht of concessie aan een bedrijf. De
erfpachtcontracten of concessieverleningen kunnen bepalingen
bevatten over de parkeerwijze, bebouwingsdichtheden en de
toelaatbare interne reserves (zie ook 'verkoop-verhuur-erfpacht-
concessie-overeenkomsten'). Belangrijkste voordeel is echter dat elk 
bedrijf indirect gedwongen wordt om vanaf het begin de rekensom
te maken en niet al te veel reserveruimte onbenut te laten liggen. De
ondernemer dient immers jaar na jaar een vergoeding te betalen in
verhouding tot het aantal m², zodat te ruim bemeten reserves
bedrijfseconomisch niet interessant zijn1.
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UITGIFTE IN BEDRIJVENSTAD FORTUNA

De ontwikkelaars bieden de mogelijkheid van koop- en
huurpercelen. Bedrijven kunnen ook kantoor- of bedrijfsunits
huren.

In de verkoop- en huurvoorwaarden worden de bepalingen van het
bestemmingsplan, het beeldkwaliteitplan en het reclamebeleid-
plan volledig opgenomen.  Ook de verplichte toetreding tot het
parkmanagement wordt in deze aktes opgenomen.

1  Bron: DEJONGHE C., VAN DINTEREN J. en VLOEBERGH G. (2003): "Anders
omgaan met bedrijfsruimte in Gent" in: Ruimte & Planning, Jg. 23, nr.1, blz. 23.



• opties op grond of grond 'in gemeenschappelijk beheer' 
in functie van terreinbeheer

Daarnaast is het van belang excessieve grondvoorraden2 en
restruimte te limiteren.
Hiervoor kan gewerkt worden met opties op de grondvoorraden.
Een variant zijn grondvoorraden in 'gemeenschappelijk beheer'. Dit
houdt in dat de grondvoorraden niet onmiddellijk verkocht worden,
maar dat opties op de grond worden toegekend aan een specifiek
bedrijf of dat de grond gemeenschappelijk wordt beheerd in
afwachting van uitgifte aan de sterkst expanderende aanpalende
bedrijven (al naargelang de behoefte van de verschillende
bedrijven). De gronden in gemeenschappelijk beheer kunnen dus
als reservegrond dienen voor de verschillende aanpalende
bedrijven. In afwachting van een uitgifte kunnen de reserves
tijdelijk in gebruik worden genomen door activiteiten die niet
onomkeerbaar de toekomstige inname ervan hypothekeren
(bijvoorbeeld opslagactiviteiten).

Indien geen van de aanpalende bedrijven binnen een bepaalde
termijn de optie licht, kan de ontwikkelaar-beheerder beslissen om
de grond aan een nieuw bedrijf te verkopen of verhuren. Van belang
is daarom om deze reserves goed te situeren binnen het
bedrijventerrein. Ze worden liever niet aan de 'traditionele'
achterzijde van de bebouwing voorzien, maar parallel aan de
weginfrastructuur. Zo is de grond makkelijker te ontsluiten indien het 
wordt uitgegeven aan een nieuw bedrijf3. De afspraken met
betrekking tot deze gronden kunnen als clausule opgenomen
worden in de koop- of huurovereenkomst. 

PRIJSZETTING

Kwaliteitszonering (omwille van functionele aspecten,
beeldkwaliteitsaspecten,...) kan een basis zijn voor de
prijsvorming bij de uitgifte van de kavels. 

Zo kunnen de prijzen variëren per deelzone en afhangen van de
zichtwaarde van de zone of van de specifieke voorwaarden die van
toepassing zijn op elke zone (zie stedenbouwkundige
verplichtingen). Het is bijvoorbeeld mogelijk zones waar strengere
stedenbouwkundige eisen gesteld worden, goedkoper te maken
dan zichtlocaties of zones waar minder dwingende eisen worden
gesteld.

Het werken met een 'gestaffelde grondprijs' is een stimulerende
maatregel die erin bestaat bedrijven een korting te geven op de
grondprijs op basis van het aantal verdiepingen en het aantal
vierkante meters vloeroppervlak op de verdiepingen.

In Nederland wordt als handhavingsmaatregel soms met
kortingen op de verkoop- of verhuurprijs (of eventueel ook
op de jaarlijkse bijdrage aan het parkmanagement) gewerkt indien
het bedrijf extra inspanningen levert op het vlak van duurzaamheid.
De korting wordt dan uitbetaald nadat het bedrijf de inspanning
heeft geleverd.

Opmerking die we hierbij dienen te maken is de vraag in hoeverre
de grondprijs - die uiteindelijk maar een klein deel vormt van de
totale investering - ondernemers over de streep kan trekken1.
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1  Bron: DEJONGHE C., VAN DINTEREN J. en VLOEBERGH G. (2003): "Anders
omgaan met bedrijfsruimte in Gent" in: Ruimte & Planning, Jg. 23, nr.1, blz. 23.

2  Algemeen wordt aangenomen dat een interne reserve van 1/3 van de totale kavel
(ongeveer 30%) als verantwoord kan worden beschouwd. Deze algemene regel dient
evenwel met enige voorzichtigheid gehanteerd te worden. De verantwoorde grootte
van de interne reserve is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard van de
activiteiten, groeiverwachting van het bedrijf,... Bron: DEJONGHE C., VAN
DINTEREN J. en VLOEBERGH G. (2003): "Anders omgaan met bedrijfsruimte in
Gent" in: Ruimte & Planning, Jg. 23, nr.1, blz. 24.

3  Dit systeem werd voorgesteld voor de uitbreiding van de Campus Ardoyen te Gent.



EVALUATIE VAN DE KANDIDAAT-INVESTEERDERS

Om de gronden/units op een goede manier te kunnen toewijzen
aan individuele bedrijven of andere kandidaat-investeerders, is het
noodzakelijk dat de ontwikkelaar een aantal beslisregels opstelt die
als basis dienen om een bedrijf al dan niet toe te laten op een zone.

• opstellen evaluatiecriteria (beslisregels)

Deze beslisregels houden inhoudelijk verband met de
nagestreefde bestemming en gewenste ontwikkeling van
het gebied, zoals die in de vorige fase zijn uitgewerkt (zie
conceptiefase: 'planontwikkeling' en 'overheidsinstrumenten') en
vastgelegd in de (verkoop)voorwaarden. Bij de afweging moet
onder meer met volgende criteria rekening worden gehouden:

� de algemene economische doelstelling van het terrein (het terrein
moet worden voorbehouden voor dat soort activiteiten waarvoor
het aangewezen is, mogelijk worden ook criteria opgesteld in
verband met tewerkstelling en investeringswaarde...);

� de balans van vraag en aanbod op het niveau van de gemeente
of regio (schaal van de activiteiten in relatie tot het gewenste
economisch profiel van gemeente of regio,...);

� de mobiliteitsaantrekking van de geplande activiteiten;

� de verwachte hinder van de activiteiten voor mens en milieu (zo is
het bijvoorbeeld aan te raden bedrijven uit een lage
hindercategorie zo weinig mogelijk toe te laten op
bedrijventerreinen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is evenwel 
dat voldoende (kwantitatief en kwalitatief) ruimte buiten die
terreinen beschikbaar is, bijvoorbeeld verweven met
woonomgevingen);

� ...

Er kunnen ook 'duurzame' criteria worden uitgewerkt voor meer
'ambitieuze' projecten, bijvoorbeeld:

� bereidheid van het bedrijf tot efficiënt ruimtegebruik of duurzame
mobiliteit;

� potenties voor duurzame bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld biedt de 
werking van het bedrijf mogelijkheden tot samenwerking of
synergie, zoals de uitwisseling of het hergebruik van stoffen?).

De ontwikkelaar kan over de criteria desgewenst overleggen met
de betrokken gemeente(n) op wiens grondgebied het
bedrijventerrein gerealiseerd wordt. Het ruimtelijk beleid van de
gemeente (eventueel vastgelegd in het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan) kan immers bepaalde prioriteiten bevatten. Zo
kunnen aanvullende beslisregels bepaald worden, zoals de
voorrang voor de herlokalisatie van zonevreemde bedrijven. De
werkwijze hiervoor zou als volgt kunnen zijn:

� de ontwikkelaar organiseert voorafgaand aan de uitgifte een
overleg met het gemeentebestuur waarin hij de aard van de
voorliggende vestigingsaanvragen en de principes van het
inrichtingsplan ten behoeve van dit bestuur nog eens uiteenzet;

� het gemeentebestuur geeft haar visie weer over de
vestigingssituatie en/of -problematiek van bedrijven op haar
grondgebied.

Het is noodzakelijk dat de evaluatiecriteria zo helder en eenduidig
mogelijk worden geformuleerd.
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UITGIFTE VAN HET BEDRIJVENTERREIN 'STICHTSE KANT'
(ALMERE)

De bebouwingsvoorschriften voor bedrijven die zich op het terrein
willen vestigen, krijgen een juridische verankering in het
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is gekoppeld aan het
beeldkwaliteitplan, dat moet gelden als toetsingskader en
inspiratiebron voor ontwikkelaars en bedrijven.

In samenhang met het beeldkwaliteitplan wordt ook een
gronduitgifteplan vervaardigd. Dit plan zal richtlijn vormen voor de
uitgifte en aangeven welke type vestiging op welke plaats binnen
het terrein behoort. De milieuzonering speelt hierbij uiteraard een
belangrijke rol.

Er zijn drie deelgebieden in het terrein: een deelgebied voor
logistieke bedrijvigheid, één voor gemengde en industriële
bedrijvigheid en een derde gebied met hoogwaardige
bedrijvigheid. Op Stichtse Kant worden geen zelfstandige
kantoorvestigingen toegelaten.

logistieke bedrijvigheid

Het gaat om bedrijven waar de nadruk ligt op overslag, opslag en
transport van goederen, maar ook om bedrijven op het gebied vna
value added logistics, postorderbedrijven en E-commerce. Het
dient echter uitdrukkelijk te gaan om bedrijven zonder
toonbankfunctie.

industriële en gemengde bedrijvigheid

Hier gaat het om bedrijven waar de primaire activiteit bestaat uit
het be- of verwerken van goederen. Voor Stichtse Kant wordt aan
bedrijven uit de 'klein-industrie' gedacht, zoals kleinere
proces-georiënteerde bedrijven uit de chemische en
farmaceutische sector, productie met kleinere hoeveelheden,
grafische industrie en uitgeverijen, laboratoria, elektrotechnische
industrie, ICT,... Gemengde bedrijvigheid bestaat uit
niet-hinderlijke bedrijven (productie, bouw, groothandel) met een
laagwaardig of middelmatig technisch productieproces. Voor
Stichtse Kant wordt hierbij gedacht aan meerdere kleinschalige
gemengde bedrijven in elkaars nabijheid. Bedrijven die
verschillende activiteiten combineren (handel, productie,...) Ook
communicatieve bedrijvigheid zou hier terecht kunnen.

hoogwaardige bedrijvigheid

Hoogwaardige bedrijvigheid kenmerkt zich door
productiebedrijven met hoog opgeleid personeel en/of producten
met hoge toegevoegde waarde en hoge investeringen in R&D.
Hoogwaardigheid heeft niet alleen betrekking op de ruimtelijke
kwaliteit van de bedrijven, maar ook op het kennisniveau van de
activiteiten. Voor Stichtse Kant kan gedacht worden aan
groothandels in hoogwaardige producten, zakelijke
dienstverlening, (IT- en mediasector, architecten- en
adviesbureaus), en specifieke research-organisaties.

Segmentering van de bedrijven: logistiek (blauw), hoogwaardig (oranje) 
en gemengd-industrieel (geel)
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  Uit het beeldkwaliteitplan Stichtse Kant: referentiebeelden voor straatmeubilair



3.2. OVERHEIDSINSTRUMENTEN EN INSTRUMENTEN
VERPLICHT DOOR DE OVERHEID

Voor met de uitgifte en de bouw kan gestart worden, moet aan een
aantal juridische verplichtingen worden voldaan.

Indien onteigeningen noodzakelijk zijn, moet hiervoor steeds een
onteigeningsplan opgemaakt worden en een specifieke
procedure doorlopen worden. 

Bedrijven kunnen niet starten met de bouw van hun inrichtingen
zonder een stedenbouwkundige en milieuvergunning. In
specifieke gevallen zijn ook andere vergunningen noodzakelijk.

Als een ontwikkelaar voor zijn bedrijventerrein subsidies aanvraagt
in het kader van het Subsidiebesluit (zie hoofdstuk 4 'Analyse van
beleidskaders op Vlaams niveau) dient hij steeds een uitgifteplan
op te maken. 
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ONTEIGENINGSPLAN EN -PROCEDURE

Provincies, gemeenten, de vereniging van gemeenten, de Vlaamse
openbare instellingen en andere publiekrechterlijke rechtspersonen
kunnen voor het algemeen nut onroerende goederen onteigenen
voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen, van hun
toegangswegen en van bijkomende infrastructuur.

Hiervoor dient steeds een onteigingsplan opgemaakt te worden.

Van belang is dat de op die manier verworven gronden alleen ter
beschikking gesteld kunnen worden  voor economische doeleinden.

De procedure voorziet een openbaar onderzoek waarin
bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Eventueel kan het
onteigeningsplan daarna aangepast worden aan de opmerkingen
uit de bezwaarschriften.

Bij elk onteigeningsdossier dienen volgende attesten en adviezen te
worden bijgevoegd:

� bodemattest;

� stedenbouwkundig advies;

� instemming van de functioneel bevoegde Vlaamse minister;

� eventuele andere adviezen, zoals een stedenbouwkundige
vergunning, milieuvergunning, kapvergunning,...

Als de bedrijfsgrond verworven is bij toepassing van het Decreet
houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004
(19 december 2003; BS 31.12.2003) en (her)aangelegd met steun
van het Vlaamse gewest, dienen de aktes (zowel verkoop- als
verhuuraktes) waarin de bedrijfsgrond ter beschikking wordt gesteld,
clausules te bevatten die volgende zaken preciseren:

� de economische bedrijvigheid die op de gronden zal uitgeoefend
worden evenals alle andere gebruiksvoorwaarden;

� de termijn waarbinnen de gebruiker van het goed verplicht is het
goed te bebouwen en/of het in exploitatie te nemen;

� de modaliteiten volgens dewelke voortijdig een einde gesteld
wordt aan de akte van terbeschikkingsstelling in het geval het
bedrijf de één van de voorgaande voorwaarden niet naleeft.

Het decreet bepaalt eveneens dat de terbeschikkingstelling aan
bedrijven (inclusief verkoop) gebeurt aan marktvoorwaarden.
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UITGIFTEPLAN

Volgens het subsidiebesluit van september 2003 is het uitgifteplan
noodzakelijk om subsidies te kunnen verkrijgen (enkel voor nieuwe
bedrijventerreinen of oude bedrijventerreinen met een substantiële
nieuwe uitgifte).

Het uitgifteplan bevat minstens:

� de stedenbouwkundige verplichtingen;

� de aspecten van het inrichtingsplan met weerslag op de uitgifte
van kavels;

� de bezwarende maatregelen met betrekking tot de kavels met het
oog op een rationeel en zuinig ruimtegebruik naargelang van de
activiteiten van de bedrijven en met aandacht voor de inplanting
van de gebouwen;

� de evaluatiecriteria van de kandidaat-investeerders;

� een bouwverplichting binnen een termijn van maximaal vier jaar;

� een exploitatieverplichting binnen een termijn van maximaal vijf
jaar;

� de voortgangscontrole van de verkoop- of huurcontracten;

� eventuele bijkomende maatregelen voor een goed beheer. Deze
maatregelen kunnen eventueel ook opgenomen worden in het
terreinbeheersplan (zie exploitatie- en beheersfase);

� het uitgifteplan moet ook de basis leggen om te streven naar een
deelname van de bedrijven gevestigd op het terrein.

Het uitgifteplan vormt zo de basis voor de uitgifte.

Een aantal van de aspecten die opgenomen moeten worden in het
uitgifteplan, werden reeds aangegeven of 'voorbereid' in de
conceptie- of ontwerpfase. In het uitgifteplan kan dan ook verwezen
worden naar het inrichtingsplan, het globaal ruimtelijk plan of het
BPA / RUP. De bepalingen uit deze plannen kunnen doorwerken via
de overeenkomsten met de betrokken bedrijven (bijvoorbeeld de
stedenbouwkundige verplichtingen, bezwarende maatregelen met
het oog op rationeel en zuinig ruimtegebruik,...).

BOUWPLANNEN EN VERGUNNINGEN

Bedrijven die zich op het terrein willen vestigen, moeten meestal
verschillende vergunningen aanvragen.

Een stedenbouwkundige vergunning is nodig bij nieuw-, ver-
of herbouw, maar onder meer ook voor afbraakwerken,
functiewijzigingen en het verharden van oppervlakten (bijvoorbeeld
voor het aanleggen van parkings). Het bedrijft dient het
vergunningsdossier (met inbegrip van het bouwplan) in bij de
gemeente, die de aanvraag kan goed- of afkeuren.

Naast een stedenbouwkundige vergunning heeft een bedrijf
doorgaans ook een milieuvergunning nodig. Voor minder
hinderlijke bedrijven volstaat een milieumelding bij de gemeente.
De exploitatie kan pas starten als beide vergunningen zijn
goedgekeurd, of in geval van een minder hinderlijke inrichting
(Vlaremcategorie 3), als de stedenbouwkundige vergunning is
verleend én de milieumelding is gebeurd.

Een stedenbouwkundige vergunning vervalt als:

� de werken niet van start zijn gegaan binnen de twee jaar na afgifte
van de vergunning;

� de werken gedurende meer dan twee jaar zijn onderbroken;

� het gebouw niet winddicht is binnen de drie jaar na aanvang van
de werken.

De vergunningstermijn van een milieuvergunning varieert van geval
tot geval. De maximale termijn is twintig jaar. Bovendien kan een
toegekende milieuvergunning eveneens vervallen. Om dit tegen te
gaan, moet de exploitatie (of gewijzigde situatie) binnen de drie jaar
starten.

In sommige gevallen dienen nog andere vergunningen
aangevraagd te worden, zoals de sociaal-economische vergunning
voor bepaalde kleinhandelszaken, of de vergunning voor het
gebruik van waterwegen en aanhorigheden (bijvoorbeeld
kaaimuren, aanlegsteigers,...).
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Het bouwplan moet niet alleen in overeenstemming zijn met de
juridische context, er kan ook een afstemming gebeuren met de
voorwaarden uit de verkoop-, verhuur-, concessie- of
erfpachtovereenkomst. Als de ontwikkelaar niet de
vergunningverlenende instantie is, zijn deze voorwaarden echter
moeilijk hard te maken. Wel kan door overleg (zie
'evaluatieprocedure' en volgend) het bouwplan in de 'goede' richting
gestuurd worden.
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KWALITEITSTOETS BIJ DE AANVRAAG VAN
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN VOOR 
KAMP C (WESTERLO)

Volgens het BPA voor het bedrijventerrein Kamp C moet bij elk
aanvraagdossier een omgevingsrapport worden voorgelegd aan
een 'bouwcommissie'.

De bouwcommissie is een begeleidende, adviserende instantie die 
door het gemeentebestuur van Westerlo wordt ingeschakeld om
de omgevingsrapporten op een ruimere, onafhankelijke basis te
kunnen beoordelen. Uiteindelijk beslist het college van
Burgemeester en Schepenen over (de voorwaarden voor) het
toelaten van de bouwprojecten. In de bouwcommissie zetelen als
stemgerechtigde leden vertegenwoordigers van het Provincie-
bestuur, de GECORO en het Info- en Democentrum voor
Duurzaam Bouwen, twee vertegenwoordigers uit het vakgebied
met betrekking tot duurzaam bouwen in de brede zin en een
onafhankelijke deskundige op het gebied van architectuur en
stedenbouw.



3.3. PROJECTORGANISATIE

Eens in de uitgiftefase wordt het stilaan tijd voor een vorm van
samenwerking tussen de bedrijven. De ontwikkelaar/beheerder
kan hiervoor de gepaste organisatiestructuren opzetten. Gericht
overleg is hierbij aangewezen, niet alleen tussen
ontwikkelaar/beheerder en bedrijven, maar ook tussen
ontwikkelaar/beheerder en de overheid.
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OVERLEGSTRUCTUREN BIJ DE UITGIFTE

Het overleg tussen overheid en ontwikkelaar/beheerder gebeurt in
de uitgiftefase meestal ad hoc en over specifieke vragen. Zo kan er
bijvoorbeeld met de admininstratie wegen en verkeer overlegd
worden over de ontsluiting van het terrein, of met de administratie
monumenten en landschappen over de landschappelijke uitwerking
van de terreinranden,... Daarnaast kan de ontwikkelaar/beheerder
ook optreden als bemiddelaar voor of begeleider van de
bedrijven bij de aanvraag van hun vergunningen.

In sommige gevallen kan hiervoor een meer formele en permanente 
overlegstructuur worden opgericht. Zo kan een
'bouwplanbegeleidingsgroep' de aanvragen vooraf (vóór de
officiële vergunningsaanvraag) bespreken en toetsen aan het
juridische kader én aan het globaal ruimtelijk plan en de eventuele
deelplannen. Deze bouwplanbegeleidingsgroep kan bestaan uit
vertegenwoordigers van de ontwikkelaar/beheerder en de
vergunningverlenende instantie.

Een andere mogelijkheid is het aanstellen van een 'supervisor' of
coördinator die in opdracht van de ontwikkelaar/beheerder de
bouwplannen beoordeelt. Meestal1 is de supervisor ook eerder in
het proces betrokken bij de ontwikkeling van het terrein
(bijvoorbeeld als opsteller van het beeldkwaliteitplan of globaal
ruimtelijk plan).

Een dergelijke toetsing van het bouwplan aan het juridische kader
én het door de ontwikkelaar gewenste eindbeeld heeft een aantal
voordelen. Ze verleent een grotere garantie op een snel en gunstig 
advies bij de  vergunningsaanvraag en bovendien heeft de
ontwikkelaar/beheerder via deze begeleiding de mogelijkheid tot
extra sturing.
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1 Voorbeelden in Nederland zijn Flight Forum (Eindhoven) of IJsseloord II (Arnhem).

BOUWPLANBEGELEIDING BIJ BEDRIJVENSTAD FORTUNA

In de bouwplanbegeleidingsgroep zitten zowel gemeentelijke
vertegenwoordigers van de vergunningverlenende diensten
(ruimtelijke ordening, milieudienst,...) als vertegenwoordigers van
de projectontwikkelaar (de 'stem' van de geïnteresseerde
bedrijven).

De groep heeft als doel de vergunningenprocedure te versnellen
door vooraf (dit is voordat de bouwaanvraag wordt ingediend) met
de gemeente en de projectontwikkelaar te overleggen over
problemen en mogelijkheden van het bouwplan van een specifiek
bedrijf. Eens overeenstemming is bereikt over het bouwplan, zorgt
de projectontwikkelaar voor de aanvraag van de vergunningen bij
de bevoegde instanties (als dienstverlening voor de
geïnteresseerde bedrijven).

Met deze organisatievorm wordt heel wat tijd gewonnen door
mogelijke probleempunten tijdig te signaleren aan en onmiddellijk
te bespreken met alle betrokkenen (overheid, ontwikkelaar en
bedrijven).

KWALITEITSTOETS VAN DE BOUWAANVRAGEN VOOR
FLIGHT FORUM (EINDHOVEN)

De ontwerpers van het beeldkwaliteitplan toetsen op vraag van de
gemeente elke bouwaanvraag aan de richtlijnen uit dit plan.



AANZET TOT HET OPZETTEN VAN EEN
SAMENWERKINGSSTRUCTUUR VOOR HET BEHEER

Eens alle terreinen uitgegeven zijn en de wegenis aan de gemeente
is overgedragen, is de taak van de ontwikkelaar uitgespeeld. Dit
betekent niet dat de behoefte aan beheer wegvalt. Duurzame
kwaliteit op een bedrijventerrein impliceert steeds enige vorm van
samenwerking in dit beheer.

Daarom is het de taak van de ontwikkelaar om de continuïteit in
beheer goed voor te bereiden. Dit kan door:

� de gemeente bij het beheer te betrekken (samenwerking
gemeente - bedrijventerrein);

� de bedrijven te stimuleren tot samenwerking;

� verantwoordelijkheid op lange termijn op te nemen (in een vorm
van parkmanagement).

In deze fase moet reeds duidelijk zijn hoe groot de betrokkenheid
en/of deelname van de op het terrein gevestigde bedrijven zal zijn in 
deze samenwerking. Kiest men voor een formele vorm van
participatie bij het beheer van het bedrijventerrein, dan ontstaat
ook een gedeelde vorm van beslisverantwoordelijkheid.

Anderzijds kan de ontwikkelaar/beheerder ook meer informele
vormen van inspraak en overleg aan de bedrijven aanbieden.
Voor de goede gang van zaken op het terrein is het aangewezen dat 
de beheerder aanspreekbaar is voor de bedrijven. Regelmatig
overleg vergroot de betrokkenheid. Een moment waarop bedrijven
elkaar ontmoeten, in aanwezigheid van de beheerder, bevordert
het gedeeld begrip over de problemen en uitdagingen van het
terreinbeheer en scherpt de individuele verantwoordelijkheid aan.
Zo groeit een cultuur van samenwerking waarbij tijdig problemen
gesignaleerd en opgelost kunnen worden. Eventueel kunnen
bedrijven op die manier aanvoelen en alsnog beslissen om een
'formele band' aan te gaan in hun samenwerking.
In wat volgt (exploitatie- en beheersfase) wordt meer toelichting
gegeven over mogelijke samenwerkingsvormen.
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OEXPLOITATIE EN BEHEER
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4. EXPLOITATIE- EN BEHEERSFASE

4.1. PLANONTWIKKELING

In de exploitatiefase zullen regelmatig nieuwe projecten en acties
worden georganiseerd die het duurzame karakter van het
bedrijventerrein moeten helpen versterken of vergroten. Een
overzicht van genomen en te nemen maatregelen kan worden
opgenomen in 'masterplannen'. Uiteraard zullen deze na verloop 
van tijd moeten aangepast worden aan vernieuwde inzichten en
noden. Om deze masterplannen optimaal te kunnen afstemmen op 
de wensen en behoeften van de gevestigde bedrijven, kan de
beheerder/parkmanager enquêtes of bevragingen uitvoeren bij
de ondernemers.
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BEHEERSPLANNEN/MASTERPLANNEN BEHEER

In deze fase kunnen verschillende projecten van duurzame kwaliteit
worden opgestart. Het kan bijvoorbeeld gaan om samenwerking
tussen bedrijven rond bedrijfsprocessen (hergebruik, uitwisseling
van stoffen, gezamenlijke utilities,...), ruimtegebruik (collectieve
functies zoals opslag, parkings,...), mobiliteit (gezamen- lijke
organisatie van woon-werk- en/of vrachtverkeer,...), ruimtelijke
inpassing (groenonderhoud,...) enzovoort. Een parkmanagement-
organisatie kan daarnaast ook geregeld nieuwe raamcontracten
afsluiten voor de collectieve afvalinzameling, beveiliging van het
terrein, telecommunicatie, electriciteit,...

Een masterplan beheer (ook wel 'beheersplan' genoemd) biedt een
overzicht van alle afgesloten, lopende of toekomstige
projecten, acties en maatregelen. De behaalde en gewenste
resultaten kunnen opgelijst worden. De projecten worden gekaderd
in de algemene visie van de beheerder/parkmanager op het beheer
van het terrein. Indien voor bepaalde projecten een
organisatiestructuur noodzakelijk is, wordt deze ook toegelicht. Zo
kan het noodzakelijk zijn dat nieuwe werkgroepen worden opgericht
rond specifieke thema's. Eventueel kan de samenstelling van de
verschillende werkgroepen en/of de parkmanagementorganisatie
ook opgenomen worden, net als de mogelijke financiële
consequenties en de timing van alle acties.

Aangezien continuïteit in het beheer van groot belang is, zal een
regelmatige bijsturing van de strategie noodzakelijk zijn. Na verloop
van tijd kunnen er immers nieuwe mogelijkheden of wensen
opduiken. Daarom worden dergelijke masterplannen meestal
voor een bepaalde periode opgesteld, waarna ze aangevuld,
bijgestuurd of herzien worden1.

MONITORING

Om de beheersplannen of masterplannen te voeden kunnen
geregeld enquêtes of bevragingen gehouden worden bij de
gevestigde bedrijven. Daarin kunnen hun wensen op het vlak van
dienstverlening of infrastructuur worden nagegaan, maar ook hun
bedrijfskarakteristieken en zelfs de achtergond van de werknemers.
Bedoeling is om mogelijkheden van samenwerking tussen bedrijven
te achterhalen. Zo wordt onder de bedrijven op het terrein Milton
Park (Oxford) elk jaar een enquête gehouden. De gegevens uit deze 
enquête maken het mogelijk om het pakket van parkmanagement-
diensten eventueel bij te stellen, zodat het aan blijft sluiten bij de
wensen en eisen van de ondernemers.
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1  Het Samenwerkingsverband RIVU stelde in 2003 een masterplan op voor de
periode 2003-2005. Dit masterplan was een herziening van het eerste masterplan
voor het terrein, dat in 1997 was opgesteld.

PLANNEN VOOR SAMENWERKING IN DE RIETVELDEN /
DE VUTTER ('S HERTOGENBOSCH)

De samenwerking tussen de provincie, de gemeente, de Kamer
van Koophandel en de Stichting Rivu werd vastgelegd en
geconcretiseerd in een eerste projectplan. Dit was een
samenwerkingsplan voor de periode 2000-2003. Daarna volgde
een tweede plan (nu 'masterplan' genoemd) voor de periode
2003-2005.

Beide plannen bieden een overzicht van de behaalde resultaten
rond de duurzame revitalisering van het terrein, de lopende zaken
en de projecten die de volgende drie jaar op het programma
staan. Ook de organisatiestructuur en de werkwijze (samenstelling,
inhoud, frequentie van samenkomst,...) voor de werkgroepen
wordt in deze plannen toegelicht.

Daarnaast wordt jaarlijks ook een activiteitenplan opgesteld
waarin de lopende projecten en de door de werkgroepen
voorgestelde nieuwe projecten worden opgenomen.

MARKETINGPLAN VOOR FLIGHT FORUM (EINDHOVEN)

Zes jaar na de start van de uitgifte beslisten de beheerders van het
terrein tot de opmaak van een marketingplan. Dit wegens de
terughoudende reactie van bedrijven om zich op het terrein te
vestigen. Doel van dit plan is om de interesse bij mogelijke
kandidaat-kopers te vergroten.



4.2. OVERHEIDSINSTRUMENTEN

Het terreinbeheersplan, dat als eerste masterplan beheer kan
functioneren, bundelt alle beheersmaatregelen en acties die de
ontwikkelaar wenst uit te voeren op het nieuwe terrein. 
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TERREINBEHEERSPLAN

Volgens het subsidiebesluit van september 2003 is het
terreinbeheersplan noodzakelijk om subsidies te kunnen verkrijgen
(enkel voor nieuwe bedrijventerreinen of oude bedrijventerreinen
met een substantiële nieuwe uitgifte). Het terreinbeheersplan is het
document dat samenhangende maatregelen beschrijft om te
komen tot een duurzaam beheer van het terrein, en kan zo
beschouwd worden als het eerste 'masterplan beheer' (zie
planontwikkeling).

Het terreinbeheersplan bevat minstens:

� maatregelen tot een duurzaam onderhoud van zowel het
openbaar als het privé-domein met eventueel de vaststelling van
onderhoudskosten. Eventueel worden in het plan ook de
onderhoudskosten vastgesteld. Het gaat onder meer over het
onderhoud van de wegen en het groen (met maximale aandacht
voor de biodiversiteit op het terrein);

� de aspecten van het inrichtingsplan met weerslag op het
beheer. Er kan gedacht worden aan:

� aspecten van veiligheid op het terrein (zie ook 'algemene
veiligheidsmaatregelen' uit het inrichtingsplan);

� het waterbeheer en de nutsvoorzieningen (bijvoorbeeld
riolering, waterafvoer en eventueel -hergebruik,... zie ook
'algemene inrichtingsprincipes' uit het inrichtingsplan);

� het onderhoud van gebouwen (aspecten van beeldkwaliteit);

� aspecten van gebiedsbeheer (structuurontwikkeling op het
bedrijventerrein door middel van segmentering, (her)uitgifte
in functie van activiteitendifferentiatie of hinder,...);

� het streven naar een 'duurzame bedrijfsvoering' en duurzame
bedrijfsprocessen;

� gezamenlijke bewegwijzering;

� ...

� het terreinbeheersplan moet ook streven naar een nauwe
samenwerking met de bedrijven hetgeen op termijn kan
uitmonden in een gezamenlijke organisatie van zowel mobiliteit,
veiligheid, vuilophaling, sociale voorzieningen, onderlinge
uitwisseling van producten, enz. (parkmanagement).
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4.2. PROJECTORGANISATIE

De exploitatie van een bedrijventerrein vergt een vorm van terrein-
of parkmanagement wil men het beoogde kwaliteitsniveau
behalen en versterken. Er zijn verschillende beheers- en
samenwerkingsstructuren mogelijk om dit parkmanagement te
organiseren. De keuze van de samenwerkingsvorm en van de aard
van de deelname van de bedrijven aan het parkmanagement hangt
in grote mate af van de typologie van het bedrijventerrein zelf en
van de ambities van de beheerder. Ook de
eigendomsstructuren op het terrein spelen hierbij een voorname 
rol. Voor de invulling van het parkmanagement (welke diensten
worden gezamenlijk georganiseerd?) bestaan verschillende
mogelijkheden.  Om het parkmanagement te financieren moet
een passende verdeelsleutel gevonden worden tussen alle
betrokkenen. Alle afspraken in verband met het parkmanagement
kunenn ten slotte geformaliseerd worden in een afsprakennota of 
in beheerscontracten.
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BEHEERS- EN SAMENWERKINGSSTRUCTUREN

Om de kwaliteit van een bedrijventerrein af te stemmen op de
wensen van de betrokkenen en het bereikte kwaliteitsniveau op
langere termijn vast te houden, is een vorm van
bedrijventerreinmanagement (of parkmanagement) geboden.
Hierbij gaat het vaak om een vorm van samenwerking tussen de
beheerder en de bedrijven die op het terrein gevestigd zijn. Ook
andere partijen kunnen bij het parkmanagement betrokken worden
(overheid, private parkmanager,...). Mobiliteit, infrastructuur,
veiligheid, vuilophaling, energie, sociale voorzieningen, onderlinge
uitwisseling van producten, communicatie en promotie, onderhoud
van private en publieke ruimten,… zijn slechts enkele zaken die via
het parkmanagement georganiseerd en beheerd kunnen worden.
Het is belangrijk er op te waken dat alle betrokken partijen
voordeel in deze gezamenlijke organisatie zien. De
beheerder of overheid zal bijvoorbeeld vooral gericht zijn op de
uitstraling van het terrein of het optimaal gebruik van de ruimte,
terwijl de bedrijven voordelen moeten zien op het vlak van
faciliteiten.

Er zijn zeer uiteenlopende vormen van parkmanagement
mogelijk. Zo zijn gradaties denkbaar in de aard van de deelname
van de bedrijven aan het parkmanagement en in het aantal
inbegrepen diensten en voorzieningen. De keuze voor het type
parkmanagement hangt nauw samen met de aard van het
bedrijventerrein.

De opzet van het parkmanagement kan (en wordt bij voorkeur) al
veel eerder in de ontwikkeling van het bedrijventerrein of
van het duurzaam project onderzocht en vastgelegd
worden. De grondslagen van de inhoud en ambities van het
parkmanagement kunnen reeds in het startdocument (zie
voorbereidende fase) opgenomen zijn. In elk geval dient de aard
van het parkmanagement zo vroeg mogelijk uitgeklaard te worden.
Zo wordt het immers eenvoudiger om bijvoorbeeld in de uitgiftefase
bedrijven via het koop- of huurcontract aan te sluiten bij het
parkmanagement. Op bestaande terreinen kan parkmanagement
worden ingevoerd wanneer de infrastructuur of groenvoorziening

wordt aangepakt, of wanneer het terrein wordt geherstructureerd.
Wanneer deze zaken vanuit een breed gedragen visie op de
toekomst van het terrein gebeuren, kunnen ze als aanjager dienen
om ook andere aspecten van parkmanagement op te pakken.
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� samenwerkingsmogelijkheden

Bij het opzetten van parkmanagement is het van belang om vooraf
in de schoot van de initiatiefnemer (terreinontwikkelaar en eventueel 
betrokken overheden) de verhouding tussen de verschillende
participanten te regelen. Op dat ogenblik worden besluiten
genomen over kwaliteitsstandaarden, optimalisering van het
pakket, vaststelling van de financiële bijdrage, evaluatie van de
dienstverlening, enz...  Hierbij kan men een tijdsdimensie
invoeren door onderscheid te maken tussen de ontwikkelingsfase en 
de beheersfase. Tijdens de ontwikkelingsfase zal het (financieel)
beheer geheel ten laste liggen van de ontwikkelaar. Het doel is dat
de (financiële) last na voltooiing van de ontwikkeling gedeeltelijk of
geheel bij de deelnemende bedrijven komt te liggen, waarna de
ontwikkelaar een blijvende (maar niet totale) rol blijft opnemen of

zich in het tweede geval definitief kan terugtrekken.

De aard van het terrein zelf bepaalt mee welke
organisatievorm het meest aangewezen is. Wanneer bijvoorbeeld
bij de ontwikkeling van een nieuw terrein de ontwikkelaar hoge
kwaliteitsdoelstellingen nastreeft, zal hij ook een sterke inbreng
wensen te behouden. Wanneer het gaat om de herontwikkeling van
een bestaand terrein zullen de gevestigde bedrijveen een grotere
inbreng in de organisatie (willen) hebben. Daarnaast spelen ook
andere factoren een rol: zijn de gevestigde bedrijven huurders of
kopers, zijn er veel of weinig verhuisbewegingen, zijn er grote of
kleine ondernemingen gevestigd, zijn de bedrijven gemengd met
wonen, hoe groot is het terrein,...?

• gecentraliseerd beheer van verschillende terreinen

Zo leren ervaringen uit de werksfeer van intercommunale
verenigingen dat bij een veelvoud aan (kleine) terreinen het
beheer best gecentraliseerd gebeurt. Het betreft dan veelal
gelijkaardige, gemengde bedrijventerreinen waarbij aspecten van
beheer generiek in de schoot van de intercommunale
(terreinbeheerder) kunnen aangestuurd worden. De beheerder is
hier ook tussenpersoon, tussen bedrijven enerzijds en gemeente of
nutsbedrijven anderzijds. Dit kan een vrij pragmatische inhoud
hebben (bijvoorbeeld bij de aanleg van nutsleidingen), maar het
kan ook meer structureel (bijvoorbeeld bij vooroverleg over de
stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen).

• specifiek beheer afgestemd op terrein

Wanneer het terrein door zijn typologie, omvang, historiek of het
gewenste kwaliteitsniveau een specifiek beheer vraagt, is een
aparte structuur te overwegen (zie verder: organisatievormen).

Een eerste mogelijkheid van zo'n aparte structuur is het
beheerscomité met deelnemende bedrijven. De oprichting van
een beheerscomité is in elk geval verplicht als de terreinontwikkelaar
opteert om subsidies aan te vragen overeenkomstig het
subsidiebesluit van 5 september 2003 (art. 17) en:

� de bedrijven deelnemen aan het beheer van het bedrijventerrein;

� de ontwikkelaars van het terrein voor de ontwikkeling
samenwerken met een andere partij (PPS-constructie,
samenwerking van minimum twee private ontwikkelaars of van
minimum twee publieke ontwikkelaars - minimum één van de
partners moet eigenaar zijn van de gronden) én minstens één van
de partners deelneemt aan het beheer.

Voor een terrein ontwikkeld door een openbare terreinontwikkelaar
en waar de bedrijven enkel financieel deelnemen aan het
onderhoud van het collectief groen, is het niet nodig een
beheerscomité op te richten.
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• deelname van de bedrijven aan het parkmanagement

Geval per geval zal voor ieder bedrijventerrein moeten nagegaan
worden welke de noodzaak en het draagvlak is om bepaalde
vormen van overleg, samenwerking en gezamenlijk duurzaam
beheer en kwaliteitsbewaking op te zetten.

We onderscheiden gradueel volgende 'trappen' in de deelname van
bedrijven (zie tabel):
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Trap Beschrijving Regelgeving

Aanspreekpunt De bedrijven kunnen, elk afzonderlijk, terecht bij de beheerder
met vragen, opmerkingen en suggesties.

Overleg De beheerder organiseert regelmatig een overleg met alle
bedrijven (over problemen, wensen,...).

Beheerscomité Een formeel beheersorgaan wordt opgericht. Op gezette tijden
komt het beheerscomité samen voor overleg en het nemen van
beslissingen op hoofdpunten.

Conform de bepalingen van het subsidiebesluit en onder de
vorm van een rechtspersoonlijkheid.

Parkmanagement
met financiële
deelname van de
bedrijven

Bedrijven nemen deel aan het parkmanagement via een
jaarlijkse bijdrage en/of een hoge(re) grond- of huurprijs. In
ruil zorgt het parkmanagement voor verschillende faciliteiten en 
blijft het algemene kwaliteitsniveau op het terrein hoog. Op
gezette tijden worden bestuurs- en ledenvergaderingen
gehouden waarin beslissingen worden genomen. In de statuten
van de rechtspersoon is de zeggenschap over de uitvoering van 
het parkmanagement geregeld.

Parkmanagement
met financiële en
inhoudelijke
deelname van de
bedrijven

Bedrijven nemen deel aan het parkmanagement via een
jaarlijkse bijdrage en/of een hoge(re) grond- of huurprijs, en
een deelname aan thematische werkgroepen. Op gezette
tijden worden bestuurs- en ledenvergaderingen gehouden
waarin beslissingen worden genomen. In de statuten van de
rechtspersoon is de zeggenschap over de uitvoering van het
parkmanagement geregeld. Het parkmanagement ontstaat uit
een actieve deelname van de bedrijven waardoor snel op
veranderende behoeften en wensen kan worden ingespeeld.
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SAMENWERKING VOOR DE DUURZAME REVITALISERING
VAN DE RIETVELDEN/DE VUTTER

In 1999 werd - naast de reeds bestaande ondernemersvereniging
op het terrein - de Stichting RiVu  opgericht. De voornaamste
functie van deze stichting was het initiëren en coördineren van
verschillende werkgroepen. Voor het dagelijks bestuur van deze
stichting werd een directeur en een vaste stuurgroep aangesteld.
Professionele parkmanagementorganisaties werden niet
aangetrokken omdat deze bedrijven zich meestal op nieuwe
terreinen richten. Net als bij de ondernemersvereniging was het
lidmaatschap bij de Stichting vrijwillig. De bedrijven konden lid
worden via een jaarlijkse bijdrage afgestemd op de grootte van het 
bedrijf.

De gemeentelijke bedrijvencontactman of andere betrokkenen
(provincie, ontwikkelings maatschappijen, kamer van koophandel)
konden geen lid worden van de Stichting, maar ze kregen wel het
statuut van 'vaste adviseurs' van de Stichting om hun medewerking
in de werkgroepen te formaliseren.

Concreet werden tien werkgroepen opgericht rond specifieke
thema's die voordelen voor milieu en bedrijven konden opleveren.
De werkgroepen werden gecoördineerd door de directeur van de
Stichting en bestonden uit een tiental vertegenwoordigers van de
geïnteresseerde bedrijven (meestal de milieucoördinatoren), de
gemeentelijke bedrijvencontactman, het gemeentelijke
diensthoofd Economische Zaken en (eventueel) vertegen-
woordigers van de provincie en de Kamer van Koophandel ('vaste
adviseurs').

Omdat het moeilijk was bedrijven twee jaarlijkse bijdragen te
vragen (één voor de Ondernemersvereniging en één voor de
Stichting), werd in 2003 besloten beide verenigingen te vervangen
door een nieuwe organisatie, het Samenwerkingsverband RiVu.

De werking van het Samenwerkingsverband werd vastgelegd in
een driejarenplan (het 'masterplan 2003-2006') en omvat onder
meer het bevorderen van de onderlinge en externe sociale en
zakelijke contacten (via ledenvergaderingen, bedrijfs-
bezoeken,...), belangenbehartiging bij hogere overheden
(aanwezigheid van vertegenwoordigers van hogere overheden als
'vaste adviseurs' in de werkgroepen), gezamenlijke promotie van
(de bedrijven op) het terrein (onder meer via een website),
coördinatie van de duurzame samenwerking, het afsluiten van
raamovereenkomsten met leveranciers, dienstverleners,... en de
(eventuele) adviesverlening aan andere bedrijventerreinen.

Om praktische redenen werd het aantal werkgroepen
vereenvoudigd tot zes. De voorzitters van de werkgroepen vormen
het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband, daarnaast
werd ook een dagelijks bestuur (contacten met onderwijs en
overige verenigingen) en een Raad van Advies (afstemming met
overheden, de vroegere stuurgroep) aangesteld.

Een voorbeeld waarbij de samenwerking tussen overheid en
bedrijven concrete voordelen oplevert, is de structuurontwikkeling
van het terrein: als hiervoor wijzigingen aan het bestemmingsplan
noodzakelijk zijn, kan dit via de werkgroepen en de Raad van
Advies vooraf besproken worden met de bevoegde overheid.

Het samenwerkingsverband wordt geleid door een directeur
(dezelfde persoon als de directeur van de Stichting). De directeur
vervult de taak van projectmanager: hij bewaakt het proces van de
verschillende werkgroepen, hij is in persoon op het terrein aanwezig,
neemt deel aan overleg, vraagt offertes en subsidies aan, werkt
raamovereenkomsten uit en onderhoudt contacten met de partners
in het proces. 



Vooral bij een bestaand terrein is een nauwe betrokkenheid van
de gevestigde bedrijven van groot belang. Het is moeilijker om deze
bedrijven te betrekken omdat zij niet verplicht kunnen worden om
toe te treden tot het parkmanagement (bij nieuwe terreinen kan de
deelname aan het parkmanagement worden opgenomen in de
uitgiftevoorwaarden).

Als niet alle bedrijven deelnemen aan het parkmanagement,
bestaat echter de kans op zogenaamde 'free riders'. Dit zijn
bedrijven die van de maatregelen die de algemene kwaliteit van het
bedrijventerrein verhogen, profiteren zonder hier aan bij te dragen.
Dit kunnen bedrijven zijn die de kwaliteit van de bedrijfsomgeving
minder relevant vinden.
Er bestaan wel mogelijkheden om free riders in latere fasen toch te
laten deelnemen. Zo bestaan er 'groeimodellen' waarbij de lat
aanvankelijk niet te hoog wordt gelegd: het parkmanagement
omvat dan in eerste instantie vooral aspecten die tot directe
kostenvoordelen leiden zoals gezamenlijke inkoop en collectieve
beveiliging van terreinen en panden. Belangrijk is dat deze
projecten een zichtbaar en communiceerbaar resultaat opleveren.
Later kan het parkmanagementpakket dan stap voor stap worden
uitgebreid (zie ook: inhoud van het parkmanagement).

Om een zo groot mogelijke groep actieve bedrijven permanent bij
de uitvoering en organisatie van het parkmanagement te betrekken,
kunnen werkgroepen uitgebouwd worden. Bedoeling van
dergelijke werkgroepen is dat de inhoudelijke specialisten van
verschillende bedrijven samen nadenken rond bepaalde
onderdelen van het parkmanagement. Daarnaast kunnen ook de
beheerder en andere partijen deelnemen aan de werkgroepen
(afhankelijk van het onderwerp of thema van de werkgroep), zoals
de gemeente, ingenieursbureaus, politie,... Mogelijke onderdelen
zijn de collectieve inkoop, inrichting en onderhoud, mobiliteit,...
Ervaring leert echter dat het niet altijd gemakkelijk is om de
bedrijven te laten deelnemen aan deze werkgroepen: het kost
immers veel onbetaalde tijd.

• juridische afdwingbaarheid van deelname van
bedrijven aan het parkmanagement

Voor de juridische implementatie van parkmanagement of
bedrijventerreinmanagement bestaan diverse mogelijkheden:

� contractueel: in de verkoopvoorwaarden worden principes
ingeschreven – eventueel met het voorzien van de oprichting van
een eigenaarsvereniging;

� oprichting van een aparte beheersvennootschap waarin bedrijven
via aandelenparticipaties vertegenwoordigd zijn; 

� een systeem van privatieve delen en gemeenschappelijke delen
(alleen verkoop van ‘footprint’ waarna kan gewerkt worden met
een systeem van ‘syndicus’ die het beheer waarneemt).

Het lidmaatschap van de parkmanagementorganisatie kan via
koop-, erfpacht- en huurcontracten verplicht worden gesteld. In een
koopovereenkomst kan er via een kettingbeding (en
boeteclausule) voor worden gezorgd dat als de koper zijn eigendom 
doorverkoopt, ook toekomstige gebruikers zich aansluiten. De
nieuwe eigenaar kan echter niet rechtstreeks worden gedwongen
zich bij de parkmanagementorganisatie aan te sluiten. Dit kan wel
als het lidmaatschap van de parkmanagementorganisatie
is gekoppeld aan het onroerend goed. Dan heeft die
verplichting 'zakelijke werking' voor alle huidige en toekomstige
rechthebbenden. De realisatie van een zakelijke werking is mogelijk
door de grond in erfpacht uit te geven, als 'appartement' (vestiging
van een appartementsrecht) of door een erfdienstbaarheid te
vestigen in aanvulling op de verkoop van de grond1.
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1  Bron: MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (2002): Parkmanagement.
Kwaliteit wint terrein, blz. 35.



• rechtsvormen voor het bestuur van het
parkmanagement1

Parkmanagement vergt een vorm van besturen en het opzetten van
een bestuursorgaan daarvoor. Er bestaan verschillende
rechtsvormen waarin parkmanagement kan worden ondergebracht. 
In Nederland wordt parkmanagement doorgaans bestuurd door
een rechtspersoon met vertegenwoordigers van de bedrijven en de
eigenaar van de openbare ruimte (in Nederland is dit meestal de
gemeente). In de regel worden de zeggenschap en de inbreng
verdeeld in verhouding met de kavelgrootte of de gehuurde
oppervlakte, maar andere verdeelsleutels zijn denkbaar (omzet,
tewerkstellingsniveau, …).

Vereniging

Een vereniging is een adequate rechtsvorm als het de bedoeling is
om de aangesloten bedrijven actief te betrekken bij de
beleidsvorming. Zij bepalen dan gezamenlijk en samen met de
beheerder het beleid in de algemene ledenvergadering. In een
vereniging betalen de leden een contributie waarmee de algemene
kosten van het parkmanagement worden gedekt. Daarnaast zijn
ook ledencontracten mogelijk, waarin wordt bepaald dat de leden
bepaalde diensten van de vereniging of van een door de vereniging
ingeschakelde of opgerichte onderneming afnemen. Het
lidmaatschap van de vereniging kan via koop-, erfpacht- en

huurcontracten verplicht worden gesteld.

Coöperatieve vereniging

In plaats van een gewone vereniging kan worden gekozen voor een
coöperatieve vereniging. Een coöperatieve vereniging is meer
bedrijfsmatig van opzet. Over de levering van diensten worden
zakelijke afspraken met de leden gemaakt en zijn er meer
mogelijkheden voor dienstverlening aan derden. Zo kan,
anders dan bij een gewone vereniging, de winst over de leden
worden verdeeld. Daartegenover staat dat de leden
aansprakelijk zijn voor de eventuele tekorten van de
coöperatie voor zover dat niet bij de statuten wordt beperkt of
uitgesloten. Deze rechtsvorm komt vooral in aanmerking wanneer
de vereniging zelf bepaalde beheerstaken wil uitvoeren,
dus niet alleen coördineert. Het is ook een adequate vorm
wanneer niet zeker is dat alle bedrijven zich zullen
aansluiten (bijvoorbeeld op bestaande bedrijventerreinen). De
vereniging kan dan incidenteel diensten aan derden (bedrijven die
geen lid zijn van de organisatie) verlenen terwijl de leden daarvan
meeprofiteren.

Stichting

Een stichting heeft geen winstoogmerk en staat op wat grotere
afstand van de gevestigde bedrijven. Er is geen sprake van
lidmaatschap. De bij de stichting aangesloten bedrijven zijn niet
aansprakelijk voor tekorten, maar zij delen ook niet in de eventuele
winst. De stichting is een passende rechtsvorm als de actieve
betrokkenheid van de bedrijven bij de beleidsvorming
minder belangrijk is.
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1 Bron: MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (2002): Parkmanagement.
Kwaliteit wint terrein, blz. 34-36.



Besloten vennootschap

Een bv zou kunnen opgericht worden voor de uitvoering van het
parkmanagement, al dan niet onder aansturing van een
(coöperatieve) vereniging of een stichting. De bv zal zelf
beheerstaken kunnen uitvoeren of daarvoor derden kunnen
inhuren. Deze rechtsvorm is aangewezen wanneer het
parkmanagement in hoofdzaak gericht is op het beheer
van de openbare ruimte. Net als de stichting kan de bv een
goede rechtsvorm zijn in situaties waarin actieve betrokkenheid
van individuele bedrijven bij de beleidsvorming minder
belangrijk is.

• regie en coördinatie van het parkmanagement

In de Angelsaksische wereld is het gebruikelijk dat de ontwikkeling
en het beheer van het bedrijventerrein geheel in particuliere handen
is. In de Nederlandse situatie wordt parkmanagement doorgaans
bestuurd door een rechtspersoon met vertegenwoordigers van de
bedrijven en de gemeente als eigenaar van de openbare ruimte. In
de Vlaamse situatie komt het nogal eens voor dat het beheer in
handen is van een intercommunale vereniging als
vertegenwoordiger van de lokale besturen. In dit geval wordt het
beheer van het terrein waargenomen en gematerialiseerd
door de structuur van de intercommunale vereniging als
openbare terreinbeheerder zelf. 

De coördinator van het parkmanagement is over het algemeen de
parkmanager. Hij is het aanspreekpunt voor ondernemers en
beheerder, regelt het financieel beheer en stelt de contracten op met 
afnemers en aanbieders. De ervaring op verschillende
bedrijventerreinen leert dat de parkmanager vanuit een
onafhankelijke positie moet kunnen werken.

De beheerder kan binnen zijn organisatie zelf een parkmanager
aanstellen, maar dit kan ook uitbesteed worden. In het kielzog
van de invoering van parkmanagement in Nederland zijn er
namelijk nieuwe types dienstverleners ontstaan: commerciële
bedrijven die parkmanagement als product aanbieden. Dergelijke
parkmanagementbedrijven zijn nog niet actief in Vlaanderen.
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SAMENWERKING VOOR HET BEHEER VAN FLIGHT
FORUM EN PARK FORUM (EINDHOVEN)

De Gemeente Eindhoven en 'Schiphol Real Estate BV'
(vastgoedontwikkelaar) verenigden zich in een C.V. om gezamen-
lijk het bedrijventerrein Flight Forum te ontwikkelen. Voor het
beheer van het terrein is het de bedoeling dat dezelfde partners
een B.V. oprichten. Deze B.V. is de tijdelijke eigenaar en beheerder 
van de openbare ruimte. De bedoeling is dat het beheer van de
openbare ruimte na verloop van tijd door een extern bureau voor
parkmanagement wordt overgenomen.

Er wordt gekozen voor een Stichting als rechtsvorm voor het
parkmanagement. De coördinatie van het parkmanagement
gebeurt door het extern bureau, en daarnaast worden ook de
gemeente, Schiphol Real Estate en de bedrijven(vertegenwoor-
diging) betrokken bij de Stichting.

Voor het beheer van Park Forum verenigen de verschillende
ondernemersverenigingen uit de verschillende ruimtelijke
onderdelen van het terrein zich in een Stichting. De gemeente
participeert mee in deze Stichting. De precieze reikwijdte van deze
participatie - onder meer financieel en qua mankracht - is nog niet
vastgelegd. Wel is reeds bepaald dat de gemeente een deel van
het beheer van de openbare ruimte overdraagt aan de
parkmanagementorganisatie.



� inhoud van het parkmanagement

De mogelijke aandachtspunten van parkmanagement zijn zeer
ruim: in principe kunnen elk van de 19 principes van duurzame
kwaliteit in het parkmanagement worden opgenomen. In de
praktijksituaties zoals ze zijn opgenomen in de handleiding
'Parkmanagement. Kwaliteit wint terrein'1 gaat de aandacht van
parkmanagement vooral naar de inrichting van het terrein
(ontsluiting, segmentering, stedenbouwkundige kwaliteit,...),
collectieve voorzieningen (collectieve inkoop, afval-
management, collectief groen, terreinmarketing,...) en collectieve
beheerstaken (beveiliging, beheer gebouwen, private en
openbare ruimte,...).

Parkmanagement krijgt dikwijls vorm in een pakket van
maatregelen, bestaande uit een basispakket met verplichte
elementen en een facultatief pakket dat later wordt ingevuld,
naargelang de behoeften die bij de gevestigde bedrijven ontstaan.
Bij de uitgifte worden de bedrijven meestal contractueel verplicht om 
het basispakket af te nemen, dat voor het volledige terrein wordt
voorzien. De deelname aan het facultatief pakket is niet verplicht en
kan per onderdeel gebeuren. Later kan het basispakket in onderling
overleg worden bijgesteld. Elementen uit het facultatieve pakket
kunnen worden overgeheveld, of andersom. Nieuwe faciliteiten
kunnen worden ontwikkeld en telkens als het beoogde
voorzieningenniveau succesvol is geïmplementeerd, kan de ambitie
naar boven toe worden bijgesteld. Ook vertrek of toetreding van
leden kan aanleiding vormen om het pakket van diensten te herzien. 
Zo evolueert het parkmanagement steeds verder.

Het basispakket bevat de taken die fysieke consequenties voor de
(her)inrichting van het terrein hebben en taken die een voldoende
breed draagvlak hebben. Het facultatief pakket bevat meer
aanvullende faciliteiten voor bedrijven en personeel. Wanneer
parkmanagement tegelijk met de ontwikkeling van een terrein wordt 
opgenomen, zijn er kansen om direct al met een vrij omvangrijk

basispakket te starten. Niettemin is het onrealistisch bedrijven voor
diensten te laten betalen die ze toch niet nodig hebben.

Ervaring op een aantal terreinen leert dat  bedrijven wel bereid zijn
te betalen voor een bepaald basispakket indien dit een beperkte
kost is en meerwaarde biedt. Voor een aantal specifieke of
hoogwaardige zones kan het aanbieden van een optioneel pakket
dan ook als een troef voor het aantrekken van bedrijven aanzien
worden.
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1  Bron: MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (2002): Parkmanagement.
Kwaliteit wint terrein, blz. 21.

PARKMANAGEMENT LEIDSCHE RIJN (UTRECHT)

Op bedrijventerreinen in Leidsche Rijn (Utrecht) zijn gemeente en
bedrijven samen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud
van de buitenruimte. Via parkmanagement is een beheerstructuur
vastgelegd voor de openbare ruimte met als principe ‘gedeelde
ruimte, gedeelde verantwoordelijkheid’. Het parkmanagement
bevordert de uitstraling en de kwaliteit. Elk bedrijf dat er zich vestigt
neemt deel aan een basispakket dat voorziet in bijvoorbeeld
standaard terreinbeveiliging, afvalverwerking, centrale beweg-
wijzering en onderhoud van openbaar en privaat groen door
dezelfde onderaannemers. Daarnaast kunnen bedrijven profiteren
van een facultatief pakket met aanvullende diensten en faciliteiten.

(Voor meer informatie: zie de handreiking ‘Parkmanagement;
kwaliteit wint terrein’, verkrijgbaar bij het Ministerie van EZ,
www.ez.nl - kies: publicaties).
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INHOUD VAN HET PARKMANAGEMENT OP DE
RIETVELDEN - DE VUTTER

Het parkmanagement gecoördineerd door het
Samenwerkingsverband Rivu omvat onder meer:

° gebiedsbeheer en structuurontwikkeling: segmentering,
(her)uitgifte, hinderaspecten, onderhoud van wegen en groen,
veiligheid, rioleringen, architectuur en biodiversiteit;

° 'investeringscollectieven': bekabeling, installaties, buizen,
utilities;

° 'marktcollectieven': raamcontracten voor afvalophaling,
energielevering, telefonie,...

INHOUD VAN HET PARKMANAGEMENT IN FLIGHT
FORUM (EINDHOVEN)

Het parkmanagement op Flight Forum betreft enkel de
noodzakelijke collectieve zaken zoals beveiliging, groen-
voorziening en onderhoud. Voor andere diensten en faciliteiten
wordt ervan uitgegaan dat de bedrijven zelf bepalen waar
behoefte aan is.

Het parkmanagement bestaat uit twee delen. Het verplichte
basispakket bevat onder meer:

° de uitvoering van het beeldkwaliteitplan;

° de gezamenlijke parkeerplaatsen (intensief ruimtegebruik);

° collectieve beveiliging;

° onderhoud van private (voor)terreinen;

° uniforme bewegwijzering;

° het uitvoeren van milieuscans;

° de uitbesteding door de de gemeente van het onderhoud
van de openbare ruimte (gedeeltelijke overdracht van het
beheer van de openbare ruimte aan de parkmanagement-
organisatie).

Optioneel en op termijn kan het parkmanagement ook bestaan uit:

° gezamenlijke inzameling en afvoer van afvalstoffen;

° de beveiliging van afzonderlijke panden;

° de gezamenlijke inkoop van energie;

° vervoersmanagement;

° de collectieve inkoop van kantoorartikelen;

° ...
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BEHEER VAN DE GROENSTRUCTUREN EN
PARKMANAGEMENT IN BEDRIJVENTERREIN STICHTSE
KANT (ALMERE)

In bedrijventerrein Stichtse Kant worden drie groentypen
onderscheiden, elk met eigen kenmerken en een verschillend
beheersniveau. Het betreft het landschappelijk groen, het
structureel groen en het intern groen.

landschappelijk groen

Het landschappelijk groen heeft directe aansluiting op de
landschappelijke context. Dit groen heeft een grootschalig en
extensief karakter. Het beheer zal minder frequent plaatsvinden,
echter wel zorgvuldig. Van verruiging en vervuiling kan geen
sprake zijn. Het landschappelijk groen is geconcentreerd in relatief
grote eenheden en zal op termijn beschikken over een zekere
natuurwaarde. De relatie met het waterhuishoudkundig systeem is
in dit geval sturend voor het toe te passen beplantingsassortiment
(bijvoorbeeld vochtige bloenmenweiden, rietzones en laag
struweel).

structureel groen

Het structureel groen heeft een meer stedelijk karakter en is veelal
geïntegreerd met de hoofdontsluiting voor autoverkeer en
langzaam verkeer. Bomenlanen, begeleid door hagen in 'strak
geschoren' gazons, vormen hierbij het ruimtelijk beeld. Het beheer
zal hier meer intensief plaatsvinden en direct gerelateerd zijn aan
de gewenste representativiteit van het bedrijventerrein.

De vormgeving van het structureel groen zal een zekere mate van
soberheid uitstralen. Het groenbeeld mag immers geen
concurrentie aangaan met de bedrijfsbebouwing. Binnen deze
opzet is het echter wel mogelijk om op een aantal punten
beplantingsaccenten aan te brengen. Het gaat dan niet om het
plaatsen van kleine bloembakken, maar bijvoorbeeld wel om een
veld met 100.000 rode tulpen. Door zijn omvang vind dergelijk
structureel groen aansluiting bij de schaal van het bedrijventerrein.

intern groen

Het intern groen is rechtstreeks gerelateerd aan de directe
omgeving van individuele en collectieve bedrijfsbebouwing. Dit
groen heeft een meer kleinschalig karakter, gekoppeld aan de stijl
van de aangrenzende bebouwing. Het onderhoud zal frequent en
intensief moeten plaatsvinden om het groen in stand te kunnen
houden. De beplanting is te vergelijken met het assortiment in
stadsparken, stedelijke tuinen en groene pleinen.

parkmanagement

De gemeente heeft met een bestaande bedrijvenvereniging
('Vereniging Bedrijfskring Almere') een convenant gesloten over de
invoering van parkmanagement op alle nieuwe gemeentelijke
bedrijventerreinen, en op termijn ook op de bestaande terreinen.

Inrichting, beheer en onderhoud van het onbebouwde deel van het 
bedrijventerrein (zowel uitgeefbaar als niet uitgeefbaar) zullen
collectief gebeuren via parkmanagement.

Daarnaast leent Stichtse Kant zich door zijn omvang (216 ha),
schaal en ligging uitstekend voor collectief vervoersmanagement.
Ook voor de beveiliging van collectieve en openbare ruimtes, de
private buitenruimte en de bedrijfshuisvesting bestaan kansen voor
het parkmanagement. Hoe dit management concreet zal worden
vormgegeven (organisatievorm, concrete inhoud, financiering,...)
staat nog niet vast.

Het parkmanagement moet er toe leiden dat er geen onderscheid
te herkennen is in uitgegeven en niet-uitgegeven gebied.

Er wordt ook onderzocht of er gewerkt kan worden met een
overkoepelend inrichtingsplan (op te stellen en uit te voeren door
het parkmanagement), opdat eenheid in materiaalkeuze en
kwaliteitsniveau bij aanleg kan worden bereikt.



FINANCIËN1
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    Referentiebeelden voor de groenvoorzieningen op Stichtse Kant (Almere), opgenomen in het Beeldkwaliteitplan.

1  Bron: MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (2002): Parkmanagement.
Kwaliteit wint terrein, blz. 27.



De kosten van parkmanagement kunnen onderverdeeld worden in
vier groepen:

� voorinvesteringen die voor alle bedrijven worden gedaan:
investeringen in infrastructuur, parkeervoorzieningen, groen en
water,.... De kosten kunnen verrekend worden in een opslag op
de grondprijs;

� exploitatiekosten die voor alle bedrijven worden
gemaakt: beveiliging en beheer van openbare ruimte,... Deze
kosten kunnen worden verrekend in een periodieke contributie,
bijvoorbeeld gekoppeld aan de gebruikte oppervlakte;

� exploitatiekosten die verband houden met facultatieve
parkmanagementdiensten. Deze kosten worden apart in
rekening gebracht;

� bureaukosten en overhead.

Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat de kosten voor parkmanagement
(in Nederland) variëren tussen €2 tot €5 per m² per jaar, afhankelijk
van de rekenmethode, de situatie ter plaatse en de omvang van het
pakket.

Deze kosten moeten voor het grootste deel worden gedragen
door de gevestigde bedrijven en de ontwikkelaar/
beheerder. Er zijn verschillende manieren om deze kosten te
versleutelen:

� een verdeling in verhouding met de oppervlakte: de
bedrijven betalen een bedrag per m² kavel of bedrijfsvloer; de
ontwikkelaar/beheerder betaalt een bedrag per m² openbare
ruimte;

� bedrijven en ontwikkelaar/beheerder betalen een vaste
jaarlijkse contributie, aangevuld met een bijdrage a rato van
de oppervlakte;

� de gemeenten kunnen hun budget voor beheer van het
openbaar gedeelte van het bedrijventerrein (groen en wegenis)
overhevelen naar de parkmanagementorganisatie.
Daarnaast kan de gemeente ook bijkomend participeren in het
parkmanagement om een hoger kwaliteitsniveau te realiseren;

� ...

De keuze van verdeelsleutel hangt onder ander af van de
samenstelling van het pakket, de aard van de gevestigde bedrijven
en de wensen van de ondernemers en de gemeente.

Daarnaast kunnen inkomsten voor het parkmanagement ook uit
subsidies en inkomsten uit reclame en dienstverlening aan
derden gehaald worden.

110 DUURZAME KWALITEIT VOOR BEDRIJVENTERREINEN - STUDIE VAN INSTRUMENTEN EN STRUCTUREN                                      SEPTEMBER 2005

STICHTING BEDRIJVENSTAD FORTUNA

De verplichte toetreding tot de Stichting Bedrijvenstad Fortuna
wordt opgenomen in de verkoop- en verhuuraktes. Het bedrijf
dient hiertoe jaarlijks 1,36 €/m² grondinname bij te dragen.

Het parkmanagemen krijgt juridisch vorm in een stichting. Elk
bedrijf kan gebruik maken van de diensten die in de stichting vervat
zitten. Het gaat onder meer om het gemeenschappelijk onderhoud
van het groen en de 'achteromwegen', camerabewaking,
gemeenschappelijk energie- en watervoorziening,
sprinklerinstallatie, gemeenschappelijk parkeren,... Naarmate
meer bedrijven op het terrein gevestigd zijn, kan het aanbod aan
diensten van de stichting uitbreiden. Eventueel kan ook beslist
worden om de jaarlijkse contributie verhoudingsgewijs te verlagen.
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FINANCIERING VAN HET PARKMANAGEMENT VOOR
FLIGHT FORUM EN PARK FORUM (EINDHOVEN)

Vanuit de grondopbrengsten wrodt 11,35 €/m² (bruto
vloeroppervlak) in een fonds gestort. De renten van dit fonds zijn
naar verwachting groot genoeg om de kosten voor onderhoud van
collectief groen en verlichting te dragen. Daarnaast betalen de
bedrijven in de bedrijfsclusters van Flight Forum mee aan het
onderhoud van de gezamenlijke buitenruimte. In het kantoren-
gedeelte van het terrein is de buitenruimte volledig openbaar en
betaalt de gemeente het onderhoud.

Hoe de bedrijven zullen participeren aan de Stichting
Parkmangement voor Park Forum is nog niet vastgelegd. Twee
mogelijkheden worden onderzocht:

° fondsvorming op basis van externe bijdrage op de
grondprijs;

° jaarlijkse bijdrage aan de stichting door de ondernemers.

CONTRIBUTIES VOOR HET PARKMANAGEMENT IN DE
RIETVELDEN - DE VUTTER

Bedrijven kunnen via hun bijdragen voor drie jaar lid worden van
het Samenwerkingsverband Rivu. De omvang van de jaarlijkse -
vrijwillige - contributie is afhankelijk van de omvang van de
onderneming en varieert van 350 € per jaar voor ondernemingen
met minder dan 10 werknemers tot 2.000 € voor ondernemingen
met 100 tot 400 werknemers, en 4.000 € voor bedrijven met meer
dan 400 werknemers op het terrein. Afhankelijk van hun
contributie (en dus van hun omvang) krijgen de ondernemingen
een gewogen stemrecht in het Samenwerkingsverband. De
contributies werden verhoogd bij de omschakeling van Stichting
naar Samenwerkingsverband.

Ongeveer de helft van de bedrijven op het terrein zijn lid van de
parkmanagementorganisatie, maar zij vertegenwoordigen wel
bijna 90% van de tewerkstelling en van de ruimte-inname op het
terrein.

De kosten voor de directeur en het Samenwerkingsverband kunnen 
nu nagenoeg volledig worden opgevangen met behulp van deze
bijdragen.  In de eerste fase van de samenwerking werden ook
subsidies gebruikt om de aanloopkosten voor directeur en
werkgroepen te dekken, enquêtes en bedrijfsbezoeken te
financieren.



EIGENDOMSSTRUCTUREN1

Het trekken van de grens tussen publieke en private grond
heeft gevolgen voor de exploitatie. Verschillende opties zijn
mogelijk (zie tabel).

Welk model het meest in aanmerking komt, is afhankelijk van de
situatie. Als de openbare ruimte ook door anderen dan de
gevestigde bedrijven gebruikt wordt, ligt het voor de hand dat de
gemeente eigenaar van de openbare ruimte blijft. In de situatie
waar het terrein min of meer afgesloten kan worden, komt de laatste
variant, waarbij de parkmanagementorganisatie alle grond in
eigendom heeft, in aanmerking. Mandeligheid houdt in dat de
ruimte gemeenschappelijke eigendom is van de afnemers van de
bouwkavels. Via de regeling van mandeligheid gaan alle rechten en 
plichten bij verkoop automatisch over op een rechtsopvolger.
Onderhoud en beheer zijn hiermee maximaal geregeld.
Tussenvormen van deze vijf modellen zijn eveneens mogelijk.
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Eigendom openbare infrastructuur en 
riolering

openbare groen- en
waterzones / collectieve
zones

private kavels:
buitenruimte
(parkeerruimte, groen)

private kavels: footprint
van de gebouwen

(traditionele
situatie)

gemeente intercommunale of andere
beheerder

bedrijf bedrijf

gemeente parkmanagementorganisatie of
mandeligheid

bedrijf bedrijf

parkmanagementorganisatie of
mandeligheid

parkmanagementorganisatie of
mandeligheid

bedrijf bedrijf

parkmanagementorganisatie of
mandeligheid

parkmanagementorganisatie of
mandeligheid

parkmanagementorganisatie of
mandeligheid

bedrijf

(nog niet
gerealiseerd)

parkmanagementorganisatie of
mandeligheid

parkmanagementorganisatie of
mandeligheid

parkmanagementorganisatie of
mandeligheid

parkmanagementorganisatie

1  Bron: MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (2002): Parkmanagement.
Kwaliteit wint terrein, blz. 31-32.



AFSPRAKENNOTA EN CONTRACTEN BEHEER /
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Om het parkmanagement een formeel karakter te geven kan
de beheerder met de eventuele samenwerkende partijen (gemeente, 
bedrijvenvertegenwoordiging, externe professionele parkmanager)
een afsprakennota (intentieovereenkomst) beheer opmaken1.  De
nota kan volgende aspecten behandelen:

� de projecten die in het masterplan beheer of in het
terreinbeheersplan werden opgelijst worden vertaald naar
uitvoerbare maatregelen (actieplan);

� de samenwerkingsvorm om het duurzaam project verder
vorm te geven wordt organisatorisch, juridisch en financieel
vastgelegd. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
elke partij worden beschreven (materiële en immateriële
bijdrage). Indien van toepassing wordt de rechtsvorm voor het
parkmanagement vastgelegd. Belangrijk is dat de
organisatievorm mee bepaald wordt door de typologie, historiek
en het gewenste kwaliteitsniveau op het terrein (zie 'beheers- en
samenwerkingsstructuren');

� beschrijving van de organisatie die de genoemde
maatregelen zal uitvoeren (eventueel aanduiden van een
projectmanager, werkgroepen,...). Daarnaast wordt ook de
communicatie tussen de betrokken partijen beschreven;

� ...

De afspraken tussen de samenwerkende partijen kunnen ook
formeel (eventueel per deelgebied of -project) worden vastgelegd in 
een contract, uitvoeringsconvenant of huishoudelijk reglement.

Het doel van het huishoudelijk regelement voor Flanders Language
Valley is 'een vlotte samenwerking te bewerkstelligen tussen de
kopers onderling en tussen de kopers en de beheerder'. Het
algemeen reglement vormt een overbrekelijk onderdeel van de
uitgifteovereenkomst.

Het voordeel van dergelijke huishoudelijke reglementen of
afsprakennota's is de flexibiliteit: hier regelt men afspraken die door
de beheerder volgens noodwendigheden ten allen tijde aangevuld
of gewijzigd kunnen worden, eventueel na advies te hebben
ingewonnen bij de bedrijven(vertegenwoordiging).
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1  De samenwerkende partijen uit de voorbereidende en ontwerpfase kunnen, maar
hoeven niet verschillende te zijn van die tijdens de exploitatie- en beheersfase.



4.4. JURIDISCHE INSTRUMENTEN

RAAMCONTRACTEN

Door samenwerking bij het inkopen van faciliteiten en diensten die
niet direct met de kernactiviteiten van de bedrijven te maken
hebben, zijn kostenvoordelen mogelijk. Veelal gebeurt die
samenwerking in de vorm van raamcontracten die door de
parkmanagementorganisatie worden gesloten en waarbinnen de
individuele ondernemers de nodige speelruimte hebben. Hier
hebben vooral kleine ondernemers baat bij: zij kunnen de
prijs-kwaliteitverhouding nooit bereiken als zij zelf deze
voorzieningen moeten regelen. De contracten worden afgesloten
met dienstverleners zoals groenbeheerders, afvalinzamelaars,
telecom-, beveiligings- of vervoersbedrijven, restaurants, crèches,...
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RAAMCONTRACTEN VOOR DE DUURZAME
REVITALISERING VAN DE RIETVELDEN - DE VUTTER

Het Samenwerkingsverband Rivu sluit voor haar leden raam-
contracten af met leveranciers en dienstverleners. Dit levert de
bedrijven schaalvoordelen op: door de organisatiegraad en
omvang van het bedrijventerrein kunnen in de raamcontracten
aantrekkelijke kortingen en een hoog niveau van serviceverlening
en kwaliteit worden bedongen.

Elk van de leden is vrij om van de aangeboden goederen en
diensten al dan niet gebruik te maken.

De contracten werden voorbereid en worden verder bewaakt door
één van de werkgroepen binnen het project Duurzame
Revitalisering.
Een deel van de kostenvoordelen uit de raamcontracten vloeit naar 
het samenwerkingsverband, waarmee zij nieuwe activiteiten kan
opzetten.

Momenteel heeft het Samenwerkingsverband raamcontracten voor 
de levering van volgende goederen en diensten:

° collectieve inzameling van reststoffen, afval;

° telecommunicatie: vaste verbinding voor spraak en data en
mobiele verbindingen voor spraak;

° installatietechniek;

° kantoor- en computerbenodigdheden;

° elektriciteit bedrijven en medewerkers;

° boomaanplant.



OHANDHAVING



117DUURZAME KWALITEIT VOOR BEDRIJVENTERREINEN - STUDIE VAN INSTRUMENTEN EN STRUCTUREN  SEPTEMBER 2005



5. HANDHAVINGSFASE

5.1. JURIDISCHE INSTRUMENTEN EN PROCEDURES OP
TE LEGGEN AAN DE BEDRIJVEN

Het doel van 'handhaven' is het kwaliteitsniveau op het bedrijventerrein
bewaken gedurende de levensloop van het terrein. Hiervoor is het
noodzakelijk dat de afspraken zoals die tussen beheerder en bedrijven
werden vastgelegd in het uitgiftecontract en het huishoudelijk reglement
of de afsprakennota beheer, worden nageleefd.

Naast de aansturende beheersmaatregelen (voorzien in het beheersplan) 
zijn daarom ook handhavende maatregelen noodzakelijk. Deze
laatste zijn sanctionerend en/of corrigerend van aard en zullen
noodzakelijk zijn wanneer:

� de voorwaarden uit de uitgiftecontracten of huishoudelijke
reglementen/afsprakennota's niet worden nageleefd, zoals het niet
tijdig aanvangen van de bouw- en uitrustingswerken of van de
economische activiteit(en), het niet naleven van bezettingscoëfficiënten
of minimale achteruitbouwstroken, het niet aanleggen of het niet
behouden van de opgelegde parkeerplaatsen en groenzones, het niet
onderhouden van de groenzones,...;

� specifieke situaties zich voordien waar specifieke handhavings-
maatregelen (zie bijvoorbeeld 'kettingbeding') noodzakelijk zijn
(voornamelijk bij doorverkopen, schenken, ruilen of splitsen van het
bedrijf of de grond).

Sanctionerende en corrigerende maatregelen zijn gebaseerd op een
systeem waarin de handhaving via 'controle' door de beheerder
wordt gevestigd. Op een kwaliteitsvol terrein zou echter ook een systeem
moeten gehanteerd worden waarin plaats is voor een gezamenlijk
opgebouwde verantwoordelijkheid tussen terreinbeheerder
en (vooral) de bedrijven zelf. Meer dan controle kan dit systeem van
gezamenlijke verantwoordelijkheid bijdragen tot het behoud op termijn
van de globale kwaliteit. De introductie van bedrijventerreinmanagement
met voldoende grote deelname van de bedrijven en een goede
coördinatie kan bijdragen tot een grotere gezamenlijke
verantwoordelijkheid (zie exploitatie- en beheersfase).
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HANDHAVINGSMAATREGELEN DIE CONTRACTUEEL
VASTGELEGD KUNNEN WORDEN
(UITGIFTECONTRACTEN)

� Dwangsom of schadebeding/boete

Er kan een dwangsom vastgelegd worden per dag dat men in
overtreding is en te rekenen vanaf de ingebrekestelling bij
aangetekend schrijven. Deze dwangsom moet betaald worden aan
de terreinbeheerder.

� Recht van wederinkoop 
(zie ook art. 76 van het 'decreet  van 19 december 2003 houdende

bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004')

In bepaalde gevallen (vast te leggen in de verkoopovereenkomst)
kan de terreinbeheerder het verkochte goed terugnemen tegen
terugbetaling van de oorspronkelijke verkoopprijs. Het recht van
wederinkoop kan tot maximum vijf jaar na de ondertekening van de
verkoopovereenkomst uitgeoefend worden.

Zo kan de beheerder overwegen het recht van wederinkoop toe te
passen bij te ruim bemeten interne reserves1 die mogelijk aan
andere potentiële investeerders kunnen aangeboden worden. Er
dient evenwel gewaakt te worden voor een situatie waarbij de
ontwikkelaar/beheerder geconfronteerd wordt met een sterke
waardestijging van deze gronden2. Dit kan contractueel worden
geregeld.

�Optie tot aankoop

In bepaalde gevallen (eveneens vast te leggen in de
verkoopovereenkomst) kan de terreinbeheerder gebruik maken van
de optie tot aankoop. De kopers moeten deze onherroepelijke optie
tot aankoop van het aan hen verkochte goed aan de
terreinbeheerder verlenen voor een welbepaalde periode (bijvoor-
beeld 50 jaar), te rekenen vanaf het moment dat het recht van
wederinkoop vervalt. Als de terreinbeheerder de optie tot aankoop
licht, betaalt hij een in de uitgifteovereenkomst overeengekomen
prijs.

� Kettingbeding

Voor het geheel of gedeeltelijk 'vervreemden om niet of onder
bezwarende titel' van het verkochte goed, het bezwaren van het
verkochte goed met een persoonlijk gebruiks- of genotsrecht of een
zakelijk recht en het verzaken aan het recht van natrekking is een
voorafgaand schriftelijk akkoord van de terreinbeheerder
noodzakelijk.

Bij doorverkoop zonder deze schriftelijke toelating is de verkoper
binnen een bepaalde termijn (bijvoorbeeld x aantal dagen na de
schriftelijke ingebrekestelling door de terreinbeheerder) een
schadevergoeding verschuldigd aan de terreinbeheerder (deze kan
gelijkgesteld worden aan de prijs van de niet gemachtigde verkoop).

In alle akten van verkoop, overdracht, of toekenning van enig
zakelijk of persoonlijk gebruiks- en/of genotsrecht, moeten de
kopers een clausule opnemen waarin bepaald wordt dat: 

� de rechtsopvolgers, rechtsverkrijgers of medecontractanten
perfect kennis hebben van de uitgiftevoorwaarden (met inbegrip
van de stedenbouwkundige voorschriften, de
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1  Algemeen wordt aangenomen dat een interne reserve van 1/3 van de totale kavel
als verantwoord kan worden beschouwd. Dit is evenwel een algemene regel die met
voorzichtigheid moet worden gehanteerd. Wat als redelijk kan worden beschouwd is
afhankelijk van de aard van de activiteiten, de groeiverwachting van het bedrijf,...

2 Bron: DEJONGHE C., VAN DINTEREN J. en VLOEBERGH G. (2003): "Anders
omgaan met bedrijfsruimte in Gent" in: Ruimte & Planning, Jg. 23, nr.1, blz. 24.



beheersvoorschriften en de eventuele verplichte deelname aan
parkmanagement);

� de kopers volledig gesubrogeerd worden in alle rechten en
verplichtingen die uit de verkoopvoorwaarden vloeien;

� de kopers zich verbinden tot een stipte en integrale uitvoering van
de verkoopvoorwaarden;

� de kopers op hun beurt deze verkoopvoorwaarden zullen
opleggen aan de partijen met wie zij contracteren, hun
rechtsopvolgers en rechtsverkrijgers.

Daarnaast kunnen nog andere voorwaarden worden opgelegd aan
de doorverkoop of de toekenning van zakelijk of persoonlijk
gebruiks- of genotsrecht. Ook deze voorwaarden kunnen als
clausule opgenomen worden in de overeenkomsten. De clausele
kan ook bevatten dat niet naleving van deze voorwaarden
beschouwd zal worden als een ernstige en zwaarwichtige
contractuele tekortkoming, op grond waarvan de kopers (of hun
rechtsverkrijgers/rechtsopvolgers) de ontbinding van deze
overeenkomst kunnen bekomen.

� Voorkooprecht

Ook het voorkooprecht van de terreinbeheerder kan worden
opgenomen in de verkoopvoorwaarden. Het voorkooprecht kan
uitgeoefend worden wanneer de kopers het verkochte goed geheel
of gedeeltelijk wensen/moeten doorverkopen aan een derde.

Door het recht van voorkoop is de koper verplicht de
terreinbeheerder te informeren over de voorwaarden waaraan deze
derde bereid is (een deel van) een goed te kopen. De koper moet de 
terreinbeheerder ook het bewijs voorleggen dat de derde de nodige
middelen ter beschikking heeft om de opgegeven prijs te kunnen
betalen.

De terreinbeheerder kan binnen een bepaalde termijn kiezen om
zijn recht van voorkoop uit te oefenen (bijvoorbeeld binnen x aantal
werkdagen na ontvangst van het aangetekend schrijven van de
koper). In dat geval moet het (deel van het) goed verkocht worden

aan de terreinbeheerder, tegen de door de derde aangeboden prijs
en voorwaarden (zoals die aan de terreinbeheerder werden
meegedeeld).

Als de terreinbeheerder zijn recht van voorkoop niet uitoefent, moet
de koper het betrokken (deel van het) goed verkopen aan de derde,
weliswaar binnen een redelijke termijn, want anders moet de hele
procedure hernomen worden en kan de terreinbeheerder opnieuw
zijn recht van voorkoop uitoefenen.

Als de kopers (of hun rechtsverkrijger(s) of -opvolger(s)) het recht
van voorkoop miskennen, zullen ze binnen een in de
verkoopvoorwaarden vastgestelde termijn (bijvoorbeeld binnen x
aantal dagen na de schriftelijke ingebrekestelling door de
terreinbeheerder) een schadevergoeding aan de terreinbeheerder
moeten betalen. Deze schadevergoeding kan gelijkgesteld worden
aan de door de kopers ontvangen prijs voor het verkochte (deel van
het) goed.

� Bankgarantie

De bankgarantie is een financiële waarborg die tot zekerheid moet
strekken van de verplichtingen waaraan de koper op basis van de
uitgiftevoorwaarden en het eventuele huishoudelijk reglement moet
voldoen.

De beheerder of verkoper kan de waarborg oproepen via een
aangetekend schrijven als de koper in gebreke blijft aan een
verplichting in uitvoering van het uitgiftecontract of het huishoudelijk
reglement.
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HANDHAVINGSMAATREGELEN VAN DE OVERHEID

Ook de overheid heeft een aantal handhavingsinstrumenten om
inbreuken tegen de stedenbouw- of milieuwetgeving tegen te gaan.

De maatregelen kunnen gaan van geldboetes over
herstelmaatregelen tot sluiting van de bedrijven en
gevangenisstraffen.
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� heffing op onbenutte gronden

Een heffing op onbenutte gronden kan een nuttig instrument zijn. In
het geval van al te ruim bemeten interne reserves kan een heffing
worden uitgewerkt om op zijn minst de grootste ruimteverkwisters te
kunnen sanctioneren of speculatie te kunnen tegengaan1. De
decretale basis voor een dergelijke heffing is voorzien in het decreet
ruimtelijke ordening. Op basis van dit decreet hebben verschillende
gemeenten in Vlaanderen reeds een belastingsreglement. In het
vernieuwde decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening (18 mei 1999) worden ook industriegronden  toegevoegd
aan de mogelijk te belasten materie (art. 143 van de fiscale
bepalingen).

� handhaving van de stedenbouw- en
milieuhygiënewetgeving: administratieve, straf- en
herstelmaatregelen2

Als politiediensten of bepaalde ambtenaren een inbreuk op de
stedenbouw- of de milieuwetgeving vaststellen, wordt steeds een
proces-verbaal opgesteld. Meestal gaat het om inbreuken op de
stedenbouwkundige of de milieuvergunning, maar in sommige
gevallen ontbreekt ook de nodige vergunning.

Voor inbreuken op de stedenbouwwet kan de onmiddellijke
stillegging van de onwettige werken bevolen worden (het
zogenaamde 'bevel tot staking'). Indien hieraan geen gevolg wordt
gegeven, kan een geldboete worden opgelegd. De overtreder kan
evenwel de opheffing van de maatregel tot stillegging vorderen.

Daarnaast kunnen zware overtredingen op de stedenbouwwet
bestraft worden met gevangenisstraffen als geldboetes. Ook kunnen
vermogensvoordelen die men uit het misdrijf verkreeg, verbeurd

worden verklaard. Werd het misdrijf gepleegd door een
rechtspersoon, dan kan daarnaast ook de ontbinding van de
rechtspersoon worden uitgesproken, een tijdelijke of definitieve
sluiting of exploitatieverbod worden opgelegd en een
bekendmaking en verspreiding van de beslissing op kosten van de
veroordeelde bevolen worden.

De rechtbank kan volgende herstelmaatregelen bevelen:

� herstel in de oorspronkelijke toestand (eventueel dus een afbraak)
of het strijdige gebruik staken;

� het uitvoeren van bouw- of aanpassingswerken;

� betaling van een geldsom gelijk aan de meerwaarde die het goed
door het stedenbouwkundig misdrijf heeft verkregen.

Volgende maatregelen zijn mogelijk indien een overtreding op de
milieuwetgeving wordt vastgesteld:

� raadgevingen/aanmaningen;

� voorstellen tot wijziging of aanvulling van de
vergunningsvoorwaarden (bijvoorbeeld strengere
lozingsnormen,...);

� dwangmaatregelen (gedeeltelijke of volledige sluiting van de
inrichting);

� voorstel tot schorsing van de vergunning;

� voorstel tot opheffing van de vergunning.
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Dit hoofdstuk focust op de relatie tussen instrumenten en actoren
onderling (bijvoorbeeld overleg tussen ontwikkelaar en overheid
omtrent het locatiebeleid of stedenbouwkundige voorschriften in
voorbereidende fase, welke elementen uit de inrichtings-,
beheerplannen,... worden overgenomen in beleidplannen en
omgekeerd: welke elementen uit de beleidscontext worden in welke
plannen van de ontwikkelaar opgenomen,...)

HET OVERLEGPROCES

Parallel aan het ontwikkelingsproces van het bedrijventerrein loopt
bij voorkeur een overlegproces. Ontwikkelingsproces en
overlegproces zijn gekoppeld in specifieke momenten.

Hier wordt een overleg voorgesteld dat volgens twee sporen
verloopt: een eerste spoor van ambtelijk overleg en een tweede
spoor waarin het overleg met de bedrijven centraal staat. 

� overlegspoor 1 (ambtelijk overleg)

Het vooroverleg heeft een verkennend en informeel karakter. De
private of publieke initiatiefnemer nodigt de administraties en
besturen uit die in de loop van het ontwikkelingsproces betrokken
worden (als belanghebbende, adviserende of uitvoerende
instanties). Het gaat dan vooral om het lokale en provinciale bestuur
en om de administraties van de ministeries van de Vlaamse
gemeenschap.
De initiatiefnemer selecteert deze 'te bevragen' instanties op basis
van het voorbereidend onderzoek. Hier worden immers de
raakvlakken nagegaan tussen de verschillende beleidsdomeinen en
het project van het bedrijventerrein. Het doel van het vooroverleg is
het belang van randvoorwaarden of uitvoeringsmodaliteiten beter te 
leren kennen. Vroegtijdige afstemming helpt een laattijdig negatief
advies te voorkomen.
Bij het vooroverleg komen volgens art. 30 van het subsidiebesluit
minstens aan bod:

� de begunstigde;

� de eigenaar;

� de ontwikkelaar;
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� de gemeente;

� de ontwerper;

� de administratie economie, afdeling economisch
ondersteuningsbeleid van het ministerie van de Vlaamse
gemeenschap;

� de administratie overheidsopdrachten, gebouwen en
gesubsidieerde infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse
gemeenschap.

Aan dit vooroverleg moet voldoende belang gehecht worden. Hier
zal immers reeds met de gemeente overleg moeten gepleegd
worden over de overdracht van het openbaar domein na aanleg
van het terrein.

Bij de voorlegging van het dossier tot aanvraag van de subsidie
moet er reeds een 'engagementsverklaring' opgenomen  zijn met
betrekking tot de inlijving in het openbaar domein (art. 31 van het
subsidiebesluit).

Het plenair overleg brengt alle administraties samen die
betrokken zijn bij het inrichtingsplan. Van formeel belang is hier het

advies van de administratie ruimtelijke ordening, huisvesting en
monumenten en landschappen (zie ook art. 16, par. 2 van het
subsidiebesluit). Afhankelijk van de randvoorwaarden afgeleid uit
de kenmerken van de omgeving, worden andere administraties en
besturen betrokken.

Eens in de uitgiftefase is gericht overleg aan te raden. Afhankelijk
van het voorwerp kunnen met een betrokken bestuur verschillende
afspraken gemaakt worden. Dit kan diverse vormen aannemen:

� specifiek overleg met bijvoorbeeld de afdeling wegen en verkeer
over de ontsluiting van het terrein, of met monumenten en
landschappen over de landschappelijke uitwerking van de
terreinranden,...;

� een meer permanente overlegstructuur met bijvoorbeeld de
gemeente in het kader van een 'begeleidings- of
adviescommissie' over de stedenbouwkundige vergunningen.
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� overlegspoor 2 (overleg met bedrijven)

Wanneer gestart wordt met de uitgifte krijgt het bedrijventerrein
vorm en groeit het aantal bedrijven. Stilaan wordt het tijd voor een
samenwerkingsverband tussen de bedrijven. Het doel van deze
samenwerking kan verscheiden van aard zijn, net als de 'vorm' van
deze samenwerking. Er kan ook een beheerscomité opgericht
worden. Voor een meer gedetailleerde bespreking van mogelijke
samenwerkingsvormen verwijzen we naar de beschrijving van de
projectorganisatorische instrumenten in de exploitatiefase (zie
hiervoor).
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1. SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN VOOR
DUURZAME PROJECTEN IN VLAANDEREN

De Vlaamse overheid wil via verschillende financieringskanalen
duurzame (her)ontwikkeling en beheer van bedrijventerreinen
stimuleren.

Overheden die bedrijventerreinen wensen te ontwikkelen in
Vlaanderen konden reeds verscheidene jaren een beroep doen op
subsidies voor de aanleg van deze terreinen. We verwijzen hiervoor
naar het Besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998 tot
regeling van de toekenningsvoorwaarden, de subsidiepercentages
en het beheer van de bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen
(Belgisch Staatsblad van 25 augustus 1998). 

Op vraag van de Europese Commissie werd deze mogelijkheid
sinds september 2001 opgeschort. Begin 2003 is er evenwel een
nieuw decreet gestemd waardoor de subsidie terug kan toegekend
worden. In september 2003 is ook het uitvoeringsbesluit
goedgekeurd. Tenslotte is er ook een ministerieel besluit
goedgekeurd dat de procedure in detail regelt.

In de volgende paragraaf worden de krachtlijnen van het nieuwe
besluit van 5 september 2003 weergegeven.

Daarnaast was er de mogelijkheid om in het kader van het
‘Programma Innovatieve Acties Vlaanderen’ projecten in te dienen
voor het duurzaam beheer en de duurzame inrichting van
bedrijventerreinen. Het beschikbare budget voor PIAV is momenteel
volledig toegewezen aan projecten.

In 2004 organiseerde de administratie Economie een eerste
projectoproep om de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen in
Vlaanderen te verbeteren via de begrotingspost 'ruimtelijk
economische en gebiedsgerichte projecten'.  Ook op deze
subsidiemogelijkheid wordt hierna dieper ingegaan.

Daarnaast werd ook een oproep georganiseerd rond
samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerreinen
(interbedrijfssamenwerking). Deze oproep gebeurt via de RESOC's
(Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité).

In een derde paragraaf wordt beknopt ingegaan op de mogelijkheid
om in het kader van globale Europese programma’s projecten in te
dienen die ook maatregelen rond duurzaamheidsaspecten
inhouden.
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1. BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 5
SEPTEMBER 2003 HOUDENDE SUBSIDIËRING VAN
BEDRIJVENTERREINEN, WETENSCHAPSPARKEN EN
BEDRIJFSGEBOUWEN

De Vlaamse overheid subsidieert de aanleg en heraanleg van
bedrijventerreinen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
nieuwe en verouderde bedrijventerreinen. Omdat steeds meer de
nadruk wordt gelegd op het duurzaam gebruik van de ruimte, zullen 
verouderde bedrijventerreinen waar sanerings- en
opruimingswerken plaatsvinden verhoudingsgewijs meer steun
krijgen dan nog aan te leggen bedrijventerreinen.

In de volgende paragrafen wordt de subsidieregeling voor nieuwe
en verouderde terreinen beknopt weergegeven. We gaan hier enkel
in op de regeling voor bedrijventerreinen en laten deze voor
wetenschapsparken buiten beschouwing.

Een bedrijventerrein wordt in het besluit als volgt gedefinieerd:

‘een zone bestemd voor de vestiging van bedrijven actief in de
handel, nijverheid, commerciële en niet-commerciële
dienstverlening en industrie, met uitzondering van de zones die
hoofdzakelijk bestemd zijn voor kleinhandelsactiviteiten, horeca en
kantoren’.

Bedrijventerreinen die in hoofdzaak bestemd zijn voor
kleinhandelsactiviteiten, horeca en kantoren komen dus niet in
aanmerking voor subsidies.

Een nieuw bedrijventerrein is dan een bedrijventerrein dat voldoet
aan bovenstaande definitie en dat aangelegd of uitgebreid wordt op 
gronden die daartoe vroeger niet gebruikt werden.

Een verouderd bedrijventerrein is een bedrijventerrein dat
voldoet aan bovenstaande definitie van bedrijventerrein en dat al
dan niet verlaten of onderbenut heraangelegd of heringericht wordt
om economische, ruimtelijke, milieuwetgevings- of

bodemsaneringsredenen; de her aan te leggen infrastructuur moet
minstens 20 jaar opgeleverd zijn.

1.1.1. Subsidiabele werken en kosten

Alleen werken en kosten met een economische doelstelling
worden gesubsidieerd. Het besluit van de Vlaamse Regering
vermeldt de volgende werken en kosten:

� het bouwrijp maken van het terrein (verwijderen van niet meer
gebruikte infrastructuur zonder evenwel de eigenlijke
bodemsanering);

� het aanleggen van wegen en openbare parkeerplaatsen;

� het aanleggen van een rioleringsstelsel tot aan een bestaande
infrastructuur;

� het aanleggen van fietspaden en fietsstallingen;

� het aanleggen van kaaimuren;

� het aanleggen van de zate voor aansluiting op het spoor;

� laad- en losplatforms voor terminals op het openbaar domein bij
gecombineerd vervoer;

� het aanleggen en uitbreiden van het algemene
waterdistributienet;

� het aanleggen en uitbreiden van een alternatief waterleidingsnet;

� het aanleggen en uitbreiden van een effluentleiding;

� het aanleggen van beplantingen en van een buffergebied;

� de werken die nodig zijn voor het aanleggen van
telematica-infrastructuur;

� het aanleggen van wachtkokers;

� het aanleggen van openbare verlichting;

� ecologische investeringen;

� gemeenschappelijke logistieke infrastructuur en uitrusting op
toeleveringszones.
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Andere dan de bovenvermelde werken kunnen eventueel in
aanmerking worden genomen, voor zover deze bijdragen tot de
verduurzaming van het terrein op het gebied van intensief
ruimtegebruik, energiebesparing, waterbesparing, gebruik van
duurzame energie en grijs water, afvalpreventie en afvalscheiding,
milieuvriendelijk verkeer en vervoer en het gezamenlijk gebruik van
materieel, faciliteiten en diensten. 

1.1.2. Subsidies

De subsidies zijn verschillend naargelang het een nieuw of
verouderd bedrijventerrein betreft.

1.1.2.1. Nieuwe bedrijventerreinen

Het subsidiepercentage op de kostprijs van de werken en kosten
vermeld in paragraaf 1.1.1. bedraagt maximaal:

� 25% voor nieuwe bedrijventerreinen waarvoor geen
voorafgaande opruimings- of saneringswerken noodzakelijk
waren;

� 40% voor nieuwe bedrijventerreinen waarvoor wel voorafgaande
substantiële opruimings- en/of saneringswerken noodzakelijk
waren of voor terreinen die met Europese steun aangelegd
worden.

Dit subsidiepercentage kan door de Vlaamse regering verhoogd
worden tot maximaal 60% van de kostprijs van de werken voor het
aanleggen en uitrusten van een bedrijventerrein met aantoonbaar
hogere infrastructuurkosten, voor het aanleggen en uitrusten van
een bedrijventerrein in het kader van een specifiek regionaal
economisch initiatief, goedgekeurd door de Vlaamse regering, of
voor het aanleggen en uitrusten van een bedrijventerrein van
strategisch belang voor de Vlaamse economie. 

1.1.2.2. Verouderde bedrijventerreinen

Het subsidiepercentage op de kostprijs van de werken en kosten
vermeld in paragraaf 1.1.1. bedraagt maximaal:

� 40% voor verouderde bedrijventerreinen met een substantiële
uitgifte van nieuwe kavels of voor terreinen die met Europese
steun heraangelegd worden;

� 60% voor verouderde bedrijventerreinen zonder een substantiële
uitgifte van nieuwe kavels.

In het eerste geval kan de Vlaamse regering de subsidie verhogen
tot 60% indien een hogere infrastructuurkost of een specifiek
strategisch belang kan aangetoond worden.

1.1.3. Begunstigden van de subsidies

Er kan een beroep gedaan worden op subsidies door:

� publiekrechtelijke rechtspersonen (intergemeentelijke
samenwerkingsvorm, GOM’s, gemeente, provincie);

� ondernemingen;

� publiek-private en zuiver private of publieke
samenwerkingsvormen.

De begunstigde hoeft geen eigenaar te zijn van de gronden, maar
kan werken op basis van een overeenkomst met de eigenaar.

1.1.4. Cumuleerbaarheid met andere subsidies

De subsidie, verleend in dit besluit, is cumuleerbaar met Europese
subsidies. Deze gecumuleerde subsidie mag maximaal 85%
bedragen van de werken en kosten bedoeld in paragraaf 1.1.1.

De subsidie is ook cumuleerbaar met subsidies uit andere bronnen
die ook bestemd zijn voor de werken bedoeld in paragraaf 1.1.1.
De subsidies uit andere functionele begrotingen moeten prioritair
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aangesproken worden. Ze zijn slechts cumuleerbaar tot de bij dit
besluit vastgestelde percentages.

1.1.5. Inrichtingsplan

Voor elk bedrijventerrein waarvoor subsidies worden aangevraagd
zal een inrichtingsplan moeten opgesteld worden. Dit
inrichtingsplan bevat minstens de bestaande toestand, de algemene
inrichtingsprincipes met de interne en externe ontsluitings- en
nutsinfrastructuur van het terrein in relatie tot het omgevende
plangebied, de stedenbouwkundige en economische aspecten van
het terrein en geeft de mogelijkheden aan tot ecologische en
algemene veiligheidsmaatregelen. Tenslotte geeft dit plan ook de
maatregelen aan die leiden tot flexibel ruimtegebruik, zowel op de
openbare als de private eigendommen, en dit in functie van de
geplande economische activiteiten.

1.1.6. Beheer van het terrein: uitgifte- en
terreinbeheersplan

Het beheer van een bedrijventerrein gebeurt op grond van een
uitgifte- en terreinbeheersplan. Voor verouderde bedrijventerreinen
zonder een substantiële uitgifte van nieuwe kavels, bestaat het
beheer enkel uit een terreinbeheersplan.

Het uitgifteplan bevat minstens:

� de bezwarende maatregelen met betrekking tot de kavels met het
oog op een rationeel en zuinig ruimtegebruik naargelang van de
activiteiten van de bedrijven en met aandacht voor de inplanting
van de gebouwen;

� de evaluatiecriteria van de kandidaat-investeerders;

� een bouwverplichting binnen een termijn van maximaal vier jaar;

� een exploitatieverplichting binnen een termijn van maximaal vijf
jaar;

� de voortgangscontrole van de verkoop- of huurcontracten;

� de stedenbouwkundige verplichtingen;

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

Het terreinbeheersplan bevat minstens:

� 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.

Het terreinbeheersplan moet streven naar een nauwe samenwerking
met de bedrijven hetgeen op termijn kan uitmonden in een
gezamenlijke organisatie van zowel mobiliteit, veiligheid,
vuilophaling, sociale voorzieningen, onderlinge uitwisseling van
producten, enz.
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2. RUIMTELIJK ECONOMISCHE EN
GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN

In 2004 organiseerde de administratie Economie een eerste
projectoproep om de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen in
Vlaanderen te verbeteren via de begrotingspost 'ruimtelijk
economische en gebiedsgerichte projecten'. Bedoeling van deze
eerste projectoproep was om de opstart van herinrichtings-
processen te bevorderen voor verouderde terreinen die met
problemen van grondgebruik, leegstand, bodemvervuiling,
ontsluiting of een slechte beeldkwaliteit kampten. Specifieke
aandacht werd besteed aan zorgvuldig ruimtegebruik en onbenutte
bedrijfspercelen op bedrijventerreinen. De detailonderzoeken naar
onbenutte bedrijfsgronden worden momenteel in heel Vlaanderen
uitgevoerd/opgestart door de Gewestelijke Ontwikkelingsmaat-
schappijen (GOM's) in samenwerking met lokale actoren.

De huidige projectoproep in het kader van deze begrotingspost
heeft een ruimere scope dan de eerste. Met deze nieuwe oproep wil
de administratie Economie een aantal projecten rond studie- en
coördinatiekosten bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen én 
andere economische locaties (kleinhandelszones, kantoren-
locaties, stationsomgevingen met economische potenties, verlaten
fabrieksgebouwen,...) ondersteunen. Ook de studie- en
coördinatiekosten voor het opstarten van een terreinbeheer komen
in aanmerking.

3. SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN BINNEN GLOBALE
EUROPESE PROGRAMMA’S

Ook binnen de globale Europese programma’s Doelstelling 2, 5B
Phasing Out en Interreg zijn er mogelijkheden om steun aan te
vragen voor projecten rond duurzame bedrijventerreinen. 

Bijvoorbeeld, voor wat betreft het doelstelling 2-programma Kust en
het 5b Phasing Out-programma Westhoek-Middenkust, kunnen
projecten worden ingediend in het kader van maatregel 2.1:
Verbetering van de fysieke omgevingsfactoren voor het bedrijfsleven
en de meerwaardeneconomie. Een duurzame ontwikkeling van de
economische basisinfrastructuur wordt hierbij benadrukt.

Ook binnen Interreg III is er ruimte voor projecten rond duurzame
ontwikkeling.

Hieronder volgt een overzicht van de initiatieven rond duurzame
bedrijventerreinen die door of met West-Vlaamse actoren werden
uitgewerkt in het kader van deze Europese programma’s:

� het project ‘duurzame kwaliteit voor duurzame
bedrijventerreinen’ werd ingediend door de wvi in het kader van
het 5b Phasing Out-programma;

� in het kader van het Doelstelling 2 kust-programma heeft de wvi
het project ‘KMO-bedrijvenpark te Brugge’ ingediend;

� naar aanleiding van het Interreg III programma Euregio
Scheldemond werd het project ‘milieuclusters op
bedrijventerreinen’ opgestart. Bedoeling is de introductie van
duurzame bedrijfsprocessen en samenwerkingsverbanden tussen
bedrijven op bedrijventerreinen in het Interreggebied Euregio
Scheldemond en kennisuitbouw en -verspreiding over
milieusamenwerkingsverbanden op industrieterreinen.
Voor de uitwerking van dit project werden volgende
industrieterreinen als pilootgebied geselecteerd:

� in Brugge: cluster ‘Blauwe Toren’, ‘Herdersbrug’ en
‘Nijverheidsdok’;
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� in Gent: cluster ‘Skaldenpark’ en Moervaart’ in de Gentse
Haven;

� in Zeeland: cluster ‘Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen’ en
‘Havengebied Vlissingen-Oost’;

� Het project wordt gecoördineerd door de GOM -
West-Vlaanderen. De partners zijn de GOM - Oost-Vlaanderen,
de provincie Zeeland, de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone
Zeeuws-Vlaanderen en de Industriegroep Midden Zeeland.
Het project loop over drie jaar en wordt betoelaagd door de
Europese Unie, het Vlaams Gewest, het Nederlandse ministerie
van Economische Zaken en de provincies Oost-Vlaanderen,
West-Vlaanderen en Zeeland.

� COPIT heeft het project ‘émulation - samenwerking en gezonde
wedijver voor kwaliteitsvolle bedrijventerreinen in de
Frans-Belgische metropool’ ingediend in het kader van het
Interreg III programma Vlaanderen/Noord-Frankrijk.
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2. SAMENWERKINGSSTRUCTUREN VOOR DE
ONTWIKKELING VAN
BEDRIJVENTERREINEN UIT DE
PRAKTIJKVOORBEELDEN
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Samenwerkingsstructuur voor de ontwikkeling van Bedrijvenstad Fotuna
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Samenwerkingsstructuur in de beginfase van de duurzame revitalisering op De Rietvelden - De Vutter
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Samenwerkingsstructuur Stichting rivu

Projecten Innovatie Team: Op provinciaal vlak werd een nieuwe organisatie opgericht 

met als doel de verschillende 'duurzame' projecten in de provincie mee te initiëren en

te ondersteunen. Het Projecten Innovatie Team is een samenwerking tussen de

provincie Noord-Brabant, het Sociaal-Economisch Overlegorgaan Brabant en de

Brabantse Ontwikkelings maatschappij (te vergelijken met de Vlaamse Gewestelijke

Ontwikkelingsmaatschappijen). Belangrijk hierbij is de (overigens niet formeel

vastgelegde) samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. Het PIT wil vooral haar

aandacht richten op projecten die besparingen nastreven op grondstoffen en energie, 

omdat hierin een grote meerwaarde kan zitten voor milieu én bedrijfsleven.
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Samenwerkingstructuur Samenwerkingsverband Rivu
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Samenwerkingsstructuur voor het parkmanagement op Park Forum (Eindhoven)
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Samenwerkingsstructuur voor de ontwikkeling van en het parkmanagement voor Flight Forum (Eindhoven)



3. VOORBEELDEN VAN OVEREENKOMSTEN
VOOR DE OPZET VAN PARKMANAGEMENT

Bron: Ministerie van Economische Zaken e.a. (2003):
Parkmanagement. Kwaliteit wint terrein... en dat zetten we op
papier.

website: http://www.ez.nl/publicaties/pdfs/03O12.pdf

of http://www.dbt.novem.nl/content/bin.asp?DOC_ID=26703
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4. TERREIN- OF PARKMANAGEMENT

“Terrein- of parkmanagement” is een begrip dat vooral in het kader
van duurzame ontwikkeling en beheer van bedrijventerreinen steeds 
meer aandacht krijgt in middens van terreinbeheerders. Ook blijkt
dat bepaalde bedrijven zich steeds meer wensen te profileren,
belang hechten aan hun imago en dan ook een minimale kwaliteit
van de werkomgeving en het behoud ervan vooropstellen.
Groot-Brittanië en Nederland zijn pioniers op dit vlak en hebben
ondermeer een aantal nieuwe concepten zoals  ‘Parkmanagement’

en ‘Bedrijventerreinmanagement’ geïntro- duceerd.

Veelal wordt parkmanagement gedefinieerd als ‘het sturen van de
inrichting en het integrale beheer van het terrein'. Met
parkmanagement streeft men een samenwerking tussen bedrijven
onderling en met terreinbeheerders en eventueel overheden na,
gericht op het beheer van het bedrijventerreinen en zelfs op het
onderling beheer en afstemmen van bedrijfsprocessen. Doelstelling
in het kader van het nastreven van duurzame kwaliteiten op
bedrijventerreinen is het verbeteren van de bedrijfseconomische,
sociale en ecologische factoren door vermindering van de
milieubelasting en een efficiënter ruimtegebruik. Kortom, het doel is
het verkrijgen en behoud op lange termijn van het vooropgestelde

kwaliteitsniveau.

Het parkmanagement is dus een exemplarisch instrument voor het
goed beheer van bedrijventerreinen in de exploitatiefase, het regelt

beheer vooraf en zorgt voor een handhavingskader.

Parkmanagement vergt een vorm van formele afspraken tussen
betrokken partijen. De minimale vorm van afspraken behelst de
opvolging van de verkoopvoorwaarden tussen de terreinbeheerder
en de individuele bedrijven. Gelet op het feit dat deze in
verkoopvoorwaarden vervat zijn is de terreinbeheerder in staat om
deze op te volgen, uitvoering ervan na te streven en handhaving af
te dwingen. In verkoopvoorwaarden kunnen zelfs al vormen van
gedeelde verantwoordelijkheid in beheer opgenomen worden
(bijvoorbeeld in verband met het groenonderhoud) of kan de

voorwaarde tot deelname aan parkmanagement afgesproken
worden.

• Diverse rollen van het parkmanagement

� Parkmanagement op regieniveau

Met regieniveau wordt bedoeld het contact tussen het bestuur, de
gemeente, het financieel beheer, de contractering van afnemers en
aanbieders enz... In de praktijk krijgt het regieniveau fysiek gestalte
in de vorm van een facility point en een parkmanager. Hij
coördineert de uitvoering en ziet toe op de dienstverlening door
derden.

� Parkmanagement op uitvoeringsniveau

Op uitvoeringsniveau wordt het parkmanagement feitelijk
uitgevoerd. Gewoonlijk worden hiervoor gespecialiseerde
bedrijven ingehuurd, zoals afvalinzamelaars, groenbeheerders
enz... De serviceverlening kan in een rechtstreekse relatie tussen
aanbieder en afnemer plaatsvinden. In collectief verband is slechts
een beperkt aantal contractuele afspraken nodig, met name om
prijs- en schaalvoordelen te bekomen.
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• verschillende 'uitvoerders' van parkmanagement

Indien een projectontwikkelaar opteert om een vorm van
parkmanagement of bedrijventerreinmanagement in te voeren kan
dit door verschillende ‘partijen’ worden uitgevoerd.  We overlopen
de opties die de intercommunale Leiedal als projectontwikkelaar de
revue liet passeren:

1. Het parkmanagement of bedrijventerreinmanagement
wordt geleverd door een private leverancier.
De terreinontwikkelaar stelt een externe firma aan die in haar
opdracht de rol van het parkmanagement of bedrijventerrein-
management op zich neemt. De terreinontwikkelaar treedt dan
enkel restrictief op ter naleving van de voorwaarden (bijvoorbeeld
wederinkoop) indien de manager  signaleert dat een bedrijf niet
voldoet aan de voorwaarden. Dit houdt in dat terreinontwikkelaar
zijn rol sterk beperkt (in het geval van de intercommunale betekent
dit minder taken opnemen dan tot op heden) en samen met de
bedrijven een externe partner betaalt om die taak op zich te nemen
(middelen zijn deels verkregen uit verkoopprijs). In dit geval houdt
Leiedal als initiële terreinontwikkelaar nog weinig contact met de
bedrijven. Een ander nadeel is de reële kans dat een private
leverancier van park- of bedrijventerreinmanagement in de loop
van de tijd vooral de aandacht zal richten op de financieel
interessantste aspecten en de overige taken verwaarloost. De rol
wordt dan ingeperkt tot louter deze van ondernemer, terwijl men er
vanuit gaat dat meerdere rollen moeten opgenomen worden (zie
schema).  Dit leren onder meer de ervaringen in Nederland: de
belangenvereniging Industrietterrein Twentekanaal (Nederland)
stelt “Een louter private aanpak draagt het risico in zich dat de
verbetering beperkt blijft tot collectieve inkooptrajecten en de
(her)ontwikkeling van interessante kavels”

2. Een tweede mogelijkheid bestaat erin dat de
projectontwikkelaar zelf een parkmanagement of
bedrijventerreinmanagement coördineert en daarvoor
een manager in dienst neemt. In deze constructie kan voor
specfieke diensten nog altijd een beroep worden gedaan op meer

gespecialiseerde partners. Nu is het de terreinontwikkelaar zelf die
de bedrijven zoveel mogelijk poogt te betrekken in het proces van
parkmanagement of bedrijventerreinmanagement. De terrein-
ontwikkelaar kan zo de verschillende taken evenwichtig bewaken en
ontsnappen aan de taken van maatschappelijk belang, zoals de
zorg voor de openbare of collectieve ruimte. De terreinontwikkelaar
kan die rol opnemen van bij de conceptie en startfase of voor een
langere periode. Evenwel moet vermeden worden dat bij een
eventuele ‘uitstap’ van de intercommunale het parkmanagement of
bedrijventerreinmanagement volledig verdwijnt en de kosten
doorgeschoven worden naar de gemeente.

Voordeel in deze wijze van organisatie is dat de terreinbeheerder
nadrukkelijker dan op heden ‘aanwezig’ blijft op haar bedrijven-
terreinen en niet enkel meer voor de rol van  ‘supervisor –
controleur’ speelt .

3. Ten derde kunnen de bedrijven zelf het
parkmanagement of bedrijventerreinmanagement
coördineren en een manager aanstellen.  Dit kan pas als het
bedrijventerrein éénmaal zo goed als uitverkocht  is of op bestaande
terreinen. Een blijvende minimale sturende rol van de overheid lijkt
evenwel noodzakelijk om een minimum aan kwaliteitsniveaus te
handhaven.
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� Voorbeeld van de meervoudig inzetbare rol van
parkmanagement

De intercommunale Leiedal is beheerder van heel diverse
bedrijventerreinen en leert uit deze ervaringen dat naargelang het
type van bedrijventerrein en grootte van bedrijventerrein het

bedrijventerreinmanagement best gedifferentieerd wordt.

Zo is een verschillende vorm wenselijk (zeker qua intensiteit) tussen
een klein lokaal bedrijventerrein en een specifiek bedrijventerrein

waar onder meer gemikt wordt op een doelgroep met specifieke

vereisten.

De eerste rol die aan het beheer van bedrijventerreinen kan
toegekend worden is deze van “supervisor”, wat overeenkomt met
de rol van de klassieke terreinbeheerder, gericht op de naleving van

de verkoopvoorwaarden (eenzijdige controle). 

Deze rol kan aangevuld worden met de rol van “ombudsman”
voor vooral de terreingebonden aspecten. De terrein- of
parkmanager speelt hier een publieke rol en heeft een luisterend
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oor naar de vragen van de bedrijven, hij organiseert, initiëert en
animeert overleg tussen de bedrijven en communiceert naar de
gemeente.  In deze rol streeft de parkmanager naar het verhogen
van de duurzaamheid van het bedrijventerrein (onder andere via
milieuclustering). De rol ‘ombudsman’ is daarenboven een vorm
van extra (gratis) service die verleend wordt aan bedrijven. De
kostprijs ervan kan begrepen worden als  inbegrepen in de
verkoopprijs. Door het aanstellen van een terrein- of parkmanager
wordt voor de bedrijven een sterke meerwaarde gecreëerd. Ze
zullen immers  over een duidelijk ‘aanspreekpunt’ beschikken om de 
kleine en grote problemen te signaleren, vormen van samenwerking 

kunnen op touw worden gezet enz...

Een derde rol is deze van “beheerder”. Deze rol wordt geactiveerd
door de verplichte deelname van de bedrijven aan het park- of
terreinbeheermanagement.  Deze verplichte deelname omsluit een
basispakket aan diensten betreffende bijvoorbeeld groenonder-
houd, promotie, beveiliging,... Een belangrijk element om de
kwaliteit te verhogen van de bedrijventerreinen is immers de aanleg
en wijze van onderhoud van de openbare en collectieve ruimtes
onder meer door een kwaliteitsvolle groenaanleg. Diverse
gemeenten geven evenwel te kennen niet (alleen) te kunnen instaan

voor het intensieve groenonderhoud.

In het verleden werd het in de praktijk overgelaten aan de bedrijven
zelf, doch de ervaring leert dat dit niet werkt. Vanuit haar directe
betrokkenheid met de ontwikkeling en het beheer van bedrijven-
terrein weet de intercommunale dat het dan ook noodzakelijk is dat
alternatieve systemen uitgewerkt worden waarbij bedrijven
bijdragen aan een aantal kosten. Het voorgestelde basispakket is
dan ook een beheersvorm die voor de meeste van de terreinen kan
voorgesteld worden. 

Ervaring op een aantal terreinen leert dat  bedrijven bereid zijn te
betalen voor een bepaald basispakket indien dit een beperkte kost is 
en meerwaarde biedt. Voor een aantal specifieke of hoogwaardige
zones aanziet de intercommunale het aanbieden van een optioneel

pakket dan ook als een troef voor het aantrekken van bedrijven.

Wanneer nog meerdere diensten in een optioneel pakket worden
aangeboden verschuift de parkmanager naar de rol van
“ondernemer”.  Nu moet het parkmanagement ook ‘werven’ met
aantrekkelijke diensten die aan de bedrijven worden aangeboden
(en financieel interessant zijn als ze door de bedrijven in groep
kunnen worden ingekocht), zoals: ramen laten wassen,
broodjesdienst, kinderopvang, strijkdienst,…
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5. BRONMATERIAAL PRAKTIJKVOORBEELDEN

DE RIETVELDEN/DE VUTTER ('S HERTOGENBOSCH)

website: www.rivu.nl

STICHTING RIVU (2000):'Projectplan 2000-2003. Bedrijventerrein
De Rietvelden-De Vutter-Veemarktkade'.

SAMENWERKINGSVERBAND RIVU (2003): 'Masterplan 2003-
2005. Bedrijventerrein De Rietvelden-De Vutter- Veemarktkade'.

KAMP C (WESTERLO)

website: http://www.provant.be/kampc/

STUDIEGROEP OMGEVING (2001): 'Bijzonder plan van aanleg
Site Kamp C' in opdracht van Provincie Antwerpen en Gemeente
Westerlo.

EUROPARK LANANKEN

TECHNUM (2004): 'Duurzame ontwikkeling bedrijventerrein
Europark Lanaken' in opdracht van Gemeentebestuur Lanaken.

FLIGHT FORUM / PARK FORUM (EINDHOVEN)

website: www.flightforum.nl

MVRDV (2001): 'Definitief ontwerp en beeldkwaliteiplan Flight
Forum'.

BEDRIJVENSTAD FORTUNA (SITTARD-GELEEN)

website: www.bedrijvenstadfortuna.com

GEMEENTE SITTARD en MEULEN BOUWPROMOTIE BV (1997):
'Exploitatieovereenkomst Bedrijventerrein Bergerweg-Zuid'.

GEMEENTE SITTARD en MEULEN BOUWPROMOTIE BV (1996):
'Intentieovereenkomst Bedrijventerrein Bergerweg-Zuid'.

GEMEENTE SITTARD (1998): 'Beeldkwaliteitplan bedrijvenstad
Fortuna'.

WESTERMAAT CAMPUS (HENGELO)

website: www.westermaatcampus.nl

GEMEENTE HENGELO, TCN PROPERTY PROJECTS en WEST 8
LANDSCAPE ARCHITECTS (1998): 'De Ronde, Masterplan Hengelo
Westermaat'. in: VAN DER GRAAG S. (2004): 'Vademecum
bedrijventerreinen.

STICHTSE KANT (ALMERE)

GEMEENTE ALMERE en VHP STEDENBOUWKUNDIGEN,
ARCHITECTEN en LANDSCHAPSARCHITECTEN (2001):
'Ontwikkelingsplan Almere Stichtse Kant'.

VHP STEDENBOUWKUNDIGEN, ARCHITECTEN en
LANDSCHAPSARCHITECTEN (X): 'Beeldkwaliteitplan Almere
Stichtse Kant'.
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VOORMALIGE KAZERNE DAMME

STAD DAMME en WVI (ontwerper) (2001): 'BPA Lokaal
bedrijventerrein (voormalige kazerne) - Herziening. Stedenbouw-
kundige voorschriften'.
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