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een duurzaam bedrijventerrein: van 
plan tot beheer

workshop 15 uur

13

Uit het provinciaal klimaatplan blijkt dat er een groot potentieel is voor CO2-reductie op de Oost-
Vlaamse bedrijventerreinen. Helaas worden de kansen daartoe nog onvoldoende benut. Tijdens 
deze infosessie gaan we dieper in op een aantal inspirerende voorbeelden. We lichten ook de 
provinciale subsidie voor duurzame bedrijventerreinen toe.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft de ambitie om klimaatneutraal én 
klimaatbestendig te worden tegen 2050. Door te streven naar een duurzame 
economie willen we lokale overheden en bedrijven stimuleren tot het realiseren van 
duurzame bedrijventerreinen.

Duurzame bedrijventerreinen zijn terreinen waar de beschikbare ruimte efficiënt 
ingezet wordt, waar veranderingen in bedrijfsprocessen en in de inrichting van 
het bedrijventerrein gerealiseerd worden. Deze veranderingen zijn gericht op 
het verbeteren van het (bedrijfs)economisch resultaat, de vermindering van de 
milieubelasting, de vermindering van de CO2-uitstoot of het verhogen van de 
weerbaarheid tegen de klimaatgevolgen. Samenwerking tussen kmo’s onderling en 
met overheden is hierbij van cruciaal belang.

Tijdens deze sessie focussen we op de acties die genomen kunnen worden bij de 
levenscyclus van een bedrijventerrein: gaande van de planning, ontwikkeling en het 
beheer ervan.
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Plannen van nieuwe of reconversie van bestaande bedrijventerrein

We staan stil bij het belang van ruimtelijke planning bij de realisatie van nieuwe 
of reconversie van bestaande bedrijventerreinen. Concreet vestigen we daarbij de 
aandacht op de ruimtelijke instrumenten die voorhanden zijn om een duurzaam 
bedrijventerrein te realiseren. We  belichten  de mogelijke ondersteuning vanuit de 
Provincie aan je lokaal bestuur bij een dergelijk proces. We doen dit aan de hand 
van de praktijkvoorbeelden “Masterplan Oudenaarde Linkeroever” en “Bedrijvigheid 
Oudenaarde”. Via beide projecten wil de stad Oudenaarde samen met de Provincie 
Oost-Vlaanderen nagaan hoe bedrijvigheid en andere ruimtelijke ambities met 
elkaar kunnen samengaan. Daarbij zullen ook de kansen aangegrepen worden om 
bestaande (regionale) bedrijventerreinen klimaatgezonder te maken.

Ontwikkeling en beheer van bedrijventerreinen

Binnen dit onderdeel van de sessie bekijken we de juridische en procesmatige 
aspecten bij de ontwikkeling en het beheer van een duurzaam bedrijventerrein. We 
staan daarbij stil bij volgende vragen:

• Hoe zorg je er voor dat klimaatgezonde aspecten worden meegenomen bij het 
ontwerp, de uitgift e, de aanleg,… van bedrijventerreinen?

• Wat bij bestaande bedrijventerreinen ? Hoe zorg je voor een duurzaam beheer 
van het bedrijventerrein?

We focussen op de rol die lokale besturen hierrond kunnen invullen en voor welke 
ondersteuning ze terecht kunnen bij de Provincie Oost-Vlaanderen en de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij. Daarbij stellen we het provinciaal subsidiereglement 
voor het verduurzamen van bedrijventerreinen en het Kennisnetwerk 
Bedrijventerreinenmanagement voor.

Eindigen doen we met een voorstelling van het Interreg Vlaanderen-Nederland 
project DOEN. Dit project wil een methodiek van energiemakelaars ontwikkelen 
zodat (lokale) besturen en andere publieke spelers er gebruik kunnen van maken als 
nieuwe openbare dienstverlening. Een energiemakelaar heeft  daarbij als opdracht 
om cases te onderzoeken rond energie-uitwisseling tussen bedrijven onderling en de 
omliggen stads- en dorpskernen.

Samengevat: Tijdens deze sessie stellen we de provinciale subsidie voor het 
verduurzamen van bedrijventerreinen voor en lichten we het kennisnetwerk 
bedrijventerreinenmanagement toe. We lichten eveneens de begeleiding van lokale 
besturen toe bij ruimtelijke processen: project- en procescoördinatie, met aandacht 
voor participatie”.
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MEER INFO

De ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen vormt een 
belangrijke uitdaging voor klimaatgezonde economie. Dit kan 
enkel door de krachten te bundelen en samenwerking tussen 
overheden en bedrijven.


