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Stellingen 

• Lokale besturen nemen klimaatdoelstellingen 
steeds meer mee in de planning, ontwikkeling en 
het beheer van bedrijventerreinen 
 

• Lokale besturen zijn voldoende op de hoogte van 
de ondersteuning die de Provincie biedt voor de 
realisatie van duurzame bedrijventerreinen 
 

• Lokale besturen hebben nood aan bijkomende 
provinciale ondersteuning om duurzame 
bedrijventerreinen te realiseren  



Plannen van bedrijventerreinen 
 
 

Bart Verbeke 



Plannen van bedrijventerreinen 

 
Plannen van nieuwe of reconversie van bestaande bedrijventerreinen 
1. Instrumenten om een duurzaam bedrijventerrein te plannen 

 
2. Ondersteuning voor lokale besturen vanuit de Provincie 

 
3. Voorbeeldprojecten 

• Bedrijvigheid Oudenaarde 
• Oudenaarde Linkeroever 

 



Instrumenten 

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 
• Op grafisch plan expliciet ruimte voorbehouden voor: wateropvang, groen, 

gemeenschappelijke parking, gemeenschappelijk energievoorziening,… 
 

• Juridisch afdwingbare stedenbouwkundige voorschriften:  minimale 
terreinbezetting, minimale bouwhoogte, verplichten van waterdoorlatende verharding,… 
 

Interessante nieuwe mogelijkheden in het kader van het geïntegreerd 
planningsproces  
• Overeenkomsten: 

• Zowel met publieke als private actoren 
• Rond gemeenschappelijke energievoorziening, CO2-neutraliteit, … 

 
• Verbrede verordening: ook duurzaamheidsaspecten (niet louter stedenbouwkundig en 

niet louter over plangebied zelf) 
 



Instrumenten 

Stedenbouwkundige verordeningen 
• Over thermische kwaliteit, energiebesparingen en energieterugwinning, uitbouw van 

collectieve energievoorzieningen waarop desgevallend verplicht moet worden aangesloten 
 

• Over aanleg van voorzieningen (oa. windmolens) 
 

• Maatregelen inzake ruimtelijk begrenzen van milieuhinder & waarborgen van adequate 
waterhuishouding 
 

• Over aanleg van groen en beplantingen 
 
 

Masterplannen  
• Indien geen herbestemming nodig 
• Als voorbereiding op herbestemming 



Ondersteuning vanuit de Provincie 

 
• Inhoudelijk advies bij opmaak van gemeentelijke ruimtelijke 

uitvoeringsplannen 
 

• Samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente en Provincie 
(bij gedeelde planningsbevoegdheid): 

• Voor voeren van een geïntegreerd planningsproces voor 
participatieve opmaak RUP 

• Voor voeren van proces voor participatieve opmaak 
masterplan 
 

• Ondersteuning in participatietraject voor duurzaam project 
via milieucontract  

 



Bedrijvigheid Oudenaarde 

 
Wat? 
• Onderzoek naar het verhogen van het ruimtelijk rendement op bestaande 

(regionale) bedrijventerreinen in plaats van aansnijden open ruimte voor aanleg 
nieuwe bedrijventerreinen 
 

• Aangrijpen kansen om bestaande (regionale) bedrijventerreinen klimaatgezonder te 
maken 
 

• In samenwerking met Stad Oudenaarde (geen financiële bijdrage want louter 
Provinciale bevoegdheid) 





Oudenaarde Linkeroever 

 
Samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie en Stad Oudenaarde 
 
Wat? 
• Raamwerk voor volledige gebied met sterke aandacht voor duurzaamheid; 
• Individuele ruimtevragen worden pas in 2de orde beantwoord 
 
Gebaseerd op 4 pijlers: 
• Water 
• Landschap 
• Mobiliteit 
• Circulariteit 



 



Ontwikkeling van bedrijventerreinen 
 

Heleen Veys 



Ontwikkeling van bedrijventerreinen 

 

Uitleg adhv het voorbeeld Techlane Gent – Eilandje Zwijnaarde 



Contract 

Uitgiftecontract 

Statuten 
vzw 

NV EZ : beheer 
- controle uitgiftevoorwaarden 
- controle/aanpassing contract 

en uitgiftecontract 
- sanctioneren 

Koper : SPV, bedrijf, … 

VZW : parkmanagement 
- uitvoeren contract 
- uitvoeren statuten 

Rechtsopvolger 

Rechtsopvolgers, 
gebruikers, ea 

verplicht pakket: 
- beveiliging 
- bewegwijzering 
- CO2-neutraliteit – 

boekhouding 
 
- mobiliteit 

optioneel pakket: 
- lobbywerk, groepsaankopen 
 

- link C leden 
- link B leden die niet in 

uitgiftecontract gevat werden 
- indirect bepalen vergoeding 

/m²BVO 
- aanstellen parkmanager 
- bepalen 

lidmaatschapsbijdrage 
 

Kettingbeding/ 
doorwerking in 
gebruikscontract 

- vergoeding /m² BVO + 
boetebeding 

- voorwaarden mobiliteit, 
energie, mede-eigendom, 
CO2, BREEAM 

- aanbod lidmaatschap vzw  
 



Ontwikkeling van bedrijventerreinen 

 

Wat kan de POM voor u doen? 
1. Uitwerken instrumenten beheer/BTM 

 
2. Visie-oefening gedeelde verantwoordelijkheid 

 
3. Totaalpartner 

 



Beheer van bedrijventerreinen 
 

Heleen Veys / Gieles Kinget 



Beheer van bedrijventerreinen 

 
BTM op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen 
1. Belang van samenwerking op bedrijventerreinen 

 
2. Ondersteuning door Provincie / POM Oost-Vlaanderen 

• Kennisnetwerk BTM 
• Subsidie voor het verduurzamen van bedrijventerreinen 

 
3. Voorbeeldproject DOEN (Energiemakelaar) 
 
 

https://youtu.be/sqIgfcBEQOA


Kennisnetwerk BTM 

 
• Kracht van interbedrijfssamenwerking 

 
• Eerstelijnsadvies met betrekking tot 

bedrijventerreinmanagement (BTM) voor: 
• Bestaande en opstartende bedrijventerreinen 
• Lokale besturen en ontwikkelaars of beheerders 

van bedrijventerreinen 
 

• POM Oost-Vlaanderen als aanspreekpunt (SPOC)  
 

• http://www.btmvlaanderen.be 

http://www.btmvlaanderen.be/
http://www.btmvlaanderen.be/


Subsidie voor het verduurzamen van 
bedrijventerreinen 
 
Voor wie? 
Oost-Vlaamse kmo’s of gemeenten die een samenwerkingsverband opzetten of 
versterken met het oog op het streven naar een duurzaam bedrijventerrein 

 
Wat? 
De acties ter verduurzaming 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; 
• Een efficiënter ruimtegebruik 
 
Subsidie? 
Max. 20.000 EUR (max. 80% van de externe kosten excl. BTW) 



Subsidie voor het verduurzamen van 
bedrijventerreinen 
 
Voorbeelden? 
• Realisatie van hernieuwbare energie op bedrijventerreinen (gezamenlijke aankoop van 

PV-panelen, batterij-opslag,…) 
• Smart energy management 
• Opmaak van een beheerplan biodiversiteit op het bedrijventerrein; 
• Onderzoek naar en aanleg van groendaken op bedrijven; 
• Deelsystemen voor fietsen; fietsenstallingen met zonnepanelen en laadpunten; 
• … 



Project DOEN 

Waarom? 
• Zelfvoorzienend worden op vlak van energie 
• Uitwisseling van energie stimuleren tussen bedrijven onderling en omliggende 

dorps- en stadskernen 
 

Project gericht op 
• Het uitwerken van een methodologie + test op verschillende cases 
• Voorbeelden: Dendermonde, uitwisseling tussen ArcelorMittal en dorpskern van Zelzate 

 
Eindproduct? 
• Energiemakelaar als nieuwe publieke dienstverlening 



Aan de slag 

Energievraag versus -aanbod 
• Vraag: gasverbruik, grote puntverbruikers 
• Aanbod: restwarmtesectoren 
 
Nieuwe toekomstige ontwikkelingen in parallel 
Met nutswerken, inrichting publieke ruimte,… 
 
Projectidee -> Haalbaarheidsonderzoek -> 
Projectdefinitie & businesscase 
 
Interessante links 
• Geopunt Vlaanderen 
• Geoportaal Oost-Vlaanderen 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
http://geoportal.oost-vlaanderen.be/Extern/Energievraagkaart/
http://geoportal.oost-vlaanderen.be/Extern/Energievraagkaart/
http://geoportal.oost-vlaanderen.be/Extern/Energievraagkaart/
http://geoportal.oost-vlaanderen.be/Extern/Energievraagkaart/
http://geoportal.oost-vlaanderen.be/Extern/Energievraagkaart/


Vragen en debat 



Vragen en debat 

Stellingen 
• Lokale besturen nemen klimaatdoelstellingen steeds meer mee in 

de planning, ontwikkeling en het beheer van bedrijventerreinen 
 

• Lokale besturen zijn voldoende op de hoogte van de ondersteuning 
die de Provincie biedt voor de realisatie van duurzame 
bedrijventerreinen 
 

• Lokale besturen hebben nood aan bijkomende provinciale 
ondersteuning om duurzame bedrijventerreinen te realiseren  
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