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Opdrachtbeschrijving 
 
Versie 
28 februari 2023 
 

Doel 
Versnellen van klimaatbestendige en natuurinclusieve inrichting van bedrijventerreinen door 
samenwerking en verankering in decentraal beleid. 

 
Afbakening en deelvragen 
In kaart brengen welke mogelijkheden effectief zijn voor gemeenten om klimaatadaptatie op privaat 
terrein bij bedrijventerreinen mogelijk te maken en te stimuleren. Vragen daarbij: 
• Afbakening: We richten ons vooral op bestaande bouw 

• Deelvraag 1: Hoe kun je als decentrale overheid samenwerken met ondernemers en hun 
bedrijven op private grond en hun stakeholders mee om hun gebouwen en terreinen 
natuurinclusief en klimaatbestendig in te richten? 

• Deelvraag 2: Hoe zet je daarvoor de best passende mix in van participatie, communicatie, 
financiële prikkels en borging via regelgeving? 

• Deelvraag 3: Hoe benut, versterk en borg je de samenhang met andere duurzaamheidstransities, 
zoals duurzame energie en circulaire economie? 

 

Beoogd resultaat 
Een stappenplan (en/of beleidsmixer) met voorbeelden die toegespitst zijn op bedrijventerreinen.  
Inclusief inzicht in waar de urgentie en bewustwording zit voor bedrijventerreinen om zelf aan de slag 
te gaan, met welke ontwikkelingen Klimaatadaptatie kan worden meegekoppeld cq meeliften en welke 
beleidsmix en stappen daarvoor het meest geschikt is. 
 

Activiteiten / stappenplan 
1. In kaart brengen wat er al is over participatie, communicatie, financiële prikkels / arrangementen 

en wet- en regelgeving in relatie tot bedrijventerreinen (feb-april). 
2. Analyseren en beleidsmixer uitbreiden/aanvullen tot een concept stappenplan met inzichten uit 

stap 1, een routewijzer klimaatadaptatie op privaat terrein bij bedrijventerreinen (maart-juni); 
3. Leren kennen van bedrijventerreinen, de mensen, actoren, rollen, communicatie, €, hun 

leefwereld en overwegingen om te begrijpen wat onze rol is als gemeente en andere actoren: in 
gesprek, interviews, op bezoek, contact met (netwerk van) parkmanagers, elkaars taal snappen. 
Uitwisselen van ervaringen, succesverhalen en missers, en begrijpen waarom zaken juist wel en 
niet werken (feb-juni); 

4. Op basis hiervan voorbeelden en generieke lessen beschrijven, als aanvulling op het 
stappenplan (juni-sept); 

5. (Fictief) toetsen (concept) beleidsmixer bedrijventerreinen (sept – nov), om tot een definitieve 
versie te komen (dec 2023). 

https://klimaatadaptatienederland.nl/hulpmiddelen/overzicht/beleidsmixer/
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