
Aanpak bedrijventerreinen
22 september 2022



Kort voorstellen

Sr. Projectleider Aanpak & Relatiebeheer
• Aanspreekpunt Producenten en 

Importeurs

• Focusgebieden

- Bedrijventerreinen

- Winkelgebieden

- Fastfood

- Kauwgom



• Bedrijventerreinen top 4 meest 
vervuilde gebieden

• Pilot op 3 terreinen; Hoendiep in 
Groningen, Graan voor Visch in 
Haarlemmermeer en Bedrijvenpark 
Fortuna in Sittard

• Stappenplan

Pilot bedrijventerreinen



Start project door lokale samenwerking

Projectgroep 
• Procesbegeleiding door Stichting CLOK en Nederland Schoon

• Actief parkmanagement aanwezig

• Bestuurlijk draagvlak ondernemersvereniging of ondernemersfonds



8 stappen in 3 fases



Stap 1: Verricht een 0-meting

• Huidige schoonscore in kaart
brengen

• 10 meetlocaties willekeurig

• 10 meetlocaties aangegeven door 
projectgroep (hotspots)

• Stukstelling op fastfood – peuken –
grote plastics - reclamemateriaal

Wat is de huidige schoonscore



Stap 2: Stimuleer draagvlak bij ondernemers

• Startmoment door inzet schoonhostteam

- Wat zien ondernemers als probleemlocaties

- Adopteren gebied rondom eigen zaak

• Aankondiging nieuwsbrief

• Onderwerp jaarvergadering



https://www.youtube.com/watch?v=qdCSpUH0KUg



Stap 3: Houd een online enquête onder ondernemers

Mogelijke vragen
1. Hoe tevreden bent u in het algemeen over hoe schoon het is?

2. Hoe belangrijk vindt u het schoonhouden van de buitenruimte/het 
bedrijventerrein?

3. Hoe verantwoordelijk voelt u zich voor het schoonhouden van het gebied?

4. Hoe verantwoordelijk voelen uw collega-ondernemers zich voor het 
schoonhouden van het gebied?

5. Wat wilt u nog kwijt over het thema zwerfafval op uw bedrijventerrein?





Stap 4: Bespreek de resultaten van stap 1 t/m 3 met 
de projectgroep en stakeholders
Mogelijke stakeholders:
o Bestuursleden van de ondernemersvereniging of het ondernemersfonds
o fastfoodondernemers
o onderwijsinstellingen
o de gemeente
o vastgoedeigenaren
o andere spelers op het bedrijventerrein



1. Basis op orde 
• effectieve inrichting van de openbare ruimte 

• voldoende en goed geplaatste afvalvoorzieningen 

• voldoende reiniging

2. Aanvullende maatregelen 

3. Kostenverdeling

4. Vast aanspreekpunt (ondernemers – gemeente)

Stap 5: Stel een plan van aanpak op



1. Voer de gewenste acties uit en stem ze steeds af met 
de buitendienst van de gemeente

2. Beslis welke aanvullende maatregelen er genomen 
moeten worden, wie ze uitvoert en wanneer dit moet 
gebeuren

3. Plan een structureel overleg tussen alle stakeholders 
om de voortgang te bespreken

4. Hou rekening met een doorlooptijd 

Stap 6: Voer het plan van aanpak uit



• Op dezelfde wijze als stap 1

• Vergelijk de resultaten en benoem eventueel nieuwe hotspots

Stap 7: Verricht een 1-meting

Stap 8: Evalueer de aanpak
• Doe dit met de gehele projectgroep

• Kom op regelmatige basis bij elkaar



Algemene bevindingen pilot

• De basisvoorzieningen op bedrijventerreinen zijn 
vaak niet op orde. Er staan weinig afvalbakken, ze 
zijn vies of slecht vindbaar

• Rondom afvalbakken en achter hekken blijft het 
meeste afval liggen

• De reinigingsdienst kan sterk vervuilde plekken 
slecht bereiken

• De (openbare) parkeerplaatsen op 
bedrijventerreinen worden na sluitingstijd niet 
afgesloten. Dit zorgt in de avonduren voor 
oneigenlijk gebruik door bijvoorbeeld 
fastfoodconsumenten


