
Deelsessieronde 2 / 14.10 – 15.20 uur 

1) NIEUWE ENERGIE – Warmtenetten in ontwikkeling 

Zaal 11, deze bevindt zich op dezelfde etage als de plenaire zaal 

Er gebeurt op het moment veel op het gebied van warmte en koude op bedrijventerreinen. In deze 

workshop duikt Richard Kleefman, programmamanager duurzame bedrijventerreinen bij TKI en 

trekker van het Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen (PVB) mét de hoofdrolspelers in de 

geheimen van de beste praktijkvoorbeelden. Margot Recter, beleidsmedewerker bij het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), licht het versnellingsprogramma PVB toe, dat 

op 1 november is gestart.  

Richard Kleefman, programmamanager Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen Nederland 

(PVB NL) en Margot Recter, beleidsmedewerker utiliteitsbouw, ministerie van BZK. Moderatie: Liane 

van der Veen, SKBN/Oost NL) 

 

2) (GROENE) VERDIENMODELLEN – Ondernemer-gedreven herstructurering 

Zaal 12, deze bevindt zich op dezelfde etage als de plenaire zaal 

Hoe een slimme overheid de marktpartijen laat werken aan herstructurering: over de aanvallende 

aanpak van HMO 

Han Wiendels, directeur Herstructureringsmaatschappij Overijssel N.V. (HMO) 

 

3) CIRCULAIRE ECONOMIE – Circulaire werklocaties in de praktijk 

Zaal 21, deze bevindt zich één etage hoger dan de plenaire zaal 

In menig regio dreigen grote tekorten aan nieuwe locaties, maar politiek en maatschappelijk is er 

steeds meer weerstand en grote aversie tegen verdozing en weinig duurzame locaties. De lat moet 

hoger, maar wat is een goede circulaire hoge lat? Hoe zetten we echt stappen richting circulaire 

werklocaties? In deze interactieve sessie o.l.v. Marcel Michon (BCI) als inleider passeren een drietal 

praktijkcases mét de hoofdrolspelers de revue: 

> Verduurzamen van bestaande terreinen (Marisol Elisabeth, SADC) 

> De rol van regio’s en gemeenten (Jacko d’Agnolo, voorzitter Stichting Duurzame 

Bedrijventerreinen, Venlo) 

> Energie-uitwisseling met datacenters op werklocaties (Edwin van Schaik, CEO Van Nelle Fabriek, 

Rotterdam) 

Met aandacht voor omvang en doelgroepen, procesgang en resultaten, hickups en lessons learned. 

Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International (BCI) 

 

4) NIEUW RUIMTEBRUIK – Meer bedrijvigheid in minde ruimte, is dat duurzaam? Onderzoek en 

ontwerpstudies 

Zaal 22, deze bevindt zich één etage hoger dan de plenaire zaal 

Pitch 1: Intensivering ruimtegebruik –  Integrale en kwalitatieve intensivering 

Alle aanvragen voor nieuwe bedrijfsruimte kunnen via inbreiding op bestaande bedrijventerreinen 

geaccommodeerd worden. Om de daarvoor benodigde ruimte vrij te spelen is het wel nodig om op 



clusterniveau te intensiveren. Via de inspiratiegids INTENS, een resultaat van ontwerpend onderzoek 

waarbij tal van ontwerpers en data-analisten betrokken waren, krijg je tal van mogelijkheden 

aangereikt om te intensiveren: van instapniveau tot voor gevorderden.  

Ana Luisa Moura geeft een korte toelichting op onderzoek dat Vereniging Deltametropool 

momenteel voor EZK uitvoert over grootschalige werklocaties. Welke GIS-data is er beschikbaar om 

de ruimtevraag van werk op de kaart te zetten en wat hebben we nodig als basis voor een nieuw 

(kwalitatief) bedrijventerreinbeleid?  

Paul Roncken, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK), Provincie Utrecht en Ana Luisa 

Moura, Vereniging Deltametropool 

 

Pitch 2: Ruimtebeslag circulaire economie  

Tot 2030 circa 870 ha. extra bedrijventerrein nodig voor circulaire activiteiten becijferde Gerlof 

Rienstra. Maar waar. En hoe? 

Gerlof Rienstra, Rienstra beleidsonderzoek en beleidsadvies  

 

5) INNOVATIEVE WERKLOCATIES – Excursie Perron038 Zwolle 

per bus, verzamelen buiten bij ingang Eventcenter Lumen 

Perron038 

Samenwerking loont: Innovatiecentrum ván en voor regionale tech-bedrijven en Zwolse hbo’s 

Aanvankelijk wilde Tembo Group, een producent van machineplatforms uit Kampen, een 

innovatiecentrum in Kampen bouwen. Maar de aanwezigheid van jong talent in Zwolle en een 

stoere, lege fabriekshal middenin het nieuwe innovatiedistrict achter station Zwolle deed hen anders 

besluiten. Samen met drie andere regionale tech-bedrijven richtte Tembo innovatiecentrum 

Perron038 op, in nauwe samenwerking met Zwolse bedrijven én onderwijsinstellingen. De bedrijven 

werken gezamenlijk aan R&D projecten en investeren volop in de ontwikkeling van (jong) talent. Een 

dynamische mix vorm van engineers en studenten die samenwerken aan de oplossingen van morgen. 

Rondleiding door Marius Woldberg, kwartiermaker Perron038, begeleiding door Karel Bolt, senior 

accountmanager nieuwe economie, Gemeente Zwolle 

 


