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MANAGEMENTSAMENVATTING 

Het doel van het uitgevoerde onderzoek is om te onderzoeken hoe bedrijventerrein Schiebroek kan 
worden verbeterd op het gebied van duurzaamheid. 
 
De hoofdvraag van het onderzoek luidt dan ook: 

‘Hoe kan het bedrijventerrein Schiebroek verduurzaamd worden?’ 

Het onderzoek is begonnen met een nulmeting van de duurzaamheid van het bedrijventerrein. Dit is 
gebeurd aan de hand van de 18 duurzaamheidsaspecten van het computerprogramma DPL-BT. In de 
nulmeting werd duidelijk dat bedrijventerrein Schiebroek gemiddeld ruim voldoende (7) scoort op het 
gebied van duurzaamheid. Dat is een hoge score voor een bestaand terrein, gebruikelijk scoren die 
tussen 5,5 en 6,5. Door de inzet van de BIZ en het parkmanagement vanaf 2011 is het bedrijventerrein 
een veel aantrekkelijker en veiligere werkomgeving geworden. Maatregelen als beter beheer van de 
openbare ruimte en het plaatsen van toezichtcamera’s hebben hiervoor gezorgd. Doordat het terrein 
aantrekkelijker en veiliger is geworden, is de leegstand op Schiebroek gedaald en is de waarde van het 
vastgoed gestegen. Hieruit wordt duidelijk dat een enkele maatregel al snel invloed heeft op meerdere 
aspecten. 
 
Na de nulmeting is gekeken naar de totstandkoming van de scores. Voor de aspecten zijn verschillende 
maatregelen bedacht om de score te verbeteren. Van alle verbetermaatregelen (ook voor de aspecten 
met een hogere score) is een longlist gemaakt. De longlist bestaat uit ongeveer 40 maatregelen. 
 
De maatregelen die de BIZ en VBS het meest passend leken voor het bedrijventerrein Schiebroek zijn in 
een shortlist gezet. Daarvoor golden de volgende criteria: de maatregel heeft een hogere prioriteit ten 
opzichte van andere maatregelen, de maatregel is in de komende jaren te realiseren en met de 
maatregel wordt mogelijk op kosten bespaard of zelfs geld verdiend. De maatregelen die de shortlist 
hebben bereikt zijn: 1) Meer zonnepanelen op de daken; 2) isolatie van de panden; 3) gezamenlijk afval 
inzamelen; 4) onkruid beter bijhouden rondom straatmeubilair; 5) ESCo oprichten; 6) slimme meters 
met Dongel; 7) geluidsschermen met zonnepanelen; 8) thermische zonne-energie; 9) meer oplaadpalen 
voor elektrische auto’s en 10) LED-straatverlichting. 

HET ADVIES 

Bedrijventerrein Schiebroek heeft plannen om een zonnepark op de Landscheiding te realiseren. Zij zijn 
daar al ver mee. Door een ESCo op te richten kan de BIZ verdienen aan de opgewekte energie. Dit geld 
kan worden gebruikt voor verdere ontwikkeling van bedrijventerrein Schiebroek. 
Het aanschaffen van Dongels kan de bedrijven en de ESCo inzicht geven over het energieverbruik, 
waardoor energiemanagement eenvoudiger wordt. 
 
Het beter bijhouden van het onkruid en het plaatsen van LED-straatverlichting zijn beide maatregelen 
die moeten worden voorgelegd aan de Gemeente Rotterdam. Met deze maatregelen worden de 
aspecten beheer van de openbare ruimte en energie verbeterd. 
 
Om ervoor te zorgen dat afval gezamenlijk wordt opgehaald, en daardoor beter wordt gescheiden, 
moeten de BIZ en het parkmanagement in gesprek gaan met de bedrijven en de 
afvalverwerkingsbedrijven waar zij een contract hebben lopen. Zo kunnen vervoersbewegingen worden 
verminderd en kan worden gekeken welke bedrijven herbruikbare stromen gezamenlijk kunnen 
inzamelen. 
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Verder is het advies om voorlopig nog geen laadpalen te plaatsen. Het plaatsen van gewone laadpalen 
is financieel haalbaar, maar op bedrijventerrein Schiebroek zijn al een aantal laadpalen aanwezig. Een 
investering in snellaadpalen is nu nog niet haalbaar, omdat er te weinig gebruik van zal worden gemaakt 
om de investering terug te verdienen. In de toekomst kan op opnieuw gekeken worden naar de 
mogelijkheid om twee dubbele snellaadpalen te plaatsen, als er meer elektrische voertuigen rijden en 
voertuigen op brandstof niet meer verkocht worden. 
 
Tot slot kan de BIZ nog een aantal energiebesparende maatregelen bevorderen: 

• Het verbeteren van de isolatie van de panden. Hierdoor kan worden bespaard op energie en 
worden de energiekosten voor de bedrijven lager. De maatregel verdient zichzelf terug. De 
opbrengst ervan kan worden gestopt in ontwikkeling van de bedrijven zelf. 

• Het installeren van zonnepanelen op alle daken op bedrijventerrein Schiebroek. Op deze manier 
wordt een groot deel van het energieverbruik gedekt door duurzame, zelfopgewekte energie. 
Ook deze maatregel verdient zichzelf terug. Hier kunnen de bespaarde kosten tevens worden 
gebruikt voor de ontwikkeling van de bedrijven. 

 
Het advies is om het rendement dat wordt behaald op de maatregelen te gebruiken voor verdere 
verduurzaming van het terrein. Vooral op het gebied van klimaatadaptie. Door meer groen toe te passen 
op het terrein (door middel van bijvoorbeeld groene gevels of grasbeton parkeerplaatsen) en het beter 
opvangen van hemelwater maakt het bedrijventerrein zich gereed tegen de verwachte droge, warme 
perioden en hevige regenbuien in de toekomst. 
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VOORWOORD 

Als derdejaarsstudent heb ik gedurende de periode 31 augustus 2020 tot en met 18 december 2020 
stage gelopen. Ik heb mijn stage gevolgd bij Markus Werklocatieregie en specifiek op bedrijventerrein 
Schiebroek te Rotterdam. Gedurende de stageperiode heb ik mij beziggehouden met het onderwerp 
duurzaamheid. Duurzaamheid is een zeer actueel onderwerp. Steeds meer regelgeving stuurt erop aan 
om duurzaam bezig te zijn. Dit is nodig, want de mens kan nu de aarde vol raakt niet zomaar beslissingen 
maken zonder na te denken over de gevolgen voor volgende generaties. Ook op bedrijventerreinen valt 
er een inhaalslag te maken wat betreft duurzaamheid. Het is daarom erg interessant om onderzoek te 
doen naar de verduurzaming van bedrijventerreinen.  

De opdracht aan mij was om te kijken hoe duurzaam het bedrijventerrein Schiebroek is en op welke 
gebieden ruimte is voor verbetering. Dit is gebeurd in opdracht van het parkmanagement van 
bedrijventerrein Schiebroek en Stichting BIZ Schiebroek.  

Mijn stageperiode heb ik, ondanks de omstandigheden rondom COVID-19, als zeer positief en leerzaam 
ervaren. Mijn kennis over duurzaamheid is tijdens de stageperiode verbreed. Ook heb ik tijdens mijn 
stage angsten overwonnen, zoals het in gesprek gaan met andere mensen en dan met name aan de 
telefoon.  
 
Graag wil ik een aantal personen bedanken. Als eerst wil ik Edwin Markus en Jaap Kortman bedanken 
voor de begeleiding tijdens mijn stage. Zij hebben mij enorm geholpen met inhoudelijke vragen over de 
opdracht. Niet alleen hebben zij mij geholpen met de opdracht, zij hebben mij ook persoonlijk geholpen 
door het geven van belangrijke leerpunten voor in het werkleven.  
 
Ook wil ik mijn stagebegeleider vanuit school bedanken: Christiaan de Roode. Hem wil ik bedanken voor 
het houden van toezicht over het verloop van mijn stage. Ook wil ik hem bedanken voor het geven van 
feedback. 
 
Tot slot wil ik Dick van der Graaf, Arjen Spanjersberg, Aleida van den Akker, Koen de Kruif, Frits Knulst, 
Heero Hoomans en Ranès Rioza bedanken voor het bijbrengen van kennis die ik heb kunnen toepassen 
in het onderzoeksverslag.  
 
Rotterdam, 18 december 2020 
 
Naomi Vermaat 
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INLEIDING 

Veel ondernemers van bedrijventerreinen willen de kwaliteit van hun werkomgeving verbeteren. 
Bedrijven betalen zelden mee aan verbeteringen in de openbare ruimte. Voor bedrijven kan het ook 
lastig zijn om een verbetering in de openbare ruimte te realiseren. Door het oprichten van een BIZ kan 
vaak meer bereikt worden in samenwerking met de gemeente.  

De BIZ, oftewel de Bedrijven Investerings Zone, is een instrument wat zorgt ervoor dat plannen kunnen 
worden uitgevoerd. Als de meerderheid voor een plan is, dan gaat het plan door. De BIZ-Wet is in de 
periode 2009 tot en met 2014 een experimentele wet geweest. Sinds 1 januari 2015 is dit een officiële 
wet (Bedrijven Investerings Zone, z.d.). 

In 2012 heeft Vereniging Bedrijven Schiebroek (VBS) een BIZ-experiment op het terrein tot stand 
gebracht. Alle eigenaren en ondernemers die gevestigd zijn op het bedrijventerrein Schiebroek zijn hier 
lid van. Jaarlijks wordt een bijdrage betaald van €150 euro. Hiervan wordt het parkmanagement betaald. 
Een BIZ-periode duurt 5 jaar en moet elke keer opnieuw worden verlengd. Een BIZ-plan wordt elke 5 
jaar opgesteld en moet worden goedgekeurd door de gemeente. Elke 5 jaar wordt ook opnieuw 
gestemd. Leden moeten dan stemmen of zij voor of tegen een plan zijn. Als de meerderheid voor een 
plan is, dan is de BIZ tot stand gekomen. 

In het BIZ-plan staan onder andere de doelstellingen die zij voor ogen hebben. Eén van de doelstellingen 
van Stiching BIZ Schiebroek is ‘Het verder verduurzamen van het terrein, de daar aanwezige gebouwen 
en zo mogelijk bedrijfsprocessen’. In dit verslag zal daarom worden gekeken naar de duurzaamheid van 
bedrijventerrein Schiebroek. Dit gebeurt aan de hand van 18 duurzaamheidsaspecten die worden 
onderzocht en worden ingevuld in het computerprogramma DPL-BT (Duurzaamheidsprofiel locatie 
Bedrijventerreinen). De duurzaamheid van het bedrijventerrein is bepaald voor drie momenten: het 
heden, de toekomst en het verleden. 

Dit verslag begint met een korte omschrijving van het bedrijventerrein. Vervolgens wordt de nulmeting 
behandeld. In dit tweede hoofdstuk wordt duidelijk hoe duurzaam het bedrijventerrein Schiebroek is. 
Na de nulmeting volgt hoofdstuk 3, waar wordt gekeken naar verschillende maatregelen die het terrein 
verder kunnen verduurzamen. Alle maatregelen worden weergegeven in de longlist. Op basis van een 
aantal criteria ontstaat hieruit de shortlist. De haalbaarheid en het rendement dat op sommige 
maatregelen van de shortlist kan worden behaald, is uitgewerkt in hoofdstuk 4. De maatregelen worden 
doorberekend in het programma DPL-BT om de duurzame kwaliteit in de toekomst te zien (als de 
maatregelen zijn uitgevoerd). Dit is hoofdstuk 5. 

In hoofdstuk 6 wordt gekeken naar de duurzame kwaliteit in 2011, aan het begin van het ontstaan van 
de BIZ (het verleden). Het verleden en heden kunnen dan worden vergeleken. Met deze vergelijking zal 
duidelijk worden op welke van de 18 duurzaamheidsaspecten het terrein vooruit is gegaan sinds het 
ontstaan van de BIZ. Er zal duidelijk worden wat de BIZ tot nu toe heeft betekent en bereikt voor 
Schiebroek.  

Het rapport eindigt met een conclusie met daarin een advies beschreven. 
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1. HET BEDRIJVENTERREIN SCHIEBROEK 

Het plangebied voor dit onderzoek is bedrijventerrein Schiebroek. Het bedrijventerrein is gelegen in 
Schiebroek-Noord, te Rotterdam. Het bedrijventerrein is een gemengd terrein. Dit betekent dat 
Schiebroek huisvesting biedt aan bedrijvigheid in de industrie, bouw, handel en logistiek (Gemeente 
Enschede, 2006). 

1.1 STICHTING BIZ SCHIEBROEK 

Op het terrein zijn ongeveer 60 eigenaren en 150 ondernemers gevestigd. Zij zijn allemaal deelnemer 
van Stichting BIZ Schiebroek. Jaarlijks betalen zij een vaste bijdrage van €150 euro. Eigenaren en 
ondernemers moeten dubbel betalen. In totaal wordt er jaarlijks dus circa €30.000 euro verzameld. 
Daar gaan nog 3% perceptiekosten en 10% reservemarge van af. Jaarlijks heeft de BIZ dus circa €25.000 
aan netto-inkomsten. De stichting heeft vier thema’s waar zij geld aan besteed, dat zijn: 1) schoon, heel 
en veilig; 2) bereikbaarheid; 3) uitstraling; 4) verduurzaming. Een vijfde kostenpost zijn de 
organisatiekosten, ook wel de kosten aan het parkmanagement. Het netto-bedrag is niet genoeg om 
alle plannen te betalen, het overgrote deel wordt dan ook gefinancierd door middel van subsidies.  

1.2 AFBAKENING VAN HET BEDRIJVENTERREIN 

Voor het onderzoek is het belangrijk dat het gebied eerst goed wordt afgebakend. Met het 
geselecteerde gebied zal namelijk gedurende het hele onderzoek gewerkt worden. In figuur 2 is de 
begrenzing van het terrein weergegeven. De volgende straten en nummers behoren hiertoe: 

• Adrianalaan; nummers 371 t/m 471 (oneven) inclusief toekomstige bebouwing)  
• Adrianalaan; nummers 374 t/m 380 (even)  
• Dotterbloemstraat; (alle huisnummers) inclusief toekomstige bebouwing  
• Dovenetelstraat; alle huisnummers  
• Nachtschadestraat; alle huisnummers  
• Ratelaarweg; alle huisnummers, inclusief toekomstige bebouwing  
• Veldkersweg; alle huisnummers m.u.v. nr. 50  
• Weegbreestraat; alle huisnummers  
• Zuringstraat; alle huisnummers  

 

 
Figuur 2. Afbakening bedrijventerrein Schiebroek. Gemaakt door Naomi Vermaat. 
 
Het terrein heeft volgens Monitor Bedrijventerreinen (2020) en volgens IBIS-bedrijventerreinen (2019) 
een andere afbakening. Het grootste verschil is dat de kavels aan de Ratelaarweg niet worden 
meegenomen in de afbakening. 
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2. DE NULMETING 

Het onderzoek begint met een nulmeting van alle 18 duurzaamheidsaspecten. De nulmeting moet de 
huidige duurzaamheid van het bedrijventerrein in beeld brengen. In dit hoofdstuk zullen de bevindingen 
van alle 18 aspecten worden besproken. Elk aspect begint met een korte toelichting waarom het 
bijdraagt aan de duurzaamheid van het terrein. 

2.1 RUIMTEGEBRUIK 

Score: 5,9 
Het ruimtegebruik wordt gemeten door te kijken hoeveel procent van het oppervlak bebouwd is. Als 
een bedrijventerrein te ruim is opgezet, is dat verspilling van de grond. Er wordt dus gekeken naar hoe 
efficiënt het grondgebruik is. Hiermee zullen groene gebieden buiten het terrein zo veel mogelijk 
gespaard worden. Daarnaast zorgt compact bouwen ook voor minder warmteverlies en is het dus beter 
voor het energieverbruik van bijvoorbeeld de verwarming (Blavier, 2015). 
 
Volgens IBIS Bedrijventerreinen (z.d.) heeft Schiebroek een bruto oppervlak van 11,2 hectare en een 
netto oppervlak van 8,7 hectare. Omdat in dit onderzoek met een andere begrenzing wordt gewerkt, 
moeten ook de kavels aan de Ratelaarweg worden meegerekend. Volgens de Kadastrale kaart (2020) 
hebben de kavels een oppervlakte van 7.163 m2. Ook wordt een stuk groen en water nog toegevoegd, 
met een oppervlakte van 11.553 m2 (Google Maps, 2020). Het bruto oppervlak wordt dan 12,6 hectare 
en het netto oppervlak wordt 9,4 hectare. Dit betekent dat 76% van het plangebied bestaat uit privé 
kavels. De overige 24% bestaat voornamelijk uit groen en water rondom het terrein en wegen op het 
terrein. 

2.2 ENERGIE 

Score: 5,0 
Om energie op te wekken worden fossiele brandstoffen gebruikt. Deze dreigen op te raken. Daarnaast 
zorgt de CO2 die vrijkomt bij gebruik van deze brandstoffen voor een versneld proces van de 
klimaatverandering. Volgens het Klimaat Akkoord van Parijs moet de energie uitstoot voor 2050 op nul 
liggen (RTL Nieuws, 2020). Het verduurzamen van bedrijven kan bijdragen om dit doel te bereiken. In 
Nederland wordt nu pas 7% duurzame energie gebruikt. Er valt een grote inhaalslag te maken. Wanneer 
250 bedrijventerreinen worden verduurzaamd zal dit zorgen voor een totale energiebesparing van 32 
PJ in 2021. Dit is 33% van het Klimaatakkoord (BE+, z.d.). 
 
Op het bedrijventerrein zijn al een aantal maatregelen getroffen die het gebruik van fossiele 
brandstoffen verminderen. Op het bedrijventerrein is plaats voor 10 elektrische auto’s om te laden. 
Hiervan zijn 6 oplaadpunten privé en 6 publiekelijk (3 keer een dubbele oplaadpaal). De oplaadpalen 
moeten het elektrisch personenvervoer stimuleren. Verder zijn er bedrijven die energie opwekken door 
middel van zonnepanelen. In tabel 1 is te zien hoeveel zonnepanelen de bedrijven op het dak hebben 
geïnstalleerd. Ook is te zien hoeveel vierkante meter zonnepanelen er op het bedrijventerrein aanwezig 
zijn. Hierbij is uitgegaan van de standaardafmeting van 99 cm bij 165 cm (Zonnepanelen.net, z.d.). 
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Tabel 1 
Zonnepanelen per bedrijf 

Bedrijf Aantal zonnepanelen 
ZaaKado 35 
De Boers 500 

Sport & more 12 
Borggreven 31 

MMCE 20 
PMR 15 
Xylos 52 
Totaal 665 

Aantal m2 1.086 
Aantal GJ opgewekt (volgens DPL-BT) 1596,42 

 

2.3 AFVAL EN RESTSTOFFEN 

Score: - 
De vraag naar grondstoffen neemt toe en dat terwijl de beschikbaarheid ervan juist afneemt. Een 
oplossing hiervoor is een circulaire economie. Bedrijven produceren, consumeren en transporteren veel 
reststromen en grondstoffen. Een logische stap is daarom om circulaire economie toe te passen op 
bedrijventerreinen (Stec, 2019). 
 
In de figuur 2 is te zien hoeveel ton aan grondstoffen er jaarlijks binnenkomt op het terrein en hoeveel 
afval het terrein jaarlijks verlaat. In de figuur 3 eronder is de economische waarde van het afval 
weergegeven. Tevens is te zien hoeveel CO2 uitstoot de verwerking van het afval veroorzaakt. 
 

 
Figuur 2. In- en uitgaande volumestromen Schiebroek. Overgenomen, van PULSUP (2018). 
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Figuur 3. Economische waarde en de CO2 uitstoot van de verwerking van de reststromen. Overgenomen, van PULSUP (2018). 

PULSUP heeft in 2018 een onderzoek gedaan naar circulair ondernemen op het terrein. Dit onderzoek 
was een steekproef en ging om een data-analyse door middel van een huisbezoek en een veldonderzoek 
door middel van een enquête. 
 
Aan de data-analyse door middel van huisbezoek deden 18 bedrijven mee. Volgens PULSUP (2018) zijn 
de grootste stromen op het terrein: 1) organische stoffen; 2) metaalmix en ijzervormen; 3) hout; 4) 
papier & karton; 5) minerale stromen; 6) gemengde stroom. 
 
Organische stoffen 
Jaarlijks verlaat naar schatting 260 ton afval van organische stoffen het terrein. De grootste verbruikers 
van deze stroom zijn bouwondernemingen.  
 
Metaalmix en ijzer 
De reststroom van metaal en ijzer bedraagt jaarlijks zo’n 210 ton. De stroom van metaal en ijzer komt 
bij vrijwel alle sectoren voor. De meeste bedrijven op bedrijventerrein Schiebroek laten de stroom van 
metaal en ijzer apart ophalen. 
 
Hout 
Hout wordt hergebruikt waar dat kan, maar dat is afhankelijk van het type hout. Zo wordt er onderscheid 
gemaakt in A, B en C. Hierbij kan A-hout het makkelijkst worden hergebruikt of zelfs worden 
teruggenomen door de leverancier. A-hout is namelijk onbehandeld hout. Bij B- en C-hout gaat dit 
lastiger. De reststroom hout is 250 ton per jaar. 
 
Papier & karton 
Dit stroom is voornamelijk afkomstig van dozen en kantoorpapier. Daarom is deze reststroom klein en 
bedraagt deze ‘maar’ 40 ton per jaar. Het papier en karton wordt door veel bedrijven apart ingezameld. 
Sommige bedrijven hebben een te laag volume papier en karton, waardoor dit bij het restafval wordt 
gedaan. 
 
Minerale stromen 
Onder deze stroom vallen zand, klei, natuursteen en grind. De grootte van de stroom is per jaar 310 
ton. Op het bedrijventerrein zijn geen bedrijven aanwezig die de stoffen van deze reststroom kunnen 
verwerken in een eindproduct. 
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Gemengde stromen 
De reststroom van gemengd afval is 150 ton per jaar. Gemengd afval is moeilijk te scheiden. 
 
Aan het veldonderzoek deden in totaal 13 bedrijven mee. In de enquête moesten bedrijven aangeven 
welke reststromen zij laten afvoeren met het restafval. In figuur 4 is het resultaat van de enquête te 
zien. 

 
Figuur 4. Resultaat enquête PULSUP (2018). 
 
Verder zijn op het terrein ondernemers die onderling reststromen uitwisselen, zoals de bedrijven in de 
metaalbewerking, houtbewerking, de verpakkingsindustrie op het terrein en meubelmakers. 
De informatie die afkomstig is van het onderzoek van PULSUP is niet bruikbaar voor de meting in DPL-
BT. Daarom wordt de score opengelaten. 

2.4 HEMELWATER 

Score: 3,0 
Het kost tijd, energie en geld om water te zuiveren. Regenwater hoeft in principe niet gezuiverd te 
worden. Daarom is het beter als dit apart wordt afgevoerd of wordt opgenomen door de natuur. Op het 
terrein is een gemengd riool aangelegd. Het regenwater wordt niet van dit riool afgekoppeld. Verder 
zijn er ook geen maatregelen genomen die ervoor zorgen dat het water wordt opgenomen in de natuur, 
zoals bijvoorbeeld onverhard oppervlak, groene daken, half verharding en andere maatregelen. 

2.5 BODEMKWALITEIT 

Score: 8,5 
Een goede bodemkwaliteit zorgt ook voor een gezonde en groene omgeving. Bedrijven met zware en 
vervuilende bedrijfsactiviteiten kunnen de bodem verontreinigen. Dit kan ervoor zorgen dat veel 
functies niet meer worden toegestaan op dat stuk grond. De bodem moet dan eerst gesaneerd worden. 
Dit kost geld en energie. Wanneer de grond een andere eigenaar krijgt, moet de bodem ook gereinigd 
worden. Een nieuwe eigenaar heeft namelijk recht op schone grond (de Kruif, 2020). Een vervuilde 
grond is dus niet alleen slecht voor de gezondheid van de omgeving, maar het legt ook beperkingen op 
met betrekking tot het werven van nieuwe bedrijven en eigenaren. 
 
In 2011 heeft de Gemeente Rotterdam een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd voor 
bedrijventerrein Schiebroek. Dit was in opdracht van IGWR Stad. De aanleiding voor dit onderzoek 
waren werkzaamheden aan riolering en de weg. 
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De kwaliteit van de grond is op 76 punten gemeten. Op 74 van deze meetpunten is het 
Rijnmondgrondpakket gevonden. Op 2 meetpunten is een sterke verontreiniging door PAK gevonden. 
Dit is op de parkeerplaats aan Veldkersweg en bij de kruising tussen Ratelaarweg/Tochtbrug. De 
verontreiniging is zeer plaatselijk en de puinlaag is erg dik. Daarom wordt er niet verwacht dat er sprake 
is van een sterke bodemverontreiniging (DCMR, 2012). Ook het freatisch grondwater is getest. Hiervoor 
zijn 7 watermonsters genomen. Hieruit kwam naar voren dat op het terrein Rijnmondgrondwaterpakket 
te vinden is. Op 2 plekken is het grondwater sterk verontreinigd met arseen. Op 1 plek is het water sterk 
verontreinigd met arseen en matig verontreinigd met barium. 
 
In het verkennend bodemonderzoek staat niet hoe groot het grondoppervlak is van de vervuiling. Voor 
het programma wordt daarom ingevuld dat 74/76 deel van het oppervlak niet verontreinigd is en dat 
bij 2/76 deel sprake is van een matige verontreiniging. 

2.6 MILIEUHINDER 

Score: 7,0 
Bedrijventerreinen kunnen soms hinder veroorzaken voor omwonenden. Bedrijfsactiviteiten kunnen de 
luchtkwaliteit vervuilen, geur- en geluidhinder veroorzaken en de externe veiligheid beïnvloeden. 
 
Volgens DCMR-medewerker Koen de Kruif (2020) zorgen de bedrijfsactiviteiten op bedrijventerrein niet 
direct voor hinder. Potentiële geluidhinder op het terrein zou kunnen worden veroorzaakt door het 
garagebedrijf Brinkman. Dit garagebedrijf ligt maar 25 meter afstand van de dichtstbijzijnde woning 
(Google Maps, 2020). Het horen van het geluid is een potentiële hinder en is alleen hinder als bewoners 
dat zo ervaren. Daarbij is het geen probleem als het aantal decibel onder de toegestane geluidsemissie 
blijft. Die is overdag hoger dan in de avond en in het weekend.  

2.7 VEILIGHEID & CRIMINALITEIT  

Score: 9,0 
Een onoverzichtelijk bedrijventerrein met veel leegstand is voor criminelen een relatief eenvoudige 
locatie om misdrijven te plegen. Bedrijventerreinen liggen daarnaast vaak wat afgelegen van de 
buitenwereld en er komen maar weinig mensen, vooral in het weekend en in de avond. Criminele 
activiteiten kunnen ervoor zorgen dat bedrijven willen verhuizen. Het resultaat is een bedrijventerrein 
met (meer) leegstand. Leegstand zal een bedrijventerrein minder aantrekkelijk maken, waardoor het 
minder makkelijk nieuwe ondernemers aantrekt. 
 
Volgens wijkagent Frits Knulst (2020) is het bedrijventerrein vergeleken met andere terreinen veilig. Het 
bedrijventerrein is relatief klein, wat maakt dat verdachte activiteiten sneller zichtbaar zijn. In DPL-BT 
wordt onderscheid gemaakt in verschillende misdrijven, namelijk: 1) inbraken; 2) geweldsmisdrijven; 3) 
overige misdrijven. In de tabel 2 is het aantal misdrijven per categorie over de jaren 2018 t/m 2020 te 
zien. 
 

Tabel 2 
Aantal misdrijven in 2018, 2019 en 2020 
Jaartal Inbraak Geweldsmisdrijf 
2018 2 4 
2019 1 1 
2020 3 0 

Opmerking. Gegevens afkomstig van Knulst. 
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Volgens de gegevens vinden er jaarlijks gemiddeld 2 inbraken en 2 geweldsmisdrijven plaats. Wat opvalt 
is dat het aantal geweldsmisdrijven erg is gedaald. Geweldsmisdrijven op het terrein ontstaan 
voornamelijk door geschillen tussen een bedrijf (met name garagebedrijven) en een klant. Een oorzaak 
kan zijn dat een klant niet tevreden is met de dienst en daarom niet betaald. De garage heeft dan recht 
van retentie. Het dalende aantal geweldsmisdrijven kan toeval zijn. Wat wel opvallend is, is dat de 
desbetreffende autogarage(s) is/zijn verhuisd. De daling kan dus komen door de verhuizing van deze 
bedrijven (Knulst, 2020). 

2.8 VERKEERSVEILIGHEID  

Score: 6,0 
Onduidelijke verkeerssituaties en wegen waar een hoge snelheid gereden mag worden kunnen ervoor 
zorgen dat er verkeersongelukken gebeuren. Als op een bedrijventerrein veel ongelukken gebeuren, 
kan dit nadelig zijn voor de aantrekkelijkheid. Daarbij kunnen de gevolgen van de ongevallen groot zijn 
voor de bedrijven waarvan het personeel en/of de voertuigen bij de ongevallen betrokken zijn geraakt. 
 
Aan de hand van Google Maps en eigen waarnemingen viel op dat op het terrein alleen wegen aanwezig 
zijn waar 50 km/uur gereden mag worden. De totale lengte van de 50 km/uur wegen op het terrein is 
volgens Google Maps (2020) 1650 meter. De lengte van deze wegen staat gelijk aan de lengte van alle 
wegen op het terrein. 
 
Volgens wijkagent Frits Knulst vinden er weinig ongelukken plaats op het terrein. Zo hebben er in 2018 
en 2019 twee ongelukken plaatsgevonden met materiele schade. Onder materiele schade wordt onder 
andere het omrijden van verkeersborden verstaan. Het aantal ongelukken met materiele schade kan 
afwijken van het werkelijke aantal, omdat mensen niet altijd een melding maken. Verder komt het 
vrijwel nooit voor dat een ongeluk plaatsvindt met letsel als gevolg. Het is maar een enkele keer 
voorgekomen dat een ambulance ter plaatse moest komen. 
 
DPL-BT geeft meerdere opties om de verkeersveiligheid te bepalen, namelijk het type wegen op het 
terrein en het aantal ongelukken dat jaarlijks plaatsvindt. Bij het eerste ontstaat een score van 6. Bij het 
laatste hoort een score van 5,1. Van deze twee wordt gekozen voor de score 6, vanwege de uitspraken 
van de wijkagent. 

2.9 SAMENWERKING EN VOORZIENINGEN 

Score: 7,7 
De aanwezigheid van voorzieningen zorgt ervoor dat het terrein aantrekkelijker wordt voor bedrijven. 
Daarnaast kan door samenwerking van bedrijven bespaard worden op kosten. Bedrijven kunnen 
bijvoorbeeld grondstoffen, services, producten en energie samen inkopen. Dit kan leiden tot minder 
vervoersbewegingen en/of kosten.  
 
In DPL-BT wordt gevraagd naar gezamenlijke voorzieningen. De volgende gezamenlijke voorzieningen 
zijn aanwezig: Bewegwijzering, website/informatiecentrum, beveiliging, bluswater, 
sportvoorzieningen/fitness, AED en overige voorzieningen als een kapper. 
Op het terrein is glasvezelnet, als ook coax aanwezig. In het programma wordt daarom ingevuld dat 
deze voorziening aanwezig is. Voor een klein terrein als Schiebroek zijn er veel voorzieningen aanwezig. 
 
De volgende gezamenlijke voorzieningen zijn niet aanwezig: Onderhoudswerkplaats (niet algemeen), 
bedrijfsarts/terreinarts, vergaderruimte (niet voor algemeen gebruik), inkoopdiensten als schoonmaak 
en logistiek, energiebedrijf, horeca/openbare kantine, winkels voor dagelijkse boodschappen, 
kinderopvang en tankstation. 
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Verder is er wel sprake van inkoop van groene stroom, maar dit is niet collectief. Daarom wordt er 
ingevuld dat dit niet aanwezig is. 

2.10 BEREIKBAARHEID OV & FIETS 

Score: 5,8 
Een bedrijventerrein dat goed bereikbaar is met het openbaar vervoer en met de fiets heeft voordelen. 
Als mensen kiezen voor het OV of de fiets, zorgt dat voor minder CO2-uitstoot. Dit is goed voor het 
milieu en de luchtkwaliteit. Minder auto’s zorgen ook voor meer parkeermogelijkheden en een toename 
in de veiligheid van het terrein. Een goede verbinding met het openbaar vervoer heeft daarnaast ook 
het voordeel dat andere doelgroepen worden aangetrokken tot het terrein, zo wordt het terrein ook 
bereikbaar voor jongere medewerkers en stagiaires die geen auto tot hun beschikking hebben 
(Verheggen, 2019). 
 
Openbaar vervoer 
De treinstations die het meest in de buurt liggen zijn Rotterdam Noord en Rotterdam Centraal. 
Rotterdam Noord is een station waar alleen sprinters rijden met de eindbestemming Rotterdam 
Centraal en Uitgeest. Het ligt op ruim 3 km afstand hemelsbreed vanaf het midden van Schiebroek 
(Dovenetelstraat 24). Rotterdam Centraal is een station waar ook intercity’s en nachttreinen rijden. Dit 
station ligt op 4,67 km afstand hemelsbreed. Treinen op dit station hebben als eindbestemming Lelystad 
Centrum, Amsterdam Centraal, Den Haag Centraal, Dordrecht, Eindhoven Centraal, Utrecht Centraal, 
Uitgeest, Breda en Vlissingen (NS, 2020). 
Het metrostation dat het dichtst in de buurt ligt van Bedrijventerrein Schiebroek is Meijersplein. Hier 
rijdt alleen metrolijn E tussen Slinge en Den Haag Centrum (9292, 2020). Dit metrostation ligt op 1,31 
km afstand hemelsbreed (Google Maps, 2020). 
 
Verder rijden op en langs het terrein geen bus- of tramlijnen. De dichtstbijzijnde haltes liggen buiten 
een straal van 400 meter. De dichtstbijzijnde bushalte ligt op 736 meter afstand hemelsbreed. Hier rijdt 
bus 174 tussen station Rotterdam Noord en station Delft. De tramhalte die het meest in de buurt ligt is 
Lariksweg. Deze ligt op 809 meter afstand hemelsbreed. Hier rijdt tram 25 richting Schiebroek, die 
overgaat richting Carnisselande. 
 
Fietspaden 
Op het terrein zijn vrijwel geen fietspaden te vinden. Enkel op de Tochtbrug/Adrianalaan ligt een 
fietspad. Dit fietspad is een gemarkeerde strook op beide kanten van de weg. Dit wordt geteld als één 
fietspad. De lengte van dit fietspad is 220 meter (Google Maps, 2020). 

2.11 GROEN & WATER 

Score: 6,1 
Groen is erg belangrijk voor een duurzame omgeving. Het zorgt voor verbetering van de luchtkwaliteit, 
wat indirect weer effect heeft op de gezondheid van de mens. Ook draagt groen bij aan een rijke 
biodiversiteit (Kiwa, 2020). Groen en water zorgen daarbij ook voor een klimaatbestendig terrein. 
Bomen en planten kunnen bij hitte voor verkoeling zorgen door de verdamping van water. In de 
toekomst worden perioden verwacht van extreme droogte en hevige neerslag. Een watervoorraad kan 
helpen tegen de droogte. Bomen en planten kunnen neerslag opvangen en vasthouden. Zo wordt 
overbelasting van het rioolwater voorkomen bij hevige buien (Gemeente Rotterdam, 2020). 
 
Groen 
Bedrijventerrein Schiebroek is omringd door groen. Op het bedrijventerrein zelf is minder vegetatie te 
vinden. Dit bevindt zich vooral aan de grens in het noorden en westen. Ander groen is te vinden aan de 
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Veldkersweg en de parkeerplaats die ook aan de Veldkersweg ligt. Het groen heeft in totaal ongeveer 
een oppervlakte van 12.033 m2, wat omgerekend 1,2 hectare is. 
 
Water 
Op het terrein is ook water aanwezig. Op het terrein is in totaal ongeveer 3.321 m2 water te vinden. Dit 
is gelijk aan 0,3 hectare. Dit water dient als bluswater voor het terrein. 

2.12 BEHEER OPENBARE RUIMTE 

Score: 8,0 
Een bedrijventerrein dat goed wordt onderhouden, is aantrekkelijker voor bedrijven om zich daar te 
vestigen. Het bijhouden van het onderhoud van een terrein zal ervoor zorgen dat bedrijven beter 
functioneren en dat werknemers meer werkplezier ervaren. Daarbij heeft het ook een positief effect op 
de waarde van de panden. 
 
Voor het programma DPL-BT wordt gewerkt met de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van CROW. 
De Gemeente Rotterdam heeft echter zelf een systeem waarbij zij de kwaliteit van de openbare ruimte 
meet. Dit instrument is Product normering Schoon, Heel, Veilig. Hierbij worden in woord en beeld de 
niveaus bepaald van verschillende punten. De niveaus lopen van 1 t/m 5, hierbij is niveau 1 het slechtst 
en niveau 5 het best. In tabel 3 is het terrein beoordeeld door eigen waarneming. 
 

Tabel 3 
Beoordeling Product normering Schoon, Heel, Overlast op Bedrijventerrein Schiebroek 

Punt Niveau (1 t/m 5) 
1. Algemeen 4 

2. Zwerfvuil: op straat, in de bosjes of in het water 4 
3. Prullenbakken 5 

4. Onkruid: tussen tegels, langs gevels en straatmeubilair 3 
5. Plak en kladvandalisme: op gevels, muren en straatmeubilair 5 

6. Uitwerpselen: van mens en dier 5 
7. Kwaliteit van de bestrating 4 

8. Slijtage van het straatmeubilair 5 
9. Openbaar groen: bomen, beplanting, gras en bloembakken 3 

10. Fietswrakken 5 
11. Verkeerd parkeren/stilstaan 5 

12. Verkeerd aangeboden huisvuil 3 
13. Winkeluitstallingen 5 

Opmerking. Ingevuld naar eigen waarneming. 

Omdat de kwaliteitscatalogus van CROW en het instrument Gemeente Rotterdam grotendeels 
overeenkomen, is geprobeerd de score te vertalen naar CROW. In de tabel 4 is de beoordeling volgens 
CROW weergegeven. 
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Tabel 4 
Beoordeling Kwaliteit catalogus CROW op Bedrijventerrein Schiebroek 

Punt Beoordeling 
(A+ t/m D) 

Groen  
1. Snoeibeeld en vitaliteit vakbeplanting B 

2. Onkruid A 
3. Vitaliteit bomen A 

4. Gras beschadigingen/dichtheid/afval A 
Water  

1. Ecologische waarde A+ 
2. Vegetatie in natprofiel B 
3. Water oevers drijfvuil A+ 

4. Beschoeiing oever A 
Straat/stoep  

1. Scheurvorming asfalt A+ 
2. Tegels onkruid stoep A 

3. Zichtbaarheid markeringen A+ 
4. Zwerfafval fijn en grof B 

Bewegwijzering  
1. Dekking van de coating/folie A+ 

2. Scheefstand A+ 
Verlichting  
1. Werking A 

Opmerking. A+ = beste kwaliteit, D = minste kwaliteit 

Het programma laat 5 onderdelen beoordelen: groen, water, straat/stoep, bewegwijzering en 
verlichting. Hierbij scoort Schiebroek op zijn hoogst A+ en op zijn laagst een B. Zo ontstaat een score 
van 8,0.  Volgens parkmanager Markus (2020) wordt met de BIZ gestreefd naar een cijfer 8 voor (het 
beheer van) de openbare ruimte. Wanneer het cijfer onder de 8 daalt, wordt dit besproken en worden 
er maatregelen genomen. De score komt dus goed overeen met het cijfer waar Schiebroek naar streeft.  

2.13 TOEGEVOEGDE WAARDE OP HET TERREIN 

Score: 7,4 
Dit aspect zal een indicatie geven van de economische situatie op het bedrijventerrein. In het 
programma DPL-BT wordt de toegevoegde waarde in Euro’s ingevoerd, oftewel het bruto regionaal 
product. Volgens Spanjersberg (2020) is de toegevoegde waarde op het terrein €45.000.000 euro. Per 
hectare is dit €3.571.429 euro. Dit terwijl het landelijk gemiddelde op €1.600.000 euro per hectare ligt 
(DPL-BT, 2020). 

2.14 WAARDE TERREIN EN VASTGOED 

Score: 9,0 
De waarde van een terrein en het vastgoed kan een indicator zijn voor de aantrekkingskracht van het 
bedrijventerrein. Een terrein met een hogere waarde dan een ander vergelijkbaar terrein, heeft dit 
waarschijnlijk te danken aan een hogere aantrekkingskracht.  
 
De vastgoed waarde van een bedrijventerrein wordt door verschillende factoren bepaald. Factoren die 
de waarde verhogen zijn onder andere een zichtlocatie vanaf de snelweg en/of dicht bij een afrit liggen. 
Bedrijventerreinen met een locatie in de Randstad en een goede bereikbaarheid met het openbaar 
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vervoer worden ook hoger gewaardeerd. Bedrijventerrein Schiebroek ligt in de Randstad, maar is niet 
goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 
Daarnaast is het type bedrijventerrein bepalend voor de waarde. Gemengde bedrijventerreinen worden 
lager gewaardeerd dan gespecialiseerde terreinen. Terreinen met vooral zakelijke en 
consumentendiensten worden het hoogst gewaardeerd (PBL, 2013). Het bedrijventerrein Schiebroek is 
een gemengd bedrijventerrein en zal volgens deze theorie lager worden gewaardeerd. Tot slot zorgt 
biodiversiteit voor een aantrekkelijker bedrijventerreinen, wat ook weer zorgt voor een verhoging in de 
waarde van gebouwen en terreinen (Ecopedia, z.d.). 
 
De totale WOZ-waarde van het bedrijventerrein Schiebroek is volgens Markus (2020) €36.008.000. De 
waarde is gemeten op 1 januari 2020.  
 

2.15 WERKGELEGENHEID 

Score: 7,4 
Werkgelegenheid is een belangrijke indicator voor een levendig bedrijventerrein. Ook voor de omgeving 
is de werkgelegenheid belangrijk, omdat bedrijventerreinen slechts in beperkte mate werkgelegenheid 
van buiten de regio aantrekken. Bijna driekwart (73 procent) van de bedrijven die naar een 
bedrijventerrein verhuizen zijn afkomstig uit dezelfde gemeente als waar zij zich vestigen. Volgens 
Markus (2020) zijn er op het terrein ongeveer 700 werknemers. Dit komt op zo’n 57 banen per hectare. 

2.16 AANTREKKELIJKHEID VOOR ONDERNEMERS 

Score: 9,0 
De aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein wordt in het programma DPL-BT gemeten door het 
afnemen van een enquête onder de ondernemers. Vanwege de situatie rondom COVID-19 wordt geen 
hoge respons verwacht, waardoor gekozen wordt voor een andere invoer. Namelijk door te kijken naar 
de leegstand op het terrein. Hierbij geldt: een aantrekkelijk bedrijventerrein heeft minder leegstand, 
omdat bedrijven zich daar willen vestigen. Dit zorgt er ook voor dat ondernemers minder snel willen 
verhuizen naar een ander (nieuw) bedrijventerrein. Geen leegstand geeft niet de hoogste score. Er moet 
sprake zijn van een gezonde leegstand. Deze leegstand zorgt ervoor dat bedrijven kunnen verhuizen 
naar en binnen het terrein als zij opzoek zijn naar een andere ruimte. 
 
Niet alle hectaren die uitgegeven kunnen worden zijn uitgegeven. In totaal is er 9,4 hectare die 
uitgegeven kan worden (IBIS-bedrijventerreinen, 2019). Nog niet alles is uitgegeven. Aan de 
Ratelaarweg zijn nog 2 kavels beschikbaar. Deze hebben een oppervlakte van 3.178 m2 en 1.589 m2 
(Kadastrale Kaart, 2020). Dit is 4.767 m2. Dit betekent dat 5% nog niet is uitgegeven. 

2.17 FLEXIBILITEIT 

Score: 4,8 
Niet alle type bedrijven zijn overal toegestaan. De flexibiliteit van een bedrijventerrein bepaald hoe 
makkelijk het terrein zich kan aanpassen bij verandering in de vraag naar bepaalde bedrijven. Ook bij 
leegstand is het makkelijker opvulling te vinden als veel type bedrijven zich mogen vestigen op die plek. 
Dit is afhankelijk van het bestemmingsplan en milieucategorieën. In het bestemmingsplan worden de 
gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd per gebied. Per perceel wordt een bestemming 
aangegeven (Rijkswaterstaat, z.d.). 
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De milieucategorieën op het terrein bepalen hoe zwaar de werkzaamheden op een terrein kunnen zijn 
en zijn bedoeld om hinder te voorkomen voor omwonenden. De categorieën lopen van 1 t/m 6. Hoe 
lager de milieucategorie, des te minder slecht de werkzaamheden zijn voor de omgeving en hoe korter 
de afstand tot een woonwijk of rustig buitengebied (Rijkswaterstaat, z.d.). 
 
Het bedrijventerrein Schiebroek valt binnen twee bestemmingsplannen: Schiebroek en Franciscus. In 
de bestemmingsplannen valt te zien dat het overgrote deel van het terrein enkel de bestemming Bedrijf 
– 2 heeft. Andere bestemmingen zijn Bedrijf – 1 en Sport. Het Bestemmingsplan is in figuur 5 te zien. 
 

         
Figuur 5. Links: Bestemmingsplan Franciscus (2016). Rechts: Bestemmingsplan Schiebroek (2016). Aangepast overgenomen, 
van Ruimtelijke Plannen. 

 
Uit de bestemmingsplannen wordt duidelijk dat op de meeste plekken (Bedrijf – 2) waar maximaal 
bedrijven milieucategorie 3.2 wordt toegestaan. Op de bestemmingen met Bedrijf – 1 mogen bedrijven 
activiteiten uitvoeren tot en met milieucategorie 2. 
 
Wat verder opvalt is dat het bedrijventerrein Schiebroek in een luchtvaartverkeerzone valt. Dit betekent 
dat op het terrein geen nieuwe geluidgevoelige functies zijn toegestaan. Ook mogen er, vanwege het 
gevaar van neerstorten, niet te veel mensen op dezelfde plek aanwezig zijn. Daardoor zijn bepaalde 
functies niet toegestaan, zoals kantoren en kinderopvang (Gemeente Rotterdam, 2016). Dit legt 
beperkingen op. 
 
Op het terrein zijn ook een aantal flexibele gebouwen, oftewel bedrijfsverzamelgebouwen, te vinden. 
In een bedrijfsverzamelgebouw zijn meerdere ondernemers gevestigd die allen een werkplek huren die 
per maand opzegbaar is. In totaal zijn er 3 verschillende bedrijfsverzamelgebouwen, ze zijn gevestigd 
op: Dovenetelstraat 25, Veldkersweg 27 en Veldkersweg 39. Het grondoppervlak van deze adressen is 
volgens de Kadastrale Kaart (2020) 5.067 m2 (1.220 m2 + 2.446 m2 + 1.401 m2). 

Tabel 5 
Legenda bestemmingen Schiebroek en Franciscus 

Bestemming Dubbelbestemming Maatvoering Gebiedsaanduiding Oppervlakte (Kadastrale 
kaart) 

Bedrijf – 1  
(Linker kaart) 

Waarde – Archeologie 2 Maximum 
bouwhoogte: 8 m 

Luchtvaartverkeerzone 29.474 m2 

Bedrijf – 2  
(Rechter kaart) 

Waarde – Archeologie 3 Maximum 
bouwhoogte: 8 m 

Luchtvaartverkeerzone 53.915 m2 

Sport 
(Linker kaart) 

Waarde – Archeologie 2 Maximum 
bouwhoogte: 8 m 

Luchtvaartverkeerzone 1.800 m2 
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2.18 ONTSLUITING VOOR GOEDERENTRANSPORT 

Score: 9,0 
Vervoer en transport van goederen maken een groot deel uit van de activiteiten die in en rondom een 
bedrijf plaatsvinden. Een slechte ontsluiting zal uiteindelijk zorgen voor vermindering in de 
aantrekkingskracht. Om op de lange duur aantrekkelijk te blijven voor bedrijven om te vestigen is een 
goede ontsluiting daarom erg belangrijk. De afstand tot verschillende ontsluitingspunten wordt weer 
gemeten vanaf Dovenetelstraat 24. 
 
Eerder werd al duidelijk dat vliegveld Rotterdam/The Hague of Zestienhoven erg dichtbij ligt. Dit 
vliegveld ligt op 6,4 km afstand en wordt getypeerd als een beperk internationaal vliegveld. Het 
dichtstbijzijnde internationale vliegveld is Schiphol. Schiphol is een mainport, dat wil zeggen dat het 
vliegveld een knooppunt is met belangrijke transportroutes. Schiphol ligt hemelsbreed op 54,5 km 
afstand. 
 
De dichtstbijzijnde haven is de haven van Rotterdam die op 39,8 km afstand (Google Maps, 2020). De 
haven van Rotterdam is Europaas grootste haven en industrie hub en eveneens een mainport.  
 
Een goede verbinding via autowegen is ook erg belangrijk. Het bedrijventerrein ligt nabij de rijkswegen 
e A13 en de A20. De A13 ligt minimaal op 6,4 km rijden afstand. De A20 ligt op minimaal 4,7 km afstand 
rijden (Google Maps, 2020). Het bedrijventerrein ligt ook in de buurt van twee provinciale wegen: N209 
en N471. De N209 wordt na 1,8 km met de auto bereikt. De N471 ligt op 3,6 km rijden afstand (Google 
Maps, 2020). De N209 wordt op dit moment vervangen door de nieuwe rijksweg A16 Rotterdam. 

2.19 UITKOMST NULMETING 

De scores geven inzicht in welke aspecten verder kunnen worden verduurzaamd. In de figuur 6 is het 
duurzaamheidsprofiel te zien met de scores per aspect. De milieuaspecten zijn groen van kleur, de 
sociale aspecten zijn oranje en de economische aspecten zijn geel gekleurd. Het gemiddelde van alle 
scores is een 7,0. Dit is een ruim voldoende. Een gemiddelde score 7 is een hoge score voor een 
bestaand bedrijventerrein. De meeste bestaande terreinen scoren gemiddeld tussen 5,5 en 6,5 in DPL-
BT. 
 

 
Figuur 6. Duurzaamheidsprofiel bedrijventerrein Schiebroek. Gemaakt door Naomi Vermaat. 
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Wat opvalt in de figuur is dat bedrijventerrein Schiebroek op de sociale en economische aspecten goed 
scoort. Op de milieuaspecten wordt minder gescoord.  

In de tabel 6 zijn kort de uitkomsten per aspect weergegeven met daarbij de aandachtspunten die gelijk 
naar voren kwamen. 
 

Tabel 6 
Score en aandachtspunten per duurzaamheidsaspect (DPL-BT) 

Aspect Score Aandachtspunt 
1. Ruimtegebruik 5,9 Geen directe aandachtspunten. 
2. Energie 5,0 Geen LED-straatverlichting aanwezig. Geen 

windmolens aanwezig. Smart-grid niet aanwezig. 
3. Afval & reststoffen - Reststromen worden te weinig apart afgevoerd. 
4. Hemelwater 3,0 Geen gescheiden riool aanwezig. Er zijn ook geen 

andere maatregelen genomen die ervoor zorgen dat 
het regenwater wordt opgenomen in de natuur. 

5. Bodemkwaliteit 8,5 Grondwater is plaatselijk vervuild. De bodem is op 
sommige plekken ook vervuild. 

6. Milieuhinder 7,0 Er is sprake van hinder en hoge risico’s. 
7. Veiligheid & criminaliteit  9,0 Geen directe aandachtspunten 
8. Verkeersveiligheid 6,0 Geen directe aandachtspunten 
9. Samenwerking & voorzieningen 7,7 Meer gezamenlijke voorzieningen. 
10. Bereikbaarheid met OV & fiets 5,8 Er rijdt geen openbaar vervoer op en rondom het 

terrein. 
11. Groen & water 6,1 Vrijwel geen groen en water tussen de bedrijven. 

Echter wel omringd door veel groen.  
12. Beheer openbare ruimte 8,0 Grootste verbeterpunt is het onkruid dat te vinden is 

rondom straatmeubilair. Verder geen directe 
aandachtspunten. 

13. Toegevoegde waarde op het 
terrein 

- Geen directe aandachtspunten 

14. Waarde terrein en vastgoed 9,0 Geen directe aandachtspunten 
15. Werkgelegenheid 7,4 Geen directe aandachtspunten 
16. Aantrekkelijkheid voor 
ondernemers 

9,0 Geen directe aandachtspunten 

17. Flexibiliteit 4,8 Geen directe aandachtspunten 
18. Ontsluiting voor 
goederentransport 

9,0 Geen directe aandachtspunten 
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3. VERDERE VERDUURZAMING 

In dit hoofdstuk zal worden besproken hoe bedrijventerrein Schiebroek verder kan worden 
verduurzaamd. Eerst zullen alle mogelijke maatregelen per aspect worden besproken: er wordt een 
longlist gemaakt. Uit de longlist wordt een top 10 gekozen. Deze maatregelen worden in een shortlist 
weergegeven. 

3.1 LONGLIST 

In de longlist, zie tabel 6, worden alle ideeën kort worden besproken. Er wordt gebruik gemaakt van 
verschillende bronnen met eerder uitgevoerde ideeën (op bedrijventerreinen) die zorgen voor een 
hogere duurzame kwaliteit. 
 

Tabel 7 
Longlist: maatregelen per aspect (DPL-BT) 

Aspect LONGLIST 
1. Ruimtegebruik 1. Verticaal bedrijventerrein (West-Vlaanderen, 2020), welke bedrijven 

kunnen de hoogte in wanneer nodig? Rekening houden met maximale 
hoogte van 8 meter. Op deze manier groter ruimtegebruik op een kleiner 
stuk grond.  

2. Ruimten als vergaderruimten delen met andere bedrijven, zodat er op 
ruimte kan worden bespaard (West-Vlaanderen, 2020). Dit levert ook een 
bijdrage aan aspect 9 gezamenlijke voorzieningen. 

2. Energie 3. LED-straatverlichting. Light Emitting Diode is zuiniger dan andere typen 
verlichting. De verlichting stoot minder CO2 uit. Daarbij gaat deze 
verlichting langer mee (Duurzaam Nieuws, 2017). 

4. Warmtenet, restwarmte van datacenter gebruiken aan de andere kant van 
het spoor bij Schiebroek of door aardwarmte. Op deze manier zijn fossiele 
brandstoffen niet meer nodig om een ruimte te verwarmen (Milieu 
Centraal, z.d.).  

5. All electric. Door middel van een warmtepomp kan een pand worden 
verwarmd. Hiervoor is geen aardgas nodig (Hier Opgewekt, z.d.). Volgens 
Spanjersberg (2020) heeft Rotterdam dit liever niet, omdat in de stad veel 
bedrijven zitten die met een restwarmte zitten. 

6. Meer zonnepanelen op daken. Via deze manier wordt groene stroom 
opgewekt. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot verminderd. Daarbij wordt er 
met deze maatregel geldt bespaard, het is een maatregel die zichzelf 
uiteindelijk terugverdiend. Ook komen bedrijven hiermee in aanmerking 
voor een belastingvoordeel of subsidie (Beter Duurzaam bv, z.d.). 

7. Meer oplaadpalen voor auto’s. Hiermee wordt elektrisch personenvervoer 
gestimuleerd. 

8. Slimme straatverlichting met sensoren. De lampen zorgen bij het passeren 
van verkeer of personen voor voldoende licht. Als er geen verkeer is, past 
het licht zich aan. Hierdoor wordt minder energie verbruikt (Gemeente 
Helmond, z.d.). Wel kan het slecht zijn voor de veiligheid, omdat het kan 
zorgen voor meer criminaliteit. Er is dus referentie nodig. 

9. Isolatie verbeteren. Dit zorgt voor minder warmteverlies in de winter en het 
houdt de warmte beter tegen in de zomer. 

10. Energie uit asfalt, leidingen met vloeistof onder het asfalt. De vloeistof 
wordt verwarmd door de zon die langdurig op het asfalt schijnt. Dit verlengt 
de duur van het asfalt (Gemeente Amersfoort, z.d.). 

11. Geluidsschermen met energieopwekking. Hierbij zijn zonnepanelen op 
geluidsscherm gemonteerd. Dit zorgt voor een dubbelfunctie van 
geluidschermen (Duurzaam bedrijfsleven, 2019). 
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12. Slimme meters en applicaties, deze vervangen de gas- en 
elektriciteitsmeters. Door een Dongel, of ook wel een wifi-adapter, aan te 
sluiten kan met een app het energieverbruik worden afgelezen. Pieken in 
het gebruik worden zichtbaar, waardoor hierop ingespeeld kan worden 
(RVO, z.d.).  

13. ESCo (Energy Service Company) is een bedrijf waar energiediensten 
uitbesteed kunnen worden. Het bedrijf neemt delen van het 
energiemanagement van bedrijven op het terrein over, zoals de inkoop van 
energie, vernieuwing van installaties en het onderhoud ervan. Een ESCo 
verdient aan de opbrengsten van de maatregelen (RVO, z.d.). 

14. Warme-koudeopslag (WKO met warmtepompen). Koude of warmte van de 
grond wordt hierbij opgeslagen en kan later worden gebruikt om een 
woning te koelen of te verwarmen. De bron is continu beschikbaar en op 
deze manier worden er minder fossiele brandstoffen verbruikt.  

15. Thermische zonne-energie. PVT-panelen zijn een combinatie tussen 
zonnepanelen en zonnecollectors. De panelen gaan samen met een 
warmtepomp. De energie van de zonnepanelen drijven de warmtepomp 
aan en de vloeistof in de zonnecollector worden opgewarmd door de zon. 
(Beter Duurzaam bv, z.d.). 

3. Afval & reststoffen 16. Meer kijken naar gemengde reststromen en deze beter proberen te 
scheiden voor eventueel hergebruik (PULSUP, 2018). 

17. Alle bedrijven gezamenlijk afval laten inzamelen  minder vrachtwagens die 
het afval ophalen. 

18. Elektrische busjes en vrachtwagens voor vervoer van stoffen en producten, 
maar misschien ligt deze taak meer bij de bedrijven dan bij het 
parkmanagement. Volgens Spanjersberg (2020) wordt dit ook verplicht 
rond 2030. 

4. Hemelwater 19. Gescheiden riool. Hierbij worden het vuile water en schonere regenwater 
van elkaar gescheiden. Vuil water wordt gezuiverd in een 
rioolwaterzuivering en geloosd op oppervlaktewater.  Het regenwater 
wordt geloosd op oppervlaktewater of geïnfiltreerd in de grond (RioNed, 
z.d.). 

20. Grasbetonstenen parkeerplaatsen zorgen voor infiltratie van regenwater in 
de grond (Rainproof, z.d.). In Schiebroek kan dit misschien ook helpen bij 
het verdunnen van de vervuilde stoffen in het grondwater bij aspect 5. 

21. Sedum dak, dit is een extensieve vorm van een groen dak. Vertraagt afvoer 
van regenwater, waardoor het riool niet wordt overbelast. Dit is een stukje 
klimaatadaptie. Tevens zorgt een groen dak ook voor verkoeling van het dak 
(Rainproof, z.d.). Groene daken zorgen ook voor meer groen, wat ook 
positief is voor aspect 11. 

22. WC’s doorspoelen met regenwater. Hierdoor wordt drinkwater bespaard. In 
regenwater zit ook geen kalk, waardoor er geen kalkaanslag ontstaat en 
apparatuur minder onderhoud nodig heeft (Mijn Waterfabriek, z.d.). 

23. Infiltratiekratten, laten het regenwater makkelijker in de grond infiltreren 
en kunnen ook de vervuilde stoffen in het grondwater op Schiebroek 
verdunnen (Rainproof, z.d.). 

24. Hergebruik van regenwater door bedrijven. Bedrijven die water gebruiken 
bij de werkzaamheden zouden gebruik kunnen maken van regenwater. 
Hierbij moet het regenwater wel bestemd zijn voor de bedrijfsactiviteiten.  

25. Duurzame dakbedekking, de dakbedekking zorgt ervoor dat regen geen 
deeltjes (zoals zink, lood, koper en bitumen) meeneemt naar het 
oppervlaktewater. Duurzame materialen zijn beton, hout, keramiek, PVC en 
EPDM. Veel van deze materialen zijn niet alleen goed voor het milieu, ze 
gaan ook langer mee en zijn recyclebaar (Duurzaam Ondernemen en 
Bouwen, z.d.). 

5. Bodemkwaliteit 26. Grasbetonstenen parkeerplaatsen. Zie aspect 4. 



 26 

6. Milieuhinder 27. Selectief toestaan van bedrijfswoningen op bedrijventerreinen. Door 
woningen te plaatsen op bedrijventerreinen, zal er strenger worden 
gekeken naar bedrijven die mogelijk geur- of geluidhinder veroorzaken, de 
externe veiligheid beïnvloeden of de lucht verontreinigen (Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, z.d.). 

7. Veiligheid & 
criminaliteit  

28. Betere openbare verlichting. Hierdoor verbetert het zich op een 
bedrijventerrein en zijn criminelen minder snel geneigd om criminele 
activiteiten uit te voeren (CCV, z.d.) 

29. Georganiseerd toezicht. Maakt het lastiger voor criminelen om criminele 
activiteiten uit te voeren (CVV, z.d.). 

8. Verkeersveiligheid 30. Wegen veranderen naar 30 km/uur. Met verkeersdrempels worden 
bestuurders gedwongen om langzamer te rijden, waardoor zij een beter 
overzicht hebben als zij op het terrein rijden. 

9. Samenwerking & 
voorzieningen 

31. Terrein arts en EHBO-ruimte. 
Zie ook de maatregelen bij aspect 1. 

10. Bereikbaarheid met 
OV & fiets 

32. Bus die op sommige momenten van de dag van de standaard route afwijkt 
richting het bedrijventerrein. Zo wordt de bereikbaarheid met het OV 
verbeterd. 

33. Pendelbus. Een busje speciaal voor de werknemers die op het 
bedrijventerrein Schiebroek aanwezig moeten zijn. De bus pendelt tussen 
het bedrijventerrein en een NS-station. De bereikbaarheid met het OV 
wordt op deze manier verbeterd (Hagenaars, 2020). 

34. Fietsenstalling, om (deel)fiets te stimuleren. 
11. Groen & water 35. Groene gevels. Zorgt niet alleen voor meer groen maar draagt ook bij aan 

klimaatadaptie. De planten verdampen water en dit zorgt voor verkoeling 
in de zomer. Ook zorgen groene gevels ervoor dat het riool minder water 
hoeft op te vangen. Tot slot dienen groene gevels in de winter als isolatie 
en houden ze in de zomer de warmte buiten (Rainproof, z.d.). 

36. Sedum dak. Zie aspect 4.  
37. Kruidenbermen. Hierbij worden bermen bezaaid met kruiden. Bermen 

worden op deze manier visueel en ecologisch aantrekkelijk. Insecten, vogels 
en andere kleine dieren krijgen hierdoor een groter leefgebied (Gemeente 
Amersfoort, 2020). 

38. Voorzieningen voor biodiversiteit, zoals nestkastjes voor vogels en 
vleermuizen en insectenhotels. Hiermee wordt de biodiversiteit op het 
terrein vergroot (Gemeente Waalwijk, z.d.). 

12. Beheer openbare 
ruimte 

39. Beter beheer, door het bijhouden van onkruid rondom straatmeubilair. 
40. Duurzaam straatmeubilair. Door duurzame materialen te gebruiken voor 

straatmeubilair, worden grondstoffen minder uitgeput. De materialen zijn 
recyclebaar (Bouwwereld, 2018). 

13. Toegevoegde 
waarde op het terrein 

- 

14. Waarde terrein en 
vastgoed 

41. De aanleg van de A16 bij het terrein is bezig. Hierdoor een afrit dichterbij 
en/of betere bereikbaarheid. Misschien dan ook zicht vanaf snelweg. 
Volgens PBL (2013) allemaal factoren die de waarde van het vastgoed 
verhogen. 

42. Betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer maakt het terrein ook 
meer waard. Dit hangt samen met aspect 10. 

15. Werkgelegenheid 43. Een beter ruimtegebruik zorgt ervoor dat er meer plek is voor bedrijven. 
Hierdoor ontstaan ook meer banen op het terrein (hangt samen met aspect 
1 en aspect 9). 

44. Door een betere bereikbaarheid met het OV kan meer en divers talent 
worden aangetrokken. Jong getalenteerden en studenten hebben niet altijd 
een auto tot hun beschikking. Op deze manier wordt het voor hen 
aantrekkelijker om op het bedrijventerrein te werken (Stadszaken, 2019). 
Dit hangt samen met aspect 10. 
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16. Aantrekkelijkheid 
voor ondernemers 

45. Lege kavels/panden tijdelijk herbestemmen. Er wordt dan tijdelijk een 
andere bestemming toegekend aan de kavel. Herbestemmen zal een 
gebied levendiger maken. Dit kan resulteren in een sneeuwbaleffect voor 
gebruik van leegstand.  

17. Flexibiliteit - 
18. Ontsluiting voor 
goederentransport 

- 

3.2 SHORTLIST 

De longlist is voorgelegd aan de parkmanager en de voorzitter van de Stichting BIZ Schiebroek (SBS). De 
parkmanager en de voorzitter van SBS hebben beide een top 10 gemaakt, waaruit de shortlist is 
ontstaan. Een aantal van de maatregelen in de longlist zijn al eens ter sprake gekomen onder de 
parkmanager en de vereniging, maar deze zijn nooit uitgevoerd. Deze staan ook niet in de shortlist. 
Redenen hiervoor kunnen zijn geweest: de werknemers op het terrein zijn tegen de maatregel of door 
afhankelijkheid van andere partijen konden de plannen niet doorgaan (bijvoorbeeld een te klein budget 
van de Gemeente Rotterdam). Verder gold voor de shortlist de volgende criteria: de maatregel heeft 
voorrang ten opzichte van andere maatregelen, de maatregel is in de komende jaren te realiseren en 
met de maatregel wordt op kosten bespaard of zelfs geld verdiend. Het is de bedoeling dat als er 
rendement wordt gemaakt op de maatregelen dat rendement zo mogelijk in de BIZ komt, om verdere 
ontwikkelingen te betalen. Bij de totstandkoming van de shortlist is ook gekeken naar de behaalde 
scores in DPL-BT. Zoals al eerder duidelijk werd, scoort Schiebroek minder op de milieuaspecten. De 
shortlist bestaat dan ook voornamelijk uit maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van deze 
aspecten. 

De shortlist, gerangschikt door de parkmanager en de voorzitter van VBS: 

1. Meer zonnepanelen 
2. Isolatie verbeteren 
3. Gezamenlijk afval inzamelen 
4. Beter bijhouden van het onkruid 
5. Oprichten van een ESCo 
6. Slimme meters met aangesloten Dongel 
7. Geluidsschermen met zonnepanelen 
8. Thermische zonne-energie 
9. Meer oplaadpalen voor elektrische auto’s 
10. LED-straatverlichting 
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4. HAALBAARHEID VAN DE MAATREGELEN 

In dit hoofdstuk wordt de haalbaarheid van de maatregelen uit de shortlist getest. Per maatregel zal 
worden beschreven op welke manier het plan moet worden uitgevoerd. Ook wordt gekeken naar het 
rendement dat op sommige maatregelen kan worden behaald.  

4.1 MEER ZONNEPANELEN OP DE DAKEN 

Al een aantal bedrijven op Schiebroek wekken zelf energie op door middel van zonnepanelen. Het 
streven is om zoveel mogelijk panden te voorzien van zonnepanelen. Door zelf duurzame energie op te 
wekken en te gebruiken, worden de energiekosten en CO2-uitstoot lager. 

Aangenomen wordt dat 80% van de daken bedekt kan worden met zonnepanelen. De totale kosten 
inclusief installatie zullen naar berekening bijna 4,5 miljoen bedragen. Met een subsidie van SDE++ 
zullen de uiteindelijke investeringskosten op ongeveer €4.257.300 euro liggen. De zonnepanelen zullen 
minder energie opwekken dan er wordt verbruikt. Dit betekent dat voor zowel de grootverbruikers als 
de kleinverbruikers geldt dat de opgewekte stroom voor 100% verrekend wordt met de energiekosten. 
De kleinverbruikers hebben vanaf 2023 te maken met de afbouw van de salderingsregeling, wat 
betekent dat zij minder geld terugkrijgen voor de opgewekte stroom (Milieu Centraal, z.d.). In de 
terugverdientijd en het rendement is hier rekening mee gehouden. Voor de berekening is uitgegaan dat 
2/3 deel van het bedrijventerrein uit grootverbruikers bestaat en 1/3 deel uit kleinverbruikers. 

Als ervanuit wordt gegaan dat jaarlijks ongeveer 3.290.000 kWh wordt opgewekt, betekent dat deze 
hoeveelheid energie per jaar wordt bespaard tegen een tarief van €0,08 eurocent of €0,23 eurocent, 
afhankelijk van groot- of kleinverbruiker. Door de salderingsregeling die wordt afgebouwd, zal in 2021 
nog meer dan 9% rendement worden verdiend, maar vanaf 2023 daalt het rendement jaarlijks tot in 
2031 naar 5,2%. Het rendement zal vanaf dit jaartal gelijk blijven. De terugverdientijd is ongeveer 15 
jaar, wat betekent dat de investering terugverdient wordt, omdat zonnepanelen een gemiddelde 
levensduur hebben van 25 jaar (Essent, z.d.). De terugverdientijd varieert sterk per bedrijf en is lang 
voor een bedrijf. 

4.2 ISOLATIE VERBETEREN 

Energiebesparende maatregelen hebben de meeste werking bij een goed geïsoleerd pand. Zonder 
goede isolatie zijn de maatregelen een stuk minder duurzaam, omdat nog veel warmte en energie 
verloren gaat. De isolatie zal bestaan uit: gevelisolatie, dakisolatie en glasisolatie. 

Uit een berekening van TNO met de EPS-tool kost de isolatie van alle panden ongeveer €1.183.000 euro 
exclusief subsidie. Inclusief subsidie van SDE++ bedragen de investeringskosten ongeveer €1.128.000 
euro. De isolatie zou volgens gegevens van TNO jaarlijks 1.527.500 kWh besparen, wat neer komt op 
309 ton minder CO2-uitstoot per jaar. Het bedrag dat jaarlijks aan energiekosten wordt bespaard is 
ongeveer €188.400 euro. Jaarlijks wordt er dus een rendement behaald van 16,7%. De terugverdientijd 
van de investering is ongeveer 6 jaar. De investering is dus haalbaar, want isolatie gaat de volledige 
levensduur van een pand mee. 

4.3 GEZAMENLIJK AFVAL INZAMELEN 

In de nulmeting kwam naar voren dat herbruikbare reststromen nog regelmatig worden meegevoerd 
met het restafval (figuur 3). Een mogelijke reden hiervoor is dat de stromen te klein zijn om te scheiden 
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(PULSUP, 2018). Bedrijven met te kleine reststromen kunnen de herbruikbare stromen papier & karton, 
hout, kunststof/plastic, GFT/kantineafval, bitumendakbedekking, puin en metaal/oud ijzer gezamenlijk 
inzamelen zodat dit gescheiden wordt van het restafval. 

Volgens PULSUP (2018) zijn de grootste reststromen op het terrein organische stoffen, metaalmix en 
ijzervormen, hout, papier & karton, minerale stromen en de gemengde stroom. In het onderzoek van 
PULSUP gaf zij het advies om de gemengde stroom beter te scheiden. 

Een ander advies is om deze 5 stromen gezamenlijk op te laten halen, zodat er minder 
transportbewegingen plaatsvinden. De CO2-uitstoot wordt hiermee verkleind. 

Het bedrijventerrein is al een tijd bezig om het afval gezamenlijk in te zamelen en de bedrijven kosteloos 
een eigen container te geven. Op de vrachtwagen parkeerplaats aan de Ratelaarweg staat een openbare 
container waar de bedrijven afval dumpten. Omdat de container openbaar is, wordt deze niet geleegd 
door de Gemeente Rotterdam. Het gevolg was dat het afval buiten de container terecht kwam. Een 
eigen container per bedrijf zou dus niet alleen beter zijn voor dit aspect afval en reststromen, maar ook 
voor het aspect beheer van de openbare ruimte. 

Het bedrijventerrein is voor deze maatregel afhankelijk van de partijen die het afval ophalen. Er zijn 
meerdere afvalverwerkingsbedrijven die de afvalstromen ophalen bij verschillende bedrijven. Dit zal dus 
goed met elkaar moeten worden besproken en worden afgestemd. 

4.4 ONKRUID BIJHOUDEN RONDOM STRAATMEUBILAIR  

Het aspect beheer van de openbare ruimte scoort al hoog. De openbare ruimte van Schiebroek wordt 
goed onderhouden. Wat wel kan worden verbeterd aan de buitenruimte is het onkruid, en dan 
voornamelijk rondom straatmeubilair. Het onderhoud op Schiebroek wordt geregeld door de Gemeente 
Rotterdam (Gemeente Rotterdam, z.d.). Dit doet zij door een derde partij in te schakelen. Of het 
haalbaar is om het onkruid beter te onderhouden is dus afhankelijk van de Gemeente Rotterdam.  

4.5 HET OPRICHTEN VAN EEN ESCO 

Op het moment is bedrijventerrein Schiebroek bezig om een zonnepark te realiseren. Dit zonnepark 
wordt waarschijnlijk gevestigd aan de Landscheiding (Van Gestel & Stultiens, 2020). Het plan is dat het 
project voor 90% wordt gefinancierd door de bank en voor 10% gefinancierd door de bedrijven en 
partners van bedrijventerrein Schiebroek. Het zonnepark komt tevens in aanmerking voor een SDE++ 
subsidie en zal op deze wijze makkelijker gefinancierd kunnen worden. Stichting BIZ Schiebroek kan hier 
slim op inspelen door een ESCo op te richten en het energiebeheer over te nemen. De ESCo en de 
Vereniging Bedrijven Schiebroek worden dan eigenaar van het zonnepark. De vereniging wordt dan de 
enige aandeelhouder. De komst van het zonnepark staat echter nog niet vast. De ESCo zal alleen worden 
opgericht als het project wordt gerealiseerd.  

De kosten voor de ESCo zijn dan gelijk aan de kosten van de oprichting van een BV en de jaarlijkse kosten 
van de BV. Een BV heeft geen startkapitaal nodig. Wel moet voor de oprichting een notaris worden 
ingeschakeld om een notariële akte samen te stellen. De kosten van een notaris liggen tussen de €500 
en €1.000 euro. Voor het inschrijven bij de Kamer van Koophandel wordt eenmalig €50 euro aan 
inschrijvingskosten in rekening gebracht (Ondernemersplein, z.d.). 

De jaarlijkse kosten van de BV zijn de personeelskosten, administratiekosten en 
vennootschapsbelasting. Bij de BV zullen twee personen werkzaam zijn, namelijk de parkmanager en de 
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voorzitter van de vereniging van Schiebroek. Naar verwachting zijn zij hier per maand 2 uur aan kwijt. 
De personeelskosten zijn daardoor minimaal. De administratiekosten van een BV liggen tussen de €600 
en €1.800 per jaar. De opbrengsten van het zonnepark zullen worden verdeeld onder de bank, de 
bedrijven en de ESCo. 

4.6 SLIMME METERS MET DONGEL 

Een slimme meter is erg handig in combinatie met maatregelen die duurzame energie opwekken. De 
meter geeft naast het eigen energieverbruik ook aan hoeveel stroom wordt terug geleverd op het 
energienet. De energie die wordt terug geleverd wordt verrekend met de energie die wordt verbruikt. 
Aan een slimme meter kan een Dongel, of ook wel Slimme Meter Wifi Adapter, worden aangesloten. 
Dit apparaat kan in combinatie met een app voor de telefoon of tablet het realtime stroomgebruik laten 
zien. Kosten kunnen worden bespaard door te meten. Want meten is weten. Via de app wordt duidelijk 
wanneer er pieken zijn in het energieverbruik. De oorzaak van de pieken kan dan makkelijker 
achterhaald worden, waarna kan worden nagegaan of er kan worden bespaard en/of worden 
overgestapt naar een ander energiecontract. Vooral in combinatie met zonnepanelen kan dat gunstig 
zijn. Zo kan energie worden verdeeld en kunnen bedrijven met pieken rechtstreeks gebruik maken van 
zonopgewekte energie. De ESCo kan een rol spelen bij het uitwisselen van overschotten aan duurzame 
energie op het terrein. 

Volgens Minder (z.d.) wordt de slimme meter geregeld door de netbeheerder. Hier is een planning voor 
en deze is geregeld per postcode. De plaatsing van een slimme meter is kosteloos. Het doel is dat elke 
meterkast voor het einde van 2020 voorzien is van een slimme meter. Of dit door COVID-19 ook 
haalbaar is, is niet duidelijk. De slimme meter kan vervroegd worden aangevraagd, maar de kosten voor 
de plaatsing worden dan niet vergoed. De kosten van de Dongel en aansluitkabels is €89,95 euro (Milieu 
Centraal, z.d.).  

4.7 GELUIDSSCHERMEN MET ZONNEPANELEN 

De aanleg van de A16 Rotterdam, ook wel de A13/16, biedt kansen. De rijksweg moet de wijken 
Ommoord en Schiebroek met elkaar verbinden en is in 2024 klaar (Onnink, 2020). Op de 
geluidsschermen/geluidsmuren die langs bedrijventerrein Schiebroek lopen, kunnen zonnepanelen 
geplaatst worden. Rijkswaterstaat, die de weg aanlegt, zal dit plan moeten bespreken en goedkeuren. 
Het is niet bekend hoe hoog de kosten zullen zijn voor deze maatregel. De kans bestaat dat 
Rijkswaterstaat het plan niet goedkeurt en de ruimte zelf wil gebruiken voor zonnepanelen. De rijksweg 
moet namelijk uiteindelijk een energie neutrale weg worden. 

4.8 THERMISCHE ZONNE-ENERGIE 

Door het plaatsen van PVT-panelen kan worden gebruikt van zonne-energie en zon thermische energie. 
De panelen bestaan uit een zonnepaneel met buizen waar vloeistof door vloeit. Deze vloeistof wordt 
verwarmd door de zon. PVT-panelen kunnen in combinatie met een warmtepomp worden gebruikt: de 
zonne-energie zorgt voor stroom van de pomp en verwarming van de vloeistof zorgt ervoor dat het de 
vloeistof niet volledig op de kracht van de warmtepomp wordt verwarmd (Triple Solar, z.d.). 

Er zal dus een keuze moeten worden gemaakt tussen PVT-panelen en normale zonnepanelen. De keuze 
is ook afhankelijk van de pand waarbij het wordt toegepast en het type verwarming in het pand. Om 
het verschil tussen de PVT- en de PV-panelen goed in beeld te brengen, is voor beide maatregelen een 
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businesscase gemaakt. De businesscases PVT-panelen worden met elkaar vergeleken op basis van de 
haalbaarheid en het rendement. Ze zijn specifiek gericht op één pand, namelijk Veldkersweg 39.  

Voor beide scenario’s wordt ervan uitgegaan dat 617,2 m2 van het dak wordt bedekt. Ook wordt 
uitgegaan van een Performance Ratio van 89%. Ook bij de PVT-panelen wordt rekening gehouden met 
de afbouw van de salderingsregeling, Veldkersweg 39 is namelijk een kleinverbruiker. 

De PVT-panelen besparen jaarlijks ongeveer 88.500 kWh energie en 24.600 m3 gas. De totale kosten 
voor de panelen bedragen ongeveer €660.000 euro. Op elektriciteit en gas wordt in 2021 nog 4,4% 
rendement behaald. Dit percentage wordt vanaf 2023 tot 2031 afgebouwd naar 3,1%. De 
terugverdientijd is ongeveer 30 jaar. Dit maakt het een risicovolle investering, omdat de levensduur van 
PVT-panelen ook 30 jaar is (Stimular, z.d.). 

De PV-panelen besparen bijna 95.000 kWh per jaar. Voor PV-panelen geldt dat de totale kosten 
ongeveer €103.500 bedragen. Het rendement daalt van ongeveer 13% naar rond de 5,5%. De PV-
panelen worden na ongeveer 10 jaar terugverdiend. PV-panelen hebben een levensduur van 25 jaar 
(Essent, z.d.). 

Als een keuze moet worden gemaakt tussen PV-panelen en PVT-panelen, dan is het advies om te kiezen 
voor PV-panelen. De kosten van de PVT-panelen zitten voornamelijk in de installatie van de panelen en 
de leidingen. Het rendement bestaat grotendeels uit besparing op elektriciteit en voor een kleiner deel 
uit de besparing op gas. Vanwege de afbouw van het salderen, zal het rendement voor een groot deel 
dalen. Dit maakt het systeem minder winstgevend. 

4.9 MEER OPLAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO’S 

Een manier om elektrisch personenvervoer te stimuleren is om oplaadpalen voor elektrische auto’s te 
plaatsen. Bedrijventerrein Schiebroek heeft al drie dubbele openbare palen, wat neerkomt op zes 
laadplaatsen. Volgens Markus is er nog plek voor twee dubbele oplaadpalen, op de parkeerplaats van 
Veldkersweg en Dotterbloemstraat. Door zelf twee dubbele oplaadpalen te plaatsen, in eigendom van 
de BIZ, kan dit als verdienmodel dienen. Omdat de laadpalen op openbaar terrein staan, wordt er geen 
subsidie gegeven (Groen Opladen, 2020).  

Ideaal is al de oplaadpalen worden gecombineerd met de zonnepanelen van het zonnepark. Wanneer 
de oplaadpaal wordt gebruikt terwijl de zon schijnt, wordt een lager tarief gerekend. De opgewekte 
energie wordt dan gelijk verbruikt, zonder dat de energie eerst naar het energienet gaat. Het idee is ook 
om werknemers op het bedrijventerrein en de bewoners van de wijk Schiebroek (die mee investeren in 
het zonnepark) een aparte laadpas te geven, waarmee zij voor een lager tarief kunnen laden. 

De investeringskosten van één dubbele laadpaal van Flexicharge zijn €4.502,95 euro. Jaarlijks zijn er nog 
periodieke en variabele kosten die moeten worden betaald. Als deze kosten van de opbrengsten worden 
gehaald, blijft jaarlijks een bedrag van ongeveer €725 euro over aan netto-opbrengsten. Dit betekent 
dat het rendement op een dubbele oplaadpaal maar liefst 16,2% is. De investering wordt na iets meer 
dan 6 jaar terugverdiend. Het product wordt dus binnen de levensduur van 10 jaar terugverdiend 
(ANWB, 2020). 

Ook is gekeken naar de rentabiliteit van de snellaadpaal. Er is uitgegaan van twee scenario’s: 2 
laadsessies per dag en 4 laadsessies per dag. Het aantal laadsessies zal niet zo veel zijn als bij een 
snellaadpaal bij een tankstation. De snellaadpaal is namelijk minder makkelijk te bereiken vanaf een 
snelweg. Beide scenario’s zijn niet haalbaar: het scenario met 2 laadsessies heeft jaarlijks meer kosten 
dan opbrengsten en het scenario met 4 laadlessies wordt niet binnen de levensduur van 10 jaar 
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terugverdiend. Zelfs met 8 laadsessies per dag is de terugverdientijd tussen de 9 en 10 jaar, wat het een 
riskante investering maakt. Wel kan in de toekomst naar de investering in snellaadpalen worden 
gekeken als elektrisch vervoer verplicht is en brandstof voertuigen niet meer verkocht mogen worden. 

4.10 LED-STRAATVERLICHTING  

De huidige verlichting bestaat uit gasontladingslampen. Dit type verlichting verbruikt meer energie dan 
LED. Door de huidige straatverlichting te vervangen door LED kan het energieverbruik van de verlichting 
tot 50% verlaagd worden, waardoor vanzelfsprekend de CO2-uitstoot wordt verminderd (Philips, z.d.). 

Het bedrijventerrein heeft in totaal 60 straatlantaarnpalen waarvan de armaturen en lichtbron 
vervangen moet worden. Als referentie is gekeken naar het dorp Dalen. Hier wordt het led-armatuur 
Iridium van Philips toegepast (Gemeente Coevorden, 2020). Volgens Philips (z.d.) is medium (type 
BGP382) het meest geschikt voor wegen zoals in Schiebroek. Binnen dit type kan nog worden gekozen 
voor verschillende specificaties. Voor het rekengemak wordt in de businesscase gerekend met de 
Iridium gen3 BGP382 GRN55/740. Dit armatuur is inclusief lichtbron en kost €543,14 euro inclusief BTW 
(Voordeel Elektra, 2020). Hier komt nog €200 euro aan installatiekosten bij (GWW, 2019). Volgens GWW 
(2019) bespaard de transitie van SON naar LED 40% energie. Ervan uitgaande dat de energiekosten van 
SON €5 euro per jaar per lantaarn bedragen, wordt er per jaar €2 euro per lantaarn bespaard. Het 
rendement is dus erg laag en de terugverdientijd is bijna 372 jaar. Financieel gezien is de maatregel niet 
aantrekkelijk. Waar wel rekening mee moet worden gehouden, is dat er 40% energie per paal wordt 
bespaard. Vanuit milieuoogpunt is de investering dus wel erg aantrekkelijk. 

De straatverlichting staat op openbaar terrein en is daarom eigendom van de Gemeente Rotterdam. 
Het idee om de straatverlichting te vervangen, moet dus worden voorgelegd aan de gemeente. Zij zal 
uiteindelijk het besluit nemen of de maatregel wordt toegepast. De kosten en baten van deze 
energiebesparende maatregel zijn dan ook voor de Gemeente Rotterdam.  

4.11 CONCLUSIE 

Niet alle maatregelen zijn makkelijk uitvoerbaar. Bij een aantal maatregelen is een derde partij 
betrokken, die de beslissende partij zijn bij de uitvoering van de maatregel. Zo moeten de LED-
straatverlichting en het betere onderhoud van het onkruid worden geregeld met de Gemeente 
Rotterdam. Het gezamenlijk ophalen van het afval is afhankelijk van de afvalverwerkingsbedrijven 
waarmee de bedrijven op Schiebroek een contract hebben lopen. Als laatst is Schiebroek afhankelijk 
van Rijkswaterstaat bij het plaatsen van zonnepanelen op de geluidsschermen die langs de nieuwe A16 
komen. 
Het oprichten van de ESCo is afhankelijk van de komst van het zonnepark aan de Landscheiding.  
 
Uit de vergelijken tussen PV-panelen en PVT-panelen kwam naar voren dat een investering in PV-
panelen minder risicovol is en een hoger rendement oplevert. 
 
Ook is gekeken naar de financiële haalbaarheid van gewone oplaadpalen en snellaadpalen. Hieruit 
kwam naar voren dat voorlopig alleen de gewone oplaadpalen rendabel zijn en terugverdiend kunnen 
worden. Op bedrijventerrein Schiebroek zijn echter al een aantal laadpalen aanwezig. Snellaadpalen zijn 
nu nog niet financieel haalbaar, maar in de toekomst kan dat veranderen als de vraag naar elektrische 
voertuigen en laadplekken is gestegen. Dan kan Schiebroek opnieuw kijken naar een eventuele 
investering in snellaadpalen.  
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De overige maatregelen kunnen zonder tussenkomst van een andere partij worden uitgevoerd. De 
maatregelen zijn hieronder gerangschikt op basis van het rendement en het belang van de 
ondernemers: 
 

1. Verbeteren van de isolatie 
De verbetering van de isolatie bestaat uit drie onderdelen: glasisolatie, gevelisolatie en dakisolatie. De 
totale investering wordt na ongeveer 6 jaar terugverdiend en jaarlijks wordt een rendement behaald 
van 16,7%. Isolatie gaat de hele levensduur van het pand mee. Daarom is de maatregel goed haalbaar. 
 

2. Plaatsen van zonnepanelen op daken 
De daken kunnen voor 80% worden vol gelegd met zonnepanelen. De investering wordt gemiddeld na 
minder dan 15 jaar terugverdiend, door een rendement van ongeveer tussen de 9% en de 5%. De 
levensduur van zonnepanelen is 25 jaar. Dit betekent dat de investering haalbaar is. 
 

3. Het aanschaffen van Dongels bij de slimme meters 
Het aanschaffen van Dongels bij de slimme meters geeft inzicht in het energieverbruik. Dit is vooral 
handig als alle panden zonnepanelen hebben. Overschotten van duurzame energie kunnen worden 
uitgewisseld. Daarbij kan beter worden nagegaan waardoor de pieken ontstaan. 
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5. HET BEDRIJVENTERREIN NA TOEPASSING VAN DE MAATREGELEN 

Het toepassen van de maatregelen in voorgaand hoofdstuk zal ervoor zorgen dat bedrijventerrein 
Schiebroek een duurzamer wordt. Om te kijken hoeveel effect de maatregelen hebben op de 
duurzaamheid, zullen de maatregelen worden ingevoerd worden in DPL-BT. Omdat de maatregelen 
vooral betrekking hebben op het aspect energie, zal de score voor verschillende scenario’s worden 
uitgerekend. De scores zijn weergegeven in tabel 7. 

Tabel 8 
Vergelijking scores nulmeting (2020) en na het toepassen van de maatregelen DPL-BT 

Aspect Oude score Nieuwe score Maatregel 
Energie 5,0 5,4 Enkel het toepassen van LED-straatverlichting. 
Energie 5,0 8,6 Enkel het plaatsen van zonnepanelen op de daken. 
Energie 5,0 8,6 LED-straatverlichting en zonnepanelen op de 

daken. 
 
Niet alle maatregelen kunnen worden doorberekend in het programma DPL-BT. Zo kan de energie score 
na de verbeterde isolatie van de panden niet worden berekend. Dit komt omdat de factoren in het 
programma voornamelijk betrekking hebben op maatregelen waarbij duurzame energie wordt 
opgewekt. Door de verbetering van de isolatie zal minder CO2 uitgestoten worden en wordt er flink geld 
bespaard op energie. Ook de Dongel kan, met goed energiemanagement, ervoor zorgen dat energie 
bespaard wordt. Kosten die worden bespaard kunnen bedrijven steken in de ontwikkeling van hun eigen 
bedrijf. 
 
Ook de nieuwe score van het aspect afval en reststoffen kan niet worden berekend. Het gezamenlijk 
ophalen van reststromen zorgt allereerst voor minder vervoerbewegingen, maar het zorgt er ook voor 
dat bedrijven meer hun afval scheiden. Veel bedrijven leveren herbruikbare stroom nog mee met het 
restafval, omdat de stroom te klein is. Door het gezamenlijk op te halen, is de stroom voldoende groot 
om het gescheiden in te zamelen. 
 
De oprichting van een ESCo (met de komst van het zonnepark) zorgt voor inkomsten voor de VBS en de 
SBS. De inkomsten kunnen worden gebruikt voor verdere verduurzaming van het terrein. 
Klimaatadaptie is een belangrijk volgend punt. Bedrijventerrein Schiebroek moet rekening houden met 
de lange perioden droogte en de hevige regenval die wordt verwacht in de toekomst. Inkomsten kunnen 
worden uitgegeven aan het waterbeheer en vergroening van het bedrijventerrein. 
 
Uiteindelijk kunnen deze maatregelen er dus voor zorgen dat bedrijventerrein Schiebroek zich kan 
richten op klimaatadaptie. Het Rijk is bezig om geld vrij te maken om vergroenende maatregelen te 
subsidiëren. Maar een groot deel zal door de ondernemers op het terrein moeten worden betaald. Het 
vergroenen van het bedrijventerrein is niet aantrekkelijk voor ondernemers, omdat de maatregel zich 
niet terugverdiend. Op deze manier wordt er dus geld vrijgemaakt door de BIZ om bedrijventerrein 
Schiebroek klaar te maken voor het veranderende klimaat. 
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6. DE DUURZAME KWALITEIT IN 2011 

Sinds het begin van de BIZ is er heel wat veranderd op het bedrijventerrein. Om dit goed te vergelijken, 
wordt de duurzame kwaliteit van 2011 onderzocht en vergeleken met de duurzame kwaliteit van 2020 
(de nulmeting). De meting van 2011 is op dezelfde manier uitgevoerd als de nulmeting: via het 
programma DPL-BT worden alle invoerschermen ingevoerd, maar dan met de gegevens van 2011. De 
scores die ontstaan zullen per aspect worden vergeleken en tevens worden toegelicht. 

6.1 RUIMTEGEBRUIK (2011) 

Score: 5,9 (score van de nulmeting in 2020 is gelijk) 
Het bedrijventerrein is niet veranderd in omvang en de indeling van de privé kavels is hetzelfde 
gebleven. Het bruto oppervlak blijft daarom 12,6 hectare en het netto oppervlak blijft 9,4 hectare. 
Hiermee blijft de score van het eerste aspect hetzelfde. 

6.2 ENERGIE (2011) 

Score: 3,0 (score is door de jaren heen verbeterd, in 2020 is dit namelijk 5,0) 
In de nulmeting kwam naar voren dat Schiebroek al een aantal energiebesparende maatregelen heeft 
genomen. Zo is het bedrijventerrein voorzien van oplaadpalen voor elektrische auto’s en zijn er een 
aantal bedrijven aanwezig met zonnepanelen op het dak. In 2011 waren beide energiebesparende 
maatregelen nog niet toegepast. Vergeleken met het begin van de BIZ wordt er dus momenteel 1596,42 
GJ primaire energie meer opgewekt. Ook is er nu plaats voor 10 elektrische auto’s om te laden (6 privé 
oplaadpunten en 4 publieke oplaadpunten door twee dubbele oplaadpalen). 

6.3 AFVAL EN RESTSTOFFEN (2011) 

Score: - 
De gevraagde gegevens voor dit aspect zijn voor zowel 2020 als voor 2011 niet bekend. Wel is de 
verwachting dat bedrijven in de periode 2011-2020 steeds meer afval apart inzamelen. 

6.4 HEMELWATER (2011) 

Score: 3,0 (score van de nulmeting in 2020 is gelijk) 
Ook dit aspect blijft onveranderd. In 2011 waren er, net als in 2020, geen maatregelen genomen die het 
regenwater apart afvoeren of laten opnemen in de natuur. Het type riool is ook onveranderd gebleven: 
een gemengd riool. 

6.5 BODEMKWALITEIT (2011) 

Score: 8,5 (score van de nulmeting in 2020 is gelijk) 
Het meest recente bodemonderzoek dat is gedaan in Schiebroek is afkomstig uit 2011. Dit onderzoek is 
ook gebruikt bij de nulmeting. Na 2011 is er geen aanleiding geweest tot een nieuw bodemonderzoek. 
Om deze reden kan ervan worden uitgegaan dat de bodemkwaliteit in 2011 en 2020 onveranderd is 
gebleven: de bodem is niet tot licht verontreinigd. 
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6.6 MILIEUHINDER (2011) 

Score: 7,0 (score van de nulmeting in 2020 is gelijk) 
Hoewel het niet te meten is via het programma DPL-BT, is de situatie op Schiebroek verbeterd. 
Voorheen zat Drukkerij Graféno B.V. gevestigd op het bedrijventerrein. Drukkerijen werken met 
gevaarlijke stoffen die opgeslagen moeten worden. Op deze manier heeft de drukkerij invloed op de 
externe veiligheid: er was sprake van een risicogroep. Het vertrek van de drukkerij heeft ervoor gezorgd 
dat de gevaarlijke stoffen niet meer op Schiebroek opgeslagen zijn. De afwezigheid van de gevaarlijke 
stoffen maakt het een veiliger terrein. 
 
De maximale milieucategorie blijft 3.2. Het terrein ligt op relatief korte afstand van een woongebied. 
Hierdoor zijn zware, gevaarlijke bedrijfsactiviteiten niet toegestaan. Activiteiten die plaatsvinden mogen 
ook niet voor hinder zorgen voor de omwonenden. Voor zowel 2020 als 2011 geldt dat er geen sprake 
was van hinder.  

6.7 VEILIGHEID & CRIMINALITEIT (2011)  

Score: 7,3 (score is door de jaren heen verbeterd, in 2020 is dit namelijk 9,0) 
In DPL-BT wordt de veiligheid en criminaliteit gemeten aan de hand van het aantal misdrijven per jaar. 
Via de Veiligheidsanalyse van KVO-B uit 2012 zijn het aantal misdrijven van 2009, 2010 en 2011 bekend. 
Net als bij de nulmeting wordt er gekeken naar politiestatistieken van drie jaartallen. Van de drie 
jaartallen wordt het gemiddelde gebruikt om de score in het programma uit te rekenen. In de tabel 8 
zijn de gemiddelden weergegeven. 
 

Tabel 8 
Aantal misdrijven in de perioden 2009 t/m 2011 en 2018 t/m 2020 

Jaartal Inbraak Geweldsmisdrijf Overige misdrijven 
2009 9 4 6 
2010 8 3 3 
2011 7 3 4 
Gemiddeld 7 3 4 
2018 2 4 1 
2019 1 1 1 
2020 3 0 1 
Gemiddeld 2 2 1 

 
In bovenstaande tabel is te zien dat het aantal misdrijven vóór de oprichting van de BIZ een stuk hoger 
ligt. Dat de criminaliteit is gedaald en de veiligheid is gestegen, komt ondermeer door de plaatsing van 
toezichtcamera’s op Schiebroek. 

6.8 VERKEERSVEILIGHEID (2011) 

Score: 3,3 (score is door de jaren heen verbeterd, in 2020 is dit namelijk 9,0) 
De verkeersveiligheid op het terrein wordt bepalend door verschillende typen invoer in DPL-BT. Hierbij 
is de eerste invoer de lengte van de wegen. Die is hetzelfde gebleven, namelijk 1,65 km. Ook de snelheid 
op deze wegen is hetzelfde gebleven: 50 km/uur. De score voor deze invoer blijft daarom onveranderd 
(6,0). 
 
De tweede invoer is voor het aantal en type ongelukken dat op het terrein plaatsvindt. Zoals bij het 
voorgaande aspect wordt hier gebruik gemaakt van de incidentenregistratie van de politie die te vinden 
is in de Veiligheidsanalyse van KVO-B (2012). In tabel 9 zijn het aantal ongelukken per jaar weergegeven.  
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Tabel 9 
Aantal ongelukken in de perioden 2009 t/m 2011 en 2018 t/m 2020 
Jaartal Ongeluk met uitsluitend materiële schade Ongeluk met letsel 
2009 2 2 
2010 1 1 
2011 0 3 
Gemiddeld 2 2 
2018 2 1 
2019 2 0 
2020 0 0 
Gemiddeld 2 1 

 
Uit de gegevens in de tabel kan worden afgeleid dat het aantal ongelukken per jaar is gedaald. Vooral 
het aantal ongelukken met letsel is gedaald. De dalende aantallen kan het gevolg zijn van de veranderde 
verkeerssituatie op Schiebroek. Van de hoofdweg is een voorrangsweg gemaakt. Dit heeft ertoe geleid 
dat de situatie overzichtelijker is en ongelukken minder snel plaatsvinden. 

6.9 SAMENWERKING EN VOORZIENINGEN (2011) 

Score: 3,0 (score is door de jaren heen verbeterd, in 2020 is dit namelijk 7,7) 
Voor dit aspect wordt gevraagd naar gezamenlijke voorzieningen. In tabel 10 wordt per voorziening 
aangegeven of de gevraagde voorziening aanwezig was in 2011 en 2020. 
 

Tabel 10 
Aanwezigheid van gezamenlijke voorzieningen in 2011 en 2020 
Gezamenlijke voorziening 2011 2020 
Bewegwijzering Niet aanwezig Aanwezig 
Website/informatiecentrum Niet aanwezig Aanwezig 
Beveiliging Niet aanwezig Aanwezig 
Glasvezelnet Niet aanwezig Aanwezig 
Bluswater Aanwezig Aanwezig 
Onderhoudswerkplaats Niet aanwezig Niet aanwezig 
Bedrijfsarts/terreinarts Niet aanwezig Niet aanwezig 
Vergaderruimte Niet aanwezig Niet aanwezig 
Inkoopdiensten (schoonmaak, logistiek) Niet aanwezig Niet aanwezig 
Inkoop groene stroom Niet aanwezig Niet aanwezig 
Energiebedrijf Niet aanwezig Niet aanwezig 
Horeca/openbare kantine Niet aanwezig Niet aanwezig 
Winkels voor de dagelijkse boodschappen Niet aanwezig Niet aanwezig 
Kinderopvang Niet aanwezig Niet aanwezig 
Sportvoorzieningen/fitness Niet aanwezig Aanwezig 
AED Niet aanwezig Aanwezig 
Tankstation Niet aanwezig Niet aanwezig 
Overige voorzieningen (stomerij, kapper, wasstraat, bank, 
overige winkels, etc.) 

Aanwezig Aanwezig 

6.10 BEREIKBAARHEID OV & FIETS (2011) 

Score: 4,3 (score is door de jaren heen verbeterd, in 2020 is dit namelijk 5,8) 
De bereikbaarheid van het openbaar vervoer is onveranderd gebleven. Op het terrein is geen tram- of 
bushalte aanwezig en de dichtstbijzijnde metro- en treinstations liggen op minimaal 1km afstand. Wat 
wel veranderd is, is de bereikbaarheid met de fiets. In 2011 hadden fietsers op Schiebroek nog geen 
eigen fietspad. In de jaren erna is op de Adrianalaan een fietspad aangelegd die behoort tot een van de 
lange afstandsfietspaden.  
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6.11 GROEN & WATER (2011) 

Score: 6,1 (score van de nulmeting in 2020 is gelijk) 
De verdeling van groen en water was in 2011 anders dan in 2020. Het water bij The Compound en achter 
Tuincentrum van Gilst was in 2011 nog niet aanwezig. Dit is er later aan toegevoegd. Ondanks de 
verandering in de verdeling, blijven de scores in 2011 en 2020 hetzelfde.  

6.12 BEHEER OPENBARE RUIMTE (2011)  

Score: 4,5 (score is door de jaren heen verbeterd, in 2020 is dit namelijk 8,0) 
Dit aspect wordt normaal gesproken gemeten aan de hand van een combinatie van beeld en 
beschrijving. Het is lastig om dit voor de situatie van 2011 te doen. Parkmanager Edwin Markus geeft 
aan dat de openbare ruimte in 2011 per gevraagd punt in DPL-BT hooguit een C zou scoren (op schaal 
van A+ t/m D). In dat geval ontstaat een score van 4,5. 

6.13 TOEGEVOEGDE WAARDE OP HET TERREIN (2011) 

Score: - 
Dit gegeven is niet bekend. De verwachting is wel dat de toegevoegde waarde op het terrein is gestegen, 
vanwege het grotere aantal bedrijven dat is gevestigd op Schiebroek en de toename van 
aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein. 

6.14 WAARDE TERREIN EN VASTGOED (2011) 

Score: 8,1 (score is door de jaren heen verbeterd, in 2020 is dit namelijk 9,0) 
Volgens Markus lag de WOZ-waarde in 2011 zo’n 10% lager. Dit betekent dat de waarde in dat jaar 
ongeveer op €32.407.200 euro lag. De waardestijging kan komen doordat het terrein door de jaren 
heen is verbeterd. De buitenruimte wordt beter onderhouden, het terrein is beveiligd door middel van 
camera’s en ook overige voorzieningen die voorheen niet aanwezig waren maken dat Schiebroek 
aantrekkelijker is geworden en met minder leegstand te maken heeft.  

6.15 WERKGELEGENHEID (2011)  

Score: 6,7 (score is door de jaren heen verbeterd, in 2020 is dit namelijk 7,4) 
Volgens Markus is het aantal werknemers met 10% gegroeid in de periode 2011-2020. In 2011 zouden 
er dan ongeveer 637 werknemers op het terrein werken. Dat het aantal banen door de jaren heen is 
gestegen komt door het feit dat er meer bedrijven zijn gevestigd op het terrein. 

6.16 AANTREKKELIJKHEID VOOR ONDERNEMERS (2011) 

Score: 4,0 (score is door de jaren heen verbeterd, in 2020 is dit namelijk 9,0) 
De leegstand was vroeger groter. Waar er in 2020 een leegstandspercentage is van 0%, was er in 2011 
een leegstandspercentage van 15%. Dit is 14.100 m2 van de 94.000 m2. Dat de leegstand is verminderd, 
komt door de toenemende aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein. Hierdoor willen ondernemers 
zich sneller vestigen op Schiebroek. 
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6.17 FLEXIBILITEIT (2011) 

Score: 3,4 (score is door de jaren heen verbeterd, in 2020 is dit namelijk 4,8) 
De flexibiliteit wordt gemeten door middel van milieucategorieën, meervoudige bestemmingen en 
bedrijfsverzamelgebouwen. Van deze drie is alleen de laatste indicator veranderd. In 2011 had 
Schiebroek nog geen bedrijfsverzamelgebouwen waar meerdere ondernemers zich kunnen vestigen 
met een korte opzegtermijn.  

6.18 ONTSLUITING VOOR GOEDERENTRANSPORT (2011) 

Score: 9,0 (score van de nulmeting in 2020 is gelijk) 
De ontsluiting voor goederentransport is voor het lucht- en waterverkeer hetzelfde gebleven. Wat wel 
is veranderd, is de situatie voor vrachtwagens. Na 2011 zijn geslotenverklaringen geregeld, waardoor 
het vrachtverkeer een eigen ontsluiting heeft die om de woonwijk heen gaat. Ondanks deze verandering 
blijft de score onveranderd. 

6.19 VERGELIJKING 2011-2020 

De duurzame kwaliteit is in 2020 ruim voldoende. Zo scoort Schiebroek gemiddeld een 7,0. Zeker voor 
een bestaand terrein is dit een hoge score. Omdat niet alle benodigde gegevens bekend zijn voor 2011, 
kan niet aan alle aspecten een score worden toegekend. In de vergelijking van de gemiddelde scores 
van 2011 en 2020 worden de volgende aspecten buiten wege gelaten, om de situatie zo eerlijk mogelijk 
te vergelijken: aspect 3) afval en reststoffen en 13) toegevoegde waarde van het terrein. Op deze manier 
ontstaat voor 2011 een gemiddelde score van 5,5. Ter vergelijking: in 2020 is de gemiddelde score een 
7,0. Dit is een verschil van 1,5 punt. Dat het bedrijventerrein nu zo hoog scoort komt mede door het 
parkmanagement en de BIZ die in 2011 is opgericht. Dat de score in deze periode zo is verbeterd is een 
knappe prestatie. Over de uitvoering van de maatregelen gaat flink wat tijd heen, want niet alle plannen 
van de BIZ zijn makkelijk waar te maken. Vaak zijn ook andere partijen buiten Schiebroek betrokken bij 
de goedkeuring en uitvoering van de plannen. 

In de figuur 7 zijn de scores van beide metingen weergegeven in een grafiek. 
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Figuur 7. Vergelijking scores van de duurzame kwaliteit van bedrijventerrein Schiebroek in 2011 en 2020. 

Niet alle verbeteringen kunnen worden doorgerekend in het programma DPL-BT. Zo zijn de aspecten: 
6) milieuhinder, 11) groen en water en 18) ontsluiting voor goederentransport weldegelijk verbeterd. 
Zo is er geen sprake meer van groepsrisico op het terrein, door de afwezigheid van de gevaarlijke stoffen 
die voorheen werden opgeslagen. Ook is de verdeling van het groen en water beter verdeeld. Tot slot 
is de situatie voor het vrachtverkeer over de wegen verbeterd, omdat zij nu een eigen ontsluiting heeft. 

De meeste overige aspecten zijn allemaal aantoonbaar, via DPL-BT, verbeterd in de periode tussen 2011 
en 2020. De verbetering van de scores zijn te danken aan de maatregelen die de BIZ heeft genomen om 
het bedrijventerrein Schiebroek een duurzamer terrein te maken. Dit in het belang van de bedrijven van 
het terrein. Want niet alleen zijn deze maatregelen goed voor het milieu. De maatregelen zorgen er ook 
voor dat er meer werkplezier wordt ervaren. Het beste voorbeeld hiervoor is de verbetering in de 
veiligheid. Andere maatregelen zijn geld besparend en komen op deze manier ook ten goede van de 
gevestigde bedrijven. 

De installatie van zonnepanelen zorgen ervoor dat duurzame energie wordt opgewekt en minder 
fossiele brandstoffen gebruikt worden. De zonnepanelen zorgen ook voor een lagere energierekening: 
elke zelfopgewekte kWh hoeft niet te worden betaald aan het energienet. Op deze manier verdient 
deze energiebesparende maatregel zichzelf terug en ook na de terugverdientijd wordt op deze manier 
geld bespaard. Daarbij worden de werknemers, door de oplaadpalen, gestimuleerd om gebruik te 
maken van elektrisch personenvervoer. Beide maatregelen zorgen voor minder CO2-uitstoot. 

Omdat van de hoofdweg nu een doorgaande weg is, is de verkeerssituatie beter te overzien. Ongelukken 
worden hiermee sneller voorkomen. Ook de aanleg van het fietspad, wat ook de bereikbaarheid met de 
fiets heeft verbeterd, kan ertoe hebben geleid dat de verkeersveiligheid op het terrein is verbeterd. Niet 
alleen de verkeersveiligheid is verbeterd, ook de veiligheid in het algemeen. De komst van 
beveiligingscamera’s heeft ertoe geleid dat het aantal misdrijven op het terrein flink is gedaald. De 
beveiligingscamera’s maken ook deel uit van de bijgekomen voorzieningen, net als de bewegwijzering 
op het terrein, een website met informatie over het terrein en de vereniging, glasvezelnet, 
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sportvoorzieningen en tot slot AED. De voorzieningen zijn geregeld door het parkmanagement en de 
BIZ-samenwerking. 

Verder is het beheer van de openbare ruimte veranderd sinds 2011. De openbare ruimte ligt er een stuk 
netter bij en het onderhoud ervan wordt goed bijgehouden. Een schone openbare ruimte zorgt ervoor 
dat het terrein aantrekkelijker is voor ondernemers. Dit en de overige, bovengenoemde verbeteringen 
kunnen oorzaak zijn van de daling in leegstand op het terrein. De maatregelen hebben Schiebroek een 
aantrekkelijker bedrijventerrein gemaakt, waar ondernemers sneller willen vestigen. Tot slot is de 
flexibiliteit van het terrein ook omhooggegaan. Dit door de komst van bedrijfsverzamelgebouwen, waar 
de opzegtermijn van de huur op een maand ligt. 
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CONCLUSIE 

Sinds het ontstaan van de BIZ in 2011 is het bedrijventerrein Schiebroek veranderd in positieve zin. Door 
de inzet van de BIZ en het parkmanagement is het bedrijventerrein een veel aantrekkelijker en veiligere 
werkomgeving geworden. Maatregelen als beter beheer van de openbare ruimte en het plaatsen van 
toezichtcamera’s hebben hiervoor gezorgd. Doordat het terrein aantrekkelijker en veiliger is geworden, 
is de leegstand op Schiebroek gedaald en is de waarde van het vastgoed gestegen. Hieruit wordt 
duidelijk dat een enkele maatregel al snel invloed heeft op meerdere aspecten. 
 
In de nulmeting werd duidelijk dat bedrijventerrein Schiebroek ruim voldoende scoort op het gebied 
van duurzaamheid. Op een aantal aspecten is er nog ruimte voor verbetering, deze aspecten scoorden 
namelijk een onvoldoende in het programma DPL-BT: ruimtegebruik, energie, hemelwater, 
bereikbaarheid met het OV en fiets en de flexibiliteit. 
 
Voor de aspecten zijn verschillende maatregelen bedacht om de score te verbeteren. De maatregelen 
die de BIZ en VBS het meest passend leken voor het bedrijventerrein Schiebroek zijn in een shortlist 
gezet. De maatregelen die de shortlist hebben bereikt zijn: 1) Meer zonnepanelen op de daken; 2) 
isolatie van de panden; 3) gezamenlijk afval inzamelen; 4) onkruid beter bijhouden rondom 
straatmeubilair; 5) ESCo oprichten; 6) slimme meters met Dongel; 7) geluidsschermen met 
zonnepanelen; 8) thermische zonne-energie; 9) meer oplaadpalen voor elektrische auto’s en 10) LED-
straatverlichting. 
 
Na uitwerking van de shortlist bleek dat niet alle maatregelen even haalbaar en/of rendabel waren. Zo 
is het gebruik van thermische zonne-energie door middel van PVT-panelen minder aantrekkelijk dan 
gedacht. 

HET ADVIES 

Bedrijventerrein Schiebroek heeft plannen om een zonnepark op de Landscheiding te realiseren. Zij zijn 
daar al ver mee. Door een ESCo op te richten kan de BIZ verdienen aan de opgewekte energie. Dit geld 
kan worden gebruikt voor verdere ontwikkeling van bedrijventerrein Schiebroek. 
Het aanschaffen van Dongels kan de bedrijven en de ESCo inzicht geven over het energieverbruik, 
waardoor energiemanagement eenvoudiger wordt. 
 
Het beter bijhouden van het onkruid en het plaatsen van LED-straatverlichting zijn beide maatregelen 
die moeten worden voorgelegd aan de Gemeente Rotterdam. Met deze maatregelen worden de 
aspecten beheer van de openbare ruimte en energie verbeterd. 
 
Om ervoor te zorgen dat afval gezamenlijk wordt opgehaald, en daardoor beter wordt gescheiden, 
moeten de BIZ en het parkmanagement in gesprek gaan met de bedrijven en de 
afvalverwerkingsbedrijven waar zij een contract hebben lopen. Zo kunnen vervoersbewegingen worden 
verminderd en kan worden gekeken welke bedrijven herbruikbare stromen gezamenlijk kunnen 
inzamelen. 
 
Verder is het advies om voorlopig nog geen laadpalen te plaatsen. Het plaatsen van gewone laadpalen 
is financieel haalbaar, maar op bedrijventerrein Schiebroek zijn al een aantal laadpalen aanwezig. Een 
investering in snellaadpalen is nu nog niet haalbaar, omdat er te weinig gebruik van zal worden gemaakt 
om de investering terug te verdienen. In de toekomst kan op opnieuw gekeken worden naar de 
mogelijkheid om twee dubbele snellaadpalen te plaatsen, als er meer elektrische voertuigen rijden en 
voertuigen op brandstof niet meer verkocht worden. 
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Tot slot kan de BIZ nog een aantal energiebesparende maatregelen bevorderen: 
 

• Het verbeteren van de isolatie van de panden. 
Investeringskosten: ongeveer €1.130.000 euro | Rendement: ongeveer 16% 
Hierdoor kan worden bespaard op energie en worden de energiekosten voor de bedrijven lager. De 
maatregel verdient zichzelf terug. De opbrengst ervan kan worden gestopt in ontwikkeling van de 
bedrijven zelf.  
 

• Het installeren van zonnepanelen op alle daken op bedrijventerrein Schiebroek. 
Investeringskosten: ongeveer €4.300.000 euro | Rendement: 9% - 5% 
Daken worden voor 80% bedekt met zonnepanelen. Op deze manier wordt een groot deel van het 
energieverbruik gedekt door duurzame, zelfopgewekte energie. Ook deze maatregel verdient zichzelf 
terug. Hier kunnen de bespaarde kosten ook worden gebruikt voor de ontwikkeling van de bedrijven. 
 
Het advies is om het rendement dat wordt behaald op de maatregelen te gebruiken voor verdere 
verduurzaming van het terrein. Vooral op het gebied van klimaatadaptie. Door meer groen toe te passen 
op het terrein (door middel van bijvoorbeeld groene gevels of grasbeton parkeerplaatsen) en het beter 
opvangen van hemelwater maakt het bedrijventerrein zich gereed tegen de verwachte droge, warme 
perioden en hevige regenbuien in de toekomst. 
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BIJLAGE I – EXCELPROGRAMMA DPL-BT 

De duurzaamheid van Schiebroek wordt gemeten aan de hand van DPL-BT. Dit staat voor 
Duurzaamheidsprofiel locatie bedrijventerreinen. Het is een instrument dat de duurzaamheid van een 
bedrijventerrein meet. DPL-BT wordt ingezet bij herstructurering, bij beheer van bestaande terreinen 
en de ontwikkeling van nieuwe terreinen. Gebruikers zijn gemeentelijke projectleiders, parkmanagers, 
bedrijvenverenigingen en adviseurs. DPL-BT biedt de verschillende doelgroepen een heldere taal om 
duurzame gebiedsontwikkeling bespreekbaar te maken. Het programma DPL-BT is gebaseerd op de 
volgende definitie van duurzame ontwikkeling van de Brundtland Commissie: 

“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder 
daarbij de mogelijkheden te verminderen voor toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien.”  

DUURZAAMHEIDSASPECTEN EN DUURZAAMHEIDSPROFIEL 

Het instrument is toegepast op het bedrijventerrein Schiebroek in Rotterdam. In totaal zijn er 18 
aspecten beoordeeld, zoals te zien in figuur 8. De aspecten zijn bedacht aan de hand van de welbekende 
drie P’s: Planet, People en Profit. Door de 18 aspecten in te voeren in het programma, zal een 
duurzaamheidsscore ontstaan. De score zal worden vergeleken met referentieterrein, een 
bedrijventerrein dat qua functies en bebouwing te vergelijken is met in dit geval bedrijventerrein 
Schiebroek. Het referentieterrein heeft voor alle aspecten standaard een score van 6 uit 10, dit is zoals 
bij rapportcijfers een voldoende. 

 

 

Figuur 8. De 18 aspecten van het Excel Programma DPL-BT. Overgenomen, van Handleiding DPL-BT van Kortman Duurzame 
Gebiedsontwikkeling. 
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De 18 aspecten worden allemaal beoordeeld met een schoolcijfer van een 1 tot en met 10. Hierbij geldt: 
1 = minst duurzaam, 10 = meest duurzaam. Ook hier is een 6 een voldoende, alles eronder is 
onvoldoende. De range loopt niet van 1 t/m 10, maar van 3 t/m 9. Alles onder de 3 zal namelijk het 
gemiddelde cijfer te veel beïnvloeden. Een cijfer 10 bestaat ook niet, omdat er altijd ruimte is voor 
verbetering. 

Uiteindelijk ontstaat een duurzaamheidsprofiel in de vorm van een staafdiagram. Het diagram geeft 
overzicht over alle 18 aspecten. In figuur 9 is een voorbeeld te zien van een duurzaamheidsprofiel. De 
rode streep in de figuur geeft het cijfer 6 aan: de grens van een voldoende. 

 

 

Figuur 9. Voorbeeld van een duurzaamheidsprofiel in DPL-BT. Overgenomen, van Handleiding DPL-BT van Kortman Duurzame 
Gebiedsontwikkeling. 

REFERENTIETERREIN 

Het bedrijventerrein Schiebroek zal vergeleken worden met een referentieterrein, die voor alle 
aspecten standaard het cijfer 6 heeft. In het programma DPL-BT kan gekozen worden uit 7 verschillende 
categorieën terreinen: 

1. Gemengd bedrijventerrein in stedelijk gebied 
2. Gemengd bedrijventerrein in suburbaan gebied 
3. Gemengd bedrijventerrein in het buitengebied 
4. Haventerrein 
5. Industrieterrein 
6. Kantorenlocatie in stedelijk gebied 
7. Kantorenlocatie in suburbaan gebied 
8. Kantorenlocatie in het buitengebied 
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De categorieën zijn ingedeeld op basis van type bedrijventerrein en de ligging ervan. Bedrijventerrein 
Schiebroek ligt aan de rand van Rotterdam en heeft erg verschillende bedrijven gevestigd zitten. 
Daarom zal het terrein worden vergeleken met een gemengd bedrijventerrein in suburbaan gebied. 

De verschillende categorieën hebben allemaal verschillende referentiewaarden. In tabel 11 is te zien 
hoe de referentiewaarden voor ‘gemengd bedrijventerrein in suburbaan gebied’ wegen. 

Tabel 11 
Weging referentiewaarden ‘Gemengd bedrijventerrein in suburbaan gebied’ 
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± + + 0 ± ± - 0 0 + + + ± ± ± 0 0 0 
Opmerking. Gegevens overgenomen, van Handleiding DPL-BT van Kortman Duurzame Gebiedsontwikkeling. 

 

Legenda 

+  het type terrein heeft een relatief gunstige uitgangspositie voor dit aspect, de referentiewaarde is 
„strenger‟ dan bij de andere gebiedstypen  

±  de uitgangspositie voor het type terrein is neutraal voor het aspect, de referentiewaarde is gemiddeld.  

-  het type terrein heeft een relatief ongunstige uitgangspositie voor dit aspect, de referentiewaarde is 
„milder‟ dan bij de andere gebiedstypen  

0  voor dit aspect is er geen onderscheid tussen de verschillende referentiegebieden  
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BIJLAGE II – INVOERSCHERMEN NULMETING DPL-BT 
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BIJLAGE III  – BUSINESSCASE ZONNEPANELEN 
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BIJLAGE IV – BUSINESSCASE ISOLATIE 
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BIJLAGE V –BUSINESSCASES: VERGELIJKING PVT EN PV PANELEN 
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BIJLAGE VI – BUSINESSCASES LAADPALEN 
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BIJLAGE VII – BUSINESSCASE LED-STRAATVERLICHTING  
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BIJLAGE VIII – VERANTWOORDING CIJFERS BUSINESSCASES 

Businesscase zonnepanelen 
Energieprijs kleinverbruikers 
Facturen van Veldkersweg 28 (Engie) en Veldkersweg 39 (Gazprom Energy) zijn gebruikt als 
indicatie voor de energieprijs per kWh inclusief BTW voor kleinverbruikers. 
 
Energieprijs grootverbruikers 
Facturen van Dovenetelstraat 25 (Nuon), Veldkersweg 26 (Eneco) en Zuringstraat 12 
(tevens Eneco) zijn gebruikt als indicatie voor de energieprijs per kWh inclusief BTW voor 
grootverbruikers. 
 
Oppervlakte daken 
Overgenomen uit een Excel bestand van TNO.  
 
Oppervlakte panelen  
Overgenomen uit een Excel bestand van TNO.  
 
Jaarlijkse stroomverbruik van alle bedrijven 
Overgenomen uit een Excel bestand van TNO.  
 
Jaarlijks opgewekte stroom zonnepanelen 
Overgenomen uit een Excel bestand van TNO.  
 
Wp per paneel 
Van kWh per paneel naar Wp per paneel is delen door 0,85 (Tenten Solar, z.d.) 
 
CO2-besparing zonnepanelen 
Overgenomen uit een Excel bestand van TNO.  
 
Prijs per zonnepaneel inclusief installatie 
Gegeven overgenomen van Zonnepanelenkennis (z.d.). 
 
Subsidie 
Subsidie van SDE++. Gegeven overgenomen van RVO (2020). 
 
Levensduur zonnepaneel 
Gegeven overgenomen van Essent. 
 
Teruglevertarief kleinverbruiker 
Gegevens overgenomen van Milieu Centraal (2020). 
 
Tarief na salderingsregeling 
Gegevens overgenomen van Milieu Centraal (2020). 
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Salderingsregeling 
Gegevens overgenomen van Milieu Centraal (2020). 

 

Businesscase isolatie 
Energieprijs kleinverbruikers 
Facturen van Veldkersweg 28 (Engie) en Veldkersweg 39 (Gazprom Energy) zijn gebruikt als 
indicatie voor de energieprijs per kWh inclusief BTW voor kleinverbruikers. 
 
Energieprijs grootverbruikers 
Facturen van Dovenetelstraat 25 (Nuon), Veldkersweg 26 (Eneco) en Zuringstraat 12 
(tevens Eneco) zijn gebruikt als indicatie voor de energieprijs per kWh inclusief BTW voor 
grootverbruikers. 
 
Warmteverlies per type isolatie 
Overgenomen uit een Excel bestand van TNO.  
 
Warmteverlies na isolatie per type isolatie 
Overgenomen uit een Excel bestand van TNO.  
 
CO2-besparing 
Overgenomen uit een Excel bestand van TNO.  
 
Kosten per type isolatie 
Overgenomen uit een Excel bestand van TNO.  
 
Correctie kosten 
Indexcijfers aangepast volgens CBS (2020). 
 
Subsidie 
Subsidie van SDE++. Gegeven overgenomen van RVO (2020). 

 

Businesscase PVT-panelen/PV-panelen 
Oppervlakte dak beschikbaar 
Gegeven overgenomen van een document van WM3 Energy (2019). 
 
Aantal PV-panelen 
Gegeven overgenomen van een document van WM3 Energy (2019). 
 
Vermogen PV-paneel 
Gegeven overgenomen van een document van WM3 Energy (2019). 
 
Performance Ratio 
Gegeven overgenomen van een document van WM3 Energy (2019). 



 69 

 
Opgewekte energie PV-panelen 
Gegeven overgenomen van een document van WM3 Energy (2019). 
 
CO2-besparing 
Gegeven overgenomen van een document van WM3 Energy (2019). 
 
Oppervlakte PVT-paneel 
Gegeven van overgenomen van Triple Solar (2020). 
 
Vermogen PVT-paneel  
Gegeven van overgenomen van Triple Solar (2020). 
 
Prijs PVT-paneel  
Gegeven van overgenomen van Triple Solar (2020). 
 
Prijs water/water warmtepomp 
Gegeven overgenomen van Zonnepanelen weetjes (z.d.). 
 
Overige kosten 
Gebaseerd op taartdiagram van de verdeling van kosten (Triple Solar, z.d.). 
 
Elektriciteitsverbruik Veldkersweg 39 
Gegeven overgenomen van een document van WM3 Energy (2019). 
 
Aardgasverbruik Veldkersweg 39 
Gegeven overgenomen van een document van WM3 Energy (2019). 
 
Elektriciteitsprijs Veldkersweg 39 
Gegeven overgenomen van een document van WM3 Energy (2019). 
 
Aardgasprijs Veldkersweg 39 
Gegeven overgenomen van een document van WM3 Energy (2019). 
 
Teruglevertarief kleinverbruiker 
Gegevens overgenomen van Milieu Centraal (2020). 
 
Tarief na salderingsregeling 
Gegevens overgenomen van Milieu Centraal (2020). 
 
Salderingsregeling 
Gegevens overgenomen van Milieu Centraal (2020). 
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Businesscase oplaadpalen 
Jaarlijkse stroomafname kWh per laadpaal 
Gegeven overgenomen van Onderzoek naar de businesscase van laadinfrastructuur 
Eindrapport van Ecorys (2020). 
 
Verbruik laadsessie snellaadpaal 
Gegeven overgenomen van Provincie Noord-Holland (2020). 
 
Prijs dubbele oplaadpaal 
Gegeven overgenomen van Flexicharge (2020). 
 
Prijs snellaadpaal 
Gegeven overgenomen van Flexicharge (2020). 
 
Prijs Split Systeem kabel 
Gegeven overgenomen van Flexicharge (2020). 
 
Kosten installatie dubbele oplaadpaal 
Gegeven overgenomen van Groen Opladen (2020). 
 
Jaarlijkse periodieke kosten dubbele oplaadpaal 
Gegeven overgenomen van Onderzoek naar de businesscase van laadinfrastructuur 
Eindrapport van Ecorys (2020). 
 
Jaarlijkse variabele kosten dubbele oplaadpaal 
Prijs van Veldkersweg 39 (palen worden aangesloten aan Vereniging Bedrijven Schiebroek). 
Gegeven overgenomen van een document van WM3 Energy (2019). 
 
Jaarlijkse periodieke kosten snellaadpaal 
Gegeven overgenomen van Provincie Noord-Holland (2020). 
 
Prijs opladen  
Gegeven overgenomen van Consumentenbond (2020). 

 
 

Businesscase LED-straatverlichting 
Aantal lantaarnpalen 
Eigen waarneming. 
 
Gegevens LED-armatuur 
Gegevens overgenomen van Philips (2014). 
 
Jaarlijkse kosten lantaarnpaal 
Gegevens overgenomen van GWW (2019). 
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Besparing SON/LED 
Gegeven overgenomen van GWW (2020). 
 
Prijs per armatuur 
Gegeven overgenomen van Voordeel Elektra (2020). 
 
Installatiekosten per armatuur 
Gegeven overgenomen van GWW (2019). 
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BIJLAGE IX – INTERVIEW MET FRITS KNULST 

Frits Knulst is wijkagent van Schiebroek-Noord. Onder zijn gebied valt ook bedrijventerrein Schiebroek. 
Gedurende het interview wordt gevraagd naar de criminaliteit, de veiligheid en de verkeersveiligheid op 
het terrein.  

Volgens Frits Knulst is Schiebroek vergeleken met andere bedrijventerreinen een redelijk veilig terrein. ‘In 
2018 is er twee keer een inbraak gemeld. In 2019 een keer. En dit jaar drie keer. Dus dat is gemiddeld 
twee keer per jaar.’ 

En geweldsmisdrijven? ‘In 2018 hadden we vier keer een geweldsmisdrijf. In 2019 een keer. En dit jaar 
nog niet. Dit zijn vaak geschillen tussen ondernemer en klant. Dus dat kan weleens uitmonden tot een 
handgemeen, een mishandeling of bedreiging. Ook weleens een hennepkwekerij aangetroffen. In een 
bedrijf achter een soort gefabriceerde muur bleken heel veel verdovende middelen te zijn opgeslagen. 
Dat was ook in Opsporing Verzocht. Dat is niet heel vaak, maar dat is wel gebeurd. Dan hebben we het 
echt wel over zware criminaliteit.’ 

Dat is wel heftig. ‘Ja dat is vaak bij de meeste bedrijventerreinen in Nederland. Ondermijning. Dat 
bedrijfspanden een naam hebben, maar er zijn totaal geen bedrijfsactiviteiten. Dan gaan we daar eens 
achter de voordeur kijken van hoe komt dat nou dat daar helemaal geen activiteiten zijn. Als die er zijn, 
dan zijn die er ’s nachts. Maar Schiebroek is natuurlijk een klein terrein, dus de kans dat dat daar 
plaatsvindt is natuurlijk vele malen kleiner dan bijvoorbeeld in de Spaanse Polder waar je misschien een 
paar duizend ondernemers hebt zitten.’ 

En de verkeersveiligheid. Wat vindt u van de verkeersveiligheid op het bedrijventerrein? ‘Ja, dat is op zich 
wel op orde. Ze hebben natuurlijk jaren geleden, hebben ze voor Schiebroek het aanrijden van het 
vrachtverkeer zo geregeld dat het niet meer door de woonwijk gaat. Heel veel in de woonwijk hebben zij 
afgezet. Geslotenverklaringen zoals ze dat noemen voor het vrachtverkeer. Maar in 2018 en 2019 was 
twee keer een ongevalletje waarbij politie geweest is. Het is natuurlijk altijd wat er gemeld wordt. 
Misschien wel aanrijdinkjes waar ze het onderling oplossen. En voor 2020 was het een keer. Dus ik denk 
gemiddeld zo’n twee keer per jaar dat er weleens een ongevalletje is.’ 

En is dat dan alleen materiele schade? ‘Een keer dat een ambulance moest komen en dat er wel letsel 
was. Dat was dus door een scooter. En je hebt natuurlijk ook weleens dat er schade aan het 
straatmeubilair komt door een manoeuvrerende vrachtauto, die dan een verkeersbord of een 
lantaarnpaal omdrukt.’ 

Hoe kan het bedrijventerrein nog veiliger worden gemaakt op gebied van verkeer. ‘Nou ik heb het idee 
dat het al redelijk veilig is. Waar vrachtwagens mogen parkeren, dat is wel aardig georganiseerd, dus 
het is niet dat het nou onoverzichtelijk is. En overdag zijn de parkeerplekken en alles is wel gevuld, maar 
dan blijft het toch nog wel overzichtelijk. Waar het fout gaat is dat vrachtwagens op de weg staan te 
lossen. Gezien het aantal ongevallen valt het dus feitelijk wel mee. De mensen die er komen zijn over het 
algemeen wel bekend. Dus dat maakt ook wel dat er niet echt verrassingen zijn.’  
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BIJLAGE X – INTERVIEW MET KOEN DE KRUIF 

Koen de Kruif is beleidsadviseur op het gebied van duurzame bedrijventerreinen. Dit doet hij bij DCMR. 
Het interview gaat over de bodemkwaliteit en de milieuhinder van bedrijventerrein Schiebroek. 

Het meest recente bodemonderzoek dat te vinden is op internet is afkomstig uit 2011. Hoe vaak wordt 
een bodemonderzoek uitgevoerd, is dat om een bepaalde tijd? ‘Er zijn een paar aanleidingen en een van 
de aanleidingen de verandering van de eigenaar van een stuk grond. Een nieuwe eigenaar heeft recht 
op een schone grond. En daarvoor is dan een historisch onderzoek nodig. Als er geen aanleiding is tot 
nader onderzoek, bijvoorbeeld als je in een historisch onderzoek ziet dat er ergens een gas- of 
cementfabriek heeft gestaan, dan is er aanleiding tot een nader onderzoek. En als dat er niet is, dan is 
er ook geen aanleiding. Stel hier komt de functie scholen, daar zit vaak ook een kinderopvang bij, als dat 
komt dan is dat wel een reden om tot nader onderzoek over te gaan. Dus waar de bedrijven nu liggen 
zal niet echt snel iets anders dan een bedrijventerrein komen.’ 

In het onderzoek stond ook dat het freatisch grondwater verontreinigd was met arseen. Hoe kan dat en 
hoe is dat te verhelpen? ‘Als er iets in het grondwater wordt gevonden, dat is dan vaak een oudere 
verontreiniging. Dit bedrijventerrein is niet een terrein dat veel zware en vervuilende industrie heeft. Dus 
de kans is niet heel groot dat een bodemverontreiniging toevoeging is. Dat betekent over het algemeen 
niet snel gevraagd zal worden om een nieuw bodemonderzoek.’ 

Hoe zit het met hinder veroorzaakt door de bedrijven op Schiebroek? ‘De hinder op Schiebroek is in 
relatief beperkte mate door de bedrijvigheid. Anders is het door vrachtverkeer. Ik kijk trouwens nu nog 
even naar het bedrijventerrein en ik zie dus wel dat er een garagebedrijf is met op 25 meter een 
woonhuis. Die zorgt voor hinder of zorgt potentieel voor hinder. Daar zit een verschil in. Hinder is wat de 
ontvanger ervaart.’ 

Zijn er activiteiten die invloed hebben op de externe veiligheid? ‘Er is maar een bedrijf met externe 
veiligheidsaspecten. En dat is drukkerij Graféno. Die hebben ongetwijfeld een opslag van gevaarlijke 
stoffen. Een drukkerij die werkt met oplosmiddelen en die bevatten de gevaarlijke stoffen daar hebben 
ze dus een plan voor op moeten stellen. De afstand tussen de drukkerij en de woonwijk is minder dan 
vierhonderd meter. Dus er is een groepsrisico.’ 
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BIJLAGE XI – INTERVIEW MET ALEIDA VAN DEN AKKER 

Aleida van den Akker was tot april 2020 werkzaam bij Bureau Economische Zaken bij provincie Zuid-
Holland. Hier spoorde zij bedrijventerreinen aan om meer duurzaam bezig te zijn. Voorgaande het 
interview is ook een factsheet met daarin de bevindingen van de nulmeting van Schiebroek verstuurd. De 
factsheet* wordt gedurende het interview besproken. 

*De scores in de factsheet verschillen lichtelijk met de uiteindelijke scores in het rapport. De reden hiervoor is dat de nulmeting 
op de tijd van het interview nog niet definitief was. Er zijn kleine aanpassingen gedaan. De aanpassingen zijn echter niet zo 
groot, dat het dit interview heeft beïnvloed.  

Gedurende het interview wordt de factsheet besproken. Over aspect 3 afval en reststoffen zegt zij het 
volgende: ‘Bedrijven op het terrein zijn bezig met circulaire economie. Het bedrijf dat de doodskisten 
maakt, die krijgen neopreen lampjes in hun producten aangeleverd. En die gaan uiteindelijk naar de 
verpakkingsindustrie op het terrein. En ook de een meubelmaker en het metaalbedrijf zijn circulair bezig.’ 

Klimaatadaptie is volgens Aleida een belangrijk punt. In de komende decennia zullen perioden worden 
verwacht van droogte en hevige buien.  ‘Bedrijventerreinen kunnen best bijdragen aan klimaatadaptie. 
Door water op te vangen of op te slaan, of onder de grond op te slaan. Maar dat zou dan samen met het 
waterschap moeten. En ook biodiversiteit om hittestress tegen te gaan, dus meer groen.’ 

Verder zegt ze over het groen: ‘Groen rondom het bedrijventerrein kan naar binnen worden getrokken. 
Zodat als mensen over het terrein wandelen, ook een beetje plezierig kunnen wandelen. Op het terrein 
mag meer groen komen, misschien wat groen aan de gevels ofzo. Grasbetonstenen parkeerplaatsen is 
ook een goede oplossing voor klimaatadaptie en meer groen op het terrein. Wel moet het gras 
regelmatig bijgehouden worden op deze parkeerplaatsen, daar zal dus goed over na moeten worden 
gedacht.’ 
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BIJLAGE XII – INTERVIEW MET ARJEN SPANJERSBERG 

Arjen Spanjersberg werkt bij de Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling. Hier is hij bezig op de afdeling 
duurzaamheid. Voorgaande het interview is ook een factsheet met daarin de bevindingen van de 
nulmeting van Schiebroek verstuurd. De factsheet* wordt gedurende het interview besproken. 

*De scores in de factsheet verschillen lichtelijk met de uiteindelijke scores in het rapport. De reden hiervoor is dat de nulmeting 
op de tijd van het interview nog niet definitief was. Er zijn kleine aanpassingen gedaan. De aanpassingen zijn echter niet zo 
groot, dat het dit interview heeft beïnvloed.  

Arjen is het met veel scores eens. Vooral op de score energie is winst te behalen. ‘Bij energie puntje 2. 
Dat klopt volgens mij. Er zijn nog niet heel veel zonnepanelen. Die score daar is gewoon nog winst te 
behalen. Op zich is een lagere score niet erg. Dan heb je ook nog iets om naartoe te werken als je het 
beter wil hebben.’  

De score van aspect drie afval en reststoffen is niet bekend. ‘Dat vind ik een interessante, dit aspect is 
een uitdaging. Edwin heeft aan mij een keer gevraagd om te kijken of er een keer een pilot kon worden 
gedaan om een keer gezamenlijk afval op te halen. Dus dat er niet 6 verschillende vuilniswagens 
langskomen die voor de bedrijven apart afval ophalen. Maar dat er maar eentje komt. Ik weet niet hoe 
het staat met CO2 vrij goederentransport. Met name distributie de stad in. In Rotterdam is dat heel 
belangrijk. Over een paar jaar is dat verplicht om de logistiek de stad in helemaal CO2- vrij te doen. Dus 
elektrisch. Rond 2030 is dat verplicht schat ik in’ 

Over bereikbaarheid van het openbaar vervoer wordt het volgende gezegd: ‘Het valt me mee dat er een 
5,7 staat. De bereikbaarheid van het openbaar vervoer, dat zal echt wel beter kunnen. Zeker in de 
toekomst als er iets wordt uitgebreid op het terrein. En er meer mensen komen werken. En ja op de fiets 
kan je er komen.’ 

Op het bedrijventerrein is niet veel groen te vinden. ‘Het volgende aspect is 11 groen en water. De 
omgeving is natuurlijk heel erg groen he. Het terrein zelf niet. Dus dat is een beetje een tegenstelling. Ik 
vind dat het zelf heel mooi ligt. Het ligt natuurlijk, rondom liggen er parken en groenstroken. Enige waar 
je dan op moet letten is dat er een heel groot contrast is tussen de omgeving en het bedrijventerrein zelf. 
Het bedrijventerrein zelf is heel erg verhard. Heel veel verhard oppervlak. En je moet wel kijken of je je 
hemelwater goed kan afvoeren, dat de regen niet zorgt voor overlast. En dan zou je dan hier en daar nog 
extra maatregelen moeten nemen op het terrein zelf. Ook al is de omgeving al heel erg groen. Dus dat is 
een stukje klimaatadaptie.’ 

Het laatste aspect is de ontsluiting van het goederentransport. Die scoort een 9 op de schaal van 3 tot 9. 
‘Het aspect goederentransport viel mij ook erg op. Die heeft de maximale score en ik zou daar zeker wel 
zeggen dat de score niet maximaal is. Het terrein ligt inderdaad wel dichtbij Rotterdam Airport en 
snelwegen. Dus de ligging in de Randstad is goed. Maar de directe ligging en de bereikbaarheid van het 
omliggende wegennet is niet heel erg goed. Je hebt eigenlijk maar één echte uitgang op het 
bedrijventerrein en dan kom je op de Doenkade uit. Via de andere kant moet je eerst door alle 
woningbouw gebieden. Dus je hebt eigenlijk maar één goede weg voor als je met een vrachtwagen naar 
het terrein wilt. En dat is eigenlijk best wel beperkt. Wordt misschien beter binnenkort. Dus ik zou zeker 
zeggen dat dat misschien een 7 of een 8 wordt.’ 
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BIJLAGE XIII – INTERVIEW MET RANÈS RIOZA 

Ranès Rioza is werkzaam bij de provincie Zuid-Holland, bij het programma energietransitie. Hier is hij 
vooral bezig met energiebesparing op bedrijventerreinen. 

Ranès verteld over de trias genetica. ‘De trias energetica. Dat is een heel belangrijk concept van de 
energietransitie. Het is een driehoekje, een piramide. En het eerste blokje zegt, energie besparen. Want 
wat we besparen, hoeven we ook niet op te wekken. En daaronder heb je duurzaam opwekken. Dus wat 
we dan nodig hebben, dat willen we duurzaam opwekken. En als er nog een klein beetje over is, dan kan 
je daarvoor fossiele brandstoffen gebruiken. En de laatste stap daar zijn we wel op tegen. Want dat 
gebruik van fossiele brandstoffen lijkt dan heel weinig, maar dat is eigenlijk nog best veel. Dus dan in 
plaats van aardgas gebruiken, dan kan je restwarmte gebruiken. In Rotterdam is dat veel he. Dus 
bijvoorbeeld de warmte van een grote afval centrale, die warmte wordt door doorgeleid naar woningen 
op bedrijventerreinen.’ 

En kan dat ook voor Schiebroek? ‘Ja, ik geloof dat aan de andere kant van het spoor bij Schiebroek, daar 
komt als het goed is een heel groot datacentrum. En de eigenschap van een datacentrum, die wordt net 
als een computer heel warm. En daarmee zou je water kunnen verwarmen en naar het bedrijventerrein 
toe leiden. En als dat in de buurt zit, dan is dat wel makkelijk. Maar ik geloof dat het niet heel makkelijk 
is om vanaf het datacentrum naar de andere kant van het spoor een leiding aan te leggen.’ 

Schiebroek is natuurlijk bezig met een groot zonnepark. Dat is een maatregel die energie opwekt. Welke 
energiebesparende maatregelen kunnen worden toegepast op bedrijventerreinen? ‘Nou, dat verschilt 
heel erg per bedrijf. We hebben twee soorten energiebesparende besparende maatregelen. We hebben 
maatregelen die betrekking hebben op het gebouw waar je in zit. Dan moet je denken aan dakisolatie, 
muurisolatie, veranderen van type verwarming. Vaak hebben ze een centrale verwarming. Die hebben 
een hoge temperatuur verwarming, die hebben vaak een kleine radiator onder het raam zitten. En dat is 
bijvoorbeeld 90 graden. Maar stel je maakt die radiator heel groot, en in de vloer plaats dat heel de vloer 
warmte afgeeft. Dan kan het kouder dan 90 graden. Maar vloerverwarming is wel een dure maatregel. 
Er wordt wel energie bespaard, want er je hebt niet meer de energie nodig om tot 90 graden te 
verwarmen. En je hebt naast gebouw gebonden maatregelen nog proces gebonden maatregelen. Een 
voorbeeld is een distributiecentrum. Die hebben lopende banden lopen en dat heeft veel elektriciteit 
nodig. Stel je zet daar een hele onzuinige robot, dan kan je besparen door een zuinigere robot neer te 
zetten.’  
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BIJLAGE XIV – INTERVIEW MET HEERO HOOMANS 

Heero Hoomans is werkzaam bij Bureau Economische Zaken van Provincie Zuid-Holland. Hij is 
beleidsmedewerker economie, hij focust zich op het kantoren- en bedrijvenbeleid. Voorgaande het 
interview is ook een factsheet* met daarin de bevindingen van de nulmeting van Schiebroek verstuurd.  

*De scores in de factsheet verschillen lichtelijk met de uiteindelijke scores in het rapport. De reden hiervoor is dat de nulmeting 
op de tijd van het interview nog niet definitief was. Er zijn kleine aanpassingen gedaan. De aanpassingen zijn echter niet zo 
groot, dat het dit interview heeft beïnvloed.  

Over het bedrijventerrein zegt hij: ‘Bedrijventerrein Schiebroek staat, door het vele contact tussen Edwin 
Markus en de provincie, bij ons bekend als een terrein dat veel bezig is met duurzaamheid. En op 
sommige aspecten scoorde Schiebroek wel lager dan verwacht. Maar er is natuurlijk ook een verschil 
tussen bedrijventerrein die echt in de stad liggen. Die doen meer hun best om te integreren in de 
omgeving, dan bedrijventerreinen zoals Schiebroek die dicht bij een snelweg ligt. Maar de punten die 
wat lager scoren, die zijn best moeilijk om te verbeteren. Er zijn wel maatregelen voor te bedenken, maar 
daar zijn best behoorlijke investeringen voor nodig. En dat wordt deels wel gesubsidieerd, maar de 
ondernemers moeten daar zelf ook bijleggen.’ 

Over de maatregelen zegt hij: ‘Er wordt altijd gekeken naar hoe zit de businesscase in elkaar. Want je 
krijgt natuurlijk zelf ook geld of je bespaard geld omdat je bijvoorbeeld minder energiekosten hebt. Dus 
een investering is binnen een paar jaar tijd terugverdiend voor een ondernemer. Binnen 5 jaar zijn de 
kosten van een investering wel terug, dus dat valt allemaal best wel mee. Maar de kosten van 
bijvoorbeeld onderzoeken, die moeten ook gefinancierd worden. En ze zijn een nieuwe subsidieregeling 
aan het maken om meer groenmaatregelen te subsidiëren. En met groen daar verdien je natuurlijk niks 
mee. Dat ziet er mooi uit en dat kan water opvangen, maar daar verdient een ondernemer niet aan. Ja 
misschien minder schade, waterschade die voorkomen wordt door groen.’  
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BIJLAGE XV – UITGESTUURDE FACTSHEET SCHIEBROEK 

De factsheet klopt niet volledig met de resultaten van de definitieve nulmeting. Dit komt doordat er na het 
uitsturen van de factsheet nog een kleine aanpassing is gemaakt in de analyse. De verschillen zijn echter 
niet zo groot dat het de interviews heeft beïnvloed.  
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

 

Begrip Definitie 
Arseen 
 

Arseen, of arsenicum, behoort net als cadmium, kwik, lood 
en tin tot de ‘zware metalen’. Het komt veel voor in lage 
concentraties in gesteente, de grond en grondwater. 

Barium 
 

Barium is een scheikundig element. Het is een zilverwit 
aardalkalimetaal. 

Freatisch grondwater 
 

De waterspiegel in de bovenste bodemlagen. 

Geluidsemissie 
 

De transmissie van geluidsgolven door een lichaam 
vanwege een snelle energie-opbouw als reactie op een 
interne of externe mechanische spanning op het medium. 

Licht verontreinigd Concentratie groter dan de achtergrondwaarde (grond) of 
streefwaarde (grondwater), kleiner dan of gelijk aan de 
tussenwaarde. 

Matig verontreinigd Concentratie groter dan de tussenwaarde, kleiner dan of 
gelijk aan de Interventiewaarde. 

Niet verontreinigd Concentratie kleiner dan of gelijk aan de 
achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater). 

PAK 
 

Verzamelnaam van stoffen die onder de titel Polycyclische 
Aromatische Koolwaterstoffen staan opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering behorende bij de Wbb. 

Rijnmondgrondpakket Bestaat uit arseen, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, 
lood, molybdeen, nikkel, zink, som- PCB, som- PAK, 
minerale olie, lutum en organische stof. 

Rijnmondgrondwaterpakket Bestaat uit arseen, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, 
lood, molybdeen, nikkel, zink, VAK, VOCI en minerale olie. 

Sterk verontreinigd Concentratie groter dan de interventiewaarde. 
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