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op concept Economisch Actieplan 2022-2026 (versie Januari 2023) 
 
Reactie uit Inspraak  
Graag wil ik u in het Economisch Actieplan 2022-2026 aanzetten tot meer ambitie op het gebied van 
samenwerking op bedrijventerreinen bij de energietransitie (zie bijlage). Die samenwerking kan ook 
voor waterbeheer en onderlinge functionele samenwerking worden ingezet, bijvoorbeeld op het 
gebied van verpakkingen. In mijn loopbaan heb ik ooit een project gedaan, waarbij een bedrijf 
enorme hoeveelheden verpakkingsmateriaal (‘piepschuim’) weggooide, terwijl bijna tegelijkertijd 
een vrachtwagen bij de buurman aanreed om piepschuim te leveren voor de inpakbehoefte van dat 
bedrijf. Dit voorbeeld is mij altijd bijgebleven hoeveel milieuwinst er op de schaal van een 
bedrijventerrein kan worden bereikt door beter samenwerking en hogere transparantie. Terecht wil 
u daarom in het Economisch Actieplan 2022-2026 de organisatiegraad en parkmanagement 
bevorderen. Naar mijn mening zou de gemeente er ook goed aan doen om daarvoor ook 
doelstellingen te formuleren van samenwerking tussen bedrijven op een bedrijventerrein met 
ambities op het gebied van energie, warmte, water en onderlinge leveringen, zoals verpakkingen. Bij 
de energietransitie kan daarbij ook een bijdrage aan een verlichting van de energienetcongestie 
worden geleverd.  
 
Beantwoording:  
Dank voor uw reactie. Doelstellingen voor samenwerking tussen bedrijven op duurzaamheidsgebied 
zijn niet opgenomen omdat we daar als gemeente weinig grip op hebben. Dit bevorderen wij en de 
ondernemersverenigingen wel. We zien dat er ook in Woerden meer aandacht komt voor circulariteit 
en dat daarin de samenwerking wordt opgezocht. Op nieuwe bedrijventerreinen streven we naar 
optimale duurzame energiesystemen. Op bestaande terreinen is dat minder snel te realiseren. 
Omdat onze middelen beperkt zijn, kost het tijd om daar ook tot duurzame energiesystemen te 
komen. Samen met de ondernemersverenigingen worden al wel stappen gezet. Vooralsnog gaat het 
met name om het plaatsen van PV-panelen. We gaan graag met inwoners in gesprek over de 
mogelijkheden die zij zien op basis van hun kennis en ervaringen. 
 
 


