
 

Stichting CLOK  

Postbus 35 

2740 AA Waddinxveen 

Tel 035 6954144 

 
Aan: de informateur voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten 

van de provincie ………… 

Ond.: Structureel beheer werklocaties en belang van parkmanagement 

Geachte mevrouw/heer, 

Het programma van uw provincie voor de komende 4 jaren wordt opgesteld. Naar grote 
waarschijnlijkheid zullen ook accenten liggen op economie, regionale afstemming, het streven naar 
duurzaam ruimtegebruik en het op een duurzame manier verder ontwikkelen van bestaande 
bedrijventerreinen. In dat kader heeft de provincie een belangrijke taak om gemeenten en 
ondernemersverenigingen beter en duurzamer met elkaar te laten samenwerken. Parkmanagement 
is op bedrijventerreinen een proactieve voorwaarde voor de meest structurele invullingen van deze 
samenwerking. De parkmanager is de troef in het veld en weet stakeholders bij elkaar te brengen 
om collectieve vraagstukken aan te pakken, wat leidt tot sterkere bedrijventerreinen. 

Bedrijventerreinen zijn van grote toegevoegde waarde als belangrijke dragers van de lokale en /of 
regionale economie. De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in bedrijventerreinen om de 
functionaliteit en ruimtelijke kwaliteit meer in evenwicht te brengen. Daarnaast wordt er steeds 
meer geïnvesteerd in innovatie en de energietransitie. Structureel beheer (lees: parkmanagement) 
van de werklocaties is nodig om de duurzaamheid en kwaliteit ervan te versterken. Het vereist een 
professionele aanpak en een dito organisatie. De praktijk laat de waarde zien van parkmanagement, 
zowel in beheer als in de uitvoering van de grote maatschappelijke opgaven.  

Wij pleiten ervoor dat het college van Gedeputeerde Staten - ook in de komende bestuursperiode - 
de vinger aan de pols zal blijven houden voor goed structureel beheer van werklocaties. 
Parkmanagement vergt, naar onze stellige mening, bredere toepassing. Wij vragen u de stimulering 
van de invoering, of versterking van aanwezig parkmanagement, bij uw werkzaamheden te 
betrekken. Mocht u behoefte hebben aan een persoonlijke toelichting, dan kunt u te allen tijde 
contact met ons opnemen. 

Hoogachtend, 

H. Timmermans, voorzitter CLOK 

 


