
Criteria Plabeka Bokalen 2022 

PHB begeleidt het proces en ondersteunt de jury inhoudelijk. Voor vragen kunt u bij Marisol Elisabeth (m.elisabeth@sadc.nl, 06 – 82 80 
99 45) of Abe Ferwerda (a.ferwerda@sadc.nl, 06 – 82 40 82 16) van PHB terecht.  

 

 

 

Categorie ‘Energietransitie op bedrijventerreinen’ 

 
Bedrijventerrein waar de laatste 4 jaar de meeste vorderingen zijn gemaakt op het gebied van de 
energietransitie op een bedrijventerrein(en) 
  
Indicatoren 

• innovatief gehalte project (energiebesparing, opwek van duurzame energie, opslag van duurzame energie, 
koppeling met mobiliteit); 

• omvang initiatief, plan of project en behaalde resultaten; 

• gezamenlijke aanpak ondernemers, ondernemersvereniging/parkmanagement/BIZ of andere 
ondernemersorganisaties en gemeente; 

• voorbeeldfunctie voor anderen; 

• gebruikmaking van (financiële) mogelijkheden aangeboden door lokale en hogere overheden/regionale 
samenwerking. 

  

Categorie ‘Organisatiegraad van bedrijventerreinen (parkmanagement, BIZ, energiecoöperatie etc.)’ 

 
Bedrijventerrein waar de laatste 4 jaar de meeste vorderingen zijn gemaakt op het gebied van de 
organisatiegraad op een bedrijventerrein(en) 
  
Indicatoren 

• behaalde resultaten en verankering dat de organisatiegraad van het terrein op lange termijn verzekerd is; 

• gezamenlijke aanpak ondernemers, ondernemersvereniging/parkmanagement/BIZ of andere 
ondernemersorganisaties en gemeente; 

• de mate waarin diensten worden aangeboden (bijvoorbeeld schoon, heel en veilig maar ook diensten 
gericht op duurzame energie, uitwisseling grondstoffen, duurzame mobiliteit of andere thema’s); 

• de volhardingskracht van ondernemers om ondanks tegenslagen toch een vorm van duurzaam beheer te 
bereiken (bijvoorbeeld 2x een draagvlakmeting bij een BIZ); 

• voorbeeldfunctie voor anderen; 

• gebruikmaking van (financiële) mogelijkheden aangeboden door lokale en hogere overheden en regionale 
samenwerking. 

  

Categorie ‘Gemengde woon- werkgebieden’ 

 
Bedrijventerrein/gebied waar de laatste 4 jaar de meeste vorderingen zijn gemaakt op het gebied van 
transformatie naar een toekomstig gemengd woon- werkgebied 
  
Indicatoren 

• innovatief gehalte project (bijvoorbeeld; mate waarin niet alleen is gekozen voor 'de makkelijkste weg', 
maar ook voor kwaliteit, diversiteit en voor kansen van meerdere partijen durft te kiezen); 

• de mate waarin in het toekomstige gebied ruimte wordt geboden voor werken, al dan niet in hernieuwde 
vorm waarbij wordt voorkomen dat de werkfunctie wordt verdrongen; 

• de mate waarin milieuhinderlijke bedrijven of bedrijven die moeten verhuizen in het project en het proces 
zijn/worden meegenomen; 

• de concreetheid van de plannen en behaalde resultaten; 

• voorbeeldfunctie voor anderen; 

• gebruikmaking van (financiële) mogelijkheden aangeboden door lokale en hogere overheden en regionale 
samenwerking. 
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