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Voorwoord

Verwondering is een goede aanleiding voor onderzoek. Vanaf het begin van mijn 
carrière als praktijkgeograaf was die verwondering er als het ging om wat weten-
schappers de verrassend slecht geanalyseerde complexe relatie tussen economie 
en ruimte noemen. Ik merkte al snel dat regionaal economen enerzijds en planolo-
gen en stedenbouwkundigen anderzijds totaal verschillende talen spreken. Dat gaat 
in de dagelijkse praktijk van de ruimtelijke ordening meestal niet goed samen. Wat 
regionaal economen nodig vinden, past niet in de door planologen en stedenbouw-
kundigen ontworpen ruimtelijke structuur. Die ruimtelijke structuur sluit volgens de 
regionaal economen weer niet aan bij de vraag in de markt.
De strijd tussen economie en ruimte kwam dan ook steeds weer terug in mijn loop-
baan. Vaak stond ik aan de kant van de economen. Ik herinner me nog goed de 
discussies bij de Rijksplanologische Dienst over de volgens veel economen te diri-
gistische opvattingen over de locatiekeuze van economische activiteiten. Zeker in 
het begin van de jaren tachtig, tijdens de vorige grote economische crisis, kon dat in 
onze ogen niet. De ruimtelijke ordening moest ruimte scheppen voor het economisch 
herstel. Bij de provincie Zuid-Holland was het niet veel anders. Vanuit de afdeling 
Economische Zaken vonden we dat de streekplannen veel te weinig ruimte boden 
voor economische ontwikkelingen.

Al heel lang was daarom duidelijk dat een eventueel proefschrift over regionale eco-
nomie en ruimtelijke ordening moest gaan. De ideeën daarover rijpten langzaam. Dat 
bedrijventerreinen een specifiek segment vormen op de vastgoedmarkt begon ik te 
begrijpen, toen ik via de Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland 
(VOGON) in aanraking kwam met de inzichten uit de vastgoedeconomie.
De eerste contouren van dit proefschrift ontstonden in het midden van de jaren 
negentig op het OTB in Delft. Een regelmatig terugkerend punt in de gesprekken met 
Erik Louw was de locatietheorie. We stelden ons dan de vraag of het OTB meer omzet 
zou halen, als het zou verhuizen van de toenmalige perifere locatie op het terrein van 
de Technische Universiteit naar het Centraal Station in Delft. Het antwoord was steeds 
weer nee. Bepalend voor de omzet van het OTB was in onze ogen de kwaliteit van het 
onderzoek van de medewerkers en niet de locatie van het instituut.
Wetenschappelijk kon ik die constatering nog niet toepassen. Bij mijn volgende werk-
gever, de gemeente Tilburg moest ik me weer op de dagelijkse praktijk richten. De 
planning van kantoren, bedrijventerreinen en detailhandel wachtte. Aanvankelijk nam 
ik weer de rol van econoom aan en probeerde bijvoorbeeld bij de voorbereiding van 
de gemeentelijke nota ‘Ruimte voor Bedrijven’ zoveel mogelijk bedrijventerreinen te 
claimen. Wel begon ik me steeds meer te realiseren dat regionaal economen de ruim-
telijke ordening wel erg eendimensionaal benaderen. Meters, meters, en nog meer 
meters was het devies. Wie die meters moesten invullen, was vaak minder duidelijk 
en wellicht ook niet belangrijk. Geen wonder dat de planologen de claims gemakkelijk 
ter discussie konden stellen. Arme stedenbouwkundigen die de kwantitatieve claims 



moesten omzetten in aansprekende ‘marktgerichte’ bestemmingsplannen. Dat moes-
ten wel ‘paarse vlekken op de kaart’ worden. Om een meer constructieve bijdrage te 
leveren aan de ontwerpopgave begonnen we daarom vanuit de afdeling Economische 
Zaken na te denken over kwaliteitsstrategieën voor bedrijventerreinen.
Mijn wetenschappelijke ambities kregen in 2003 een nieuwe impuls bij het schrijven 
van het boek ‘Planning van bedrijventerreinen’. In de vele voorbereidende gesprek-
ken met de andere auteurs, Erik Louw, Barrie Needham en Cees-Jan Pen, ging het 
vaak over de gebrekkige manier, waarop de planning van bedrijventerreinen tot stand 
komt. Het moest in onze ogen toch beter kunnen. Dat werd nog duidelijker toen ik bij 
Stogo een aantal nut- en noodzaakstudies van ‘omstreden’ bedrijventerreinen moest 
beoordelen. Daarmee werd het onderwerp van dit proefschrift steeds duidelijker.
Gelukkig waren Tejo Spit en Frank van Oort direct enthousiast toen ik mijn voorstel 
indiende. Ze begrepen dat je een geograaf uit de praktijk een toegepast in de prak-
tijk bruikbaar onderzoek moet laten doen. De vele gesprekken die wij hebben gevoerd 
over dit proefschrift heb ik als zeer plezierig en inspirerend ervaren. Van hen heb 
ik geleerd dat je een proefschrift net iets anders schrijft dan een beleidsadvies. Zij 
stuurden bovendien bijtijds bij als ik in mijn enthousiasme teveel verschillende onder-
zoeksvragen wilde behandelen.

Het schrijven van een proefschrift naast het werk is geen eenvoudige zaak. Martin 
Stijnenbosch van Stogo onderzoek + advies wil ik daarom bedanken voor de ruimte 
die hij heeft gegeven om tijdens werktijd een deel van de werkzaamheden uit te voe-
ren. Door tijd beschikbaar te stellen heeft hij de laatste fase van een al lang sluimerend 
proces ingeluid. Een woord van dank is ook op zijn plaats voor Gusta Renes, Edwin 
Buitelaar en Hugo Gordijn van het Planbureau voor de Leefomgeving voor de samen-
werking bij het onderzoek naar het beleid voor bedrijventerreinen van gemeenten. 
Door de detachering kon ik een belangrijk deel van het onderzoek uitvoeren. 
Het noemen van namen in een voorwoord brengt altijd het risico met zich mee dat 
mensen worden overgeslagen. Daarom wil ik alle collega’s met wie ik in de loop van de 
tijd heb samengewerkt, bedanken voor de bijdragen die zij, waarschijnlijk zonder het 
zelf te weten, hebben geleverd aan dit proefschrift. De vele inhoudelijke discussies en 
de talloze gesprekken tijdens de lunches hebben in de loop van de tijd veel bouwste-
nen opgeleverd die ik bij het onderzoek en de uitwerking ervan goed kon gebruiken.

Een speciaal woord van dank is er voor Annemiek. Het nauwgezet corrigeren en redi-
geren van de teksten was een belangrijke bijdrage aan het product dat nu voorligt. 
Veel belangrijker nog was jouw steun op momenten dat ik het even niet meer zag zit-
ten, omdat de drukte op het werk en het tijdschema van dit proefschrift elkaar weer 
eens voor de voeten liepen.

Teteringen, januari 2010
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1. Inleiding

“Bedrijventerrein woekert voort” 
de Volkskrant 24 november 2007

1.1 Achtergrond

De laatste jaren is er steeds meer kritiek op het steeds maar uitdijende areaal grond 
dat in gebruik is voor bedrijventerreinen. Tussen 1 januari 1991 en 1 januari 2008 
groeide dit areaal met 43% tot ruim 51.000 hectare.1 Bedrijventerreinen zijn daar-
mee de snelst groeiende categorie van stedelijk grondgebruik (Louw en De Vor 2008). 
In beschouwingen over bedrijventerreinen komt steeds vaker naar voren dat de 
oorzaak van de snelle groei het gevolg zou zijn van beleid, dat sterk is gericht op uit-
breiding van het areaal bedrijventerrein (Segeren et al 2005; VROM-raad 2006, p. 7; 
THB 2008, p 24; Louw et al. 2009). De overmaat aan bouwrijpe grond, die hierdoor 
is ontstaan, vormt volgens de VROM-raad (2007) en de Taskforce (Her)ontwikkeling 
Bedrijventerreinen (THB 2008) een belemmerende factor voor de toch al complexe 
herstructureringsopgave.
Bij de herijking van het nationaal beleid voor bedrijventerreinen in 2007 hebben de 
ministers van VROM en Economische Zaken daarom meer accent gelegd op effi ciënt 
en zorgvuldig ruimtegebruik. Tevens hebben zij een versnelling van de uitvoering 
van de herstructureringsopgave aangekondigd. In hun voorstellen voor nieuw beleid 
blijft de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen echter een belangrijke doelstelling. De 
afspraken, die zij in 2009 naar aanleiding van de herijking hebben gemaakt met de 
provincies en de gemeenten in het ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’, beteke-
nen dat het areaal uitgegeven bedrijventerrein tussen 2008 en 2021 nog eens met 18% 
kan groeien.

Het beleid voor bedrijventerreinen is gebaseerd op de veronderstelling dat de aan-
leg van bedrijventerreinen een instrument is om economische doelstellingen (groei 
van de werkgelegenheid) te bewerkstelligen (Segeren et al. 2005, p.109; Van Dinteren 
2008, p. 41; Louw et al. 2009, p. 221). De veronderstelde effecten van dit beleid -de 
aanleg van nieuwe bedrijventerreinen leidt tot economische groei en tot groei van de 
werkgelegenheid- worden in het vervolg van dit onderzoek aangeduid als voorwaar-
denscheppende effecten.
Al in de jaren vijftig van de vorige eeuw subsidieerde het ministerie van Economische 
Zaken de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen om regionaal economische achter-
standen in perifere landsdelen terug te dringen (Bartels en Van Duijn 1980, p. 77). Het 
aanleggen van bedrijventerreinen is bovendien al geruime tijd een instrument in het 

1 Deze groei is bepaald op basis van een herberekening van gegevens uit het landelijke informatie-
systeem voor bedrijventerreinen (IBIS). Een verantwoording is gegeven in bijlage 2. 
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kader van het gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid (Hilferink 1974; Olden en Verhoef 
1978; Terpstra 1985; Eiff 1990). De gedachte dat bedrijventerreinen economische groei 
stimuleren, is ook bij de herijking van het nationaal beleid voor bedrijventerreinen 
nog duidelijk zichtbaar. In hun brief aan de Tweede kamer over het nieuwe beleid 
zeggen de ministers van VROM en Economische Zaken (2007, p. 2) hierover het 
volgende:

“Het is voor de ontwikkelingsmogelijkheden van onze economie en daarmee 
voor het behoud van onze welvaartsstaat van belang dat er voldoende ruimte is 
voor bedrijvigheid.”

Het accent in het beleid op regionaal economische doelstellingen heeft volgens 
Segeren et al. (2005, p.124) geleid tot de gedachte dat gemeenten altijd bouwrijpe 
grond op bedrijventerreinen uit voorraad moeten kunnen leveren. Deze gedachte 
jaagt de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen aan. Dit wordt nog versterkt, 
doordat gemeenten functioneren als concurrenten. Uit angst dat bedrijven voor de 
buren kiezen, zouden gemeenten niet de hoogst mogelijke prijs voor de grond vra-
gen en weinig eisen stellen aan de bedrijven die zich vestigen (CPB 1999b, p. 144; 
VROM-raad 2006, p. 34; THB 2008, p. 27; Van Dinteren 2008, p. 41; Louw et al. 2009 
p. 125). Dergelijk gedrag zou een verklaring kunnen zijn voor de snelle groei van het 
areaal uitgegeven bedrijventerrein. Omdat er nog weinig bekend is over de invloed 
die de voorwaardenscheppende doelstellingen hebben op de planning van bedrijven-
terreinen, gaat dit onderzoek hierop dieper in.

1.2 Bedrijventerreinen en regionaal economische groei

Wetenschappelijk vindt de veronderstelling dat de aanleg van nieuwe bedrijventer-
reinen economische groei en groei van de werkgelegenheid genereert zijn basis in de 
regionale economie en in de economische geografie. Centraal in deze disciplines staat 
het bestuderen van de wederzijdse relatie tussen ruimte en economie (Lambooy 1972, 
p. 1). Regionaal economen en economisch geografen beschouwen ‘ruimte’ primair als 
vestigingsplaatsfactor voor bedrijven (Cabus en Vanhaverbeke 2004, p. 29). Het hierop 
gebaseerde regionaal economisch beleid en het gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid 
zullen die vestigingsplaatsfactor willen optimaliseren om maximaal te kunnen inspe-
len op de vestigingseisen van economische actoren die een bijdrage moeten leveren 
aan de economische groei van een regio. Bij de planning van bedrijventerreinen gaat 
het echter niet alleen om economische doelstellingen. Bedrijventerreinen zijn ook 
object van ruimtelijke planning (Spit en Zoete 2002, p. 15). 2 De ruimtelijke planning 
benadert de ruimte vanuit een fundamenteel andere invalshoek dan het regionaal eco-
nomisch beleid (Cabus en Vanhaverbeke 2004, p. 20). Ruimtelijke planning richt zich 

2 Ruimtelijke planning is het werkterrein van de ruimtelijke ordening. Het voorliggende onderzoek 
is niet de plaats voor een diepgaande beschouwing over afbakening van begrippen als ruimte-
lijke planning, ruimtelijke ordening en planologie. Hoewel er verschillen zijn, worden deze in het 
dagelijkse spraakgebruik als synoniemen gehanteerd. Voor een diepgaander beschouwing wordt 
verwezen naar Spit en Zoete (2002).
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op de inrichting van de ruimte en weegt ruimteclaims van verschillende sectoren af. 

Anders dan in het regionaal economisch beleid staan niet de economische actoren 
centraal, maar de ruimtelijke consequenties van hun handelen (Spit en Zoete 2002, 
p. 13). Hierdoor zal de ruimtelijke planning niet altijd de volledige sectorale ruimte-
claim voor bedrijventerreinen honoreren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, als de 
beschikbare ruimte schaars is of als vanuit ruimtelijke doelstellingen randvoorwaar-
den worden opgelegd aan het ruimtegebruik van bedrijven.
Om een goede afweging te kunnen maken, is ruimtelijke planning gebaat bij een 
goede onderbouwing van de ruimtevraag vanuit de verschillende beleidssectoren. Als 
het gaat om de vraag naar bedrijventerreinen doet zich hierbij een serieus probleem 
voor. In een terugblijk op veertig jaar nationaal ruimtelijk beleid constateerde het 
ministerie van VROM (2001, p. 23) in de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
dat geleiding van de groei van bedrijvigheid een onderbelicht thema is in de Vierde 
Nota. In de studie Ruimte voor Economische Activiteit kwam het ministerie van 
Economische Zaken (1994, p. 57) eerder al tot min of meer dezelfde conclusie.

“Economische claims blijken vaak onvoldoende in beeld te worden gebracht. 
Lang niet alle regio’s beschikken over een duidelijk beeld van de in de toekomst 
gevraagde terreinen. Het feit dat economische ruimteclaims minder goed te 
voorspellen zijn dan andere is daar mede oorzaak van”.

Die conclusies waren overigens niet nieuw. Van Loohuizen en Daamen (1977, p. 53) 
constateerden in de jaren zeventig al dat het ‘werken’ een onderbelicht thema was 
in het onderzoek dat de basis vormde voor het nationaal ruimtelijk beleid. Volgens 
hen was dit opvallend, tegen de achtergrond van in die tijd belangrijke beleidsdoel-
stellingen, zoals spreiding van economische activiteiten over het land en afstemmen 
van wonen en werken binnen stadsgewesten.
Diverse economisch geografen hebben in de afgelopen decennia gewezen op 
de zwakke economische onderbouwing van het beleid voor bedrijventerreinen 
(Abcouwer en Vonk 1977; Jannette Walen 1987; De Smidt 1988; Stijnenbosch 1994; Seip 
en Olden 1995; Olden 2001; Pen 2002; Needham en Louw 2003; Louw et al. 2009). 
Hilferink (1974) en Eiff (1990) kwamen zelfs tot de conclusie dat de feitelijke vraag 
van het bedrijfsleven een ondergeschikte rol speelde bij de planning van bedrijven-
terreinen. In het kader van het gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid ging het vooral 
om het realiseren van taakstellingen, zoals het verbeteren van de woon-werkbalans of 
het terugdringen van de werkloosheid.

Door het taakstellende karakter van het beleid dreigt het gevaar dat politici en 
beleidsmakers de voorwaardenscheppende effecten van de aanleg van nieuwe bedrij-
venterreinen overschatten. Op dit punt is een vergelijking te trekken met de in het 
beleid veronderstelde economische effecten van de aanleg van infrastructuur. 
Ervaringen bij de besluitvorming over de aanleg van infrastructuur leren dat de 
verwachtingen van direct betrokken regionale experts en beleidsmakers vaak syste-
matisch te hoog zijn. Het gebrek aan harde gegevens over de effecten van de aanleg 
van infrastructuur speelt hierbij een belangrijke rol. Onderbouwing van de effecten 
is daarom vaak gebaseerd op de economische effecten van andere infrastructuur-
projecten, die ook te hoog zijn geschat (Bruinsma 1990).
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Onderzoek naar de economische effecten van infrastructuur door medewerkers van 
de Vrije Universiteit in Amsterdam laat zien dat het aantonen van de economische 
effecten van de aanleg van infrastructuur niet eenvoudig is. Infrastructuur is één van 
de vele factoren die invloed heeft op de economische groei. De effecten van de aanleg 
van infrastructuur kunnen daarom niet los worden gezien van de effecten van deze 
andere factoren (Evers-Koelman et al. 1987; Bruinsma 1990; Bruinsma, 1994; Rietveld 
en Bruinsma, 1998).

Om een zuiver beeld te krijgen van de economische effecten van infrastructuur is het 
nodig onderscheid te maken in distributieve en generatieve effecten (Bruinsma 1994, 
p. 39). Generatieve effecten hebben betrekking op groei of krimp van economische 
activiteiten, die het gevolg zijn van de aanpassing van infrastructuur in een gebied. 
Distributieve effecten treden op, als sprake is van de herverdeling van economische 
activiteiten door de aanpassing van de infrastructuur.
Het onderscheid is volgens Bruinsma (1994, p. 39) vooral van belang op een laag eco-
nomisch schaalniveau. Generatieve effecten kunnen immers het gevolg zijn van 
distributieve effecten op een hoger schaalniveau. Als voorbeeld van een distributief 
effect noemt Bruinsma de groei van de werkgelegenheid op terreinen langs een snel-
weg, nadat deze is aangelegd. Vaak gaat dit ten koste van de groei op andere locaties, 
doordat bedrijven zich verplaatsen naar de snelwegzone.
Ook bij het beoordelen van de effecten van de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen 
speelt het onderscheid in generatieve en distributieve effecten een rol. Generatieve 
effecten op het niveau van een individuele gemeente kunnen immers het gevolg zijn 
van distributieve effecten op regionaal niveau. Goed denkbaar is immers dat een 
gemeente in de concurrentiestrijd om bedrijven een bedrijventerrein vult met bedrij-
ven uit een buurgemeente. Lokaal treedt er dan wel groei van de werkgelegenheid op, 
maar op regionaal niveau is er alleen sprake van verplaatsing van werkgelegenheid. 3

Naar de economische effecten van de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen is tot 
nu toe nauwelijks onderzoek gedaan. Bedrijventerreinen hebben niet veel aan-
dacht gekregen van ruimtelijke wetenschappers. Van Dinteren (2008, p. 3) is zelfs 
van mening dat bedrijventerreinen lang ‘stiefmoederlijk’ zijn behandeld, zowel in het 
wetenschappelijk als in het toegepast onderzoek. De belangstelling van geografen, 
planologen en vastgoeddeskundigen voor bedrijventerreinen was duidelijk minder 
dan voor kantoren en winkels. Voor zover er Nederlandse wetenschappers onder-
zoek hebben gedaan, richtten zij zich op specifieke aspecten.4 Tot een samenhangend 

3 Als alleen distributieve effecten in het spel zijn, kan het volgens Bruinsma (1994, p. 39) beleids-
matig vaak toch verstandig zijn infrastructuur aan te leggen. Infrastructuur is immers een 
instrument om ruimtelijke ontwikkelingen te sturen. Hetzelfde geldt voor bedrijventerreinen. De 
aanleg van nieuwe bedrijventerreinen kan bijvoorbeeld nodig zijn om milieuhinderlijke bedrij-
ven uit woonwijken te kunnen verplaatsen. In dergelijke gevallen zal de onderbouwing van nut 
en noodzaak van de aanleg overigens wel anders zijn dan in het geval een bedrijventerrein wordt 
aangelegd om economische groei te stimuleren.

4 Vermeldenswaard zijn onder meer de volgende onderzoeken: naar het ruimtegebruik van indus-
triële bedrijven (Bak 1961); naar de gebruikers van bedrijventerreinen (Bak 1985); naar het beleid 
voor bedrijventerreinen (Eiff 1990); naar de waardering van ondernemers van bedrijven terreinen 
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inzicht in de relatie tussen de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en economische 
groei c.q. groei van de werkgelegenheid heeft het tot nu toe uitgevoerde onderzoek 
nog niet geleid. Weterings et al. (2008, p. 11) merken daarom op dat de discussies over 
bedrijven terreinen worden gevoerd aan de hand van een groot aantal slecht onder-
bouwde argumenten.
Hierdoor is niet goed vast te stellen of de huidige praktijk wel bijdraagt aan de 
doelstellingen van het beleid: het stimuleren van de lokale economie en de werkge-
legenheid (Segeren et al. 2005, p. 126). De weinige empirische gegevens die er zijn, 
lijken in ieder geval geen bevestiging voor de veronderstelde voorwaarden scheppende 
effecten van de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Op basis van hun onder-
zoek naar bedrijfsmigratie in Nederland concluderen Van Oort et al. (2007, p. 16) 
dat de effecten op het aantrekken van nieuwe bedrijventerreinen niet moeten wor-
den overschat. Bedrijven migreren overwegend over korte afstand. Dit was ook al 
naar voren gekomen uit eerder onderzoek naar bedrijfsmigratie (Pellenbarg 1977; 
Wever 1984; Pellenbarg 1985; Kemper en Pellenbarg 1988, 1991, 1993, 1995, 1997; Pen 
2002; Pellenbarg 2005). Het onderzoek van Weterings et al. (2008) naar de werk-
gelegenheidsontwikkeling op bedrijventerreinen bevestigt dit. Er vestigen zich op 
bedrijventerreinen nauwelijks bedrijven die afkomstig zijn van buiten de regio. Het 
feit dat bedrijventerreinen volgens het onderzoek van Weterings et al. (2008) vooral 
bedrijven aantrekken die al in de regio gevestigd waren, lijkt erop te wijzen dat bedrij-
venterreinen vooral distributieve effecten genereren. Dit sluit overigens niet uit dat 
er ook van generatieve effecten sprake kan zijn. Dit zou het geval zijn, als de vesti-
ging op het bedrijventerrein een noodzakelijke stap is in de huisvestingscarrière van 
groeiende bedrijven, omdat er op andere locaties geen ruimte is om die groei te reali-
seren. Aangezien er op basis van het bestaande onderzoek geen goed inzicht is in de 
motieven voor de keuze van ondernemers voor bedrijventerreinen, is hierover geen 
uitspraak te doen.

1.3 Probleemstelling

Onderzoek naar de planning van bedrijventerreinen moet rekening houden met de 
specifieke manier waarop bedrijventerreinen in Nederland worden ontwikkeld. Dit is 
in Nederland de verantwoordelijkheid van gemeenten. Gemeenten verwerven hiertoe 
doorgaans agrarische grond en maken deze bouwrijp. De bouwrijpe kavels verkopen 
zij overwegend aan ondernemers die er huisvesting voor hun bedrijf laten realiseren 
(Louw et al. 2009, p. 119). Dit is een fundamenteel ander ontwikkelingsproces dan het 
geval is bij kantoren en winkels. Op de kantoren- en winkelmarkt realiseren project-
ontwikkelaars en bouwmaatschappijen een deel van het vastgoed op de vrije markt 
voor verkoop en verhuur aan gebruikers. Anders dan bij de ontwikkeling van kan-
torenlocaties en winkelcentra spelen private partijen bij het ontwikkelen van 
bedrijventerreinen nauwelijks een rol.

als vestigings- en investeringslocatie (Van Steen 1995; 1998); naar de ruimteproductiviteit op 
bedrijventerreinen (Louw et al. 2004); naar de invloed die de grondmarkt heeft op de ontwikke-
ling van bedrijventerreinen (Segeren et al. 2005); en naar de werkgelegenheidsontwikkeling op 
bedrijventerreinen (Weterings et al. 2008).
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Op dit punt bestaat er een duidelijk verschil tussen de Nederlandse en de Engelse 
markt voor bedrijventerreinen (Van Dinteren en Needham 2000; Gorter en Olden 
2007; Louw et al. 2009). In het Verenigd Koninkrijk is een belangrijk deel van de 
markt voor bedrijventerreinen in handen van marktpartijen. Evenals op de kantoren - 
en winkelmarkt het geval is, ontwikkelen marktpartijen er vastgoed voor de verhuur 
en de verkoop.5 In West-Europa is het Engelse model overigens een bijzonder model. 
Uit een internationale vergelijking van de planning van bedrijventerreinen, die 
betrekking heeft op Nederland, Vlaanderen, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk, blijkt dat de ontwikkeling van bedrijventerreinen vooral een overheids-
aangelegenheid is (Gorter en Olden 2007).
Wel wijkt de verhouding tussen de bestuursniveaus in de ons omringende landen 
sterk af van de Nederlandse situatie. In Nederland hebben de gemeenten in ver-
gelijking met de ons omringende landen een zeer uitgebreid takenpakket. Zowel 
als het gaat om planning en programmering, als om ontwikkeling en uitgifte ligt in 
Nederland het zwaartepunt bij de gemeenten. Een beschrijving van de belangrijkste 
verschillen met het buitenland is te vinden in bijlage 1.

Uit de literatuur komt naar voren dat het te ruime aanbod aan bouwrijpe grond 
samenhangt met de positie van gemeenten op de markt van bedrijventerreinen 
(Needham 1991; Segeren et al. 2005; VROM-raad 2006; Van Dinteren 2008; Louw et 
al. 2009). In zijn oratie heeft Van Dinteren (2008, p. 41) erop gewezen dat een normale 
grondmarkt voor bedrijventerreinen alleen tot stand komt als gemeenten bedrijven-
terreinen niet langer zien als middel om economische doelstellingen te realiseren. 
Tevens zouden gemeenten zich volgens hem terughoudend moeten opstellen en 
ruimte moeten geven aan professionele marktpartijen om te participeren in de markt 
voor bedrijventerreinen.
In een analyse van de grondmarkt voor bedrijventerreinen signaleerde het CPB 
(1999b, p. 145) eerder al dat het voorwaardenscheppend beleid van gemeenten aan-
leiding kan zijn voor overheidsfalen. Overheidsfalen treedt op, als overheidsingrijpen 
leidt tot een minder efficiënte allocatie van goederen en diensten. Op de grondmarkt 
zou dit volgens het CPB ontstaan, doordat gemeenten als grondexploitant min-
der goede prikkels krijgen dan marktpartijen om het aanbod af te stemmen op de 
vraag. Volgens het CPB zijn hier twee tegengestelde situaties denkbaar. Als het gaat 
om het ontwikkelen van bedrijventerreinen voor bedrijven met negatieve externe 
effecten, zoals een autosloperij of een slachthuis, zouden gemeenten minder grond 
willen aanbieden dan er vraag is in de markt. Als er bedrijven in het spel zijn, waarvan 
gemeenten de indruk hebben dat ze een bijdrage leveren aan de lokale economische 
groei, is de prikkel gericht op het teveel aanbieden van grond.
De verkeerde prikkels hangen volgens het CPB (1999b, p. 139) samen met informa-
tieproblemen, met de ruimtelijke schaal van het beslissingsniveau en met de schaal 
van de externe effecten. In het eerste geval zouden de negatieve externe effecten, 
die vooral voelbaar zijn op lokaal niveau, van doorslaggevende betekenis zijn in de 
besluit vorming. De positieve regionale effecten (de betekenis van de desbetreffende 
bedrijven voor de regionale economie of de oplossing van een milieuprobleem) spelen 

5 Alleen in economisch minder welvarende regio’s, waar minder vraag is naar grond, is de wijze van 
ontwikkelen vergelijkbaar met de Nederlandse praktijk.
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dan een minder grote rol. In het tweede geval zouden juist de positieve effecten voor 
de economie bepalend zijn bij de besluitvorming. De negatieve effecten op regionaal 
niveau (aantasting van de open ruimte) spelen in dat geval juist een ondergeschikte 
rol. Door het sterke accent in het beleid op de veronderstelde voorwaardenschep-
pende effecten doet de tweede situatie zich in de praktijk volgens het CPB (1999b, p. 
140) vermoedelijk vaker voor dan de eerste situatie. Dit neemt niet weg dat het vinden 
van ruimte voor milieuhinderlijke bedrijven, ondanks het feit dat de vraag kwantita-
tief niet zo groot is, verre van eenvoudig is.
In de ‘Verkenning van de ruimte 2006’ komt het Ruimtelijk Planbureau (2006, p. 143) 
tot een vergelijkbare conclusie als het CPB. De te sterke decentralisatie heeft volgens 
het RPB geleid tot overheidsfalen en inefficiënt ruimtegebruik. Door de onderlinge 
beleidsconcurrentie zouden gemeenten zich primair richten op het ontwikkelen en 
het uitgeven van nieuwe bedrijventerreinen.
Ervaringen in Duitsland, waar in de landelijke gebieden de gemeenten de belang-
rijkste grondexploitant zijn, wijzen in dezelfde richting.6 Hennings (2004) heeft erop 
gewezen dat de landelijke gemeenten in Nordrhein Westfalen in het kader van hun 
Bodenvorratspolitik (voorwaardenscheppend beleid) op grote schaal nieuwe bedrij-
venterreinen hebben aangelegd. Het overaanbod aan bouwrijpe grond dat als gevolg 
hiervan is ontstaan, heeft volgens hem in combinatie met een ruimhartig uitgifte-
beleid de vraag naar grond aangejaagd en geleid tot suburbanisatie van bedrijvigheid.

De voorstellen van de ministers van VROM en Economische Zaken (2007) voor 
nieuw beleid gaan voorbij aan het mechanisme dat kan leiden tot overheidsfalen. De 
voorwaardenscheppende doelstellingen van het beleid blijven in stand. Zoals eerder 
al aan de orde was, zijn de afspraken in het ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-
2020’ gericht op een forse uitbreiding van het areaal uitgegeven bedrijventerrein. De 
rol van de overheid bij het ontwikkelen en het uitgeven van bedrijventerreinen staat 
bovendien niet echt ter discussie. Een grotere participatie van marktpartijen krijgt wel 
aandacht, maar is vooral een optie voor de langere termijn.
De oplossingen worden gezocht in een andere verdeling van verantwoordelijkheden 
tussen de bestuursniveaus. Een strakke regionale planning onder regie van de provin-
cies moet leiden tot het terugdringen van bouwrijpe grond en moet de uitvoering van 
herstructureringsplannen versnellen. De ministers gaan ervan uit dat de gemeenten in 
het kader van regionale bedrijventerreinenprogramma’s niet alleen afspraken maken 
over de nieuw te ontwikkelen locaties, maar ook over de herstructurerings opgave 
en over de samenhang tussen nieuwe en bestaande locaties volgens het principe 
van de SER-ladder. Toepassing van de SER-ladder betekent dat een goede afweging 
plaatsvindt tussen de ruimte die beschikbaar kan komen door herstructurering van 
bestaande bedrijventerreinen en de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen.7

6 In de stedelijke gebieden in Duitsland is de ontwikkeling en de uitgifte van bedrijventerreinen 
vaak in handen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, waarin private partijen kunnen 
participeren.

7 De Sociaal Economische Raad (1999, p. 30 ) introduceerde deze ladder in haar advies over de 
Nota Ruimtelijk Economisch Beleid van het ministerie van Economische Zaken (1999). Naar de 
mening van de SER had het ministerie van Economische Zaken in deze nota een te omvangrijke 
ruimteclaim voor nieuwe bedrijventerreinen neergelegd.
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Het is de vraag of de voorstellen wel zullen leiden tot de beoogde reductie van bouw-
rijpe grond en tot een versnelde uitvoering van herstructureringsprojecten. Als 
gemeenten door de onderlinge concurrentieverhoudingen het accent blijven leggen op 
het uitbreiden van het areaal bedrijventerrein in hun eigen gemeente, zal de strakke 
regionale planning niet tot stand komen. Het is immers niet de eerste keer dat er plei-
dooien zijn voor meer regionale samenwerking bij de planning van bedrijventerreinen 
(Olden en Verhoef 1979; Teeuwisse en Pigge 1983; Ike et al. 1984a; De Regt 1985). Ook 
is voorstelbaar dat de provincies zich niet zullen richten op het terugdringen van het 
aanbod, als zij hun rol als regisseur invullen vanuit voorwaardenscheppende doelstel-
lingen en daarom het aanbod aan bedrijventerreinen willen stimuleren (Olden 2004).

Om te kunnen vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van overheidsfalen op de 
markt voor bedrijventerreinen en welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen, is 
meer inzicht nodig in de planningspraktijk op de drie bestuursniveaus (het Rijk, de 
provincies en de gemeenten). Dat inzicht ontbreekt op dit moment grotendeels. Er 
is nauwelijks onderzoek gedaan naar de planning van bedrijventerreinen.8 Het CPB 
(1999b) en het RPB (2006) baseren de conclusie dat er sprake is van overheidsfalen 
niet op een beleidsanalyse, maar op signalen uit de markt die wijzen op een te ruim 
aanbod aan bouwrijpe grond en op te lage grondprijzen. Bovendien beperken het 
CPB en het RPB zich tot het overheidsfalen op gemeentelijk niveau. De mogelijkheid 
dat overheidsfalen op de hogere bestuursniveaus het overheidsfalen op gemeentelijk 
niveau versterkt, blijft buiten beschouwing.

Tegen deze achtergrond gaat dit onderzoek dieper in op de samenhang tussen de 
voorwaardenscheppende doelstellingen van het beleid, de rol die de verschillende 
overheden spelen bij de planning van bedrijventerreinen en de resultaten van de plan-
ning. Het toetst de veronderstelling dat het ruime aanbod aan bouwrijpe grond en het 
niet goed van de grond komen van de herstructureringsopgave het gevolg zijn van 
overheidsfalen dat zijn oorzaak vindt in de voorwaardenscheppende doelstellingen 
van het beleid. Als het accent in het beleid blijft liggen op de betekenis van bedrijven-
terreinen als vestigingsplaatsfactor, zal de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen 
waarschijnlijk prioriteit houden boven de herstructurering van bedrijventerreinen. 
De verwachting hierbij is dat de voorwaardenscheppende effecten van de aanleg van 
nieuwe bedrijventerreinen worden overschat, waardoor er meer bouwrijpe grond 

8 Evaluaties van het beleid voor bedrijventerreinen zijn nog nauwelijks uitgevoerd. Voor zover ze 
beschikbaar zijn gaan ze over specifieke onderwerpen of over individuele provincies of steden. Op 
nationaal niveau heeft de Algemene Rekenkamer (2008) het herstructureringsbeleid geëvalueerd. 
De Noordelijke Rekenkamer (2009a, b en c) heeft het provinciaal beleid voor bedrijventerreinen 
van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe onderzocht. De Randstedelijke Rekenkamer 
(2009) heeft een eerste verkenning uitgevoerd naar de problematiek van bedrijventerreinen. Op 
gemeentelijk niveau hebben diverse lokale rekenkamers aandacht besteed aan het gemeentelijk 
beleid voor bedrijventerreinen (Rekenkamer gemeente Leeuwarden 2008; Rekenkamercommissie 
Sneek 2008; Rekenkamer West-Brabant 2008). Daarnaast is het beleid van provincies aan de orde 
geweest in onderzoek van Oranjewoud (Olden 2004) en van Royal Haskoning (Van Dinteren et 
al. 2007).
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voor uitgifte beschikbaar komt dan strikt noodzakelijk is tegen de achtergrond van de 
vraag.

Als centrale probleemstelling is geformuleerd:

Welke doelstellingen liggen ten grondslag aan de planning van bedrijventerreinen op de 
drie bestuursniveaus; wat betekenen deze doelstellingen voor de rol van de betrokken 
overheden bij de planning van bedrijventerreinen; en hoe zou het overheidsingrijpen op 
de markt voor bedrijventerreinen kunnen worden beoordeeld in het licht van de resulta-
ten van de planning?

1.4 Uitwerking van de probleemstelling

Omdat er twijfels zijn over de voorwaardenscheppende effecten van de aanleg van 
nieuwe bedrijventerreinen, kan het onderzoek zich niet beperken tot de analyse van 
de huidige planningspraktijk. Nadrukkelijk dient ook de theoretische basis van het 
beleid aan de orde te komen. Hierbij gaat het om de vraag of er wel voldoende theore-
tisch fundament is voor het voorwaardenscheppend beleid.

Het theoretische deel van het onderzoek start daarom met het beantwoorden van 
deze vraag. Een centrale rol bij de beantwoording speelt het economisch geografi-
sche begrip productiemilieu dat verwant is aan het in het regionaal economisch beleid 
gehanteerde begrip vestigingsklimaat. Het productiemilieu omvat de externe condi-
ties, waaronder bedrijventerreinen, die van invloed zijn op het bedrijfseconomisch 
functioneren van bedrijven (Lambooy 1972; De Smidt 1975). De veronderstelling in 
het beleid is dat de kwaliteit van het productiemilieu bepalend is voor de regionaal 
economische groeikracht. Door onderdelen van het productiemilieu te versterken, 
zou het daarom mogelijk zijn de regionaal economische groei te stimuleren. Door 
het aanbod van ruimte als vestigingsplaatsfactor te beschouwen, komen bedrijven-
terreinen in beeld als te versterken onderdelen van het productiemilieu. Het begrip 
productiemilieu maakt echter ook duidelijk dat er een veel breder pakket aan 
potentiële stimuleringsmaatregelen denkbaar is, zoals het aanleggen van nieuwe infra-
structuur, het verhogen van het onderwijsaanbod en het verbeteren van het aanbod 
aan voorzieningen. Gezien het grote aantal bedrijfsverplaatsingen over korte afstand 
moet de vraag worden beantwoord of de kwaliteit van het productiemilieu bij de loca-
tiekeuze van de desbetreffende bedrijven veel invloed heeft. Dat zou alleen zo zijn, als 
er op een zeer laag geografisch schaalniveau grote verschillen bestaan in de kwaliteit 
van het vestigingsmilieus.

In het verlengde van deze vraagstelling besteedt het theoretische deel ook aan-
dacht aan een alternatieve basis voor het beleid. In navolging van Louw et al. (2009) 
beschouwt dit onderzoek bedrijventerreinen als een specifiek segment binnen de 
markt voor bedrijfsruimten. Het uitgeven van grond op bedrijventerreinen is bij die 
benadering geen zelfstandig regionaal economisch doel. De vraag naar grond op 
bedrijventerreinen is een afgeleide van de vraag naar bedrijfsruimten, vergelijkbaar 
met de wijze waarop de vraag naar grond voor woningbouw een afgeleide is van de 
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vraag naar woningen. Op bedrijventerreinen kunnen ondernemers bouwrijpe kavels 
kopen, waar zij nieuwbouw voor hun bedrijf kunnen laten bouwen. Als zij op zoek 
zijn naar nieuwe huisvesting, kunnen zij ook kiezen uit panden uit de bestaande voor-
raad of uit nieuwbouw die marktpartijen op risico aanbieden (Louw et al. 2009,  p. 32). 
De dynamiek op de markt voor bedrijfsruimten en de daaruit volgende vraag naar 
nieuwbouw bepaalt in deze benadering de vraag naar nieuwe bedrijven terreinen. 
De tweede vraag die in het theoretische deel van het onderzoek moet worden beant-
woord, is of deze op het vastgoed gerichte benadering in het licht van de huidige 
beleidsdoelstellingen een betere basis voor het beleid biedt dan de huidige voorwaar-
denscheppende benadering.
Bouwstenen voor een alternatieve benadering ontleent het onderzoek aan de vast-
goedeconomie. Vastgoedeconomie is het wetenschappelijk domein, waarin de 
ontwikkelingen op de vastgoedmarkt centraal staan (Kruijt 1994, p. 137). Het is 
een multidisciplinair vakgebied dat verbanden legt tussen onder meer economie, 
bedrijfskunde en recht van de ruimtelijke ordening. Een belangrijk onderdeel van 
de vastgoedeconomie is de analyse van de marktontwikkelingen. Daarnaast biedt 
de vastgoedeconomie inzicht in de veroudering van vastgoed en daarmee ook in de 
veroudering van bedrijventerreinen. Hieraan zijn bouwstenen te ontlenen voor de uit-
voering van de herstructureringsopgave.

Het empirische deel van het onderzoek richt zich op de planning van bedrijventer-
reinen op de drie bestuursniveaus. De planning van zeehaventerreinen blijft buiten 
beschouwing vanwege het bijzondere karakter. Met uitzondering van Maasvlakte II 
zijn er bovendien geen plannen voor grootschalige uitbreiding van het zeehavenareaal. 
Om het onderzoek te kunnen uitvoeren, is het nodig de beoogde rolverdeling tussen 
de verschillende overheden nader te specificeren. Omdat het onderzoek is gericht op 
de realisatie van de doelstellingen die de ministers van VROM en Economische Zaken 
in 2007 hebben geformuleerd bij de herijking van het nationaal beleid voor bedrijven-
terreinen, zijn de rolverdeling en de bijbehorende taken afgeleid uit het ‘Convenant 
Bedrijventerreinen 2010-2020’ (tabel 1.1).
Onderzocht wordt of de rolverdeling en de uitoefening van taken in de praktijk 
aansluit bij de beoogde rolverdeling. Tevens komt aan de orde welke factoren verant-
woordelijk zijn voor eventuele afwijkingen tussen de beoogde en de feitelijke situatie 
en welke mogelijkheden er zijn de huidige rolverdeling en bijbehorende taken aan te 
passen.
De taakverdeling in tabel 1.1 legt het zwaartepunt van de planning bij provincies en 
(samenwerkende) gemeenten, zoals ook het geval is in de sturingsfilosofie in de Nota 
Ruimte (2004).
• De nationale overheid (de ministers van VROM en Economische Zaken) is ver-

antwoordelijk voor het beleidsmatige kader, waarbinnen de planning plaatsvindt 
en voor de raming van de nationale planningsopgave.

• Provincies zijn de regisseurs van het intergemeentelijke bedrijventerreinenbeleid 
(voor zowel nieuwe als bestaande bedrijventerreinen). Zij stellen hiervoor de pro-
vinciale beleidskaders vast in hun structuurvisies en hanteren indien nodig hun 
juridisch instrumentarium op basis van de Wet ruimtelijke ordening.
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• Gemeenten zijn de initiator, opsteller en uitvoerder van het (inter)gemeentelijk 
bedrijventerreinbeleid binnen regionale verbanden en binnen de gestelde provin-
ciale kaders.

De rolverdeling en de bijbehorende taken die in tabel 1.1 zijn opgenomen, fungeren als 
toetsingskader voor het uit te voeren onderzoek. Ze zijn daarom in aanvulling op de 
twee eerder genoemde wetenschappelijke onderzoeksvragen vertaald in vier onder-
zoeksvragen, waarop het empirische deel van het onderzoek antwoord zal geven. Bij 
het interpreteren van de resultaten van de toets moet er rekening mee worden gehou-
den dat er sprake kan zijn van een cumulatief effect. Als de nationale planningsopgave 
te ruim is en onvoldoende aandacht besteedt aan de doelstellingen op het gebied van 
zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik, zal vertaling van de nationale planningsopgave 
in een provinciale structuurvisie niet bijdragen aan de beoogde beleidsresultaten. Als 
de provincie zich laat leiden door de beoogde voorwaardenscheppende effecten, zal zij 
de gemeenten extra ruimte geven voor het realiseren van economische doelstellingen. 
Ook zal de provincie in dat geval minder streng als regisseur optreden.

Een belangrijk aandachtspunt in de analyses vormt de onderbouwing van de plan-
ningsopgave op de verschillende bestuursniveaus. Aanleiding hiervoor is het risico 

Tabel 1.1 Rolverdeling en bijbehorende taken tussen de bestuursniveaus

Nationale overheid schept het kader

1.	 	De	ministeries	van	VROM	en	Economische	Zaken	werken	het	beleid	gericht	op	zorgvuldig	en	
efficiënt	ruimtegebruik	uit.

2.	 	De	ministeries	van	VROM	en	Economische	Zaken	baseren	de	nationale	planningsopgave	op	de	
beleidsdoelstellingen	zorgvuldig	en	efficiënt	ruimtegebruik.	

Provincies voeren de regie

3.	 	Provincies	vertalen	de	nationale	planningsopgave	in	een	structuurvisie,	waarin	zij	de	
strategische	reservering	voor	nieuw	te	ontwikkelen	bedrijventerreinen	afstemmen	op	de	
herstructureringsopgave.

4.	 	Provincies	stimuleren	het	tot	stand	komen	van	regionale	samenwerking	bij	de	planning	en	bij	
de	uitvoering	van	het	bedrijventerreinenprogramma.

5.	 	Provincies	maken	gebruik	van	hun	juridische	bevoegdheden	om	ervoor	te	zorgen	
dat	gemeentelijke	bestemmingsplannen	inzicht	geven	in	de	actuele	vraag	naar	
bedrijventerreinen,	volgens	het	principe	van	de	SER-ladder.

Gemeenten realiseren in regionaal verband

6.	 	De	samenwerkende	gemeenten	stellen	een	regionale	bedrijventerreinenvisie	op,	
waarin	de	planningsopgave	voor	nieuwe	bedrijventerreinen	is	afgestemd	op	de	
herstructureringsopgave,	volgens	het	principe	van	de	SER-ladder.

7.	 	Gemeenten	baseren	hun	bestemmingsplannen	voor	bedrijventerreinen	op	inzicht	in	de	
actuele	vraag	naar	ruimte.

8.	 	Gemeenten	baseren	de	herstructureringsopgave	op	een	analyse	van	knelpunten	en	
bijbehorende	maatregelen.

9.	 	Gemeenten	maken	over	de	uitvoering	van	het	bedrijventerreinenprogramma	in	regionaal	
verband	bindende	afspraken.

Bron:	‘Convenant	Bedrijventerreinen	2010-2020’
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op overschatting van de voorwaardenscheppende effecten van de aanleg van nieuwe 
bedrijventerreinen. Aan de brief van de ministers van VROM en Economische Zaken 
(2007) over de herijking van het nationaal beleid is te ontlenen dat de uitvoering 
van het beleid moet plaatsvinden volgens het principe ‘maximaal reserveren; naar 
behoefte aanleggen’. Volgens dit principe kan de ruimtelijke reservering voor de lan-
gere termijn in zachte plannen (structuurvisies) overcapaciteit bevatten om flexibel te 
kunnen inspelen op niet voorziene ontwikkelingen in de markt. Voorwaarde is wel dat 
gemeenten de aanleg van bedrijventerreinen baseren op de concrete vraag in de markt 
en provincies er in hun rol als regisseur op toezien dat dit daadwerkelijk gebeurt.

Op grond van het voorafgaande is de centrale probleemstelling vertaald in zes 
onderzoeksvragen:
1. is er voldoende theoretische basis voor de veronderstelling dat bedrijventerreinen 

functioneren als vestigingsplaatsfactor voor bedrijven;
2. welke bijdrage kan een op de vastgoedmarkt gerichte benadering leveren aan de 

onderbouwing van beleid dat prioriteit geeft aan de herstructureringsopgave;
3. schept de nationale overheid het kader, waarbinnen de reductie van het aanbod aan 

bouwrijpe grond en versnelling van de herstructurering tot stand kan komen;
4. vervullen de provincies de regie die noodzakelijk is om het aanbod aan bouwrijpe 

grond terug te brengen en om de herstructureringsopgave te stimuleren;
5. zijn gemeenten bereid in regionaal verband de taken uit te voeren die nodig zijn om 

het aanbod aan bouwrijpe grond terug te brengen en om de herstructureringsopgave 
uit te voeren;

6. leidt de huidige planningspraktijk tot reductie van het aanbod aan bouwrijpe grond 
en tot versnelde uitvoering van de herstructureringsopgave?

Het theoretische deel van het onderzoek zal antwoord geven op de onderzoeksvra-
gen 1 en 2; het empirische deel op de vragen 3 t/m 6. Tabel 1.1 functioneert in het 
onderzoek als toetsingskader voor het beoordelen van de beleidspraktijk (onderzoeks-
vragen 3, 4, 5 en 6). Het is niet de bedoeling het beleid van individuele gemeenten of 
provincies te beoordelen. De bedoeling is het verkrijgen van een totaalbeeld van de 
planningspraktijk om de vraag te kunnen beantwoorden of en in hoeverre de plan-
ning al is gericht op het realiseren van de doelstellingen van het beleid (reduceren van 
het aanbod aan bouwrijpe grond en versnellen van de herstructureringsopgave).
Het uit te voeren empirische onderzoek is niet op te vatten als een traditionele 
beleidsevaluatie, waarbij het evalueren van beleidseffecten centraal staat. Doelstelling 
van een dergelijke beleidsevaluatie is het beantwoorden van de vraag of de beleids-
inzet de beoogde oplossing voor het geformuleerde beleidsprobleem heeft geboden. 
Effectmeting is in het kader van dit onderzoek niet aan de orde. De effecten van het 
beleid zijn immers al bekend. Er is een overmaat aan bouwrijpe grond gerealiseerd, 
die maar in beperkte mate bijdraagt aan de voorwaardenscheppende doelstellingen 
van het beleid (groei van de regionale economie en groei van de werkgelegenheid). 
De in het onderzoek te beantwoorden vraag is in hoeverre de overmaat wordt ver-
oorzaakt door een niet goed onderbouwde probleemformulering (er is extra ruimte 
nodig voor economische groei) en door een beleidsinzet, die als gevolg hiervan priori-
teit geeft aan het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen boven het herstructureren 
van bestaande bedrijventerreinen.
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De gehanteerde bronnen zijn wel vergelijkbaar met die van een beleidsevaluatie. Er is 
gebruik gemaakt van beleidsdocumenten en interviews met sleutelfiguren om de pro-
bleemformulering en de hierop gebaseerde beleidsinzet op de drie bestuursniveaus te 
achterhalen. Bijzondere aandacht hierbij krijgt de relatie tussen probleemformulering 
en beleidsinzet, evenals de verhouding tussen de bestuursniveaus. Bij dit laatste gaat 
het vooral om de vraag of de beleidsinzet op een lager bestuursniveau wordt gecorri-
geerd, dan wel wordt versterkt door de beleidsinzet op een hoger bestuursniveau.

De ministeries van VROM en Economische Zaken zijn alleen beleidsmatig betrok-
ken bij de planning van bedrijventerreinen. Op nationaal niveau richt het onderzoek 
zich daarom op het beleidskader dat het regionaal economisch en het ruimtelijk 
beleid vanaf het einde van de jaren veertig hebben neergelegd. Hiertoe zijn de voor 
de ontwikkeling van bedrijventerreinen relevante doelstellingen van het beleid geana-
lyseerd in de sindsdien op deze beleidsterreinen verschenen nationale beleidsnota’s. 
Bijzondere aandacht krijgen de ramingen die het CPB (1999a, 2005) heeft gemaakt 
met de Bedrijfslocatiemonitor (BLM), omdat deze de basis vormen voor de nationale 
planningsopgave en de lagere overheden moeten steunen bij de planning van bedrij-
venterreinen. Op basis van een analyse van de aan de BLM ten grondslag liggende 
empirische onderbouwing gaat het onderzoek in op de realiteit van de huidige plan-
ningsopgave in het licht van de belangrijkste doelstellingen van het nationaal beleid 
voor bedrijventerreinen. De vraag die uiteindelijk op basis van de analyses wordt 
beantwoord, is in hoeverre het beleidskader op nationaal niveau steun betekent voor 
het aanleggen van bedrijventerreinen, dan wel dat sprake is van een restrictief beleids-
kader dat zich richt op het reduceren van het aanbod.
Op provinciaal niveau richt het onderzoek zich op twee aspecten. Allereerst wordt het 
beleidskader onderzocht dat is neergelegd in de vigerende provinciale streekplannen 
of omgevingsplannen. Hierbij gaat het om het verkrijgen van inzicht in de doelstel-
lingen van het provinciaal beleid en om de hieruit resulterende planningsopgave. De 
vraag die hier wordt beantwoord, is of de provincies het ruime nationale beleidskader 
hebben overgenomen, dan wel dat zij restricties hebben ingebouwd om efficiënt en 
zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren. Omdat de provincies niet alleen een beleids-
matige rol hebben, maar als regisseur ook worden geacht gemeenten te corrigeren als 
hiertoe aanleiding is, richt het onderzoek zich ook op de verhouding tussen deze twee 
bestuursniveaus. Op basis van een analyse van recent uitgevoerd onderzoek komt 
aan de orde of provincies als regisseur hebben getracht de ontwikkeling van nieuwe 
bedrijventerreinen af te remmen dan wel dat zij vanuit hun beleidskader de aanleg van 
nieuwe bedrijventerreinen hebben gestimuleerd.
Ook gemeenten hebben twee rollen. Binnen de beleidskaders van de hogere over-
heden zijn zij verantwoordelijk voor planning en programmering, evenals voor 
ontwikkeling en uitgifte van bedrijventerreinen. Op gemeentelijk niveau wordt op 
basis van documentenanalyses en interviews met sleutelpersonen onderzocht welke 
uitgangspunten ten grondslag liggen aan de planning en de programmering. Ook hier 
is de vraag, nemen zij de beleidskaders van de hogere overheden over of geven zij de 
planning invulling vanuit eigen beleidsoverwegingen. In het licht van de beleidsop-
gave besteden de analyses aandacht aan twee aspecten, die volgens het nationaal beleid 
van cruciaal belang zijn. Dit zijn de onderbouwing van besluiten over het aanleggen 
van nieuwe bedrijventerreinen en de regionale afstemming bij de programmering 
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van het aanbod. De ontwikkeling en de uitgifte van bedrijventerreinen krijgen maar 
beperkt aandacht in het onderzoek. Op basis van documentenanalyses en interviews 
met sleutelpersonen wil het onderzoek de beleidsdoelstellingen en de beleidsinzet hel-
der krijgen. De uitvoering van het beleid zelf blijft buiten beschouwing.
Om een relatie te leggen met de effecten van het beleid beschrijft het onderzoek op 
basis van het Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem (IBIS) de ontwikkeling 
van de uitgifte en van het aanbod aan bedrijventerreinen. Specifieke aandacht krijgt 
hierbij de marktsituatie. Was er in het verleden in het licht van de gerealiseerde uit-
gifte sprake van zodanige tekorten dat een stimulerend beleid gewenst was, of werd 
de marktsituatie gekenmerkt door overschotten die vroegen om een restrictief beleid? 
Tevens wordt door een confrontatie met de toekomstige planningsopgave de huidige 
marktsituatie geschetst. Hierbij is de vraag aan de orde of er in de komende periode 
tekorten dreigen die om stimulerend beleid vragen.

1.5 Opbouw van het onderzoek

Als achtergrond voor de rest van het onderzoek schetst hoofdstuk 2 eerst een karakte-
ristiek van de markt voor bedrijventerreinen. Het hoofdstuk start met een beschrijving 
van de specifieke wijze waarop bedrijfsruimten in Nederland worden ontwikkeld. Het 
hoofdstuk bevat tevens feitelijke informatie over de ontwikkelingen op de markt voor 
bedrijventerreinen, die zijn ontleend aan het Integraal Bedrijventerreinen Informatie 
Systeem (IBIS). Omdat bouwrijpe kavels op bedrijventerreinen een specifiek segment 
vormen op de markt voor bedrijfsruimten, besteedt het hoofdstuk ook aandacht aan 
de relatie met de markt van bedrijfsruimten.

De hoofdstukken 3,4 en 5 bevatten het theoretische deel van het onderzoek en beant-
woorden de eerste twee deelvragen. In hoofdstuk 3 staat het theoretische fundament 
van het voorwaardenscheppend beleid centraal. Aan de orde komen de belangrijkste 
economisch geografische theorieën over de vestigingsplaatskeuze van ondernemers 
en de inzichten uit het economisch geografisch onderzoek naar bedrijfsmigratie. 
Dit vormt de basis voor het beantwoorden van de vraag in hoeverre de economisch 
geografische theorieën van toepassing zijn op de vestigingsplaatskeuze voor bedrijven-
terreinen. Tevens gaat dit hoofdstuk in op het huisvestingsgedrag van ondernemers 
die op zoek zijn naar nieuwe huisvesting voor hun bedrijf.
Aangezien de economische geografie van oudsher niet veel aandacht schenkt aan de 
ontwikkeling van het aanbod op de vastgoedmarkt, gaat hoofdstuk 4 dieper in op de 
betekenis van huisvesting voor het functioneren van bedrijven. Hierbij komen ook 
aan de orde de dynamiek op de markt voor bedrijfsruimten en de betekenis die deze 
dynamiek heeft voor het bedrijventerreinenbeleid. Voor het toepassen van de SER-
ladder is het van cruciaal belang inzicht te krijgen in de relatie tussen het op de markt 
brengen van nieuwbouw en de ontwikkelingen in de bestaande bouw.
De dynamiek op de markt voor bedrijfsruimten leidt tot veroudering van de 
bestaande voorraad vastgoed. Veroudering is daarom een belangrijk aandachtspunt 
bij de herstructurering van bedrijventerreinen. Als bouwstenen voor een herstruc-
tureringsbeleid dat is gericht op de herontwikkeling van incourant vastgoed, schetst 
hoofdstuk 5 daarom de achtergronden van veroudering en de voorwaarden waar-
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onder herontwikkeling tot stand komt. Elementen, die hierbij aandacht krijgen, zijn 
onder meer de levenscyclus van bedrijventerreinen, de verschillende vormen van 
veroudering, de prijsontwikkeling op bedrijventerreinen en de mogelijkheden voor 
waardevermeerdering van vastgoed.

De hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 bevatten de resultaten van het empirische onderzoek. 
Steeds is de vraag aan de orde in hoeverre de onderbouwing van het beleid zich 
beperkt tot de betekenis van bedrijventerreinen als vestigingsplaatsfactor, dan wel dat 
het beleid vormt krijgt vanuit de gedachte dat bedrijventerreinen een specifi ek seg-
ment op de markt vormen voor bedrijfsruimten.

1. Inleiding

2. Karakteristiek
 van de markt voor
 bedrijventerreinen

3. Bedrijventerreinen 
 als onderdeel van 
 het regionaal 
 productiemilieu

4. Bedrijventerreinen 
 als onderdeel van 
 de markt voor 
 bedrijfsruimten

5. Herstructurering 
 en veroudering 
 van vastgoed

6. Het regionaal 
 economisch en 
 ruimtelijk beleid op 
 nationaal niveau

7. De onderbouwing 
 van de nationale 
 planningsopgave

8. Het provinciaal 
 beleidskader

9. Gemeentelijk beleid 
 voor bedrijven-
 terreinen

10. Synthese

Figuur 1.1 Opzet van het onderzoek
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De rol van de ministeries van VROM en Economische Zaken komt aan de orde in 
de hoofdstukken 6 en 7. Hoofdstuk 6 behandelt de ontwikkeling van het richting-
gevend kader in de afgelopen vijftig jaar aan de hand van de nationale nota’s over de 
Ruimtelijke Ordening en van de nota’s over het Regionaal Economisch Beleid. Dit 
hoofdstuk beantwoordt de vraag in hoeverre het huidige beleidskader voor bedrijven-
terreinen al is toegespitst op de doelstellingen van het beleid. Dit hoofdstuk is volledig 
gebaseerd op een analyse van beleidsdocumenten, die inzicht geven in de hoofdlijnen 
van het beleid. Hoofdstuk 7 besteedt aandacht aan de ramingen die de basis vormen 
voor de nationale planningsopgave. Deze ramingen bepalen immers voor een belang-
rijk gedeelte de ruimte die de lagere overheden krijgen voor de ontwikkeling van 
nieuwe bedrijventerreinen. De ramingen zijn gebaseerd op de Bedrijfslocatiemonitor 
(BLM) van het Centraal Planbureau (CPB 1999a; 2005). In dit hoofdstuk zijn de 
volgende vragen aan de orde: welke parameters zijn bepalend voor de vraag naar 
bedrijventerreinen; hoe zijn deze parameters onderbouwd; en passen deze parameters 
in het huidige beleid? Dit hoofdstuk is gebaseerd op een analyse van de onderbouwing 
van de BLM, zoals het CPB (1997, 2002, 2005) die heeft verantwoord.
De hoofdstukken 6 en 7 maken duidelijk binnen welk kader de lagere overheden 
moeten opereren. Rol en taken van de lagere overheden komen aan de orde in de 
hoofdstukken 8 en 9. De rol van de provincie als regisseur van het beleid staat cen-
traal in hoofdstuk 8. Hier is de vraag aan de orde of de provincies een effectieve regie 
voeren, die is gericht op het terugdringen van het aanbod. Basis voor hoofdstuk 8 is 
onderzoek dat de auteur eerder heeft gedaan naar de rol van provincies in het ruim-
telijk economisch beleid (Olden 2004). Dit onderzoek is geactualiseerd op basis van 
een analyse van vigerende beleidsdocumenten en een beperkt literatuuronderzoek. De 
rol van de gemeenten ten slotte staat centraal in hoofdstuk 9 waar de vraag aan de 
orde is hoe gemeenten de planning en programmering onderbouwen en in hoeverre 
zij bereid zijn tot regionale samenwerking die verder gaat dan alleen het vrijblijvend 
maken van afspraken over de reservering van ruimte op de lange termijn. Hoofdstuk 
9 is volledig gebaseerd op onderzoek naar de gemeentelijke beleidspraktijk dat de 
auteur heeft uitgevoerd bij het Planbureau voor de Leefomgeving (Renes et al. 2009).
Hoofdstuk 10 trekt ten slotte de conclusies en geeft op basis van het beantwoorden van 
de vragen 1 t/m 5 antwoord op de centrale probleemstelling. Door het beantwoorden 
van vraag 6 gaat dit hoofdstuk tevens in op de toegevoegde waarde van de vastgoed-
benadering bij de onderbouwing van het beleid.
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2. Karakteristiek van de markt 
voor bedrijventerreinen

2.1 Inleiding

Bedrijventerreinen zijn soms meer dan honderd jaar oud. Als gevolg van de indus-
triële revolutie verschenen aan het einde van de negentiende eeuw op diverse plaatsen 
grootschalige fabriekscomplexen, waarvoor binnen de grenzen van de toenmalige 
steden geen ruimte meer was. In de loop van de tijd zijn vier generaties bedrijven-
terreinen op de markt gebracht (Louw et al. 2009, p. 19).
De eerste generatie bedrijventerreinen is in het begin van de industrialisatie ontwik-
keld aan de randen van de woonwijken uit de negentiende eeuw. In het kader van 
de stadsvernieuwing hebben veel van deze complexen hun oorspronkelijke func-
tie verloren en ruimte gemaakt voor woningbouw (Brunt en Jobse 1986, p. 196). De 
toenemende overlast van bedrijven en de groeiende mobiliteit van de beroepsbevol-
king leidden ertoe dat wonen en werken in de loop van de twintigste eeuw geleidelijk 
uit elkaar groeiden. Het in die tijd nieuwe stedenbouwkundige principe van functie-
scheiding versterkte deze ontwikkeling. Functiescheiding was een reactie op de vaak 
slechte woonomstandigheden in de industriesteden. Milieuhinderlijke bedrijven pas-
ten niet meer in de woonomgeving en moesten zich vestigen op bedrijventerreinen 
aan de toenmalige stadsrand, de vooroorlogse woongebieden. Om vervoer van goede-
ren over water mogelijk te maken, is op veel tweede generatie bedrijventerreinen een 
haven aanwezig met laad- en losfaciliteiten.
Na de Tweede Wereldoorlog trad er een belangrijke verandering op bij de locatiekeuze 
van bedrijven. In het goederenvervoer verschoof het accent van water naar weg. Een 
goede verbinding met het hoofdwegennet was daarom een belangrijke voorwaarde 
voor de derde generatie bedrijventerreinen die tussen 1950 en 1980 op de markt is 
gekomen. Deze terreinen liggen aan de rand van de woonwijken uit de jaren vijftig 
en zestig, langs de uitvalswegen. Voorbeelden zijn de bedrijventerreinen Amstel in 
Amsterdam, Spaanse Polder in Rotterdam, Plaspoelpolder in Rijswijk en Lage Weide 
in Utrecht. Aangezien het vervoer van bulkgoederen nog altijd over water plaatsvond, 
waren veel derde generatie bedrijventerreinen multimodaal van karakter. Naast een 
goede aansluiting op het hoofdwegennet beschikten zij over een haven en vaak ook 
nog over een stamlijn voor het vervoer per spoor.
Door de groeiende automobiliteit en het toenemende gebrek aan ruimte in het ste-
delijk gebied kwamen in de jaren zeventig en tachtig de snelweglocaties binnen de 
stadsgewesten in beeld voor de ontwikkeling van de vierde generatie bedrijven-
terreinen.9 Rond de grote steden ging het bijvoorbeeld om nieuwe bedrijventerreinen 

9 In de literatuur is de term vierde generatie bedrijventerreinen vaak gehanteerd als synoniem voor 
hoogwaardige bedrijvenparken. Dit is echter een misleidende term, omdat slechts een beperkt 
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in groeikernen als Purmerend, Haarlemmermeer, Capelle aan den IJssel, Zoetermeer, 
Nieuwegein en Houten, die moesten zorgen voor een evenwichtige woon-werk balans. 
Veel middelgrote gemeenten moesten in deze periode een beroep doen op een kleine 
buurgemeente om ruimte te kunnen bieden aan het bedrijfsleven. Omdat het ver-
voer van goederen over water en per spoor snel in betekenis afnam, zijn de meeste 
vierde generatie bedrijventerreinen alleen bereikbaar over de weg. Als gevolg van 
veranderingen in de economische structuur zijn de bedrijven op de vierde generatie 
bedrijventerreinen bovendien kleinschaliger van karakter dan op de derde generatie 
bedrijventerreinen. De doelgroep is ook veel breder dan op de eerdere generaties, die 
vooral op de industrie waren gericht. In toenemende mate vonden handel, transport 
en ook zakelijke dienstverlening een plek op de bedrijventerreinen (Bak 1985). In deze 
periode kwam dan ook de term bedrijventerrein in zwang. De gebruikelijke term voor 
de terreinen van de eerste drie generaties was industrieterrein. Met de term bedrijven-
terrein wordt duidelijk dat er een breed scala aan bedrijven is gevestigd.10

Terugkijkend op de ontwikkelingen in de vorige eeuw valt op dat iedere twintig à vijf-
entwintig jaar een nieuwe generatie bedrijventerreinen op de markt komt, waarvan de 
basiskarakteristieken fundamenteel afwijken van die van de vorige generatie. Dit zou 
een verklaring kunnen zijn voor het omvangrijke areaal verouderd bedrijventerrein. 
De veroudering zou het gevolg kunnen zijn van het feit dat de karakteristieken van 
de oudere generaties niet meer aansluiten bij de vraag. Aan het einde van de vorige 
eeuw kwam een vijfde generatie bedrijventerreinen in de corridors tussen de steden 
in beeld (Boeckhout et al. 1995). Trefwoorden om de vijfde generatie te karakterise-
ren, zijn multimodaliteit, intensief ruimtegebruik, stedenbouwkundige kwaliteit en 
duurzaamheid. Dit zijn aspecten die in toenemende mate een rol spelen bij de kwa-
liteitsverbetering van de oudere generaties bedrijventerreinen. De vijfde generatie 
bedrijventerreinen in de corridor is er niet gekomen (hoofdstuk 6). Het huidige beleid 
is erop gericht de vijfde generatie tot stand te brengen door ontwikkeling van nieuwe 
bedrijventerreinen in de stadsgewesten en door herstructurering van bestaande 
bedrijventerreinen.

Als achtergrond voor het verdere onderzoek gaat dit hoofdstuk in paragraaf 2.2 dieper 
in op de vraag hoe bedrijventerreinen in Nederland tot stand komen. Motief hiervoor 
is dat de rol die gemeenten spelen als belangrijkste grondproducent invloed heeft op 
de ontwikkeling van vraag en aanbod (hoofdstuk 1).
De paragrafen 2.3 t/m 2.5 laten zien wat het gevolg is van het handelen van de gemeen-
ten. Op basis van gegevens uit het Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem 
(IBIS) laten deze paragrafen zien hoe vraag en aanbod zich hebben ontwikkeld in de 
afgelopen dertig jaar. De gegevens in IBIS zijn gebaseerd op een jaarlijkse enquête 
onder gemeenten die sinds 1978 wordt uitgevoerd door provincies.11 Door de wijze 
van registratie zijn beperkingen verbonden aan het gebruik van de gegevens uit IBIS. 

gedeelte van de vierde generatie bedrijventerreinen een hoogwaardig profiel heeft.
10 In het verleden kwam ook de term bedrijfsterrein voor. Deze term suggereert echter dat er slechts 

één bedrijf is gevestigd. In de praktijk komt dit niet voor. Ook op grote terreinen van concerns als 
Hoechst en Chemelot zijn diverse onderaannemers gevestigd. 

11 In 1975 heeft een eerste enquête plaatsgevonden. Deze blijft in dit onderzoek buiten beschouwing, 
omdat de gegevens waarschijnlijk nog niet volledig waren.
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De belangrijkste consequentie is dat de gegevens over het uitgegeven areaal in de tijd 
niet consistent zijn. Meer informatie over IBIS is gegeven in bijlage 2. In dit hoofdstuk 
wordt volstaan met de opmerking dat een herberekening nodig is van het areaal uit-
gegeven bedrijventerrein om een tijdreeks mogelijk te maken.12 De hier gehanteerde 
gegevens wijken daarom af van de gegevens uit de jaarlijkse enquêtes.
Omdat de gemeenten door het bouwrijp maken van bedrijventerreinen ruimte aan-
bieden voor de bouw van bedrijfspanden, komen in paragraaf 2.6 en 2.7 ook de 
gevolgen van het gemeentelijk handelen voor de markt van bedrijfspanden aan de 
orde. Basis voor deze analyses zijn de jaarlijkse gegevens van DTZ-Zadelhoff over 
vraag naar en aanbod van bedrijfspanden, zoals die zijn opgenomen in de thermome-
ter bedrijfsruimten van de NVB vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers. 
Om de oppervlaktegegevens van bedrijventerreinen in vierkante meters grond ver-
gelijkbaar te maken met de oppervlaktegegevens van bedrijfspanden in vierkante 
meters bruto vloeroppervlak (b.v.o.), wordt de zogenaamde floorspace index (f.s.i.) 
gehanteerd. De f.s.i. geeft de verhouding aan tussen de oppervlakte in b.v.o. en de 
oppervlakte in grond.13

2.2 Ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen kunnen op verschillende manieren tot stand komen. Louw et 
al. (2009, p.118) onderscheiden hiervoor zes modellen (tabel 2.1). In het meest een-
voudige model (A) regelt de eindgebruiker het hele ontwikkelingstraject vanaf het 
verwerven van agrarische grond tot en met het beheer. Dit is een vorm die zelden 
voorkomt, omdat het op kleine schaal bouwrijp maken van bedrijventerreinen duur 
is. Alleen zeer grote bedrijven, zoals Philips en Corus, kunnen zich dit permitteren. In 
het verleden kwamen op deze manier bijvoorbeeld ook agrarische hulpbedrijven tot 
stand in het landelijk gebied op grond van agrariërs.

Bij de overige modellen zijn er vier belangrijke verschillen. Die hebben betrekking op:
• grondexploitatie; er is een afzonderlijke grondexploitant die het verwerven en het 

bouwrijp maken van grond regelt (modellen B, C en D) of de grondexploitatie 
maakt deel uit van het ontwikkelen van bedrijfspanden (modellen E en F);

• bouwen van bedrijfspanden; de eindgebruiker bouwt zelf (model B) of de ontwik-
kelaar zorgt voor de bouw van panden (model C t/m F);

12 Bij de herberekening is ervan uitgegaan dat de jaarlijkse toename van het areaal uitgegeven 
bedrijventerrein het gevolg is van de in dat jaar gerealiseerde uitgifte, verminderd met de onttrek-
kingen. De uitgifte is ontleend aan de jaarlijkse registratie. De omvang van de onttrekkingen is 
gebaseerd op schattingen die het CPB (2002) heeft gemaakt op basis van de ontwikkelingen in de 
jaren negentig. Dit kwam uit op gemiddeld circa 70 hectare per jaar. Als uitgangsjaar is gekozen 
voor 2007, omdat er in 2008 ‘te weinig bedrijventerrein’ in de registratie is opgenomen. De herbe-
rekening voor de situatie per 1 januari 2008 komt uit op een uitgegeven areaal van 51.069 hectare. 
Volgens de registratie per 1 januari 2008 is dit 50.280 hectare.

13 Een f.s.i. van 1 wil zeggen dat op 1 hectare (10.000 m2) grond 10.000 m2 b.v.o. aanwezig is (ont-
wikkeld kan worden). Bij een f.s.i. van 0,5 is dat 5.000 m2; bij een f.s.i. van 2 is dat 20.000 m2.



34

• eigendom; een eindgebruiker is eigenaar van het vastgoed (modellen B, C, en E) 
of hij huur/least dit (model D en F);

• beheer van het openbare gebied; dit is in handen van de grondexploitant (model-
len B, C en D) of van een ontwikkelaar dan wel van een belegger (modellen E en 
F).

In Nederland is model B het meest gangbaar. De gemeente is hierbij de belangrijkste 
grondexploitant. Van het op 1 januari 2008 beschikbare aanbod aan terstond uitgeef-
bare bedrijventerreinen (exclusief zeehavens) was volgens de gegevens uit IBIS 78% in 
handen van gemeenten. De eindgebruikers kopen in dit model bouwrijpe grond om 
hun bedrijfspand te laten realiseren door een projectontwikkelaar of bouwmaatschap-
pij. In model B is de gemeente als grondexploitant verantwoordelijk voor het beheer 
van de openbare ruimte (infrastructuur, groenvoorzieningen en dergelijke). In veel 
gemeenten is de beheerder (Openbare Werken of Stadsbeheer) een andere gemeen-
telijke dienst dan de grondexploitant (Grondbedrijf). Vaak betekent dit niet alleen 
dat de ene dienst na de fase van uitgifte het stokje overgeeft aan de andere, maar ook 
dat er sprake is van verschillende financieringsbronnen. Het beheer van bedrijven-
terreinen komt vaak ten laste van de algemene middelen, terwijl de ontwikkeling van 
nieuwe bedrijventerreinen voor rekening van het gemeentelijk grondbedrijf komt. 
Een risico van deze wijze van financiering is dat het gemeentelijk grondbedrijf bij 
het vaststellen van de grondprijzen onvoldoende rekening houdt met de kosten voor 
onderhoud en beheer in de toekomst. Bovendien staat niet vast dat in de loop van 
de tijd voldoende middelen beschikbaar komen voor het noodzakelijke onderhoud en 
beheer. Als de toekenning van middelen afhankelijk is van de jaarlijkse begrotings-
ronde, kan beleidsconcurrentie tussen gemeentelijke afdelingen leiden tot prioritering 
ten gunste van andere sectoren.

In specifieke gevallen komt het voor dat buurgemeenten gezamenlijk de grond-
exploitatie verzorgen, zoals het geval is bij het Industrieschap Plaspoelpolder, een 
samenwerkingsverband tussen de gemeenten Den Haag en Rijswijk, dat verschillende 

Tabel 2.1 Modellen voor ontwikkeling en beheer van bedrijventerreinen

Model Grond-
exploitatie

Bouwen van 
bedrijfspanden

Bouw-
exploitatie

Gebruik Beheer

A Eindgebruiker	regelt	alles	zelf

B Grond-
exploitant

Eindgebruiker Grond-
exploitant

C Grond-
exploitant

Ontwikkelaar n.v.t. Eindgebruiker
koopt

Grond-
exploitant

D Grond-
exploitant

Ontwikkelaar Belegger/
verhuurder

Eindgebruiker
huurt

Grond-
exploitant

E Ontwikkelaar	is
grondexploitant

n.v.t. Eindgebruiker
koopt

Belegger/
verhuurder

F Ontwikkelaar	is
grondexploitant

Belegger/
verhuurder

Eindgebruiker
huurt

Belegger/
verhuurder

Bron:	Louw	et	al.	2009,	p.	118
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bedrijventerreinen in de Haagse regio exploiteert. In Twente werken de gemeenten 
Enschede, Hengelo, Almelo en Borne met de provincie Overijssel aan het regionaal 
bedrijventerrein Twente. Gemeenten kunnen bij de ontwikkeling van bedrijven-
terreinen ook samenwerken met een private partij. Een voorbeeld hiervan is de 
Schiphol Area Development Company (SADC) een samenwerkingsverband van de 
gemeenten Haarlemmermeer, Amsterdam, de provincie Noord-Holland, Schiphol 
en de Nationale Investeringsbank, die de exploitatie van bedrijventerreinen rond 
Schiphol voor haar rekening neemt.
Voor zover sprake is van private ontwikkeling verloopt dit in de meeste gevallen vol-
gens model B in tabel 2.1 en is de ontwikkeling gericht op de uitgifte van kavels aan 
eigenaarbouwers. Het verschil is dat private partijen de rol van grondexploitant heb-
ben overgenomen. Bij deze vorm van private ontwikkeling kan het voorkomen dat de 
private partijen de openbare ruimte overdragen aan de gemeenten als het bedrijven-
terrein volledig is uitgegeven, waardoor de gemeente alsnog verantwoordelijk wordt 
voor het beheer.

De manier waarop bedrijventerreinen in Nederland worden ontwikkeld, betekent dat 
er zowel bij de inrichting van het terrein als bij het beheer sprake is van gescheiden 
verantwoordelijkheden. De gemeente is als grondexploitant verantwoordelijk voor de 
inrichting en het beheer van het openbare gebied. De ondernemers nemen als eige-
naar van het vastgoed de inrichting en het beheer van de private kavels voor hun 
rekening.
Het ontwikkelingsproces, wijkt bovendien sterk af van dat bij kantoren en winkels 
(hoofdstuk 1). Op beide markten zijn projectontwikkelaars actief, die huisvesting voor 
eindgebruikers realiseren. Uit de jaarlijkse inventarisatie voor de publicatie ‘Nieuw 
Commercieel Vastgoed’ (NEPROM 2009) kan worden afgeleid dat bij ontwikkeling 
van kantoren vaak sprake is van de modellen C en D in tabel 2.1, terwijl bij winkels de 
modellen E en F gangbaar zijn.
In de modellen C en D verkoopt de gemeente als grondexploitant de grond aan 
projectontwikkelaars die in eigen beheer of in opdracht van eindgebruikers 
bedrijfspanden ontwikkelen en deze verkopen of verhuren. Ook in dit geval blijft 
de grondexploitant verantwoordelijk voor het beheer van het openbare gebied. 
In Nederland komen deze modellen ook voor in specifieke segmenten. In de logis-
tieke sector zijn steeds vaker projectontwikkelaars actief die grond verwerven en 
er logistieke complexen realiseren (DTZ-Zadelhoff, 2007). In het segment van de 
kleinschalige huisvesting realiseren projectontwikkelaars een deel van bedrijfsverza-
melcomplexen op bedrijventerreinen. Beide modellen komen vaak voor binnen een 
groter bedrijventerrein dat wordt ontwikkeld volgens model B met de gemeente als 
grondexploitant.
De modellen E en F in tabel 2.1 gaan een stap verder. In dit geval liggen grondexploi-
tatie en projectontwikkeling in één hand. Op dezelfde manier als in de modellen C 
en D kan de projectontwikkelaar de gerealiseerde panden verhuren of verkopen aan 
eindgebruikers. Het verschil zit in het beheer van de openbare ruimte. Dit is in han-
den van de belegger of verhuurder die het gebied koopt van de projectontwikkelaar. 
In model F, waarin de belegger of de verhuurder ook eigenaar is van het verhuurde 
vastgoed, ligt het beheer van openbare ruimte en vastgoed in één hand. Een bekend 
buitenlands voorbeeld, waar vaak sprake is van een combinatie van model E en F zijn 
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de Engelse science parks. Vormen van integrale gebiedsontwikkeling, die hiermee ver-
gelijkbaar zijn, komen in Nederland echter weinig voor (Louw et al. 2009, p. 120).

De geringe betrokkenheid van private partijen in het ontwikkelingsproces zou het 
gevolg zijn van het specifieke karakter van de markt voor bedrijfsruimten. Het over-
aanbod aan goedkope bouwrijpe grond, welke het gevolg is van de onderlinge 
concurrentie tussen gemeenten, maakt het voor marktpartijen niet aantrekkelijk 
te investeren in bedrijventerreinen (Van ’t Klooster 2006; DHV 2007; THB 2008). 
Door de lage grondprijzen kunnen zij onvoldoende rendement halen uit de grond-
exploitatie. Door het grote aantal bouwkavels is het investeren en het beleggen in 
bedrijfspanden bovendien riskant gelet op het vaak specifieke karakter van bedrijfs-
ruimten dat het gevolg is van het productieproces van de eerste gebruiker. Dit maakt 
het moeilijk nieuwe gebruikers te vinden voor vrijkomend vastgoed. Bedrijfspanden 
verschillen op dit punt van winkels en kantoren, waar veel meer sprake is van een 
standaardisatie van bedrijfsprocessen. Veranderingen in de aard van het productie-
proces, waardoor steeds meer mensen in kantoorfuncties werken, hebben wel geleid 
tot meer standaardisatie. Vooral in de logistiek heeft dit geleid tot private ontwikke-
ling van logistieke hallen (DTZ-Zadelhoff 2007; CB Richard Ellis 2008).

Voor ondernemers die op zoek zijn naar bedrijfsruimte, betekent het huidige ont-
wikkelingsproces dat zij op de grondmarkt bouwkavels kunnen afnemen om in eigen 
beheer huisvesting voor hun bedrijf te laten realiseren. Zij doen hierbij vooral zaken 
met gemeenten die als belangrijkste grondproducent bouwrijpe kavels vanuit voor-
raad te koop aanbieden (tabel 2.2). Ondernemers die in eigen beheer vastgoed laten 
realiseren, staan bekend als eigenaarbouwers (Louw 1996). Nadat zij een kavel hebben 
verworven, betreden zij de bouwmarkt op zoek naar een projectontwikkelaar of een 
bouwmaatschappij die het gevraagde vastgoed kan realiseren.
Dit is echter niet de enige manier om te voorzien in de vraag naar bedrijfshuisves-
ting. Ondernemers kunnen ook een pand kopen of huren. Als zij een pand kopen, 
betreden ze de gebouwenmarkt, waar panden te koop worden aangeboden. Als zij een 
pand huren, zoeken zij op de gebouwendienstenmarkt, waar panden te huur worden 
aangeboden. Ondernemers die een pand kopen op de gebouwenmarkt worden ook 
wel eigenaargebruikers genoemd.14 In het geval van nieuwbouw doen zij zaken met 
een projectontwikkelaar. In het geval van een bestaand pand is de verkopende par-
tij een belegger die het pand wil afstoten of een eigenaarbouwer die zijn pand te koop 
aanbiedt na het beëindigen of verplaatsen van zijn bedrijf. Ondernemers die een pand 
huren op de gebouwendienstenmarkt worden ook wel aangeduid als gebruikers/niet 
eigenaren. Als het gaat om nieuwbouw zijn op de gebouwendienstenmarkt vaak nog 
projectontwikkelaars actief als aanbieder van nieuwbouw. Bij de bestaande bouw zijn 
beleggers of eigenaarbouwers in de regel de aanbiedende partij.
Makelaars kunnen zowel op de gebouwenmarkt als op de gebouwendienstenmarkt 
functioneren als intermediair. Incidenteel doen ze dat ook op de grondmarkt, als pri-

14 In de literatuur wordt de term eigenaargebruiker zowel gehanteerd voor eigenaren die vastgoed 
in eigen beheer hebben laten realiseren, als voor eigenaren die vastgoed vanuit de markt hebben 
gekocht. Louw (1996) maakt terecht onderscheid in deze twee categorieën, omdat de wijze waarop 
het vastgoed tot stand komt sterk verschilt.
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vate partijen bouwkavels aanbieden. Gemeenten doen vrijwel altijd rechtstreeks zaken 
met kopers van bouwgrond.

2.3 Enkele kenmerken van de huidige markt

Op 1 januari 2008 was volgens de gegevens in IBIS 100.900 hectare bruto bedrijventer-
rein aanwezig in Nederland (tabel 2.3). Hiervan was 74.600 hectare netto uitgeefbaar 
voor bedrijven. De overige 26.300 hectare is openbaar gebied en bestaat uit infrastruc-
tuur, groenvoorzieningen en dergelijke. Van het bruto areaal bedrijventerrein bevond 
zich 22.600 hectare (22%) op zeehaventerreinen en 78.300 hectare (78%) op overige 
bedrijventerreinen. Gemiddeld is 74% van het areaal bedrijventerrein netto uitgeef-
baar. Voor de (overige) bedrijventerreinen is dit 77%. Voor zeehavens ligt het aandeel 
netto uitgeefbare grond aanzienlijk lager (63%). De oorzaak hiervan is de aanwezig-
heid van grootschalige havenbekkens en van openbare laad- en loskades. Omdat dit 
onderzoek uitsluitend betrekking heeft op de categorie overige bedrijventerreinen, die 
in het vervolg worden aangeduid als bedrijventerreinen, blijven de zeehaventerreinen 
in de verdere analyses buiten beschouwing.
Volgens de gegevens in tabel 2.3 zou er op bedrijventerreinen per 1 januari 2008 nog 
9.300 hectare grond uitgeefbaar zijn. IBIS bevat als gevolg van het feit dat niet alle 

Tabel 2.2 Actoren op de deelmarkten van bedrijfsruimten

Grondmarkt Bouwmarkt Gebouwenmarkt Gebouwen-
dienstenmarkt

Project-
ontwikkelaar

biedt	grond	te	
koop	aan	

bouwt	
bedrijfspanden

biedt	
bedrijfspanden		
te	koop	aan	

biedt	
bedrijfspanden		
te	huur	aan

Aannemer bouwt	
bedrijfspanden

Belegger biedt	
bedrijfspanden		
te	koop	aan

biedt	
bedrijfspanden		
te	huur	aan	

Makelaar bemiddelt	bij	
aan-	en	verkoop	
van	private	
grond

bemiddelt	bij	aan-	
en	verkoop	van	
bedrijfspanden

bemiddelt	bij	
(ver)huur	van	
bedrijfspanden

Gemeente biedt	grond	te	
koop	aan

Eigenaarbouwer koopt	grond geeft	opdracht	
bouw	
bedrijfspand

biedt	
bedrijfspanden		
te	koop	aan

biedt	
bedrijfspanden		
te	huur	aan

Eigenaargebruiker koopt	een	
bedrijfspand		
(nieuw	of	bestaand)

Gebruiker/niet	
eigenaar

huurt	een	
bedrijfspand	
(nieuw	of	
bestaand)

Bron:	Louw,	1994,	p.	10	(bewerkt)
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gemeenten gegevens hebben ingevuld over het beschikbare aanbod slechts 9.082 
hectare als aanbod, waarvan 4.582 bouwrijp is gemaakt (terstond uitgeefbaar) en 
4.500 als harde plancapaciteit beschikbaar is in bestemmingsplannen (niet terstond 
uitgeefbaar).15

IBIS telt per 1 januari 2008 slechts zeventien bedrijventerreinen met een aanbod van 
meer dan tien hectare bouwrijpe grond, die volledig in het bezit zijn van een private 
partij. Het betreft onder meer de herontwikkeling van (delen van) voormalige bedrij-
venterreinen voor grote bedrijven (Chemelot, VAM/MERA-terrein, Antony Fokker 
Business Park) en de ontwikkeling van bedrijventerreinen voor specifieke doelgroe-
pen (Schiphol Logistic Park, Distripark A12, ZON Fresh Park, Trilandis, Avantis en 
Technopolis Innovation Park). Private partijen richten zich ook op het ontwikkelen 
van gemengde bedrijventerreinen. Deze bedrijventerreinen zijn dan wel voor een 
bredere doelgroep bestemd dan uitsluitend de traditionele aan bedrijventerreinen 
gebonden bedrijven in de industrie, logistiek en reparatiesector. Er is ook vestiging 
van kantoren of van perifere detailhandel mogelijk. Voorbeelden zijn IJsseloord II in 
Arnhem en Amstelwijck in Dordrecht.

De gemiddelde vraagprijs op bedrijventerreinen bedroeg op 1 januari 2008 € 119, – 
per vierkante meter (figuur 2.1).16 De spreiding rond het gemiddelde is echter zeer 
groot. In Utrecht ligt het gemiddelde op € 271, – per vierkante meter. In Friesland 
was dit € 53, – per vierkante meter. Geografisch laat de spreiding van de grondprij-
zen een te verwachten beeld zien. De prijzen zijn het laagste in de perifere provincies 
Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Hier liggen de gemiddelde prijzen ruim 

15 Volgens de IBIS-publicatie 2008 was er per 1 januari 2008 (exclusief zeehaventerreinen) 5.500 
hectare niet terstond uitgeefbaar. Hierin is echter Maasvlakte 2 (1.000 hectare) meegenomen die 
niet is geregistreerd als zeehaventerrein, maar als terreintype onbekend. Hiervoor is in dit onder-
zoek gecorrigeerd.

16 Grondprijzen zijn niet voor het gehele aanbod bekend. Van het aanbod aan bouwrijpe grond 
(4.582 hectare) is van 3.298 hectare de prijs bekend. Dit is 72% van het aanbod. De gemiddelde 
vraagprijs is berekend door het gemiddelde van de maximum en de minimum vraagprijs te rela-
teren aan het nog beschikbare aanbod aan bouwrijpe grond. Uitdrukkelijk moet worden vermeld 
dat het hier gaat om vraagprijzen. De prijs die als gevolg van een transactie tot stand komt, kan 
hiervan afwijken. 

Tabel 2.3 Areaal bedrijventerrein in hectare (afgerond) per 1-1-2008

Totaal (Overige)
Bedrijventerreinen

Zeehavensa

bruto	oppervlak	 100.900 78.300 22.600

netto	oppervlak 74.600 60.400 14.200

reeds	uitgegeven	nettob 62.100 51.100 11.000

a		 In	IBIS	(2008)	is	Maasvlakte	2	niet	als	zeehaven	geregistreerd.	De	gegevens	zijn	hiervoor	gecorrigeerd.
b	 	Door	registratieproblemen	is	het	netto	oppervlak	minus	reeds	uitgegeven	oppervlak	niet	gelijk	aan	het	

areaal	nog	uitgeefbare	grond.	De	netto	oppervlakte	voor	bedrijventerreinen	is	gecorrigeerd	op	basis	van	de	
gegevens	per	1-1-2008.Voor	een	verantwoording	zie	bijlage	2.

Bron:	IBIS	(bewerkt)
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onder de € 100, – per vierkante meter. De hoogste prijzen komen voor in Utrecht en 
Zuid-Holland waar het gemiddelde ruim boven de € 200, – per vierkante meter ligt.17 
In de afgelopen periode zijn de grondprijzen op bedrijventerreinen sterk gestegen. 
Gecorrigeerd voor de inflatie stegen de prijzen tussen 1997 en 2006 met 60% (Gorter 
et al. 2007).

Hoewel de herstructureringsopgave in het nationaal beleid voor bedrijventerreinen 
steeds meer aandacht krijgt, is er geen betrouwbaar landsdekkend overzicht van ver-
ouderde bedrijventerreinen. IBIS bevat weliswaar gegevens over de veroudering, 
maar deze gegevens zijn onvolledig en onbetrouwbaar. De gegevens uit IBIS kunnen 
daarom niet dienen als basis voor het vaststellen van de omvang van de herstructu-
reringsopgave en voor het identificeren van de maatregelen die nodig zijn voor het 
stoppen van het verouderingsproces. Voor het uit te voeren onderzoek betekent dit 
dat aandacht nodig is voor de wijze waarop provincies en gemeenten de herstructure-
ringsopgave onderbouwen.
Dat IBIS geen goed beeld geeft van de herstructureringsopgave heeft een aantal 
oorzaken.
In de eerste plaats is sprake van een relatief hoge non-respons bij de variabelen over 
veroudering. Per 1 januari 2008 was voor slechts 60% van het bruto areaal bedrijven-
terrein aangegeven of het verouderd was.
In de tweede plaats hanteert IBIS geen eenduidige definitie van veroudering. IBIS 
(2008, p. 44) maakt gebruik van de definities die het CPB hanteert voor de ver-
schillende vormen van veroudering (Schuur 2001a). Deze definities duiden wel 
de processen aan die kunnen leiden tot veroudering, maar geven niet aan wanneer 

17 Dat de grondprijs in Noord-Holland nauwelijks afwijkt van het landelijk gemiddelde, vindt zijn 
oorzaak in het feit dat de gegevens over grondprijzen in deze provincie overwegend betrekking 
hebben op gemeenten in het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal. Hier liggen de grond-
prijzen aanzienlijk lager dan in het gebied ten zuiden van het Noordzeekanaal.
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 terreinen als gevolg van deze processen als verouderd moeten worden beschouwd.18 
IBIS laat dit over aan de interpretatie van de individuele gemeenten. Die kan sterk uit-
eenlopen en kan ook van jaar tot jaar verschillen.
In de derde plaats werd tot 2008 het verouderde oppervlak binnen bedrijventerreinen 
niet afzonderlijk geregistreerd. De basis voor het schatten van de omvang van de her-
structureringsopgave vormden de gegevens over de totale bruto en netto oppervlakte 
van de als verouderd geregistreerde bedrijventerreinen. Volgens oudere gegevens 
uit IBIS zou rekening houdend met de non respons ruim 30.000 hectare bruto ver-
ouderd zijn. Dit is echter een onwaarschijnlijk groot areaal in verhouding tot het 
totale areaal uitgegeven bedrijventerrein. Om de herstructureringsopgave in de Nota 
Ruimte (2004) vast te stellen, is daarom een schatting gemaakt van het verouderde 
deel van de desbetreffende bedrijventerreinen. Op basis hiervan is de herstructure-
ringsopgave vastgesteld op 21.000 hectare bruto.19 Uit nieuw onderzoek dat Buck 
Consultants (2008) heeft uitgevoerd in opdracht van de Taskforce (Her)ontwikke-
ling Bedrijventerreinen blijkt dat van het totale bruto terreinoppervlak circa 55% 
verouderd is. Op basis hiervan schat de THB (2008, p. 32) de nationale herstructu-
reringsopgave (exclusief 5% te transformeren bedrijventerreinen) op 16.570 hectare 
bruto. Volgens de nieuwste gegevens uit IBIS (2008), waarbij het verouderde gedeelte 
wel afzonderlijk is geregistreerd, is 10.538 hectare bruto bedrijventerrein verouderd. 
Aangezien de gegevens slechts betrekking hebben op 60% van het totale areaal zou 
circa 17.560 hectare bedrijventerrein verouderd kunnen zijn. Exclusief de 5% door 
transformatie te onttrekken bedrijventerreinen komt het in IBIS (2008) geregistreerde 
verouderde areaal redelijk overeen met de schatting van de THB. Door het gebrek aan 
eenduidige definities over veroudering is het de vraag of er werkelijk zoveel verouderd 
is. Vooral is onduidelijk in hoeverre sprake is van een aantasting van de gebruiks-
waarde van bedrijventerreinen, of dat omgevingsfactoren in het spel zijn. Omdat de 
gegevens in IBIS worden ingevuld door actoren (gemeenten) die beleidsmatig belang 
kunnen hebben bij de uitkomsten, is ook niet uit te sluiten dat zij de feitelijke her-
structureringsopgave bewust overschatten in de hoop hierdoor meer subsidie binnen 
te halen. Om de feitelijke herstructureringsopgave vast te stellen, is het daarom nodig 
aanvullend onderzoek te doen naar de veroudering van bedrijventerreinen gebaseerd 
op een eenduidige definitie met bijbehorende criteria. Hierbij gaat het zowel om de 
omvang van de opgave als om het type maatregelen dat nodig is om de problemen op 
te lossen.

18 De volgende processen worden hierbij onderscheiden (hoofdstuk 5): technische (functionele) 
veroudering door een gebrek aan onderhoud; economische veroudering door een wijziging in 
marktontwikkelingen; maatschappelijke veroudering door bijvoorbeeld gewijzigde regelgeving 
(milieu, veiligheid, arbeidsomstandigheden, et cetera); en ruimtelijke veroudering door ongun-
stige liggingsaspecten of door conflicten tussen verschillende grondgebruikfuncties.

19 De herstructureringsopgave (21.000 hectare) is gebaseerd op gegevens uit IBIS 2003 en onderzoek 
van ETIN-adviseurs, waaruit zou blijken dat 75% van het areaal van de als verouderd geregis-
treerde bedrijventerreinen daadwerkelijk verouderd is. De opgave is berekend exclusief non 
respons. In 2003 was deze overigens aanzienlijk lager (8,5%) dan in 2008 (40%).
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2.4 De ontwikkeling van het areaal uitgegeven bedrijventerrein

Op basis van IBIS is een beeld te schetsen van de uitgifte sinds 1976 (figuur 2.2). 
Tussen 1 januari 1976 en 1 januari 2008 is 28.108 hectare bedrijventerrein uitgegeven. 
Dit is gemiddeld 878 hectare per jaar. De uitgifte van bedrijventerreinen fluctueerde 
sterk. De oorzaak hiervan is dat de vraag naar bedrijfsruimten sterk samenhangt met 
de economische conjunctuur. In perioden van hoogconjunctuur genereren de uit-
breiding van activiteiten, de vergroting van productiecapaciteit en het aantrekken 
van nieuw personeel vraag naar extra bedrijfsruimte. Als echter sprake is van laag-
conjunctuur, is de vraag naar bedrijfsruimten veel kleiner door de teruglopende 
bedrijfsinvesteringen.

Na een relatief hoge uitgifte aan het einde van de jaren zeventig liep de uitgifte snel 
terug van 1.176 hectare in 1979 tot 231 hectare in 1982. Doordat er nauwelijks nog vraag 
was naar bedrijventerreinen ontstonden er financiële problemen voor de gemeen-
telijke grondbedrijven die rond 1980 op grote schaal hadden geïnvesteerd in het 
bouwrijp maken van grond (Ike et al 1984a en b; Meijer 1985). Na 1982 krabbelde de 
economie geleidelijk weer uit het dal en steeg de vraag naar bedrijventerreinen. Door 
de gunstige economische conjunctuur hield dit de rest van het decennium aan. De 
top werd in 1989 bereikt met een uitgifte van 1.270 hectare. Onder invloed van een 
kortstondige economische teruggang zakte de uitgifte na 1990 weer in. Doordat de 
economische problemen veel minder ernstig waren dan tien jaar eerder, waren ook de 
consequenties op de markt voor bedrijventerreinen minder hevig. De uitgifte kon zich 
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Figuur 2.2 Uitgifte van bedrijventerreinen in hectare (1976 t/m 2007)a

a	De	gegevens	over	de	uitgifte	voor	1991	hebben	uitsluitend	betrekking	op	bedrijventerreinen	met	een	minimale	

oppervlakte	van	vijf	hectare.	Vanaf	1991	hebben	de	cijfers	over	de	uitgifte	betrekking	op	alle	bedrijventerreinen.	

De	feitelijke	uitgifte	voor	1991	is	hierdoor	5%	hoger	dan	in	de	figuur	is	weergegeven.	

Bron:	IBIS	
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op een redelijk niveau handhaven. Het dieptepunt in 1993 lag met een uitgifte van 844 
hectare nauwelijks onder het langjarig gemiddelde over de afgelopen dertig jaar.

In 1995 trok de vraag weer aan. De aanhoudende economische groei in de tweede 
helft van de jaren negentig heeft ervoor gezorgd dat de uitgifte van bedrijventerrei-
nen sterk aantrok. De uitgifte bereikte in 1997 en 1999 een recordhoogte, toen de 1.400 
hectare werd overschreden. De gerealiseerde uitgifte in de tweede helft van de jaren 
negentig overtrof de verwachtingen uit die tijd ruimschoots. In de studie Ruimte 
voor Economische Activiteit raamde het ministerie van Economische Zaken (2004, 
p. 19-20) voor de periode 1993 t/m 2004 nog een maximale groei van de uitgegeven 
voorraad van gemiddeld 933 hectare per jaar.20 Tussen 1 januari 1996 en 1 januari 2001 
bedroeg de gemiddelde jaarlijkse groei van het areaal uitgegeven bedrijventerrein ech-
ter 1.254 hectare.21

Na 2001 liep de uitgifte, in een periode van economische teruggang opnieuw terug. 
Het derde dieptepunt sinds het einde van de jaren zeventig werd bereikt in 2003. In 
dat jaar bedroeg de gerealiseerde uitgifte 549 hectare. In 2004 trok de uitgifte weer aan 
als gevolg van het economisch herstel. In 2007 was de uitgifte al weer opgelopen naar 
918 hectare; het hoogste niveau sinds 2000 en ruim boven het langjarige gemiddelde 
van 878 hectare. Gegevens over de recente uitgifte waren bij het uitvoeren van de ana-
lyses nog niet beschikbaar. Op dat moment mocht worden verwacht dat de uitgifte in 
2008 en in 2009 fors zou teruggevallen als gevolg van de economische recessie.

De ontwikkelingen in de afgelopen dertig jaar hebben geleid tot een forse groei van 
het areaal bedrijventerrein in ons land. Sinds de registratie van het totale areaal in 1991 
is dit met circa 43% toegenomen (figuur 2.3). Een vergelijking met andere functies is 
maar beperkt mogelijk op basis van de bodemstatistiek van het CBS. Volgens gegevens 
uit deze statistiek (via statline) is de oppervlakte in gebruik zijnde bedrijventerreinen 
in de periode 1996-2003 gegroeid met 18,5 %, terwijl de oppervlakte woongebied in 
dezelfde periode met maar 4,7% groeide.22

Volgens ramingen van het Centraal Planbureau (CPB, 2005) zal het areaal uitgege-
ven bedrijventerrein tot 1 januari 2021 kunnen toenemen tot maximaal 63.650 hectare 

20 Door het ontbreken van gegevens over onttrekkingen in de studie ‘Ruimte voor Economische 
Activiteit’ moet de vergelijking noodgedwongen plaatsvinden op basis van de groei van het areaal 
uitgegeven bedrijventerrein.

21 Over de periode 1993 t/m 2004 stemt de gerealiseerde toename van het uitgegeven areaal bedrij-
venterrein (11.300 hectare) wel goed overeen met de maximaal geraamde toename (11.200 
hectare). Dit komt door de sterke terugval van de groei na 2000, die in deze periode achterbleef 
bij de raming.

22 De definitie van bedrijventerrein in de bodemstatistiek van het CBS wijkt af van de definitie 
in IBIS. Het CBS rekent ook kantorenlocaties en (solitaire) locaties onder 1 hectare tot bedrij-
venterreinen. Aangezien bedrijventerreinen volgens de IBIS-definitie het grootste deel van de 
bedrijventerreinen volgens de definitie van het CBS voor hun rekening nemen, is een globale ver-
gelijking tussen woongebied en bedrijventerrein op nationaal niveau verantwoord. 
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netto in het scenario van hoge economische (GE-scenario).23 Ten opzichte van het 
areaal netto uitgegeven bedrijventerrein op 1 januari 2008 betekent dit een groei van 
25%. De te verwachten groei varieert overigens sterk, afhankelijk van de economische 
groei (figuur 2.4). In het scenario van lage economische groei, Regional Communities, 
zal het uitgegeven areaal nog nauwelijks groeien.

23 Doordat de gegevens over het uitgegeven areaal zijn gecorrigeerd, wijkt het geraamde areaal in 
2021 in dit onderzoek af van het door het CPB geraamde areaal. Per 1 januari 2001 is er door de 
herberekening een verschil van 550 hectare met het in 2001 uitgegeven areaal volgens de gegevens 
van het Centraal Planbureau. De ramingen van het CPB voor 1 januari 2021 zijn voor dit verschil 
gecorrigeerd. 
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In het Transatlantic Market scenario, dat sinds de herijking van het nationaal beleid 
uitgangspunt is voor de planning zal het areaal uitgegeven bedrijventerrein nog 
groeien met 20% tot 61.150 hectare netto bedrijventerrein. Dit is maar weinig meer 
dan het per 1 januari 2008 netto aanwezige areaal bedrijventerrein (60.400 hectare).

Als we de uitgifte in het verleden vergelijken met de uitgifte die bij de verschillende 
scenario’s hoort, dan blijkt dat de historische trend (878 hectare per jaar) ligt tussen 
het TM-scenario (810 hectare per jaar) en het GE-scenario (935 hectare per jaar).24 Op 
basis van de ramingen met het TM-scenario gaat het ‘Convenant Bedrijventerreinen 
2010-2020’ uit van een uitbreiding van het areaal uitgegeven bedrijventerrein met 
9.185 hectare netto. Daarnaast gaat het convenant uit van een vervangingsvraag van 
1.830 hectare netto. 25

2.5 De ontwikkeling van het aanbod

Sinds 1991 is het aanbod aan bouwrijpe grond redelijk op peil gebleven (figuur 2.5). 
Voor iedere hectare die sindsdien is uitgegeven, is een nieuwe hectare bouwrijp 
gemaakt.26 Tegenover een uitgifte van 16.600 hectare netto stond in de periode 1991 
t/m 2007 een bouwrijp gemaakte voorraad van 16.750 hectare netto.27 Bij een nadere 
analyse van de relatie tussen de uitgifte en het bouwrijp maken van grond blijkt dat 
gemeenten de productie van bouwrijpe grond op bedrijventerreinen met enige ver-
traging afstemmen op de uitgifte (figuur 2.6). In de jaren tachtig was dezelfde 
ontwikkeling zichtbaar (Olden 1995b). Het met enige vertraging op peil houden van 
de voorraad bouwrijpe grond past goed in de voorwaardenscheppende benadering 
van bedrijventerreinen, waarbij gemeenten voortdurend grond uit voorraad willen 
aanbieden.

Doordat gemeenten lijken te reageren op de uitgifte van bedrijventerreinen in het 
recente verleden, kunnen problemen ontstaan rond de omslagmomenten in de markt. 
Hierdoor loopt het aanbod aan bouwrijpe grond in eerste instantie op in perioden van 
teruglopende uitgifte. Dit kwam het meest duidelijk tot uiting in de eerste helft van 

24 Ten onrechte worden de ramingen uit de BLM in de discussies vaak gelijk gesteld aan de uitgifte. 
Dit is onjuist. De BLM raamt de groei van het areaal uitgegeven bedrijventerrein. Om de uitgifte 
te kunnen berekenen moeten ook de onttrekkingen bekend zijn. Voor de periode 2001 t/m 2020 
heeft het CPB (2005) deze geschat op 1.400 hectare (70 hectare per jaar). Om de uitgifte te kun-
nen schatten, zijn de onttrekkingen in dit hoofdstuk opgeteld bij de geraamde uitbreiding van het 
areaal uitgegeven bedrijventerrein. 

25 In hoofdstuk 7 zal aan de orde komen dat deze planningsopgave kan leiden tot uitgifte van bedrij-
venterreinen die boven het langjarig gemiddelde van de afgelopen dertig jaar ligt.

26 Gegevens over het aanbod zijn beschikbaar sinds 1978. De gegevens uit de periode voor 1990 zijn 
echter niet goed vergelijkbaar met de latere gegevens. Daarom is in deze paragraaf het aanbod 
vanaf 1991 in beeld gebracht.

27 De ontwikkkeling van het areaal bouwrijp gemaakt bedrijventerrein in een jaar is berekend als 
saldo van de in dat jaar gerealiseerde uitgifte en de groei van het areaal bouwrijp bedrijventerrein 
in datzelfde jaar. Hierbij is verondersteld dat er geen uitval van bouwrijpe grond plaatsvindt.



45

de jaren tachtig. In drie jaar tijd nam het aanbod aan bouwrijpe grond toe met ruim 
1.200 hectare van 4.285 hectare in 1980 tot 5.492 hectare in 1983 (Olden 1984, p. 7). De 
belangrijkste oorzaak hiervan was dat de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen in 1981 
en 1982 gewoon doorging als reactie op de hoge uitgifte aan het einde van de jaren 
zeventig. Het bouwrijp maken van grond was mede een reactie op de tekorten die aan 
het einde van de jaren zeventig op een aantal plaatsen waren ontstaan. Pas in 1982 had 
de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen zich aangepast aan de veranderde economi-
sche situatie en het lage niveau van uitgifte dat hiervan het gevolg was (Menger 1985, 
p. 5).
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De overschotten, die het gevolg waren van de teruggelopen uitgifte, verdwenen na 
1985 snel toen de uitgifte weer aantrok. Gemeenten konden aanvankelijk interen op de 
grote voorraad bouwrijpe grond. In 1990 lag de voorraad bouwrijpe grond hierdoor 
weer op hetzelfde niveau als tien jaar eerder. Doordat de gemeenten lang terug-
houdend waren met het bouwrijp maken van grond en het maken van plannen van 
nieuwe bedrijventerreinen, ontstonden aan het einde van de jaren tachtig opnieuw 
regionale tekorten. Als reactie hierop trok het bouwrijp maken van grond weer aan. 
Opnieuw kwam die grond op de markt op een moment dat de uitgifte terugliep 
als gevolg van de economische teruggang in de eerste helft van de jaren negentig. 
Hierdoor liep het aanbod aan bouwrijpe grond weer wat op. Doordat de uitgifte zich 
in deze periode op een relatief hoog niveau handhaafde, ontstonden er geen grote 
financiële problemen, zoals tien jaar eerder wel het geval was.

In de tweede helft van de jaren negentig gebeurde tijdens de economische hoogcon-
junctuur het omgekeerde. De gemeenten maakten minder grond bouwrijp dan zij 
uitgaven. In deze periode was sprake van een in historisch perspectief extreem hoge 
uitgifte, die de prognoses uit die tijd ver overtrof (paragraaf 2.4). Hierdoor liep de 
voorraad bouwrijpe grond snel terug van 4.783 hectare op 1 januari 1995 naar 3.482 
hectare op 1 januari 2001; een daling met meer dan 25%. Wat betreft de harde planca-
paciteit is in figuur 2.5 te zien dat deze vooral in de periode van hoogconjunctuur na 
1995 is gegroeid. Blijkbaar gingen gemeenten, geïnspireerd door de hoge uitgifte in die 
periode, op grote schaal nieuwe plannen maken.
Na 2000 viel de uitgifte opnieuw terug en liep het bouwrijpe areaal weer snel op naar 
het huidige niveau van ruim 4.500 hectare. Als reactie op de teruglopende vraag naar 
bedrijventerreinen is er wel minder terrein bouwrijp gemaakt. Het tussen 1 januari 
2001 en 1 januari 2008 areaal bouwrijp gemaakte grond (6.309 hectare) lag echter aan-
zienlijk boven het areaal uitgegeven grond (5.209 hectare), waardoor het aanbod aan 
bouwrijpe grond weer toenam.
Na 2002 is wel geleidelijk ingeteerd op de capaciteit aan harde plannen. Door de afge-
nomen belangstelling voor bouwrijpe grond op bedrijventerreinen was er minder 
aanleiding voor het maken van nieuwe plannen.

2.6 Overschotten en tekorten op de markt 
voor bedrijventerreinen

Sinds het verschijnen van de studie Ruimte voor Economische Activiteit in 1994 is het 
nationaal beleid voor bedrijventerreinen gebaseerd op de gedachte dat er een tekort 
dreigt aan bedrijventerreinen, wat schadelijk zou zijn voor de economische groei 
(ministerie van Economische Zaken 1994; 1999; 2004). Vanaf het midden van de jaren 
negentig voerde het ministerie van Economische Zaken daarom beleid, gericht op het 
stimuleren van de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Ook bij provincies leefde de 
veronderstelling dat er een tekort aan bedrijventerreinen is en dat er nog een forse 
planningsopgave lag voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen (Olden 2004).
De conclusie dat er sprake is van schaarste, is nooit goed getoetst. De gedachte van 
schaarste staat bovendien in schril contrast met de conclusies van de VROM-raad 
(2006) en de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen (2008), die juist consta-



47

teren dat er overschotten aan bouwrijpe grond zijn. De verwarring wordt veroorzaakt 
door de definitie van het begrip tekort. Het ministerie van Economische Zaken (1995; 
1999; 2004) gaat ervan uit dat er sprake is van een tekort, als niet de gehele plannings-
opgave voor een planperiode is vastgelegd in bestemmingsplannen. Deze definitie past 
echter slecht bij het planningsprincipe ‘maximaal reserveren; naar behoefte aanleggen’. 
Volgens dit principe mag er reservecapaciteit worden opgenomen in de ruimtelijke 
reservering, mits gemeenten de aanleg van bedrijventerreinen onderbouwen op basis 
van de actuele vraag in de markt. Het is dus niet nodig en ook niet wenselijk de gehele 
planningsopgave vast te leggen in bestemmingsplannen.

In deze paragraaf is de definitie van een tekort daarom gebaseerd op een benadering 
vanuit de voorraad (Olden 1995b). Centraal hierbij staan de verschillende stadia in het 
productieproces. Het gaat erom steeds zoveel bouwrijpe grond voor uitgifte beschik-
baar te hebben dat het mogelijk is te kunnen inspelen op onvoorziene fluctuaties in de 
vraag, zonder dat onnodig veel bouwrijpe grond braak blijft liggen.
Het bedrijfseconomische begrip ijzeren voorraad is een element in de voorraad-
benadering. IJzeren voorraad is de minimaal voor de bedrijfsvoering noodzakelijke 
voorraad om continuïteit te kunnen waarborgen. Bij de planning van bedrijventer-
reinen gaat het bij ijzeren voorraad om de bouwrijpe grond die direct uitgeefbaar is. 
Wordt rekening gehouden met de kosten die zijn verbonden aan het aanhouden van 
de voorraad, dan lijkt twee maal de actuele uitgifte een goede norm voor de omvang 
van de ijzeren voorraad aan bouwrijpe grond. Hiermee is het mogelijk relatief grote 
schokken in de vraag op te vangen, zonder dat de kosten die zijn verbonden aan het 
aanhouden van de voorraad te hoog oplopen.
Om de ijzeren voorraad op peil te kunnen houden, moet er voldoende harde plan-
capaciteit beschikbaar zijn. De gewenste omvang hiervan is afgeleid van de 
gemiddelde tijdsduur die nodig is voor de planologische procedure (opstellen van het 
bestemmingsplan) en voor het verwerven en het bouwrijp maken van de gronden. Als 
criterium is gehanteerd dat de harde plancapaciteit in bestemmingsplannen (inclu-
sief bouwrijpe grond) minimaal acht jaar moet kunnen voorzien in de actuele vraag 
naar bedrijventerreinen.28 Het resterende aanbod kan beschikbaar zijn in de vorm van 
zachte plancapaciteit.
Aangezien het in de discussies over bedrijventerreinen niet alleen over tekorten, maar 
ook over overschotten gaat, is het tevens nodig om een definitie van een overschot 
te geven. Als het gaat om bouwrijpe grond is van een overschot sprake, als er meer 
dan drie maal de actuele jaarlijkse uitgifte aan bouwrijpe grond beschikbaar is. In 
dat geval is er 50% meer bouwrijpe grond beschikbaar dan er aan ijzeren voorraad 
beschikbaar zou moeten zijn. Van een overschot aan harde plannen is sprake, als de 
ruimte in bestemmingsplannen (inclusief bouwrijpe grond) groter is dan tien maal de 
jaarlijkse uitgifte. Gekozen is voor de grens van tien jaar vanwege de planhorizon van 
bestemmingsplannen. Indien er meer ruimte is vastgelegd in bestemmings plannen 

28 Dit betekent dat de minimaal gewenste harde plancapaciteit afhankelijk is van de omvang van het 
aanbod aan bouwrijpe grond. Als het aanbod aan bouwrijpe  grond twee jaar in de actuele vraag 
kan voorzien, is er minimaal voor zes jaar aan harde plancapaciteit nodig. Indien er voor drie jaar 
bouwrijpe grond aanwezig is, kan worden volstaan met minimaal vijf maal de actuele uitgifte aan 
harde plancapaciteit.
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dan voor tien maal de jaarlijkse actuele uitgifte, dan zal mogelijk een deel van deze 
capaciteit binnen de planhorizon van de desbetreffende bestemmingsplannen niet 
nodig zijn.
De uit de voorraad benadering resulterende toetsingscriteria voor het aanbod zijn 
samengevat in tabel 2.4. Bijlage 3 geeft een nadere toelichting op de definities.

Om te kunnen bepalen of er sprake is van overschotten, dan wel van tekorten is het 
aanbod op 1 januari van een jaar gerelateerd aan de uitgifte in het voorafgaande jaar. 
Het verhoudingsgetal dat resulteert, geeft voor een bepaald jaar het aantal jaren dat 
het aanbod aan bouwrijpe grond of de harde plancapaciteit toereikend is om te voor-
zien in de vraag, onder de veronderstelling dat die gelijk is aan het voorafgaande 
jaar. Dit is een gebruikelijke maat om de marktsituatie op de kantorenmarkt of op de 
markt voor bedrijfsruimten in beeld te brengen. Nadeel van de methode bij toepas-
sing op een laag geografisch schaalniveau is dat deze gevoelig is voor fluctuaties in de 
vraag, die op regionaal en lokaal niveau nog veel sterker kunnen zijn dan op natio-
naal niveau. Incidenteel hoge uitgiften kunnen daarom suggereren dat er een tekort 
zou zijn, terwijl de marktsituatie onder ‘normale’ omstandigheden ruim zou zijn. Een 
tekort aan bedrijventerreinen kan leiden tot een lage uitgifte waardoor de genoemde 
maat juist zou wijzen op een ruime markt.

Volgens de definities in tabel 2.4 was er op 1 januari 2008 sprake van een overschot 
aan bouwrijpe grond (figuur 2.7). Het aanbod aan bouwrijpe grond kon nog vijf jaar 
in de vraag voorzien. Gerelateerd aan het totale aanbod in bestemmingsplannen 
bevond de markt zich op de grens van evenwicht en overschot. Er was nog capaci-
teit om tien jaar in de vraag te voorzien. Gerelateerd aan de uitgifte volgens het 
TM-scenario (gemiddeld 810 hectare per jaar) is er volgens de normen uit tabel 2.4 
niet alleen sprake van een overschot aan bouwrijpe grond, maar ook aan harde plan-
capaciteit. Het totale aanbod zou toereikend zijn voor ruim elf jaar. Bij een uitgifte op 
het niveau van het TM-scenario zou tot 2021 nog slechts circa 1.450 hectare netto extra 
aan nieuwe bedrijventerreinen nodig zijn.29 Dit is slechts 16% van het al beschikbare 
aanbod.
Naast het reeds beschikbare aanbod aan bouwrijpe grond en aan harde plancapaci-
teit was er op 1 januari 2007 volgens IBIS een niet nader aangeduide capaciteit in ruim 

29 Deze 1.450 hectare is als volgt bepaald: tot 2021 is vanaf 1 januari 2008 10.530 hectare (13 maal 810 
hectare) nodig minus het huidige aanbod van 9.082 hectare.

Tabel 2.4 Definitie van overschotten en tekorten op de markt voor bedrijventerreinen

Bouwrijpe grond Capaciteit in bestemmingsplannen:
Bouwrijpe	grond	+
Harde	plannen

Tekort <	2	maal	actuele	jaarlijkse	vraag <	8	maal	actuele	jaarlijkse	vraag
Evenwicht 2-3	maal	actuele	jaarlijkse	vraag 8-10	maal	actuele	jaarlijkse	vraag
Overschot >	3	maal	actuele	jaarlijkse	vraag >	10	maal	actuele	jaarlijkse	vraag
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400 zachte plannen aanwezig.30 De helft hiervan zou volgens de huidige planning 
binnen vijf jaar op de markt zijn. Hoewel niet zeker is welk deel van de zachte planca-
paciteit daadwerkelijk zal worden gerealiseerd, is de conclusie gerechtvaardigd dat er 
nog een substantieel aanbod beschikbaar kan komen voor de ontwikkeling van bedrij-
venterreinen. De zachte planvoorraad lijkt in ieder geval ruim voldoende om de harde 
planvoorraad aan te vullen, als dit inderdaad nodig zou blijken. Op grond van het hui-
dige aanbod (inclusief zachte plancapaciteit) is daarom de conclusie gerechtvaardigd 
dat de kans dat er op nationaal niveau schaarste ontstaat in de periode tot 2020, ver-
waarloosbaar is.

Ook in de afgelopen twintig jaar is de markt vrijwel altijd ruim geweest. Het aanbod 
aan bouwrijpe grond lag sinds 1991 voortdurend boven de grens van twee maal de uit-
gifte in het voorafgaande jaar. Zelfs in de periode van economische hoogconjunctuur 
in de tweede helft van de jaren negentig zakt het aanbod niet onder de minimum-
norm. Wel is in de twee periodes van economische teruggang (begin jaren negentig en 
begin 21e eeuw) sprake van overschotten. Door de combinatie van een teruglopende 
uitgifte en een relatief hoog niveau van bouwrijp maken als reactie op de vooraf-
gaande economische hoogconjunctuur, liep het aanbod op tot meer dan vijf maal de 
jaarlijkse uitgifte.
Dat in de tweede helft van de jaren negentig geen tekort aan bouwrijpe grond ont-
stond, vond zijn oorzaak mede in het ruime aanbod aan bouwrijpe grond in 1995. In 
dat jaar was bovendien nog een ruim aanbod aan harde plancapaciteit beschikbaar om 
de bouwrijpe voorraad aan te vullen. Hiervan is ook op grote schaal gebruik gemaakt. 

30 Volgens de oudere registraties zou het per 1 januari 2003 gaan om circa 8.000 hectare zachte plan-
capaciteit. Over de ontwikkeling van het areaal na die datum zijn geen gegevens beschikbaar. In 
de registratie over 2008 zijn geen gegevens over zachte plannen opgenomen.
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Het gevolg was dat de totale capaciteit in bestemmingsplannen kortstondig onder de 
norm zakte.
De conclusie uit de ontwikkelingen sinds het begin van de jaren negentig kan niet 
anders zijn, dan dat er nationaal gezien op geen enkel moment sprake is geweest van 
schaarste. De opbouw van de planvoorraad (harde en zachte plannen) was steeds 
zodanig dat er voldoende aanbod was aan bouwrijpe grond. Als er in de afgelopen 
periode al sprake was van onevenwichtigheden tussen aanbod en uitgifte, ging het 
eerder om overschotten in perioden van terugvallende uitgifte, die het gevolg waren 
van niet tijdig anticiperen op de nieuwe marktsituatie. Het gevaar van overschot-
ten dreigt opnieuw als de uitgifte door de kredietcrisis in de komende jaren sterk zal 
terugvallen.

Het feit dat op nationaal niveau geen sprake is geweest van schaarste, wil niet zeggen 
dat er nergens knelpunten in het aanbod zouden zijn. Als het aanbod ongelijkmatig is 
verspreid over de regio’s, kunnen er ondanks een nationaal ruim aanbod in specifieke 
regio’s toch tekorten optreden. Om te kunnen vaststellen in hoeverre dit het geval is, 
is de regionale verhouding tussen vraag en aanbod voor COROP-gebieden vastgesteld 
op basis van dezelfde methode als is gebruikt bij de nationale analyse. Dit is in tabel 
2.5 en figuur 2.8 gebeurd voor de situatie op 1 januari 2008, op 1 januari 2001 (aan het 
einde van een periode van relatief hoge uitgifte) en op 1 januari 1995 (aan het einde 
van een periode van relatief lage uitgifte).
Hierbij moet wel rekening worden gehouden met incidentele ontwikkelingen en spe-
cifieke locale omstandigheden die sterke invloed kunnen hebben op de regionale 
marktsituatie. Doel van de analyse is daarom niet een definitief oordeel te geven over 
de marktsituatie per individueel COROP-gebied. Het gaat in deze paragraaf vooral om 
het verkrijgen van een totaalbeeld van spreiding van overschotten en tekorten over 
Nederland. Het is niet mogelijk op basis van de analyses voor individuele COROP-
gebieden de planningsopgave vast te stellen. Hiervoor is het nodig meer zicht te 
hebben op de specifieke marktomstandigheden per COROP-gebied.

Op 1 januari 2008 was het aanbod aan bouwrijpe grond in twee regio’s (Zuidwest-
Friesland en Zuidwest-Overijssel) voor minder dan twee jaar toereikend.31 Het tekort 
ten opzichte van de norm (twee maal de uitgifte in 2007) was relatief beperkt en 
bedroeg slechts 18 hectare.
In 29 van de veertig COROP-gebieden was echter sprake van een overschot aan bouw-
rijpe grond. Hier was meer dan drie maal de jaarlijkse uitgifte aan bouwrijpe grond 
beschikbaar. Het totale overschot in deze COROP-gebieden ten opzichte van de norm 
bedroeg 1.927 hectare netto. Dit is 81% meer dan volgens de norm (drie maal de jaar-
lijkse uitgifte: 2.379 hectare) maximaal noodzakelijk zou zijn.
De totale capaciteit in bestemmingsplannen lag begin 2008 in veertien COROP-
gebieden onder de norm van acht maal de uitgifte in 2006. Het totale tekort in deze 
COROP-gebieden bedroeg 1.105 hectare. Tegenover dit tekort stond volgens de nor-

31 Volgens het op www.bedrijvenlocaties.nl  beschikbare exelbestand van de provincie Noord-
Holland was er ook in het COROP-gebied Zaanstreek voor minder dan twee jaar bouwrijpe 
grond beschikbaar. In dit COROP-gebied ontbreekt echter het bedrijventerrein Hoogtij 
(Westzanerpolder) in de registratie. Voor dit COROP-gebied zijn de gegevens van 2007 gebruikt.
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men een overschot in zeventien COROP-gebieden van 2.071 hectare. Ook hier is per 
saldo sprake van een overschot. Hierbij dient wel te worden bedacht dat regionale 
overschotten en tekorten niet zonder meer tegen elkaar kunnen worden ingewisseld.

In 2001 was de marktsituatie volstrekt anders na een periode van relatief omvangrijke 
uitgifte. Toch was in de meeste COROP-gebieden (26 van de 38 waar de verhouding 
tussen aanbod en vraag kon worden berekend) nog voldoende aanbod om te voor-
zien in de vraag. In negentien COROP-gebieden is zelfs sprake van een overschot aan 
bouwrijpe grond. Hier is voor meer dan drie jaar de jaarlijkse uitgifte aan bouwrijpe 
grond beschikbaar. Het totale overschot ten opzichte van de norm bedroeg 752 hec-
tare netto. Dit is ruim 50% meer dan er volgens de norm in deze COROP-gebieden 
aanwezig had moeten zijn. In twaalf COROP-gebieden was sprake van een tekort. Van 
een extreem tekort was echter geen sprake. Ten opzichte van de norm was er in desbe-
treffende COROP-gebieden 325 hectare tekort. Dit is 33% van het aanbod dat in deze 
COROP-gebieden aanwezig zou moeten zijn. In de meeste van deze COROP-gebieden 
was het areaal aan bouwrijpe grond voor minimaal één maal de uitgifte uit 2000 toe-
reikend. In slechts drie COROP-gebieden was dit niet het geval (Zuidwest-Overijssel, 
Zaanstreek en Midden-Brabant).
Wel was er als gevolg van de hoge uitgifte in 21 COROP-gebieden sprake van een 
tekort aan capaciteit in bestemmingsplannen (inclusief bouwrijpe grond). In het totaal 
bedroeg dit tekort, gerelateerd aan de uitgifte in 2000, 2.562 hectare. Dit was 39% van 
het aanbod dat in de desbetreffende COROP-gebieden aanwezig had moeten zijn. 
Toch was in tien COROP-gebieden begin 2001 sprake van een overschot aan capaciteit 
in bestemmingsplannen (inclusief bouwrijpe grond). In deze COROP-gebieden over-
schreed de totale capaciteit in bestemmingsplannen de norm van tien maal de uitgifte 
in 2000. Het overschot ten opzichte van de norm bedroeg 784 hectare.

In 1995 was van tekorten aan bouwrijpe grond nauwelijks sprake. In slechts twee 
COROP-gebieden was sprake van een tekort. Het gaat om Zaanstreek en Agglomeratie 
Haarlem. Door het relatief lage niveau van uitgifte in deze COROP-gebieden, bleef het 
tekort ten opzichte van de norm beperkt (14 hectare). In 32 COROP-gebieden was 
sprake van een overschot aan bouwrijpe grond. Het totale aanbod was meer dan drie 

Tabel 2.5 Vraag-aanbod verhouding bedrijventerreinen in COROP-gebiedena

Marktsituatie 2008 2001 1995

Bouwrijpe	grond Tekort	(minder	dan	2	jaar	bouwrijpe	grond) 2 12 2
Evenwicht	(2-3	jaar	bouwrijpe	grond) 6 7 4
Overschot	(meer	dan	3	jaar	bouwrijpe	grond)	 29 19 32

Capaciteit	in	
bestemmings-
plannen

Tekort	(minder	dan	8	jaar	capaciteit) 14 21 14
Evenwicht	(8-10	jaar	capaciteit) 6 7 6
Overschot	(meer	dan	10	jaar	capaciteit) 17 10 18
N 37 38 38

a	In	2008	kon	geen	waarde	worden	vastgesteld	in	IJmond,	in	Agglomeratie	Haarlem	en	in	Gooi-	en	Vechtstreek,	
omdat	er	in	het	voorafgaande	jaar	geen	uitgifte	(van	betekenis)	plaatsvond;	in	2001	was	dat	het	geval	voor	
agglomeratie	Haarlem	en	voor	Gooi-	en	Vechtstreek	en	in	1995	was	dat	het	geval	voor	Delfzijl	en	omstreken	en	
voor	Zeeuwsch-Vlaanderen.
Bron:	IBIS	(bewerkt)
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Figuur 2.8 Overschotten en tekorten aan bedrijventerreinen per COROP-gebied 2008, 2001, 1995
Bron:	IBIS	(bewerkt)
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Figuur 2.8 Vervolg
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maal de uitgifte in 1994. Het totale overschot ten opzichte van de norm bedroeg 2.190 
hectare netto.
Wel was er in het veertien COROP-gebieden sprake van een tekort aan capaciteit in 
bestemmingsplannen (inclusief bouwrijpe grond). Het ging in het totaal om 665 hec-
tare netto. Dit was 23% van de capaciteit die volgens de norm (acht maal de uitgifte 
in 1994) beschikbaar had moeten zijn. In achttien COROP-gebieden was er een over-
schot aan capaciteit in bestemmingsplannen. In het totaal ging het om 1.899 hectare 
(56% meer dan er volgens de norm aanwezig had moeten zijn).

2.7 De positie van bedrijventerreinen op 
de markt voor bedrijfsruimten

Hoe verhouden de ontwikkelingen op de markt voor bedrijventerreinen zich nu tot 
die op de markt voor bedrijfsruimten? Om dit te kunnen bepalen, worden in dit 
hoofdstuk de gegevens over uitgifte en aanbod uit IBIS vergeleken met de gegevens 
over opname en aanbod uit de jaarlijkse marktrapporten van DTZ-Zadelhoff en uit 
de hierop gebaseerde thermometer bedrijfsruimten van de NVB. Om de gegevens uit 
IBIS die betrekking hebben op hectares om te rekenen naar vierkante meter bedrijfs-
vloeroppervlakte (b.v.o.) wordt de floorspace index (f.s.i.) gebruikt.
De f.s.i. hangt samen met de aard van de activiteiten die in een bedrijf worden uit-
geoefend. Extensieve procesindustrie en op- en overslag in de open lucht hebben 
een gemiddelde f.s.i. van minder dan 0,5. Een bedrijfshal heeft een f.s.i. van circa 
0,5. De f.s.i. van een showroom met garage bedraagt circa 1,0. Doordat stapeling 
van de activiteiten mogelijk is, kan de f.s.i. in kantoorachtige bedrijven oplopen tot 
1,5. Volgens onderzoek uit 2001 ligt de gemiddelde f.s.i. voor bedrijfsruimten lande-
lijk op 0,6 (Telos 2006, p. 243). Dit komt overeen met schattingen van de provincie 
Utrecht (2007, p. 4) over de f.s.i. op gemengde bedrijventerreinen. Omdat een deel van 
het uitgegeven areaal bedrijventerrein niet in gebruik is voor bedrijfsruimten, maar 
voor kantoren, voor (perifere) detailhandel en voor niet economische functies, is in de 
navolgende berekeningen een f.s.i. van 0,5 gehanteerd. Dit komt overeen met de f.s.i. 
die DTZ-Zadelhoff (2007, p. 8) heeft gehanteerd om de totale voorraad bedrijfspanden 
te schatten.32

Vergeleken wordt een periode van tien jaar (1998 t/m 2007).33 De in deze peri-
ode gerealiseerde uitgifte (9.206 hectare volgens IBIS) betekent bij een f.s.i. van 0,5 
dat er 46,0 miljoen m2 b.v.o. bedrijfsruimte tot stand is gekomen op de Nederlandse 
bedrijventerreinen. In diezelfde periode is volgens gegevens van DTZ Zadelhoff 21,7 

32 Deze schatting was gebaseerd op het in 2005 netto uitgegeven areaal bedrijventerrein onder de 
veronderstelling dat dit voor 50% was bebouwd met één bouwlaag. DTZ heeft hiermee overigens 
uitsluitend een schatting gemaakt van de voorraad bedrijfspanden op bedrijventerreinen. Over de 
voorraad bedrijfspanden buiten bedrijventerreinen zijn geen gegevens beschikbaar.

33 Aangezien het gaat om indicatieve berekeningen op basis van globale schattingen van de f.s.i., 
zouden berekeningen over een langere periode een te groot onzekerheidskarakter kennen. Er 
zouden dan ook schattingen moeten worden gemaakt over de veranderingen van de f.s.i. in de 
tijd, die het gevolg zijn van de veranderingen in de eisen die ondernemers stellen aan de huisves-
ting van bedrijven.
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miljoen m2 b.v.o. bedrijfsruimte opgenomen op de vrije markt voor bedrijfsruimten 
(NVB, 2008). Hiervan had 3,2 miljoen m2 betrekking op nieuwbouw. Gemakshalve 
veronderstellen we dat deze nieuwbouw volledig op bedrijventerreinen tot stand is 
gekomen (tabel 2.6).34 Dit betekent dat op bedrijventerreinen (46,0 – 3,2=) 42,8 mil-
joen m2 b.v.o. bedrijfsruimte is opgenomen, doordat eigenaarbouwers een bouwkavel 
hebben gekocht op een bedrijventerrein.
Van de totale opname aan bedrijfsruimte (42,8 miljoen m2 b.v.o. + 21,7 miljoen m2 
b.v.o.) is 66% tot stand gekomen, doordat eigenaarbouwers via de markt voor bedrij-
venterreinen een kavel kochten. De overige 34% is opgenomen via de gebouwenmarkt 
en de gebouwendienstenmarkt, waar panden respectievelijk te koop en te huur wor-
den aangeboden. Op deze twee markten domineert de bestaande bouw (85% aandeel 
op de vrije markt).

Door het hoge niveau van uitgifte op bedrijventerreinen ligt bij de opname van 
bedrijfsruimten een sterk accent op de nieuwbouw. Van de totale opname in de peri-
ode 1998 t/m 2007 (64,5 miljoen m2 b.v.o.) had 46,0 miljoen m2 b.v.o. (71%) betrekking 
op nieuwbouw. Deze nieuwbouw wordt voor een groot gedeelte (93%) gerealiseerd via 
eigenaarbouwers, die grond kopen op bedrijventerreinen. De opname van nieuwbouw 
op de markt voor bedrijfspanden is relatief beperkt.

Voor het aanbod geldt een vergelijkbare verhouding (tabel 2.7). Per 1 januari 2008 was 
er nog 4.582 hectare bouwrijpe grond beschikbaar op bedrijventerreinen. Bij een f.s.i. 
van 0,5 is hierop de bouw van 22,9 miljoen m2 b.v.o. bedrijfsruimte mogelijk. Volgens 
de marktgegevens van DTZ Zadelhoff bedroeg het aanbod op de vrije markt van 
bedrijfspanden op dat moment 7,6 miljoen m2 b.v.o. bedrijfsruimte, waarvan 760.000 
m2 b.v.o. nieuwbouw. Bij dezelfde veronderstellingen als bij de opname (het aanbod 
aan nieuwbouw op de markt voor bedrijfspanden bevindt zich volledig op bedrij-
venterreinen) betekent dit dat 77% van het aanbod aan bedrijfsruimten bestaat uit 
nieuwbouw en slechts 23% uit bestaande bouw. Het aanbod aan nieuwbouw heeft vrij-
wel volledig (97%) betrekking op bouwrijpe kavels op bedrijventerreinen.
Het sterke accent op nieuwbouw op de markt voor bedrijfsruimten komt ook naar 
voren uit de verleende bouwvergunningen op de markten voor commercieel vastgoed 

34 In werkelijkheid zal dit niet zo zijn en zal ook nieuwbouw zijn gerealiseerd buiten bedrijventerrei-
nen. De omvang van de nieuwbouw op de vrije markt voor bedrijfsruimten is echter zo klein dat 
de effecten op uitkomsten van de berekening relatief klein zijn.

Tabel 2.6 Opname bedrijfsruimte in de nieuwbouw en in de bestaande bouw (1998-2007)

hectare f.s.i. m2 b.v.o. 
x 1.000

Opname	in	nieuwbouw	op	bedrijventerreinen 9.206 0,5 46.030
waarvan	in	nieuwbouw	op	de	vrije	markta	 - - 3.213
waarvan	door	eigenaarbouwers	op	bedrijventerreinen	 - - 42.817
Opname	in	de	bestaande	bouw	 - - 18.526

a	Verondersteld	is	dat	de	opname	in	de	nieuwbouw	op	de	vrije	markt	volledig	is	gerealiseerd	op	
bedrijventerreinen
Bron:	IBIS;	DTZ	Zadelhoff
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(figuur 2.9). Op de markt voor bedrijfsruimten had 59% van de in de periode 1990 t/m 
2008 verleende bouwvergunningen betrekking op nieuwbouw. Op de kantorenmarkt 
en de winkelmarkt was dit respectievelijk 37% en 16%. Op deze twee markten lag veel 
meer accent op uitbreiding en op verbouwing dan op de markt voor bedrijfsruimten.

Als het gaat om de opname van bedrijfsruimten, is in de tijd gezien een opvallend 
patroon aanwezig (figuur 2.10). De markt voor de bestaande bouw lijkt nauwelijks 
beïnvloed te worden door de economische laagconjunctuur aan het begin van het 
eerste decennium van deze eeuw. De markt voor de bestaande bouw vertoont zelfs 
een geleidelijk stijgende opname. De opname lag gedurende de periode van econo-
mische teruggang in de eerste helft van het huidige decennium hoger dan tijdens de 
economische hoogconjunctuur in de tweede helft van de jaren negentig. In de periode 
1996-2000 lag de opname in de voorraad bestaande bedrijfspanden gemiddeld op 1,4 
miljoen m2 b.v.o. per jaar. Tussen 2001 en 2005 liep de gemiddelde jaarlijkse opname 
op naar 1,8 miljoen m2 b.v.o. per jaar. Na 2006 steeg de opname zelfs naar gemiddeld 
2,4 miljoen m2 b.v.o. per jaar. Dit is 71% meer dan in de periode 1996-2000. Pas in 
2008 en in 2009 als de economische recessie goed voelbaar wordt, valt ook de opname 
in de bestaande bouw terug.

Tabel 2.7 Aanbod bedrijfsruimte in de nieuwbouw en in de bestaande bouw (1-1-2008)

hectare f.s.i. m2 b.v.o. 
x 1.000

Aanbod	in	nieuwbouw	op	bedrijventerreinen 4.582 0,5 22.910
waarvan	in	nieuwbouw	op	de	vrije	markta	 - - 760
waarvan	voor	eigenaarbouwers	op	bedrijventerreinen	 - - 22.150
Aanbod	in	de	bestaande	bouw - - 6.808

a	Verondersteld	is	dat	het	aanbod	in	de	nieuwbouw	op	de	vrije	markt	zich	volledig	bevindt	op	
bedrijventerreinen
Bron:	IBIS;	DTZ	Zadelhoff
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Als gevolg van deze ontwikkeling had de nieuwbouw tussen 1998 en 2003 nog een 
aandeel van 79% in de opname. Na 2003 loopt dit aandeel terug tot 61%. Een goede 
verklaring voor het toenemende marktaandeel van de bestaande bouw is op grond 
van de beschikbare gegevens niet te geven.

2.8 De ontwikkeling van de leegstand

Een regelmatig discussiepunt over bedrijventerreinen is de mate waarin leegstand 
ontstaat als gevolg van de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Een eerste indica-
tie hiervoor vormen de jaarlijkse gegevens van DTZ-Zadelhoff over het aanbod in de 
bestaande voorraad bedrijfspanden. Uit deze gegevens blijkt dat dit aanbod na 2001 
snel is opgelopen van 2,3 miljoen m2 b.v.o. tot 7,7 miljoen m2 b.v.o. begin 2006. In de 
drie jaar daarna is het aanbod weer teruggelopen tot 6,6 miljoen m2 b.v.o. begin 2009 
(figuur 2.10). Gerelateerd aan de door DTZ-Zadelhoff (2007) geschatte omvang van de 
voorraad bedrijfsruimten (250 miljoen m2 b.v.o.) is dit aanbod relatief laag (2,5 à 3%).35

Opmerkelijk is dat aan de sterke stijging van het aanbod geen vraaguitval ten grond-
slag ligt. Zoals al eerder aan de orde was, laat de opname in de bestaande voorraad 
bedrijfspanden een geleidelijke groei zien. Een goede verklaring voor het oplopen 
van het aanbod in de bestaande voorraad bedrijfspanden is op grond van de thans 
beschikbare gegevens niet te geven. Naar de achtergronden hiervan is nooit goed 
onderzoek gedaan. Theoretisch gezien lijkt doorstroming naar de nieuwbouw niet 

35 Omdat de schatting van DTZ-Zadelhoff uitsluitend betrekking heeft op de op bedrijventerreinen 
aanwezige bedrijfspanden en in de gegevens over het aanbod wel panden buiten bedrijventerrei-
nen zijn opgenomen, zal het leegstandspercentage waarschijnlijk nog lager zijn.
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de belangrijkste verklaring te kunnen zijn. Het aanbod stijgt in een periode dat de 
opname in de nieuwbouw als gevolg van de uitgifte van bedrijventerreinen terugloopt. 
Een mogelijke verklaring is een toenemend aantal opheffingen op bedrijven terreinen 
als gevolg van de economische teruggang. Ook denkbaar is dat vrijgekomen 
bedrijfspanden van bedrijven die aan het einde van de jaren negentig naar bedrijven-
terreinen zijn verhuisd, met vertraging op de markt zijn gekomen.
Niet bekend is welk deel van het aanbod op bedrijventerreinen feitelijk leeg staat. In 
onderzoek naar de leegstand op bedrijventerreinen constateren Van Dinteren en Bos 
(2007, p.7) dat de leegstand op bedrijventerreinen niet problematisch is. Een groot 
gedeelte van de leegstand is volgens hen te beschouwen als frictieleegstand. Zij base-
ren hun analyses op zes grote bedrijventerreinen in Nederland. Zij hebben gegevens 
over het aanbod aan bedrijfsruimten van makelaarskantoren aangevuld met visuele 
inspectie ter plaatse. Op basis hiervan schatten zij het gemiddelde leegstandspercen-
tage op deze bedrijventerreinen op 3,2%. Hiervan staat de helft langdurig leeg. Bij 
langdurige leegstand gaat het in veel gevallen om grote deels incourante bedrijfs-
gebouwen. Ook inventarisaties van Buck Consultants (2006) en de Gemeente 
Rotterdam (2008) wijzen op relatief lage leegstandcijfers. De geregistreerde leeg-
stand volgens deze onderzoeken ligt aanzienlijk lager dan de leegstand op de 
kantorenmarkt. Volgens gegevens van DTZ-Zadelhoff (2009) bedraagt dit leegstands-
percentage begin 2009 13%.

Bij het interpreteren van deze gegevens moet er wel rekening mee worden gehouden 
dat niet alle bedrijfspanden via makelaars te koop of te huur worden aangeboden. 
In een scan over de leegstand in de provincie Gelderland wijzen Van Geffen et al. 
(2008a, p. 4) erop dat het aanbod betrekking heeft op een relatief courant deel van 
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de markt met overwegend kleine nieuwe bedrijfsruimten en specifieke vormen van 
bedrijfshuisvesting, zoals moderne logistieke hallen en kleinschalige geschakelde 
bedrijfsruimten. Gegevens over dit deel van het aanbod geven een te rooskleurig beeld 
van de feitelijke leegstand op bedrijventerreinen. Door het specifieke karakter van 
de markt voor bedrijfsruimten moet er rekening mee worden gehouden dat de leeg-
staande incourante panden via informele kanalen worden aangeboden of niet meer 
actief worden aangeboden. Het aanbod in dit deel van de voorraad blijft buiten de sta-
tistieken. Onbekend is daarom hoeveel bedrijfsruimte er daadwerkelijk leeg staat.
Door middel van een scan op achttien bedrijventerreinen in Gelderland hebben Van 
Geffen et al. (2008) de totale leegstand in beeld gebracht. Uit de scan die betrekking 
heeft op de situatie in 2007 komt een leegstandspercentage van gemiddeld 10%, waar-
van bijna een derde langdurig leegstaat. De spreiding rond het gemiddelde is echter 
groot. De leegstand per bedrijventerrein varieert van 0% tot 23%. De mate van ver-
oudering blijkt een belangrijke rol te spelen bij deze spreiding. De bedrijventerreinen 
met bovengemiddeld veel leegstand zijn overwegend verouderde bedrijventerrei-
nen. Bedrijventerreinen met relatief weinig leegstand zijn nieuwe bedrijventerreinen. 
Tevens blijkt dat grotere bedrijventerreinen meer leegstand kennen dan kleinere 
bedrijventerreinen.

Uit de toegenomen belangstelling voor bestaand vastgoed en de relatief lage leeg-
standspercentages mag niet de conclusie worden getrokken dat de markt voor 
bedrijfspanden gezond is. Integendeel volgens de NVB (2008, p.26) is de markt struc-
tureel ongezond. DTZ-Zadelhoff (2007, p. 19) wijst erop dat de veronderstelling dat 
sprake is van frictieleegstand die zich zelf oplost, fictie is. Een deel van het aanbod 
bestaat uit incourant vastgoed, waarvoor in de markt weinig of geen belangstelling 
bestaat.36 De kans dat dit incourante aanbod nog wordt opgenomen, is volgens DTZ-
Zadelhoff (2007, p. 19) klein. Het gaat vooral om oudere fabrieksgebouwen en in 
mindere mate ook om verouderde distributieruimten. Bij de uitgevoerde leegstands-
analyses zijn dan ook kanttekeningen te plaatsen.
In de eerste plaats relativeert het gebruik van leegstandspercentages ten opzichte van 
de totale voorraad het probleem. Door het sterke accent op nieuwbouw voor eige-
naarbouwers geven de genoemde leegstandspercentages geen realistisch beeld van 
de problematiek in de markt voor bestaande bedrijfspanden. De aanbod-vraag ratio, 
die in paragraaf 2.5 is gebruikt voor het beoordelen van het aanbod op de markt voor 
bedrijventerreinen, geeft een zuiverder beeld van de marktsituatie. Doordat er rela-
tief weinig vraag is, is de markt voor bestaande bedrijfspanden, ondanks de lage 
leegstandcijfers, toch als ruim tot zeer ruim te beschouwen. Begin 2009 bedroeg de 
aanbod-vraag ratio 3,0. Ter vergelijking: volgens gegevens van DTZ-Zadelhoff (2009) 
was de verhouding op de kantorenmarkt begin 2009 al opgelopen tot 4,1.
In de tweede plaats is een nadeel van de uitgevoerde leegstandscans dat deze geen 
inzicht geven in het huidige gebruik van de panden. Hierdoor is niet bekend in hoe-
verre de leegstand wordt gedrukt door de komst van gelegenheidsgebruikers, die zich 
vestigen in het relatief goedkope vastgoed. Het is immers niet ondenkbeeldig dat 

36 Volgens DTZ-Zadelhoff (2007, p. 19) was één op de vier bedrijfspanden die begin 2007 werden 
aangeboden langer dan twee jaar als aanbod geregistreerd. Bij één op de vijf panden was dit zelfs 
al drie jaar of langer het geval.
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ondernemers die eigenaar zijn van de minder courante delen van het aanbod, zul-
len proberen langs informele weg een oplossing voor de leegstand te zoeken. Een 
relatief lage prijs van het vastgoed kan bedrijven aantrekken die het bedrijfspand 
slechts gedeeltelijk of slechts tijdelijk gebruiken. Dreigende leegstand vraagt daarom 
wel degelijk aandacht van het beleid voor bedrijventerreinen. Van Dinteren en Bos 
(2007) wijzen er bovendien op dat incourante gebouwen, die nu nog in gebruik zijn 
de problematiek verder kunnen vergroten, als deze door het vertrek van de huidige 
gebruikers leeg komen.

2.9 Conclusie

Uit dit hoofdstuk blijkt dat de markt voor bedrijfsruimten veel sterker dan de twee 
andere markten voor commercieel vastgoed, is gericht op nieuwbouw. Deze nieuw-
bouw komt in sterke mate tot stand door de uitgifte van bedrijventerreinen aan 
eigenaarbouwers die in eigen beheer een bedrijfspand laten realiseren voor hun 
bedrijf. Voor die bouwkavels hebben ondernemers altijd veel belangstelling gehad. 
In de afgelopen dertig jaar is gemiddeld 878 hectare bedrijventerrein per jaar uitge-
geven. Hierdoor waren bedrijventerreinen de snelst groeiende categorie van stedelijk 
grondgebruik.
Gemeenten hebben de doorstroming in de pijplijn van plan naar bouwrijpe kavel 
goed in stand kunnen houden. Globaal hebben zij sinds het einde van de jaren zeven-
tig voor iedere hectare die is uitgegeven, een nieuwe hectare bouwrijp gemaakt. Deze 
ontwikkeling past goed bij gemeenten die vanuit voorwaardenscheppende motieven 
grond uit voorraad willen aanbieden en daardoor bij de uitvoering van hun beleid 
streven naar het op peil houden van hun aanbod aan bouwrijpe grond.

Van een tendens in de richting van schaarste lijkt geen sprake te zijn. De markt is altijd 
ruim tot zeer ruim geweest. Als er tekorten ontstonden, hadden die eerder betrekking 
op de harde plancapaciteit in bestemmingsplannen dan op het aanbod aan bouwrijpe 
grond. Gezien de huidige omvang van het aanbod aan bouwrijpe grond dreigen er 
eerder overschotten te ontstaan. Als de uitgifte als gevolg van de economische recessie 
langdurig zou terugvallen tot het niveau van lage economische groei (340 hectare per 
jaar) zou het per 1 januari 2008 beschikbare aanbod aan bouwrijpe grond nog tot 2021 
(dertien jaar) in de vraag kunnen voorzien.37 Net zoals dat het geval was aan het begin 
van de jaren tachtig zou dat de gemeentelijke grondbedrijven in zwaar weer kunnen 
brengen. Niet duidelijk is of dit echt zal gebeuren. Mogelijk trekt de uitgifte in 2011 of 
in 2012 weer aan en zijn de problemen opnieuw van tijdelijke aard.
De analyses laten voorts een scherpe tweedeling zien in de markt voor bedrijfsruim-
ten. De opname in de nieuwbouw komt voornamelijk tot stand via de grondmarkt. 
Dit betekent dat gemeenten als belangrijkste grondexploitant op bedrijven terreinen 
indirect ook de belangrijkste aanbieders zijn van nieuwbouw op de markt voor 
bedrijfsruimten. De opname in de bestaande bouw wordt gerealiseerd via de gebou-
wenmarkt en de gebouwendienstenmarkt.

37 Mogelijk kan de uitgifte nog lager zijn, omdat het RC-scenario nog uitgaat van enige economische 
groei. In 2009 is volgens gegevens van het CBS sprake van economische krimp.
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In hoeverre gemeenten door het ruime aanbod aan bouwrijpe grond op nieuwe 
bedrijventerreinen negatieve ontwikkelingen veroorzaken op de bestaande bedrijven-
terreinen, is op grond van de beschikbare data niet vast te stellen. Van het leegtrekken 
van bestaande bedrijventerreinen is in ieder geval nog geen sprake. De feitelijke leeg-
stand is nog laag, maar het aanbod is wel sterk gegroeid sinds de eeuwwisseling. De 
structurele leegstand in incourante bedrijfspanden neemt toe.
Complicerende factor is dat er geen goede gegevens zijn over het hergebruik van 
bestaande bedrijfspanden. Niet uit te sluiten is dat door de relatief lage prijzen van het 
vastgoed sprake is van instroom van gelegenheidsgebruikers, die maar een deel van 
het vastgoed gebruiken of die het vastgoed tijdelijk gebruiken. Duidelijk is wel dat een 
geleidelijk groeiend deel van het aanbod bestaat uit incourant vastgoed dat voor een 
nieuwe bedrijfsfunctie niet goed meer is te gebruiken. Om vast te kunnen stellen in 
welke mate de nieuwbouw op bedrijventerreinen invloed heeft op de bestaande voor-
raad bedrijfspanden is meer onderzoek nodig naar nieuwe mogelijkheden voor (her)
gebruik van de bestaande voorraad. 
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3. Bedrijventerreinen als 
onderdeel van het regionaal 
productiemilieu

3.1 Inleiding

In het voorwaardenscheppend beleid voor bedrijventerreinen overheerst de gedachte 
dat bedrijventerreinen een bijdrage leveren aan de economische groei van regio’s. Het 
ministerie van Economische Zaken (2004, p. 8) formuleerde dit zeer treffend in het 
Actieplan Bedrijventerreinen met de volgende openingszin:

“Voldoende ruimte en een gevarieerd kwalitatief aanbod aan bedrijventerreinen 
is een noodzakelijke voorwaarde om onze economie, die nu in zwaar weer ver-
keert, te versterken.”

De theoretische onderbouwing van het beleid heeft zijn oorsprong in de regionale 
economie en in de economische geografie. Lambooy (1995, p. 160) heeft er echter op 
gewezen dat het regionaal economisch beleid in Nederland theoretisch niet sterk 
gefundeerd is geweest. De belangrijkste doelstellingen waren op politieke gedachten 
gebaseerd en vervolgens uitgewerkt in vrij concrete beleidsdoelen. De belangrijkste oor-
zaak hiervoor was volgens Lambooy dat de economisch geografische locatie theorieën 
en de regionaal economische groeitheorieën niet tot een eenduidige verklaring heb-
ben geleid van regionaal economische groei. Eerder hadden Bartels en van Duijn (1980, 
p. 58) dit al geconstateerd in hun analyse van het op spreiding gerichte regionaal eco-
nomisch beleid uit de jaren vijftig, zestig en zeventig. Zij stelden dat elementen van 
verschillende theorieën over regionaal economische groei aan het beleid ten grondslag 
hebben gelegen. Dit was volgens hen te verwachten omdat het ontwikkelingsproces van 
regio’s zich niet zo eenduidig laat verklaren als de theorieën veronderstellen.
Roelofs en Wever (1985, p. 6) constateerden dat het ontwikkelingsbeleid uit de jaren 
tachtig, dat was gericht op het benutten van de sterke kanten van regio’s, theore-
tisch nauwelijks was onderbouwd. Intuïtief legden beleidsmakers een relatie tussen 
regiokenmerken en bedrijfskenmerken. De regiokenmerken die bepalend waren 
voor de economische groeikracht van een regio werden echter op basis van vage cri-
teria geselecteerd. De volgens een aantal auteurs problematische verhouding tussen 
bedrijf en omgeving is hieraan waarschijnlijk debet (Lambooy 1990; Boekema 1996; 
Oerlemans et al. 1998).

Veel van de sindsdien ontwikkelde theorieën over regionaal economische ontwikke-
ling in het kader van de New Economic Geography en van de evolutionaire economie 
hebben wel gezorgd voor waardevolle nieuwe inzichten. Voor een onderbouwing van 
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de economische effecten van de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen zijn deze theo-
rieën echter minder geschikt. Deze nieuwe stromingen zoeken het ruimtelijke kader 
voor een succesvolle inbedding van een bedrijf in zijn omgeving vooral op regio-
niveau (Pellenbarg 2006, p. 26). Het geografische schaalniveau van stad, wijk en 
terrein komt niet of nauwelijks aan bod.
Bij het beantwoorden van de vraag of er voldoende theoretische onderbouwing is voor 
de veronderstelling dat de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen economische groei 
stimuleert, richt dit hoofdstuk zich daarom op de vestigingsplaatskeuze van individu-
ele ondernemers. Centraal hierbij staat de vraag in hoeverre ondernemers zich bij hun 
vestigingsplaatskeuze laten leiden door het aanbod aan bedrijventerreinen.
Eerst besteedt het hoofdstuk aandacht aan het regionale productiemilieu, omdat dit 
begrip een sterke invloed heeft gehad op het regionaal economisch en het ruimtelijk 
beleid van de afgelopen decennia (paragraaf 3.2). Vervolgens komen de achterlig-
gende economisch geografische locatietheorieën aan de orde (paragraaf 3.3). Paragraaf 
3.4 gaat dieper in op de vestigingsplaatskeuze van ondernemers. Paragraaf 3.5 con-
fronteert vervolgens de inzichten uit de literatuur over bedrijfsmigratie met de 
theoretische beschouwingen over de vestigingsplaatskeuze. Dit is aanleiding om in 
paragraaf 3.6 de huisvestingskeuze van ondernemers te behandelen. Tot nu toe blijkt 
bedrijfshuisvesting in de economische geografie een ondergewaardeerde factor te zijn 
bij onderzoek naar de vestigingsplaatskeuze van ondernemers (Louw 1996; Pen 2002; 
Louw et al, 2009).

3.2 Productiemilieu en regionaal economische ontwikkeling

Het regionaal economisch beleid gaat ervan uit dat er zonder bedrijventerreinen geen 
goed vestigingsklimaat kan zijn (ministerie van Economische Zaken 1999, p. 9-10). 
Het begrip vestigingsklimaat is sterk verwant aan het in de jaren vijftig en zestig veel 
gebruikte begrip industrieel klimaat (Vanhove 1961; Zoon 1969). Met dit begrip pro-
beerde het Rijk in haar industrialisatienota’s de leemten in de bedrijfsomgeving van 
economische achterstandsgebieden onder woorden te brengen (De Smidt 1975, p. 50). 
Het bood tevens de mogelijkheid om het instrumentarium te ontwikkelen dat deze 
leemten moest wegwerken. Zo kwam een breed scala aan maatregelen in beeld (infra-
structurele werken, nutsvoorzieningen, bedrijventerreinen, scholing, woningbouw en 
sociaal culturele voorzieningen) die al vroeg een belangrijke rol speelden in het regio-
naal economisch beleid. Uit beschouwingen uit die tijd over de effecten van het beleid 
kwam echter al naar voren dat het industrieel klimaat niet door één element wordt 
verbeterd (Vanhove 1961, Hendriks 1972; Bartels en van Duijn 1980). Het regionaal 
economisch beleid moest daarom leiden tot het ontstaan van een stedelijk milieu met 
een geconcentreerde en gedifferentieerde arbeidsmarkt. Hierdoor zou een zich zelf 
versterkende wederzijde relatie tussen bedrijven en omgeving ontstaan die weer zou 
leiden tot een verdere groei van het industrieel klimaat (hoofdstuk 6).

In wetenschappelijke termen kreeg het vestigingsklimaat invulling via het begrip pro-
ductiemilieu. In de jaren zestig heeft een aantal Nederlandse geografen op het SISWO 
dit begrip geïntroduceerd (Buit 1965). Hoewel aan de operationalisering van het 
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productiemilieu relevante theoretische beschouwingen ten grondslag liggen, is de uit-
werking in sterke mate toegepast van karakter (Lambooy 1997).

Voor het begrip productiemilieu zijn in de loop der jaren verschillende defi nities 
geformuleerd (Van Keulen en Van der Hart 1971; Lambooy 1975). In deze defi ni-
ties staan de externe factoren centraal die het bedrijfseconomisch functioneren van 
ondernemingen beïnvloeden. De Smidt (1975) heeft  deze defi nities aangevuld met een 
dynamisch element. In zijn defi nitie integreert hij de invloed van het productiemilieu 
op de vestigingsplaatskeuze van ondernemers. Tegen de achtergrond van het centrale 
vraagstuk in dit hoofdstuk (de invloed van nieuwe bedrijventerreinen op de vesti-
gingsplaatskeuze van ondernemers) is dit een relevante defi nitie. De Smidt (1975, p. 
48) omschrijft  het productiemilieu als volgt:

“het geheel van externe kondities, met andere woorden faktoren buiten de 
bedrijfshuishouding, die op de vestiging en het funktioneren van een bedrijfsves-
tiging van invloed zijn”.

Op het functioneren van bedrijven heeft  een groot aantal externe condities invloed. 
Bij de beschrijving van het productiemilieu maakt Lambooy (1995, p. 32) onder-
scheid in twee typen relaties (fi guur 3.1). De marktrelaties hebben betrekking op de 
positie van het bedrijf in de productiekolom (toeleverings- en uitbestedingsrelaties), 
op de ligging ten opzichte van de afzetmarkt, op de mogelijkheden om voldoende 
(geschoold) personeel aan te trekken op de arbeidsmarkt en op de mogelijkheid om 
voldoende kapitaal aan te trekken op de kapitaalmarkt. De marktrelaties zijn het 
meest relevant voor het functioneren van bedrijven, omdat zij een directe invloed 
hebben op de bedrijfseconomische prestaties.

De conditionele relaties hebben betrekking op de in een gebied aanwezige infrastruc-
tuur, op de fysieke karakteristieken en op het overheidsbeleid (bijvoorbeeld in de sfeer 
van vergunningen of subsidies). De conditionele relaties faciliteren ondernemin-
gen en stellen randvoorwaarden aan hun functioneren. Ze werken door in de kosten 
van de onderneming en in de waardering van de vestigingsplaats. Opvallend is dat 
Lambooy de vastgoedmarkt toerekent aan de marktrelaties. Hij geeft  vastgoed daar-
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relaties

Marktrelaties
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factoren

Fysieke
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Figuur 3.1 Schematische weergave van de relatie bedrijf – omgeving
Bron:	Lambooy	1995,	p.	32	
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mee een positie die vergelijkbaar is met productiefactoren, zoals arbeid en kapitaal. 
Vastgoed is echter geen directe productiefactor. Grond voor bedrijven heeft vooral 
betekenis als fysieke drager van productiemiddelen (gebouwen en machines) waar-
mee wordt geproduceerd (Heijman 2002, p. 13). Hetzelfde geldt voor gebouwen die 
voor bedrijven een onmisbaar productiemiddel zijn om te kunnen produceren (Louw 
et al. 2009, p. 27). Gezien de betekenis van vastgoed als productiemiddel zou het de 
voorkeur verdienen vastgoed op te nemen onder de conditionele relaties, vergelijk-
baar met infrastructuur.

De externe condities die van invloed zijn op het functioneren van bedrijven spelen 
op verschillende schaalniveaus. Relevante condities op nationaal niveau zijn bijvoor-
beeld economische conjunctuur, het loonniveau, wetgeving en belastingmaatregelen. 
Op regionaal niveau gaat het onder meer om de omvang en de samenstelling van 
de regionale arbeidsmarkt, om de regionale productiestructuur en om het woon- en 
leefklimaat. Op locaal niveau ten slotte spelen condities als ligging, huisvesting en 
infrastructuur een rol.
Wever (1983, p. 28) heeft erop gewezen dat niet alle externe condities zijn te beïn-
vloeden. Hij maakt bij de externe condities, die een rol spelen in het regionaal 
productiemilieu, onderscheid in drie groepen:
• condities, die voor alle regio’s gelijk of bijna gelijk zijn (hoogte van de cao-lonen, 

rentepeil, hoogte van de belastingen, prijspeil e.d.);
• condities, die regionaal wel kunnen variëren, maar niet of nauwelijks zijn te beïn-

vloeden (natuurlijke gesteldheid van een gebied, ligging aan diep vaarwater, de 
aanwezigheid van grondstoffen, de landschappelijke kwaliteiten, klimaat e.d.);

• condities, die regionaal verschillen en wel zijn te beïnvloeden (de kwaliteit van de 
aanwezige infrastructuur, samenstelling regionale arbeidsmarkt en de aanwezig-
heid van gespecialiseerde diensten).

Het eerste type condities is relevant voor het nationaal economisch beleid. Het regio-
naal economisch beleid en het ruimtelijk beleid daarentegen richten zich vooral op de 
laatste twee typen condities.
De tweede categorie is van belang bij het stimuleren van specialisaties binnen regio-
nale economieën, die gebaseerd zijn op unieke vestigingsvoordelen. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld om de verdere uitbouw van de mainports Schiphol en de Rotterdamse 
haven, of het stimuleren van toerisme rond de Friese meren. De aanleg van bedrij-
venterreinen valt onder de derde categorie condities. Volgens Wever (1983, p. 29) is 
de regionale variatie in de kwaliteit van deze categorie externe condities overigens 
beperkt.

Niet alle economisch geografen aanvaarden de sterke invloed van het productie milieu 
op de economische ontwikkeling. Vaessen en Wever (1990) zijn van mening dat de rol 
van de ondernemer in beschouwingen over het productiemilieu onvoldoende invul-
ling krijgt. Door de beschikbaarheid van de regionale productieomstandigheden 
centraal te stellen in de relatie tussen bedrijf en omgeving, ligt volgens hen het gevaar 
van ruimtelijk determinisme op de loer. Zij wijzen erop dat ondernemers via gerichte 
strategieën kunnen reageren op beperkingen in het productiemilieu. Hierbij onder-
scheiden zij drie strategieën.
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• Manipulatie, waardoor ondernemers de productieomstandigheden beïnvloeden 
in de voor hun bedrijf gewenste richting, bijvoorbeeld door het bieden van extra 
lonen in een situatie van schaarste aan arbeid, door het laten scholen van werkne-
mers, of door het ondersteunen van toeleveranciers bij het invoeren van nieuwe 
technologieën.

• Immunizatie, waardoor ondernemingen minder kwetsbaar worden voor de beper-
kingen van het productiemilieu. Dit kan bijvoorbeeld door het aantrekken van 
personeel, van toeleveranciers, of van kapitaal uit andere regio’s, als daaraan in de 
eigen regio een gebrek is. Een ander voorbeeld is het in eigen beheer uitvoeren 
van activiteiten, waarvoor in de regio onvoldoende kennis of kapitaal beschikbaar 
is. Hierbij kan het gaan om toelevering, om opleiding van personeel, om research 
and development of om ondersteunende dienstverlening.

• Adaptie, waarbij ondernemers zich neerleggen bij de beperkingen van het produc-
tiemilieu en hun ondernemingsstrategie hierop afstemmen. Een goed voorbeeld 
hiervan is de afstemming van een product op de regionale afzetmarkt. Vooral 
voor kleinere ondernemingen die niet in staat zijn de andere twee strategieën uit 
te voeren, is adaptie vaak het enige alternatief.

Dit soort ondernemersstrategieën kan heel goed verklaren, waarom snelgroeiende 
innovatieve ondernemingen in de periferie voorkomen, terwijl het regionaal produc-
tiemilieu volgens de theorie niet geschikt zou zijn voor dit soort activiteiten. Wever 
(1993, p. 29) relativeert daarom het belang van het productiemilieu als verklaring 
voor verschillen in regionaal economische ontwikkeling binnen Nederland. Bijna 
alle regio’s in Nederland kunnen volgens hem voorzien in de zogenaamde ‘harde’ 
productiefactoren.

Een sluitend bewijs voor de stelling dat de kwaliteit van het regionaal productie milieu 
sterke invloed heeft op de regionaal economische ontwikkeling is nooit geleverd 
(Abcouwer en Vonk 1977; Davelaar en Nijkamp 1986; Meijs 1986; Lambooy 1990; Lie 
en Bongenaar 1990). Lambooy (1990) heeft gewezen op de zeer complexe en verras-
send slecht geanalyseerde relatie tussen bedrijf en omgeving. Voortbouwend op de 
gedachte van sociale accumulatie stelt hij dat een gebied een over een langere termijn 
gegroeide typerende structuur en kwaliteit heeft, die zich niet zo maar laat verande-
ren. De kiem voor regionaal economische ontwikkeling is vaak al in een ver verleden 
gelegd (Boschma et al. 2004). Meijs (1986) stelt daarom dat beleid moet aansluiten bij 
investeringsstrategieën van ondernemers. De invloed van voorwaardenscheppende 
activiteiten, zoals het aanleggen van bedrijventerreinen zijn volgens hem veel min-
der groot dan politici en beleidsmakers veronderstellen. Hoogwaardige bedrijvigheid 
komt in zijn visie niet tot stand door de aanleg van hoogwaardige bedrijven terreinen 
of kantorenparken. In deze gedachte zijn de contouren al zichtbaar van een op de evo-
lutionaire economie gebaseerd regionaal economisch beleid, dat zich primair zou 
moeten richten op het stimuleren van technologische vernieuwing in plaats van het 
verlagen van factorkosten in de vorm van bijvoorbeeld goedkope grond op bedrijven-
terreinen (Boschma et al. 2004, p. 198).
Oerlemans et al. (1998, p. 9-12) zijn tegen deze achtergrond van mening dat de theore-
tische en empirische relatie tussen bedrijf en bedrijfsomgeving nadere studie behoeft. 
Om meer zicht te krijgen op de invloed die bedrijventerreinen zouden kunnen heb-
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ben op de vestigingsplaatskeuze van ondernemers, besteedt de volgende paragraaf 
aandacht aan de belangrijkste locatietheorieën uit de economische geografie, die mede 
de basis vormen voor het concept productiemilieu.

3.3 De vestigingsplaatskeuze van ondernemers

De klassieke vestigingsplaatsleer is het oudste theoretische kader van de economische 
geografie (Lambooy 1995). Locatietheorieën richten zich volgens Pellenbarg (1985, pp. 
129-130) op:

“het rubriceren en zo mogelijk kwantificeren van de faktoren die individu-
ele bedrijven leiden bij hun vestigingsplaatskeuze, min of meer los van het 
bestaande ekonomische of ruimtelijke systeem waarbinnen zich deze keuze 
voltrekt.”

In de locatietheorieën gaat het om het individuele ondernemersgedrag. De cen-
trale vraag is: waar vestigen ondernemers zich en waarom daar? In de loop van de 
tijd is een groot aantal theoretische beschouwingen gegeven over de locatiekeuze van 
ondernemers.
De klassieke locatietheorie met vertegenwoordigers als Von Thünen, Weber, 
Christaller en Hotelling benaderde het locatievraagstuk sterk modelmatig geome-
trisch. De belangrijkste veronderstelling was dat ondernemers rationeel handelen 
en over volledige informatie beschikken om de optimale vestigingsplaats voor hun 
bedrijf te kiezen. Aanvankelijk lag hierbij het accent op minimalisatie van de trans-
portkosten. Later ging het ook om opbrengst- en winstmaximalisatie. Als reactie op 
de weinig realistische veronderstellingen over het ondernemerschap ontstond in de 
jaren zestig de behaviourale locatietheorie. In deze theorie staat de besluitvorming van 
ondernemers centraal. Vooral de gedachte van de rationeel handelende ondernemer 
die de optimale vestigingsplaats zou kiezen (optimizer), kreeg veel kritiek. Hetzelfde 
geldt voor de veronderstelling dat zij volledige kennis hebben over alle alternatieve 
vestigingsplaatsen. Omdat zij ook niet-economische motieven meenemen in hun 
besluit, zouden ondernemers genoegen nemen met een suboptimale vestigingsplaats 
(Pellenbarg 1985; Pen 2002; Boschma et al. 2004). De inzichten uit de behaviourale 
locatietheorieën zijn op dit moment bepalend voor de economisch geografische bena-
dering van de vestigingsplaatskeuze.
In de literatuur is nog een derde stroming zichtbaar: de geografie van de onderne-
ming. In deze stroming, die ook wel wordt aangeduid als institutionele locatietheorie 
staan de investeringsbeslissingen van grote (multinationale) ondernemingen centraal. 
Tot een geformaliseerde algemene theorie heeft de institutionele benadering niet 
geleid (De Smidt 1975). Pen (2002, p. 41) beschouwt de institutionele locatietheorie 
als een behaviourale benadering van grote bedrijven. Ondanks de ontwikkelingen in 
de locatietheorieën, is het beeld fragmentarisch gebleven. Tot een beter begrip van 
locatievraagstukken hebben de verschillende theorieën door een gebrek aan integra-
tie niet geleid. Oerlemans et al. (1998, p. 9-12) zijn van mening dat de relatie tussen 
bedrijf en omgeving in de belangrijkste theoretische stromingen binnen de ruimte-
lijke wetenschappen op zijn minst problematisch is. In navolging van Vaessen (1993) 
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onderscheiden zij twee benaderingen om de relatie in beeld te brengen, die worden 
gekenmerkt door eenzijdigheden.
In de eerste benadering bepalen de eigenschappen van de ruimtelijke omgeving in 
hoge mate het ontstaan, het handelen en de prestaties van ondernemingen. In deze 
benadering is weinig of geen aandacht voor de eerder genoemde mogelijkheden voor 
beïnvloeding van de omgeving. Het primaat ligt bij de ruimtelijke omgeving. Zwakke 
punten van deze benadering zijn echter dat er geen verklaring is voor het ontstaan 
van verschillen in regionale productievoorwaarden en dat de relatie tussen bedrijf en 
omgeving een conditionerend mechanistisch karakter heeft .
In de tweede benadering staan de kenmerken en het handelen van ondernemin-
gen centraal, evenals de invloed hiervan op de ruimtelijke omgeving. De gedachte 
is dat bedrijven mede vorm kunnen geven aan de ruimtelijke omgeving. Oerlemans 
et al. (1998, p. 11) rekenen zowel de geografi e van de onderneming als de behaviou-
rale locatietheorie tot de tweede benadering. Nadelen van deze benadering zijn dat 
er een eenzijdig accent ligt op grote (multinationale ondernemingen) en dat er geen 
aandacht is voor de invloed van ongelijke productieomstandigheden voor het functio-
neren van bedrijven.

De basisgedachte achter de locatietheorie veranderde bovendien niet fundamenteel 
van karakter. Centraal staat nog altijd de veronderstelling dat een ondernemer op 
verschillende locaties afh ankelijk van de eigenschappen van die locatie een verschil-
lend bedrijfseconomisch rendement kan behalen. Bij een bedrijfsverplaatsing zal een 
ondernemer volgens de locatietheorieën de potentiële locaties daarom beoordelen 
op basis van het te behalen rendement. De essentie van de locatiekeuze is een simpel 
afwegingsmechanisme (fi guur 3.2). Witlox (2000, p.135) zegt over de locatiekeuze het 
volgende:

“In a way, for a decision-maker, site selection has everything to do with trying to 
match a number of spatial production requirements put forward by an economic 
activity with a set of locational characteristics of a potential site.”

Als het gaat om het kiezen van een locatie, hebben diverse factoren invloed op de uit-
eindelijke keuze. Het hangt van de specifi eke situatie van de ondernemer af welke 
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Figuur 3.2 Ruimtelijk afwegingsmechanisme bij de locatiekeuze van ondernemers
Bron:	Witlox	2000,	p.	137
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factoren voor hem van belang zijn en hoe daar bedrijfskundig mee wordt omgegaan 
(Reijs et al. 2001 p. 15). Louw (1996, p. 199) stelt hierover dat verschillende samen-
hangende factoren in het geding kunnen zijn. Ondernemers zullen de voor hen meest 
relevante factoren tegen elkaar afwegen. De uitkomsten van dit afwegingsproces kun-
nen per ondernemer uiteenlopen. Bovendien kan de betekenis van locatiefactoren in 
de loop van het zoekproces veranderen. Louw (1996, p. 199) noemt hierbij als voor-
beeld de factor ‘prijs’ bij het zoeken naar kantoorruimte. In de selectiefase is dit een 
hard criterium. Als een alternatief niet aan de eisen voldoet, dan valt dit af. In de 
onderhandelingsfase vindt echter afweging plaats tussen prijs en andere kwaliteiten 
van het aanbod.

De huidige benadering in de economische geografie over de locatiekeuze is goed te 
illustreren aan de hand van de zogenaamde gedragsmatrix van Pred (figuur 3.3). Deze 
matrix speelt een belangrijk rol in de behaviourale geografie en meer recent ook in de 
evolutionaire economie (Boschma et al. 2004, p. 88). In de matrix spelen twee variabe-
len een rol. Dit zijn de toegang tot informatie en het vermogen gebruik te maken van 
informatie.
De matrix laat de locatiekeuze zien van vier ondernemers. Twee ondernemers (A en 
D) hebben weinig informatie over alternatieve vestigingsplaatsen en kunnen ook wei-
nig doen met de informatie waarover zij beschikken. Twee andere ondernemers (C en 
B) beschikken over aanzienlijk meer informatie en over veel meer vermogen iets te 
doen met die informatie. Toch wil dit niet zeggen dat C en B per definitie een betere 
vestigingsplaats kiezen.
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Figuur 3.3 De gedragsmatrix van Pred
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Ondernemer B, die toegang heeft tot veel informatie en ook goed in staat is gebruik te 
maken van die informatie, opereert bijna als de optimizer uit de neoklassieke theorie. 
Hij kiest voor een locatie in de directe nabijheid van de optimale locatie. Ondernemer 
C, die volgens de theorie een goede locatiekeuze had moeten maken, heeft door een 
inschattingsfout echter een locatie op afstand van de optimale locatie gekozen. De 
oorzaak hiervan kan zijn dat zijn informatie vertekend of gekleurd is.
Tevens is te zien dat ondernemer A, die nauwelijks toegang tot informatie heeft en de 
weinige informatie die hij heeft ook niet goed kan verwerken, een slechte locatie kiest. 
Er bestaan echter ook onverwachte locatiekeuzen. Ondernemer D, heeft ondanks 
gebrek aan voldoende kennis, op goed geluk een locatie in de buurt van de optimale 
vestigingsplaats gekozen. Toeval kan daarom een belangrijke invloed hebben op de 
locatiekeuze (Boschma et al. 2004, p. 89).

Een belangrijk onderdeel van de matrix is de ruimtelijke marge van winstgevendheid. 
Dit is het gebied rond de optimale vestigingsplaats, waar een ondernemer nog een 
acceptabele winst kan boeken. Als een ondernemer zijn bedrijf op één van deze vol-
gens de locatietheorie suboptimale locaties vestigt, is de kans groot dat zijn bedrijf de 
verhuizing overleeft. Van Heelsbergen en de Smidt, (1982, p. 246) spreken in dit ver-
band daarom van een locationeel tolerantiegebied.
In het voorafgaande was al aan de orde dat de behaviourale benadering ervan uitgaat 
dat veel ondernemers een suboptimale vestigingsplaats kiezen. Dit hoeft echter niet 
zo te zijn. Roosjen en Snel (1981) wijzen in dit verband op het principe van adminis-
tratieve effectiviteit. Administratieve effectiviteit heeft betrekking op de verhouding 
tussen de waarde van de informatie voor het verwezenlijken van een doelstelling en 
de kosten van het verzamelen ervan.
Binnen een locationeel tolerantiegebied waar de verschillen in te behalen winst tus-
sen de locaties klein zijn, kan de administratieve effectiviteit van het zoeken naar de 
optimale vestigingsplaats al snel negatief zijn. De kosten voor het verzamelen van een 
grote hoeveelheid informatie die nodig is om de optimale vestigingsplaats te kunnen 
bepalen, wegen dan niet op tegen de extra te behalen winst op de optimale vesti-
gingsplaats. In die situatie zou het zoeken naar de optimale vestigingsplaats zelfs te 
karakteriseren zijn als een irrationeel zoekproces.

Opvallend is dat de gedragsmatrix van Pred maar één type verplaatsing kent. Het gaat 
om de locatiekeuze van bedrijven die op zoek zijn naar externe productieomstandig-
heden, op grond waarvan zij hun bedrijfseconomisch rendement kunnen verbeteren. 
De bedrijven A, B, C en D zijn immers allen gevestigd buiten het locationeel toleran-
tiegebied, rond de optimale vestigingsplaats die inzet is van hun locatiekeuze. Of zij 
hun bedrijfseconomische doelstellingen ook kunnen realiseren met de voorgenomen 
verhuizing is echter niet duidelijk. Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar de gevol-
gen van bedrijfsverplaatsingen voor de bedrijfseconomische prestaties van bedrijven 
(Knoben 2007, p. 144). Het locatievraagstuk wordt volgens hem vooral behandeld in 
de context van push- en pullfactoren, die respectievelijk de voor- en nadelen van de 
nieuwe en de oude locatie benadrukken. De zogenaamde keepfactoren die een eco-
nomische activiteit aan de oude locatie c.q. de regio van vestiging binden, blijft 
onderbelicht. Het gevaar van deze benadering is dat de mobiliteit van bedrijven wordt 
overschat.
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In zijn onderzoek onder automatiseringsdiensten in Nederland constateerde Knoben 
(2007, p. 150) dat de kans op verhuizen kleiner is, als een bedrijf meer samenwerkings-
relaties heeft met andere bedrijven. Deze relaties zijn belangrijk voor bedrijven bij 
onder andere het verwerven van legitimiteit, het verkrijgen van toegang tot grondstof-
fen en het verkrijgen van kennis en macht.
Sorensen (2003) heeft aan de hand van de ontwikkeling van de schoenenindustrie 
en de biotechnologie in de Verenigde Staten laten zien dat locale sociale netwerken 
concentraties van bedrijven in stand houden, zelfs als de vestigingsplaats volgens de 
huidige locatietheorieën niet meer de meest geschikte is. De belangrijkste verklaring 
hiervoor ligt volgens Sorensen in de manier, waarop ondernemers opereren. Zij halen 
de sleutelinformatie die nodig is voor de start van een nieuw bedrijf (kennis over de 
markt en over het productieproces) uit hun sociale netwerk. Hetzelfde geldt voor het 
verwerven van het noodzakelijke kapitaal, van geschoolde arbeid en van huisvesting. 
Omdat sociale netwerken sterk gebonden zijn aan een regio, is de kans groot dat een 
ondernemer zijn nieuwe bedrijf start in de regio, waar hij al woont en werkt. Dit heeft 
nog als bijkomend voordeel dat ook zijn niet zakelijke relaties in stand kunnen blijven.

Het gevolg hiervan is ruimtelijke inertie. Behalve sociale relaties spelen ook zoge-
naamde verzonken kosten een rol bij ruimtelijke inertie (Boschma et al. 2002, p. 92; 
Stam 2003, p. 147). Verzonken kosten zijn de investeringen die ondernemingen op 
een bepaalde locatie hebben gedaan, bijvoorbeeld in hun productieproces, in hun 
bedrijfspand of in de opleiding van hun personeel.
Als gevolg van ruimtelijke inertie is de kans groot dat een bedrijf, dat is gestart in een 
regio, daar ook lange tijd gevestigd blijft. Stam (2003) heeft dit aangetoond in zijn 
onderzoek onder snelgroeiende ondernemingen in Nederland (gazellen). Ruimtelijke 
inertie treedt na verloop van tijd waarschijnlijk ook op bij van elders afkomstige 
bedrijven die zich in een regio vestigen. Volgens de evolutionaire economie raken 
deze bedrijven steeds meer verankerd in de regio waar zij zich vestigen (Wintjes 2001; 
Boschma et al. 2004).

3.4 Inzichten uit het onderzoek naar bedrijfsmigratie

De omvang van een locationeel tolerantiegebied zal sterk afhangen van de aard van 
een bedrijf of instelling en kan in de loop van de tijd veranderen. Doordat de pro-
ductiefactoren kapitaal en arbeid steeds mobieler worden als gevolg van betere 
transport- en communicatiemogelijkheden, lijken bedrijven steeds minder gebonden 
te zijn aan één vestigingsplaats. Al in de jaren tachtig waren er signalen dat de regio-
naal economische verschillen binnen Nederland klein waren. Nederland was steeds 
meer te beschouwen als één verstedelijkt gebied (urban field), als gevolg van het ruim-
telijk uitdijen van de Randstad (Wever 1984, p.15). Hooguit bleven in deze periode 
delen van de periferie nog enigszins achter bij de rest van het land. Met uitzondering 
van locatiespecifieke voordelen, zoals de ligging aan zee of de aanwezigheid van grote 
natuurgebieden, waren de overige regionale productieomstandigheden volgens Wever 
(1984) binnen grote delen van Nederland nagenoeg gelijk.
Om een eerste indruk te krijgen van de relatie tussen de vestigingsplaatskeuze 
en het bestaan van een locationeel tolerantiegebied is het nodig stil te staan bij het 
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 proces van bedrijfsmigratie. Volgens Pellenbarg (2005, p. 101) is het bestuderen van 
bedrijfs migraties in dit kader interessant, omdat ze goed laten zien welke locaties 
ondernemers kiezen en hoe ondernemers tot die keuze komen. Bestudering van het 
proces van bedrijfsmigratie biedt ideale mogelijkheden om de veranderingen in de 
invloed van de verschillende vestigingsplaatsfactoren op te sporen (Wever 1984, p. 
99). Het is daarom een goede bron voor de verdere ontwikkeling van locatietheorieën. 
In de afgelopen decennia hebben economisch geografen en regionaal economen veel 
onderzoek gedaan naar het proces van bedrijfsmigratie. Goede samenvattingen van de 
resultaten van het onderzoek zijn onder meer te vinden in publicaties van Pen (2002), 
van Pellenbarg (2005) en van Van Oort et al. (2007).

Het ruimtelijke patroon van bedrijfsmigratie binnen Nederland is door alle onderzoe-
ken goed in beeld gebracht. Het vertoont grote overeenkomsten met het ruimtelijke 
patroon elders in Europa. In de jaren vijftig en zestig was vooral de industrie mobiel. 
Overal waren twee stromen zichtbaar. In de eerste plaats waren dit verplaatsingen 
over korte afstand vanuit de stedelijke kernen naar de suburbane gemeenten. In de 
tweede plaats ging het om verplaatsingen van industriële bedrijven vanuit de econo-
mische kerngebieden naar de perifere (agrarische) landsdelen (Van Oort et al. 2007, 
p. 28).
Het onderscheid tussen de twee typen verplaatsingen staat centraal in de dual 
 population hypothesis van Keeble (1976, p. 135). Keeble baseerde zich hierbij op onder-
zoek naar bedrijfsmigratie in het Verenigd Koninkrijk. Hieruit kwam naar voren 
dat bij de twee typen verplaatsingen geheel verschillende push- en pullfactoren een 
rol speelden. Bedrijven verhuisden over korte afstand als zij gebrek aan ruimte had-
den, of vanwege een slechte bereikbaarheid. Deze bedrijven verplaatsten zich vooral 
naar suburbane kernen binnen de economische kerngebieden, met een ruim aanbod 
aan vestigingsmogelijkheden op goede ontsloten locaties. Een verplaatsing over lange 
afstand was vooral ingegeven door arbeidsmarktoverwegingen, zoals een tekort aan 
(laaggeschoold) personeel en de relatief hoge lonen in de economische kerngebieden. 
Deze verplaatsingen richtten zich vooral op de perifere landsdelen in het noorden en 
oosten van Engeland. Het ruime aanbod aan arbeidskrachten en de relatief lage lonen 
waren hierbij de belangrijkste pullfactoren.
Voor Nederland toonde Reinink (1970) vergelijkbare stromen aan in zijn onderzoek 
naar industriële bedrijfsverplaatsingen in de periode 1950-1962. Het door Keeble 
gesignaleerde selectieve karaker van de migratiestromen was duidelijk zichtbaar. De 
zwakkere arbeidsintensieve industrie, die in het westen van het land de concurrentie 
om de productiefactor arbeid niet meer aankon, vertrok naar de periferie. Bij de ver-
plaatsingen binnen het westen domineerde de kapitaalintensieve industrie (Lambooy 
1975, p. 146).
Sinds het begin van de jaren zeventig domineren binnen Nederland de korte afstands-
verplaatsingen (Pellenbarg 1977; Wever 1984; Pellenbarg,1985; Kemper en Pellenbarg 
1988, 1991, 1993, 1995, 1997; Pen 2002; Pellenbarg 2005). De dominantie van de korte 
afstandsverplaatsingen komt ook naar voren in het landelijk onderzoek naar bedrijfs-
migraties van het Ruimtelijk Planbureau dat betrekking heeft op de periode 1999-2006 
(Van Oort et al. 2007). Uit dit onderzoek blijkt dat jaarlijks een groot aantal bedrijven 
en instellingen (circa 18.000 met 200.000 arbeidsplaatsen) verhuist. De meeste bedrij-
ven (94%) verhuizen binnen de eigen regio (gedefinieerd als COROP-gebied) en zelfs 
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binnen de eigen gemeente (75%). Het aantal lange afstandsverplaatsingen is beperkt. 
Mariotti en Pen (2001) stellen zelfs dat ook de verplaatsingen over voor Nederlandse 
begrippen lange afstand vanuit de noordvleugel van de Randstad naar Noord-Brabant 
en Limburg, verplaatsingen over korte afstand zijn. Op de geografische schaal van 
bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk zijn dit soort verplaatsingen als overloop te 
beschouwen.

In de jaren zeventig nam het aantal verplaatsingen over lange afstand binnen 
Nederland geleidelijk af (Pellenbarg 1985). Landelijk werkende cao-afspraken, onder 
meer over de hoogte van de lonen, verkleinden de regionale loonverschillen in ons 
land aanzienlijk. Hierdoor verloren de perifere landsdelen een belangrijk deel van hun 
aantrekkingskracht voor migrerende bedrijven. Door de afnemende economische 
groei in de jaren zeventig trad tevens een verruiming op van de arbeidsmarkt in de 
Randstad. Daarmee verdween ook de belangrijkste pushfactor voor de verplaatsingen.
De verplaatsingen over lange afstand hebben geleidelijk een internationaal karakter 
gekregen. Op dezelfde manier als in de jaren vijftig en zestig in Nederland het geval 
was, spelen kostenoverwegingen hierbij een rol (verlaging van loonkosten). Dit was 
als eerste te zien in de industrie. Aanvankelijk verplaatsten vooral grote industriële 
concerns hun routinematige activiteiten naar de lage lonen landen. Sinds het midden 
van de jaren negentig is ook sprake van de verplaatsing van zelfstandige middelgrote 
bedrijven. Activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en andere dienst-
verlenende activiteiten volgden (Pellenbarg 2005).
Naast kostenoverwegingen kunnen ook marktoverwegingen een rol spelen bij ver-
plaatsingen over lange afstand. Als voorbeeld hiervan kunnen gelden de Europese 
distributiecentra van Amerikaanse en Japanse ondernemingen. Vestiging in 
Nederland kan aantrekkelijk zijn vanwege de toegang tot de West-Europese markt.

Door het grote aantal verplaatsingen over korte afstand moeten de effecten van de 
aanleg van bedrijventerreinen op het acquireren van nieuwe bedrijven niet worden 
overschat (Van Oort et al. 2007, p.16). Recent onderzoek van het Planbureau voor 
de Leefomgeving naar de werkgelegenheidsgroei op bedrijventerreinen bevestigt dit. 
(Weterings et al. 2008). De analyses die betrekking hebben op de periode 1999-2006 
lijken op het eerste gezicht steun te geven aan de veronderstelde voorwaardenschep-
pende effecten van de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. De werkgelegenheid 
op bedrijventerreinen groeit in deze periode sneller dan de werkgelegenheid buiten 
bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen zijn vaker de bestemming van migrerende 
bedrijven dan de andere locatietypen.38 Toch mag hieruit niet de conclusie wor-
den getrokken dat bedrijventerreinen groei van de werkgelegenheid genereren. De 

38 Weterings et al. (2008) hebben naast bedrijventerreinen de volgende locatietypen in hun analy-
ses betrokken: woonwijken, kantorenlocaties, buitengebied, locaties voor detailhandel en horeca, 
locaties voor openbare en sociaal culturele voorzieningen en bs-bedrijventerreinen. Bij deze laat-
ste categorie gaat het om bedrijventerreinen die volgens IBIS niet onder bedrijventerreinen vallen 
en volgens de bodemstatistiek wel. Bij de bodemstatistiek is het feitelijke gebruik uitgangspunt en 
niet de bestemming. Hierdoor worden bedrijfsruimten op locaties die niet formeel bestemd zijn 
als bedrijventerrein in de bodemstatistiek wel tot de bedrijventerreinen gerekend. Ook solitaire 
bedrijvenlocaties vallen volgens de definities van de bodemstatistiek onder bedrijventerreinen.  



75

belangrijkste groeisector in de onderzochte periode, de kwartaire dienstverlening, 
was voor een groot gedeelte buiten bedrijventerreinen gevestigd. Een analyse van de 
componenten van de mutatiedynamiek (oprichtingen, opheffingen, groei en krimp 
van bestaande bedrijven en de bedrijfsmigratie) laat bovendien zien dat de gunstiger 
werkgelegenheidsontwikkeling op bedrijventerreinen geheel is toe te schrijven aan het 
positieve migratiesaldo ten opzichte van andere locatietypen (figuur 3.4). De saldi van 
oprichtingen en opheffingen en van groei en krimp zijn op bedrijventerreinen zelfs 
ongunstiger. Overigens laten de analyses wel zien dat zich relatief veel snel groeiende 
bedrijven op bedrijventerreinen bevinden (Weterings et al. 2008, p. 15). Bedrijven 
die naar een bedrijventerrein zijn verhuisd, blijken significant sneller te groeien dan 
bedrijven die naar de andere locatietypen zijn verhuisd. Het gaat vooral om relatief 
kleine bedrijven, die zich nog in de groeifase bevinden. Het positieve effect op de ont-
wikkeling van de werkgelegenheid hiervan wordt waarschijnlijk teniet gedaan door 
de minder gunstige ontwikkelingen bij de oudere en volgroeide bedrijven in industrie 
en groothandel die al langer op bedrijventerreinen zijn gevestigd. Hierdoor blijft het 
saldo van groei en krimp op bedrijventerreinen toch achter, ondanks de instroom van 
snelgroeiende bedrijven.

Op bedrijventerreinen vestigen zich veel bedrijven, die voorheen in een woonwijk 
waren gevestigd (figuur 3.5). De sterke voorkeur van migrerende bedrijven voor 
bedrijventerreinen kwam al naar voren in onderzoek naar bedrijfsmigratie in de jaren 
negentig (Bruinsma en Rietveld 1995; Van Steen 1998a; Buck Consultants International 
1998). Het aanbod aan ruimte en de relatief goede ontsluiting liggen volgens deze 
onderzoeken mede ten grondslag aan deze voorkeur. Zo constateerde Van Steen 
(1998a, p. 133) dat een aardverschuiving zou optreden, als bedrijven die overwogen te 
migreren ook gevolg zouden geven aan hun locatievoorkeur. Bedrijventerreinen zou-
den de grote winnaar zijn en het aantal bedrijfsvestigingen in woonwijken zou slinken 
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tot een kwart van het aantal in 1996 (het moment van zijn onderzoek). Weterings et 
al. (2008 p. 64) nuanceren het verlies van woonwijken overigens. Zij wijzen erop dat 
woonwijken ook een instroom van werkgelegenheid kennen door de oprichting van 
nieuwe bedrijven. Dit zou betekenen dat woonwijken als broedplaats fungeren voor 
nieuwe bedrijven die naar bedrijventerreinen verhuizen, als ze te groot worden voor 
de woonomgeving, of als ze zich willen vestigen in een efficiënt en representatief 
bedrijfspand.

Het onderzoek van Weterings et al. (2008) roept het beeld op dat vestiging op een 
bedrijventerrein een stap is in de huisvestingscarrière van ondernemers. Omdat het 
kwantitatief onderzoek betreft dat de verhuisstromen in beeld brengt, is nog niet vast 
te stellen of dit een noodzakelijke stap is en in hoeverre het mogelijk is die stap op 
andere locatietypen te maken. Om dit te kunnen vaststellen, is inzicht nodig in de 
motieven achter de bedrijfsverplaatsingen.
Op grond van de uitgevoerde onderzoeken naar bedrijfsmigratie en de daaraan ten 
grondslag liggende motieven bestaat er een goed inzicht in de belangrijkste migra-
tiemotieven. In Nederland hebben deze onderzoeken een sterke beleidsmatige 
achtergrond. Voorbeelden zijn de onderzoeken die de B&A groep (1997) en Buck 
Consultants International (1998) hebben uitgevoerd in opdracht van het ministe-
rie van Economische Zaken ter onderbouwing van de Nota Ruimtelijk Economisch 
Beleid uit 1999.
De wetenschappelijke diepgang van het onderzoek naar migratiemotieven is ech-
ter beperkt (Pellenbarg 1985; De Pater en van der Wusten, 1992). Pen (2002, p. 307) 
stelt terecht dat het onderzoek naar de locatiekeuze van bedrijven wordt gekenmerkt 
door een zekere mate van oppervlakkigheid. Veel onderzoeken herhalen zich met 
min of meer vergelijkbare vragenlijsten. Centraal staan vragen als: “waarom is het 
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bedrijf verplaatst”; en “waarom heeft u voor deze locatie gekozen?”. Uit de onderzoe-
ken komt naar voren dat ruimtegebrek op de oude locatie verreweg het belangrijkste 
verhuis motief is en dat een goede bereikbaarheid en de beschikbaarheid van ruimte 
belangrijke factoren zijn voor de keuze van de nieuwe locatie (Pen, 2002, p. 139). 
Pellenbarg (2005, p. 122) stelt hierover echter dat economisch geografen zich onder 
invloed van de locatietheorieën te sterk hebben geconcentreerd op de ruimtelijke con-
dities als selectiecriterium voor de keuze van een vestigingsplaats. Daarom is volgens 
hem meer aandacht nodig voor de bedrijfsinterne aanleidingen voor een verhuizing. 
Het zoeken naar de beste plek voor een bedrijf begint volgens Pellenbarg (2005, p. 122) 
bij het bedrijf en niet bij de plek! Door de huidige benadering is het gevaar daarom 
groot dat het onderzoek naar bedrijfsmigratie relevante motieven over het hoofd ziet. 
Zo spelen volgens Louw (1996) en Pen (2002) pandfactoren ten onrechte een onder-
geschikte rol in de sterk door de behavouriale benadering geïnspireerde onderzoeken 
naar bedrijfsmigratie.

Tegen de achtergrond van het uitdijende locationeel tolerantiegebied en het grote 
aantal bedrijfsverplaatsingen over korte afstand is het opmerkelijk dat er in de eco-
nomische geografie nooit een relatie is gelegd tussen de afstand waarover bedrijven 
zich verplaatsen en de migratiemotieven. Omdat het locationeel tolerantiegebied in 
de loop van de tijd is gegroeid en bedrijfsverplaatsingen overwegend binnen het eigen 
COROP-gebied blijven, mag worden aangenomen dat steeds meer bedrijven zich 
verplaatsen binnen het eigen locationeel tolerantiegebied. Op grond van de eerder 
genoemde dual population hypothesis mag worden verwacht dat bij deze verplaat-
singen andere migratiemotieven in het geding zijn dan bij verplaatsingen over lange 
afstand.
In figuur 3.6 is dit verschil weergegeven. In deze figuur bevinden twee plaatsen X en Y 
zich in regio A van waaruit bedrijfsmigratie plaatsvindt. De migratie richt zich op drie 
regio’s A, B en C. Verondersteld is dat regio A fungeert als een locationeel tolerantie-
gebied en dat de kwaliteit van het productiemilieu in de regio’s B en C fundamenteel 
verschilt van de kwaliteit in regio A.
Het merendeel van de bedrijfsverplaatsingen vanuit X en Y zijn verplaatsingen over 
korte afstand die binnen regio A blijven. Voor deze verplaatsingen geldt dat het regi-
onale productiemilieu geen aanleiding vormt om regio A te verlaten. Uit het principe 
van het locationeel tolerantiegebied volgt immers dat er binnen regio A geen zodanig 
grote verschillen in de kwaliteit van het productiemilieu bestaan dat dit een substan-
tiële invloed heeft op het bedrijfsresultaat van ondernemingen. De motieven achter 
de verplaatsing van deze bedrijven moeten daarom grotendeels buiten het productie-
milieu worden gezocht.
Drie verplaatsingen over lange afstand overschrijden de grens van het locationeel tole-
rantiegebied. Dit zijn de verplaatsingen vanuit plaats X naar regio B, vanuit plaats Y 
naar regio C en vanuit regio B naar plaats Y. De desbetreffende bedrijven vestigen zich 
in een regio met een fundamenteel ander productiemilieu. Voor deze verplaatsingen 
zal het nodig zijn een goede vergelijking te maken tussen de voor- en nadelen van het 
productiemilieu in de potentiële vestigingsregio’s B en C en deze af te wegen met de 
voor- en nadelen van de oorspronkelijke vestigingsregio A.
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Volgens Louw (1996, p. 204) kan een ondernemer binnen een locationeel toleran-
tiegebied vooral kostenvoordelen behalen door het kiezen van de meest geëigende 
huisvesting in termen van gebruiksmogelijkheden. Weliswaar heeft de conclusie van 
Louw betrekking op onderzoek naar het verhuisgedrag van kantoorhoudende organi-
saties, maar er is geen reden om aan te nemen dat zijn conclusie niet zou gelden voor 
gebruikers van bedrijfsruimten. Uit onderzoek naar bedrijfsmigratie blijkt immers dat 
gebrek aan ruimte (onvrede over de huidige huisvesting) veruit de belangrijkste aan-
leiding is om te verhuizen. Onvrede over de locatie op zich speelt volgens Louw (1996, 
p. 194) veel minder een rol en is zelden aanleiding voor een verplaatsing. Als aanzet 
voor een beter begrip van de rol die de keuze voor huisvesting speelt bij de vestigings-
plaatskeuze, komt in de volgende paragraaf de theorie van het huisvestingsgedrag van 
ondernemers aan de orde.

3.5 De theorie van het huisvestingsgedrag van ondernemers

Volgens de theorie van het huisvestingsgedrag van ondernemers die Brouwer (1994, p. 
25) heeft geformuleerd, krijgt een groeiend bedrijf dat zich in de expansiefase bevindt 
op enig moment behoefte aan grotere gebouwen of terreinen. Vaak is er voor het ove-
rige geen aanleiding om iets te ondernemen. De toegang tot nieuwe markten of de 
vraag naar goedkope arbeidskrachten is niet aan de orde en de bedrijfsomgeving vol-
doet op hoofdlijnen aan de eisen van de onderneming.
Als er alleen huisvestingsproblemen in het geding zijn, zullen ondernemers sterk risi-
comijdend te werk gaan. Brouwer baseert zich hierbij op ideeën van Nelson en Winter 
(1982). Zij hebben erop gewezen dat innovaties die bedrijven in hun concurrentie-
strijd moeten toepassen, gepaard gaan met grote onzekerheden. Ondernemers zullen 
die onzekerheden niet zonder noodzaak willen vergroten.
Reductie van onzekerheid bij de huisvestingskeuze betekent volgens Brouwer dat 
ondernemers bij het optreden van ruimtegebrek de voorkeur zullen geven aan het ter 
plaatse uitbreiden en verbouwen. Dat ondernemers voordat zij hun bedrijf verplaat-
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Figuur 3.6 Korte en lange afstandsverplaatsingen en het locationeel tolerantiegebied
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sen eerst kijken of een oplossing ter plaatse mogelijk is, komt ook naar voren in het 
model dat Lloyd en Dicken (1977) hebben ontwikkeld om de besluitvorming bij loca-
tiekeuzen in beeld te brengen.
Als een oplossing ter plaatse niet mogelijk is, zullen ondernemers proberen aangren-
zende gebouwen te verwerven. De neiging daartoe zal groter zijn, als het bedrijf groter 
is en er meer kapitaal is vastgelegd in het productieproces. Pas als dit niet kan, is een 
bedrijfsverplaatsing aan de orde. Een verplaatsing kan betrekking hebben op het vol-
ledige bedrijf. Het kan ook de vorm hebben van de oprichting van een nevenvestiging, 
waarin de onderneming een deel van zijn activiteiten onderbrengt.
De betekenis van de huisvestingstheorie voor de locatiekeuze is dat wanneer alleen 
huisvestingsaspecten in het geding zijn, ondernemers zullen streven naar afstands-
minimalisatie. Op deze wijze kunnen zij de verstorende effecten op de bestaande 
marktrelaties van hun onderneming beperken. Bestaande toeleverings- en uitbeste-
dingsrelaties kunnen in stand blijven en de werknemers kunnen in dienst blijven, 
zonder dat zij behoeven te verhuizen. De eerder genoemde inbedding van bedrij-
ven in het regionale productiemilieu en de hieruit voortvloeiende ruimtelijke inertie 
speelt een rol bij het streven naar afstandsminimalisatie.

De essentie van de huisvestingstheorie is dat ondernemers die hun bedrijf over 
korte afstand verplaatsen primair een afweging maken tussen het op de vastgoed-
markt beschikbare aanbod. Volgens Louw et al. (2009, p. 32) hebben ondernemers 
drie opties om hun huisvestingsproblemen op te lossen (figuur 3.7): a) aanpassing ter 
plaatse; b) verhuizen naar een pand uit de bestaande voorraad; of c) verhuizen naar 
nieuwbouw.
De eerste mogelijkheid is de bestaande huisvesting ter plaatse aan te passen door een 
verbouwing, door een uitbreiding, door een grondige renovatie, of door het ter plaatse 
realiseren van vervangende nieuwbouw. De mogelijkheden hiervoor zijn afhanke-
lijk van de ruimte op de bestaande locatie, de kwaliteit van de bestaande huisvesting 
in relatie tot het programma van eisen van de ondernemer en de mate, waarin de 
(nieuwe) activiteiten passen in de omgeving.
De tweede mogelijkheid is kiezen voor een pand uit de bestaande voorraad, waar-
van de kwaliteit aansluit bij het programma van eisen. Hierbij is een ondernemer 
sterk afhankelijk van kwantiteit, kwaliteit en prijs van het beschikbare aanbod van 
bedrijfspanden.
De derde mogelijkheid is kiezen voor nieuwbouw. Dit kan door een pand te kopen 
of te huren dat een projectontwikkelaar of een bouwmaatschappij heeft gere-
aliseerd. Ook hier geldt dat de mogelijkheden hiertoe afhankelijk zijn van het 
beschikbare aanbod aan nieuwbouw. Tevens kan een ondernemer een pand laten 
bouwen op een bouwrijpe kavel op een bedrijventerrein. Mede bepalend voor deze 
laatste keuze zijn kwaliteit en prijs van het beschikbare aanbod aan bouwrijpe grond 
op bedrijventerreinen.

De keuze die een ondernemer uiteindelijk maakt, is afhankelijk van zijn programma 
van eisen. Hierin specificeert hij waaraan zijn huisvesting moet voldoen. Het gaat 
hierbij altijd om een combinatie van pand- en locatiefactoren. Het programma van 
eisen hoeft geen uitvoerig vastgelegd schriftelijk document te zijn. Volgens Louw 
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(1996) zal zeker bij kleinere bedrijven sprake zijn van een impliciet programma van 
eisen.
Het programma van eisen, dat bepalend is voor de gevraagde huisvesting bevat func-
tionele, technische en commerciële eisen (Kohnstamm en Regterschot 1994). De 
functionele eisen hebben betrekking op het functioneren van het bedrijf. Hierbij 
spelen onder meer een rol de omvang van de ruimtevraag, de gewenste inde-
ling van het pand, de aard van de gevraagde bedrijfsruimten voor de verschillende 
bedrijfsonderdelen, het bouwvolume en het gewenste aantal bouwlagen, de uitbrei-
dingsmogelijkheden evenals de gewenste ruimte voor parkeren, opslag in de open 
lucht en dergelijke. Bij de technische eisen gaat het om aspecten als verlichting, ver-
warming, ventilatie, energievoorziening, bekabeling voor tele- en datacommunicatie 
en in te bouwen installaties en voorzieningen. Bij de commerciële eisen staan de 
fi nanciële en markttechnische eisen centraal. Hierbij gaat het om aspecten als bouw-
kosten en exploitatiekosten. Een belangrijk aandachtspunt bij de commerciële eisen 
vormt de vraag hoe specifi ek of hoe marktconform een gebouw moet zijn. Moet het 
accent liggen op de specifi eke gebruikswaarde voor de eerste gebruiker, of moet het 
gebruik op langere termijn door meer dan één gebruiker centraal staan?

Het programma van eisen dat een ondernemer stelt aan de huisvesting van zijn bedrijf 
wordt bepaald door de activiteiten die dat bedrijf uitoefent. Tussen bedrijven kun-
nen daarom grote verschillen in het programma van eisen bestaan. Op sectorniveau 
is een eerste onderscheid te maken. Voor een industrieel bedrijf vormt de huisves-
ting een schil rond specifi eke machines en installaties. In de bouwsector is een groot 
gedeelte van het personeel werkzaam op locatie. Het bedrijfspand bevat de kantoor-
functies en de kavel dient vooral als opslagruimte. In de handel heeft  een bedrijfspand 
naast de opslagfunctie in toenemende mate een showroomfunctie. In de transportsec-

Programma van eisen

Vraag naar 
bedrijfshuisvesting

Optie 1
Ter plaatse:
- renovatie/verbouwen
- vervangende nieuwbouw
- uitbreiding

Optie 2
Bedrijfspand uit de 
voorraad: zoeken op 
de vastgoedmarkt

Optie 3
Nieuwbouw: zoeken op 
de vastgoedmarkt of 
op de grondmarkt

Figuur 3.7 Manieren voor ondernemers om in de vraag naar huisvesting te voorzien
Bron:	Louw	et.	al.		2009,	p.	32
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tor is de bedrijfsruimte vooral in gebruik voor op- en overslag van goederen en voor 
tal van logistieke activiteiten. Een deel van de onbebouwde ruimte wordt gebruikt als 
parkeerplaats voor vrachtauto’s. Veel ondersteunende activiteiten in bedrijven vinden 
plaats in kantoorachtige ruimten. Dit kunnen zelfstandige kantoren zijn of kantoren 
die deel uitmaken van een groter industrieel of logistiek concern.
Binnen sectoren kunnen echter ook grote verschillen bestaan in uitgeoefende activi-
teiten. Een kopstaartbedrijf dat zijn productie naar Oost-Europa heeft verplaatst en 
zich concentreert op activiteiten als onderzoek, ontwikkeling en marketing zal andere 
eisen stellen aan zijn huisvesting dan een bedrijf dat zelf nog produceert. Hetzelfde 
geldt voor een groothandel die zijn activiteiten op de ene locatie richt op de verkoop 
van goederen en die op een andere locatie zijn goederen opslaat. Het programma van 
eisen verschilt van dat van een bedrijf dat alle activiteiten onder één dak uitoefent.
In de loop van de tijd zal het programma van eisen veranderen. Doordat in de indus-
trie en in de logistiek sprake is van een accentverschuiving naar dienstverlenende 
activiteiten neemt de hoeveelheid kantoorruimte in bedrijfspanden snel toe. Het aan-
deel van kantoorruimte dat in de traditionele bedrijfshallen 15% bedroeg, is opgelopen 
tot 30%. Incidenteel komen ook bedrijfspanden voor met meer kantoorruimte (kan-
toorachtige bedrijven).
Door de eerder genoemde oriëntatie van het economisch geografisch onderzoek op 
de externe ruimtelijke condities is er nog maar een beperkt inzicht in de programma’s 
van eisen voor bedrijfsruimten. Empirisch marktonderzoek dat de bedrijfsspecifieke 
vraag naar bedrijfshuisvesting in beeld brengt, komt nog weinig voor (Bartels en 
Webbink 1987; Louw en Olden 1996a en b).

3.6 Conclusie

In de voorafgaande paragrafen is besproken hoe de economische geografie het pro-
ces van bedrijfsverplaatsingen benadert vanuit de externe bedrijfsomgeving. Volgens 
de locatietheorieën is de keuze van de nieuwe vestigingsplaats gebaseerd op een afwe-
ging van locatiefactoren. Deze theorieën zijn vooral van toepassing op verplaatsingen 
over lange afstanden, waarbij bedrijven de grenzen van een locationeel tolerantie-
gebied overschrijden. De theorieën zijn echter minder bruikbaar bij verplaatsingen 
over korte afstand binnen een locationeel tolerantiegebied. Aannemelijk is dat deze 
verplaatsingen primair zijn ingegeven door huisvestingsmotieven. De locatiekeuze is 
in dit geval het resultaat van een afweging tussen het op de vastgoedmarkt beschik-
bare aanbod aan vestigingsmogelijkheden. Louw (1996, p. 204) gaat zelfs uit van de 
veronderstelling dat bij verplaatsingen over korte afstand vooral kostenvoorde-
len zijn te behalen door het kiezen van de meest geëigende huisvesting. Het aanbod 
aan bouwrijpe kavels op bedrijventerreinen is een optie om te voorzien in de vraag 
naar bedrijfsruimte. Andere mogelijkheden zijn een verbouwing c.q. uitbreiding ter 
plaatse, het kopen of huren van een bestaand pand of van een nieuw gebouwd pand. 
Het programma van eisen, waarop ondernemers hun keuze baseren, bevat zowel eisen 
aan het pand als aan de locatie.

De conclusie uit de behandeling van het begrip productiemilieu en de onderliggende 
locatietheorieën is daarom dat het theoretische fundament onder het beleid voor 
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bedrijventerreinen niet erg sterk is (antwoord op de eerste onderzoeksvraag). Door 
bedrijventerreinen als vestigingsplaatsfactor te beschouwen, baseert het beleid zich op 
theorieën die vooral van toepassing zijn op verplaatsingen over lange afstand. Als het 
gaat om vestigers op bedrijventerreinen is dit type verplaatsers echter in de minder-
heid. Op bedrijventerreinen vestigen zich vooral verplaatsers over korte afstand die 
zich laten leiden door huisvestingsmotieven. Het inzicht in de factoren die een rol 
spelen bij de keuze van de huisvesting is nog beperkt. Hiervoor is onderzoek nodig 
naar de programma’s van eisen die ondernemers hanteren in hun zoekproces. Dit 
krijgt nog weinig aandacht in de economische geografie.

Het is daarom niet verwonderlijk dat Pellenbarg (2006, p. 26) constateert dat de hui-
dige aan de economische geografie ontleende kennis over de relatie tussen bedrijf en 
omgeving niet veel aanknopingspunten oplevert voor een concrete en zinvolle toe-
passing bij de planning van bedrijventerreinen. Er is aanleiding te onderzoeken of de 
gedachte, dat een ondernemer die zich vestigt op een bedrijventerrein primair op zoek 
is naar nieuwe huisvesting voor zijn bedrijf, meer aanknopingspunten oplevert voor 
het beleid. De hoofdstukken 4 en 5 gaan daarom dieper in op een alternatieve theo-
retische basis voor het beleid die is gebaseerd op de dynamiek op de vastgoedmarkt 
(onderzoeksvraag twee).
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4. Bedrijventerreinen als 
onderdeel van de markt 
voor bedrijfsruimten

4.1 Inleiding

De beschouwingen in het vorige hoofdstuk leren dat de economisch geografische 
locatietheorieën onvoldoende theoretische basis vormen voor het beleid voor bedrij-
venterreinen. Omdat de vestiging van bedrijven op bedrijventerreinen primair het 
gevolg lijken te zijn van huisvestingsoverwegingen, zou een nieuwe theoretische basis 
bij voorkeur moeten aansluiten bij de dynamiek op de vastgoedmarkt.
Het wetenschappelijke domein, waarin de vastgoedmarkt centraal staat, is de vastgoe-
deconomie. De vastgoedeconomie is een relatief jong vakgebied dat in Nederland in 
de jaren negentig pas goed tot ontwikkeling is gekomen door onder meer de oprich-
ting van de Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde, de huidige Amsterdam 
School of Real Estate, aan de Universiteit van Amsterdam. Vastgoedeconomie heeft 
betrekking op woningen, kantoren, bedrijfsruimten en winkelcentra. De aan-
dacht voor bedrijfsruimten is tot nu toe echter relatief beperkt door de dominantie 
van eigenaarbouwers en door het ontbreken van professionele marktpartijen, zoals 
ontwikkelaars en beleggers op de markt voor bedrijfsruimten. Als het gaat om com-
mercieel vastgoed richt de vastgoedeconomie zich vooral op kantoren en op winkels. 
De inzichten die de vastgoedkunde op deze terreinen heeft opgeleverd, zijn echter ook 
goed toe te passen op de markt voor bedrijfsruimten.
De vastgoedeconomie benadert de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt niet alleen 
vanuit het perspectief van de vragers. Centraal aandachtspunt is het in kaart brengen 
van processen en actoren, die een verklaring bieden voor het tot stand komen van de 
bebouwde omgeving (Kruijt 1994, p. 141). Investeringsbeslissingen van de aanbieders 
van vastgoed spelen naast de voorkeuren van gebruikers van vastgoed een belangrijke 
rol bij het tot stand komen van de gebouwde omgeving.

In het kader van de probleemstelling van dit onderzoek biedt het betrekken van de 
aanbieders van vastgoed in de theorievorming relevante meerwaarde. Op de markt 
voor bedrijventerreinen gaat het vooral om gemeenten die in het kader van hun voor-
waardenscheppend beleid veel bouwrijpe grond op de markt brengen. Onduidelijk 
is nog of de gemeenten met dit beleid de voorkeuren van bedrijfsruimtegebruikers 
voor nieuwbouw stimuleren. Door het op de markt brengen van een omvangrijk 
aanbod aan relatief goedkope mogelijkheden voor nieuwbouw beïnvloeden gemeen-
ten immers de huisvestingskeuze. Evenmin is duidelijk wat het hoge aandeel van de 
nieuwbouw in de opname op de markt voor bedrijventerreinen (hoofdstuk 2) bete-
kent voor de bestaande bouw.
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Dit hoofdstuk gaat dieper in op de bijdrage die de vastgoedeconomie kan leveren aan 
de theoretische onderbouwing van het beleid voor bedrijventerreinen. De behan-
deling start in paragraaf 4.2 met een korte beschouwing van de aandacht die de 
ontwikkelingen op de vastgoedmarkt krijgen in de ruimtelijke wetenschappen. Doel 
van die beschouwing is het identificeren van witte vlekken, waarop een benadering 
vanuit de vastgoedmarkt een bijdrage kan leveren aan voor het bedrijventerreinen-
beleid relevante theorievorming.
Omdat een nieuwe theorie ook inzicht moet geven in de achtergronden van de vraag 
naar bedrijfsruimten, gaat paragraaf 4.3 dieper in op de betekenis van bedrijfshuisves-
ting voor het functioneren van bedrijven en wat dit betekent voor de investeringen in 
hun vastgoed.
Paragraaf 4.4 besteedt vervolgens aandacht aan de belangrijkste factoren die bepalend 
zijn voor de dynamiek op de markt voor bedrijfsruimten. In paragraaf 4.5 komt de 
verhouding tussen de nieuwbouw en de bestaande bouw aan de orde. Het hoofdstuk 
sluit in paragraaf 4.6 af met de belangrijkste factoren die invloed hebben op de vraag 
naar bedrijfsruimten.

4.2 Economische geografie en vastgoedmarkt

Kennis over het functioneren van de vastgoedmarkt is essentieel voor ruimtelijke 
planning. De gebouwde omgeving, waarop de ruimtelijke planning zich richt, komt 
voor een belangrijk gedeelte tot stand via investeringen in vastgoed. Toch is de dimen-
sie vastgoedmarkt altijd onderbelicht geweest in de ruimtelijke wetenschappen Kruijt 
(1994, p. 137). Ook Van der Krabben en Lambooy (1993), Brouwer (1994), Louw (1996) 
en Louw en Olden (1996a) hebben gewezen op deze eenzijdige benadering van de 
ruimtelijke wetenschappen. Van der Krabben en Lambooy (1993, p. 1382) constateer-
den dat er in de literatuur over stedelijke economie een tweedeling bestaat. Aan de 
ene kant zijn er studies gebaseerd op de traditionele theorieën over stedelijke econo-
mie.39 Aan de andere kant zijn er de empirische onderzoeken over het functioneren 
van de vastgoedmarkt. Tussen de twee benaderingen bestaan echter nauwelijks rela-
ties. De volgens Kruijt (1994, p. 137) zwakke wetenschappelijke basis van marktstudies 
en marktvoorspellingen is hieraan waarschijnlijk debet.
Daarnaast speelt een rol dat de economische geografie van oudsher sterk is gericht op 
de functionele aspecten van de vastgoedmarkt (Brouwer 1994 p. 1; Van der Krabben 
en Lambooy 1993, p. 1385; Kruijt 1994, p. 137). De activiteiten die bedrijven in het vast-
goed uitoefenen, staan centraal. Het proces dat leidt tot het realiseren van vastgoed 
speelt een ondergeschikte rol in de ruimtelijke wetenschappen. Dit is het domein van 
de vastgoedeconomie.
Het economisch geografisch onderzoek richt zich binnen de ruimtelijke wetenschap-
pen op vestigingsplaatsfactoren, die de basis vormen voor de regionale spreiding van 
bedrijvigheid. De economische geografie veronderstelt als min of meer vanzelfspre-
kend dat het aanbod aan vastgoed zich aanpast aan de vestigingsplaatsvoorkeuren van 
ondernemers. Als er op een locatie onvoldoende aanbod beschikbaar is om de vraag 

39 In navolging van Healey (1991) rekenen Van der Krabben en Lambooy hiertoe de neoklassieke 
theorie, de Marxistische theorie en de institutionele theorie. 
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te accommoderen, zal volgens de huidige economisch geografische theorieën sprake 
zijn van belemmeringen die het aanpassen van het aanbod aan de vraag in de weg 
staan (Van der Krabben en Boekema, 1994; Brouwer 1994; Louw 1996). Voorbeelden 
van dergelijke belemmeringen zijn problemen met de verwerving, planologische 
beperkingen of de aanwezigheid van technische knelpunten. Dat de aanbieders van 
vastgoed eigen (financiële) afwegingen maken die kunnen leiden tot aanbod op speci-
fieke locaties, blijft in de economische geografie buiten beschouwing. Kruijt (1994, p. 
137) omschrijft de situatie als volgt:

“Ruimtelijke wetenschappen houden zich voor een belangrijk deel bezig met 
de spreidingspatronen van menselijke activiteiten (economische en sociale geo-
grafie) en met de planning daarvan (planologie). Over de wijze, waarop de 
gebouwde omgeving tot stand komt, hebben deze disciplines zich veel minder 
gebogen.”

Door de sterk functionele benadering is het gevaar groot dat economisch geografen 
processen aan de aanbodzijde van de markt over het hoofd zien, die van grote invloed 
zijn op de spreiding van economische activiteiten. De Engelse geograaf Bateman 
(1985), die de ontwikkeling van kantoren onder meer bezag vanuit het perspectief van 
de investeerder, is één van de eersten die hierop wees (Brouwer 1994, p. 1; Louw 1996, 
p. 9). Bateman benadrukte vooral de financiële overwegingen die ten grondslag liggen 
aan de investeringen in kantoren. Deze financiële overwegingen kunnen ertoe lei-
den dat investeerders die streven naar maximalisatie van de opbrengst tot een andere 
locatiekeuze kunnen komen dan gebruikers die streven naar maximalisatie van de 
gebruikswaarde (Brouwer 1994, p. 4). In hun definitie van een toplocatie voor kanto-
ren maken Lie en Bongenaar (1990, pp. 12-22) daarom onderscheid in een toplocatie 
als productiemilieu, bezien vanuit de gebruikers en een toplocatie als investeringsmi-
lieu, bezien vanuit de financiers.40

Onderzoek in het Verenigd Koninkrijk bevestigde de gedachte van Bateman dat het 
aanbod op de vastgoedmarkt als gevolg van de investeringstrategieën van de aanbie-
ders niet altijd aansluit bij de vestigingsplaatsvoorkeuren van de gebruikers (Van der 
Krabben en Boekema 1994, p. 3). In Nederland zijn vergelijkbare studies niet voor-
handen. Hanemaayer et al. (1981 p. 215) constateerden in het eerste grote onderzoek 
naar de kantorenmarkt in Nederland al dat de aanbieders van kantoorruimte zich in 
de jaren zeventig vooral richtten op een beperkt aantal regio’s (stadsgewesten), waar-
van bekend was dat de vraag groot was. Het gevolg hiervan was dat de ruimtelijke 
keuzemogelijkheden van kantoorgebruikers werden ingeperkt. Buiten de traditionele 
kantoorgebieden in het westen van het land werden weinig kantoren ontwikkeld. Ook 
het beleid kan haaks staan op de vestigingsvoorkeuren van ondernemers. Een voor-
beeld hiervan was het nationale kantorenbeleid. In de jaren zeventig en de eerste helft 
van de jaren tachtig was het beleid gericht op de ontwikkeling van kantoren in neven-
centra, terwijl kantoorgebruikers een voorkeur hadden voor vestiging in de centra van 

40 Vanuit de gebruiker spelen aspecten als bereikbaarheid, omgevingskwaliteit en een zekere mate 
van concentratie van hoogwaardige kantoorgebruikers. Vanuit de investeerders gaat het vooral 
om de mogelijkheden tot waardevermeerdering van vastgoed. Schaarste is hierbij een belangrijk 
aandachtspunt.
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steden. Aan het einde van de jaren tachtig, in een periode dat de gebruikers de voor-
delen van stadsrandlocaties hadden ontdekt, kreeg vestiging in de stadscentra juist 
prioriteit (Olden 1995c).41

In Engeland heeft Healey (1991; 1992; 1993) een aanzet gegeven om te komen tot meer 
inzicht in het ontwikkelingsproces van vastgoed. Zij ontwikkelde een model over het 
functioneren van de vastgoedmarkt dat de basis kan vormen voor nader onderzoek. 
Het model omvat vier onderzoeksstappen (Healey 1992, p. 33):
• beschrijving van het ontwikkelingsproces en de bij de ontwikkeling betrokken 

actoren en instituties;
• analyse van de rol die deze actoren en instituties spelen, evenals hun onderlinge 

machtsverhoudingen;
• inschatting van de strategieën en belangen van deze actoren en instellingen die 

bepalend zijn voor hun rol die mede wordt gevormd door bedrijfsmiddelen, for-
mele regels en denkbeelden;

• de plaatsing van de gevonden strategieën en belangen in een bredere maatschap-
pelijke context.

Hoewel het model waardevolle inzichten oplevert op het functioneren van de vast-
goedmarkt, zijn Van der Krabben en Lambooy (1993, p. 1386) van mening dat het 
model van Healey tekort schiet wat betreft de geografische component. In haar model 
legt Healey geen koppeling tussen de ontwikkeling van vastgoed en de locatie waar 
dit plaatsvindt. Hierdoor is het niet goed mogelijk inzicht te krijgen in de locatie-
voorkeuren van de aanbieders op de vastgoedmarkt en ook niet in de relatie tussen de 
spreiding van economische activiteiten en het aanbod op de vastgoedmarkt.42

In Nederland hebben diverse auteurs in de jaren negentig een poging gedaan om te 
komen tot integratie van economisch geografische theorieën en van theorieën uit de 
vastgoedeconomie. Van der Krabben en Lambooy (1993, pp. 1387-1393) hebben op 
basis van het model van Healey een aanzet gegeven tot meer inzicht in de drijvende 
krachten op de Nederlandse vastgoedmarkt. In hun beschrijving maken zij gebruik 
van eerder uitgevoerd onderzoek naar specifieke onderdelen van de vastgoedmarkt. 
Zij beschrijven onder meer de sterke rol van de overheid op de Nederlandse grond-
markt die in de jaren zeventig en tachtig ook nog voor de woningbouw gold, de 
investeringsstrategieën van de Nederlandse pensioenfondsen, de toename van private 
investeringen in de gebouwde omgeving en de verschillen tussen de kantorenmarkt 
en de markt voor bedrijfsruimten. Van der Krabben en Lambooy (1993, p. 1391) wij-
zen wat betreft dit laatste punt op een eerdere constatering van Needham (1991) dat 
één van de meest opvallende kenmerken van de Nederlandse markt voor bedrijfs-

41 De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat andere beleidsdoelstellingen belangrijker waren 
dan het voldoen aan de vestigingsvoorkeuren van kantoorgebruikers. In de jaren zeventig en in 
de eerste helft van de jaren tachtig stond de levendigheid van binnensteden centraal. In de bin-
nensteden pasten daarom geen grootschalige monofunctionele kantoorgebieden die ’s-avonds 
verlaten zouden zijn. Aan het einde van de jaren tachtig kregen mobiliteitsdoelstellingen pri-
oriteit. Dit leidde tot het stimuleren van goed per openbaar vervoer bereikbare kantoren in de 
omgeving van stations in de stadscentra. 

42 Het tweede punt van kritiek, het statische karakter van het model, blijft hier buiten beschouwing.
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ruimten is het overschot aan bouwrijpe grond dat wordt aangeboden door gemeenten 
die in onderlinge concurrentie bedrijven proberen te werven. Dit onderstreept de in 
dit onderzoek gevoelde noodzaak meer inzicht te krijgen in de planningspraktijk die 
heeft geleid tot dit overschot.
Brouwer (1994) heeft voor de kantorenmarkt een relatie gelegd tussen processen op 
de vastgoedmarkt en de stedelijke structuur. Hij maakt hierbij onderscheid tussen 
een concentrische structuur en gridstructuur. Een concentrische structuur bestaat 
uit een hoofdcentrum, een radiaal gericht transportsysteem en een aantal onderge-
schikte nevencentra. De kracht van het centrum wordt hierbij vooral bepaald door 
de betere bereikbaarheid. De gangbare theorieën over stedelijke economische groei 
gaan impliciet uit van dit model.43 In een gridstructuur daarentegen functioneren een 
groot aantal gelijkwaardige centra langs de hoofdwegen, waarvan de bereikbaarheid 
beter is dan van het stadscentrum. Het is hier niet de plaats dieper in te gaan op deze 
twee typen van stedelijke structuur. Belangrijk is de constatering van Brouwer (1994 
p. 208) dat de vastgoedmarkt in een gridstructuur fundamenteel anders functioneert 
dan in een concentrische structuur. In een overwegend gridachtige structuur met min 
of meer gelijkwaardige vestigingsplaatsen worden de opbrengsten van commercieel 
vastgoed op den duur beperkt door processen van veroudering en door onvolkomen 
concurrentie op de markt.
Tot een omvattende theorie, waarin de inzichten uit de economische geografie en de 
vastgoedkunde zijn geïntegreerd, heeft het tot nu toe uitgevoerde onderzoek nog niet 
geleid. Doordat wetenschappelijke aandacht voor de integratie tussen vastgoedecono-
mie en ruimtelijke wetenschappen na de eeuwwisseling sterk is verminderd, is het bij 
aanzetten gebleven.

4.3 De betekenis van huisvesting voor het 
functioneren van een bedrijf

Bedrijfsgebouwen bieden onderdak aan de activiteiten van bedrijven (Brouwer 1994, 
p. 25; Louw 1996 p. 64; Segeren et al. 2005, p. 104; Louw et al. 2009, p. 27). In het 
vorige hoofdstuk was al aan de orde dat vraag naar huisvesting voor bedrijven sterk 
varieert en afhankelijk is van de activiteiten die een bedrijf uitoefent. Bedrijven zul-
len bij de keuze van huisvesting vooral kijken naar de gebruiksmogelijkheden van 
vastgoed. Efficiënte huisvesting betekent volgens Louw (1996, p. 67) dat met zo min 
mogelijk huisvestingsmiddelen een zo hoog mogelijke output tot stand komt. Het 
gebouw moet zo zijn ingedeeld en ingericht dat het primaire productieproces opti-
maal kan functioneren.
De zorg voor adequate bedrijfsruimte is een strategisch onderdeel van de bedrijfs-
voering. Ondernemers kunnen de opbrengsten van hun bedrijf vergroten door het 
optimaliseren van hun huisvesting. Hierbij gaat het vooral om functionele aspecten, 
als omvang, indeling en vloerbelasting. De visuele uitstraling van het pand speelt veel 
minder een rol.44 Voor veel gebruikers van bedrijfsruimten is het vastgoed niet meer 

43 De oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat oorspronkelijk bijna alle steden deze opzet hadden. 
44 In de specifieke branches kan dit wel een rol spelen, bijvoorbeeld om de creativiteit van het perso-

neel te bevorderen of om de identiteit van een bedrijf (pand als visitekaartje) te benadrukken.
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dan een noodzakelijke schil rond het productieproces. Volgens Schaap (2000, p. 7) is 
de routing van het productieproces zelfs belangrijker dan het noodzakelijke omhulsel.

Bedrijfsgebouwen verschaffen ruimte aan een breed scala aan productieprocessen en 
logistieke processen. De aard van deze processen en de gebruikte machines en instal-
laties oefenen invloed uit op de maatvoering van het onroerend goed en de onderlinge 
situering van de ruimtes (Brouwer 1984, p. 26). Dit is een belangrijk verschil met 
kantoren die onderdak bieden aan administratieve processen die in alle branches 
nagenoeg gelijk zijn. Het programma van eisen aan bedrijfsgebouwen is daarom veel 
specifieker dan het programma van eisen aan kantoorruimten. Kantoren zijn hierdoor 
veel meer dan bedrijfsruimten een standaardproduct, dat gemakkelijk uitwisselbaar is 
tussen gebruikers. Bedrijfsgebouwen hebben vaak een specifiek karakter dat op maat 
is afgestemd op de eisen van de eerste gebruiker.
Dit specifieke karakter wordt nog versterkt doordat bedrijfsruimtegebruikers vaak 
fors investeren in machines en installaties. Zij zullen daarom veel sterker dan kan-
toorgebruikers gebonden zijn aan de locatie waar zij zijn gevestigd en zullen daarom 
voorkeur hebben voor aanpassingen ter plaatse. Dit is de kern van de in het vorige 
hoofdstuk besproken huisvestingstheorie van Brouwer (1984). Volgens Brouwer (1984, 
p. 26) kan het daarom lonend zijn grond in reserve te houden voor toekomstige uit-
breidingen, zodat een ondernemer niet gedwongen is vroegtijdig zijn productieproces 
te verplaatsen.
Aangezien de eisen aan bedrijfspanden zullen veranderen als gevolg van wijzigende 
activiteiten en nieuwe productieprocessen, zullen bedrijfspanden in de loop van de 
tijd een aantal keren worden verbouwd en uitgebreid. Hierdoor ontstaat een inge-
wikkeld samenstel van ruimten van uiteenlopende kwaliteit en ouderdom, waarbij 
ook de situering van de interne ruimten ten opzichte van elkaar niet meer voldoet. 
Uiteindelijk zal dit de efficiëntie van het productieproces negatief beïnvloeden, omdat 
het productieproces niet meer valt te beheersen en omdat er belemmeringen ont-
staan voor het toepassen van de nieuwste productieprocessen (Fothergill et al. 1987; 
Schmenner 1982). In deze situatie is sprake van een afnemende gebruikswaarde, die 
aanleiding kan zijn voor een verhuizing. Het achtergelaten vastgoed is door zijn speci-
fieke karakter dan vaak moeilijk te verkopen of te verhuren.
Een bedrijfspand dat moeilijk verhandelbaar is, wordt ook wel aangeduid als incou-
rant (niet gangbaar) vastgoed (Schaap 2000; Van der Geer 2006). Zolang een bedrijf 
zijn bedrijfsvoering nog op een efficiënte manier kan uitoefenen, is het feit dat het 
pand incourant is voor andere bedrijfsruimtegebruikers nog niet relevant. Op het 
moment dat een bedrijf vertrekt, kunnen er echter problemen ontstaan met herge-
bruik van het vastgoed.

De voortdurende noodzaak om bedrijfspanden aan te passen en te veranderen aan 
de eisen van nieuwe functies en gebruikers leidt tot een levenscyclus van vastgoed die 
ook bekend staat als het fasenmodel van Bourne (Korteweg 2002, p. 39). Het model is 
gebaseerd op de samenhang tussen gebruiksopvolging en bouwkundige ingrepen. In 
de levenscyclus van vastgoed zijn vier fasen te onderscheiden:
• het pand is in gebruik voor de functie waarvoor het is ontworpen;
• de oorspronkelijke functie wordt vervangen door een nieuwe functie, waarbij een 

beperkte aanpassing van het pand plaatsvindt;
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• in een later stadium zal een ingrijpende maar wel gedeeltelijke verbouwing nodig 
zijn om nieuwe functies en nieuwe gebruikers te kunnen huisvesten;

• uiteindelijk wordt het pand afgebroken en vervangen door een nieuw pand.

De nieuwe activiteit betreft steeds een nieuwe meeropbrengende functie, of een hoog-
waardiger of intensiever gebruik van de oude functie. Hierdoor is sprake van hogere 
opbrengsten per eenheid vloeroppervlak. Het fasenmodel geeft inzicht in de commer-
ciële mogelijkheden voor hergebruik van vrijkomend commercieel vastgoed. De kern 
van het model is dat de bouwkundige ingrepen die nodig zijn om commercieel vast-
goed aan te passen aan de eisen van de nieuwe vestigers, worden gefinancierd uit de 
hogere opbrengsten die de opeenvolgende functies genereren.

4.4 Dynamiek op de markt voor bedrijfsruimten

Om de factoren inzichtelijk te maken die bepalend zijn voor de dynamiek op de 
markt voor bedrijfsruimten wordt gebruik gemaakt van het onderscheid dat Verhorst 
en Stijnenbosch (1987, pp. 38-40) maken in twee componenten. Dit zijn presentie-
dynamiek en mutatiedynamiek (figuur 4.1). Bij presentiedynamiek gaat het om de 
ontwikkeling van de voorraad bedrijfsruimten. De presentiedynamiek is dus bepalend 
voor het aanbod aan bedrijfsruimten. Mutatiedynamiek heeft betrekking op de ont-
wikkeling van bedrijfsactiviteiten binnen de voorraad bedrijfsruimten en is daarmee 
bepalend voor de vraag. Tussen beide vormen van dynamiek bestaat een relatie. De 
mutatiedynamiek bepaalt de vraag naar bedrijfsruimten en heeft daarmee invloed op 
de presentiedynamiek. De presentiedynamiek heeft op haar beurt weer invloed op de 
mutatiedynamiek, omdat het beschikbare aanbod de keuze van ondernemers op de 
vastgoedmarkt beperkt.

De voorraad bedrijfsruimten kan als gevolg van presentiedynamiek op verschillende 
manieren veranderen (figuur 4.1). De voorraad kan toenemen door nieuwbouw of 
door het uitbreiden van bestaande bedrijfspanden. Tevens kan functieverandering 
plaatsvinden ten gunste van bedrijven (toevoegingen). Dit is bijvoorbeeld het geval 
als een ambachtelijk bedrijf een voormalig winkelpand in gebruik neemt. De voorraad 
kan ook afnemen door sloop, als een pand zodanig verouderd is dat het niet meer 
geschikt is voor vestiging of door functieverandering ten gunste van niet bedrijfs-
functies (onttrekkingen). Overigens hoeft sloop niet per definitie te leiden tot een 
afname van de voorraad bedrijfsruimten. Door sloop kan ruimte vrijkomen voor 
nieuwbouw. Als die nieuwbouw in hogere dichtheid plaatsvindt dan de bestaande 
bouw kan sloop op termijn zelfs leiden tot een groei van de voorraad bedrijfsruimten. 
Onder de presentiedynamiek vallen ook aanpassingen aan de bestaande voorraad. 
Deze kunnen verschillende vormen aannemen, variërend van een (kleine) verbou-
wing om de indeling van een bedrijfspand te verbeteren tot een grondige renovatie 
om het kwaliteitsniveau van een verouderd bedrijfspand weer op een voor de markt 
aanvaardbaar niveau te brengen.

De mutatiedynamiek hangt sterk samen met de ontwikkelingen in de bedrijven-
demografie. De vraag naar bedrijfsruimte kan het gevolg zijn van het oprichten van 
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bedrijven, van groei van bedrijven of van de komst van bedrijven van buiten de regio. 
Ook vestiging van bedrijven of organisaties die voorheen in andere segmenten van 
de vastgoedmarkt waren gevestigd, dragen bij aan de vraag naar bedrijfsruimten. 
Voorbeelden zijn bedrijven of organisaties die afk omstig zijn uit woonhuizen, winkels 
of bijzondere gebouwen, zoals ziekenhuizen en sportaccommodaties.
Er is ook sprake van negatieve vraag. In dat geval nemen bedrijven geen bedrijfs-
ruimte op, maar geven zij bedrijfsruimte terug aan de markt. Dit kan het gevolg zijn 
van opheffi  ngen van bedrijven, van krimp van bedrijven of van vertrek van bedrij-
ven naar elders. Ook hier geldt dat bedrijven die vanuit bedrijfspanden verhuizen naar 
andere segmenten van de vastgoedmarkt ruimte teruggeven.

Veranderingen van economische activiteiten of veranderingen van productie-
processen hebben invloed op de vraag naar bedrijfsruimten. Zo kan een groothandel 
geleidelijk veranderen in een handelsonderneming. Binnen het bedrijfspand zal hier-
door minder opslagruimte en meer kantoorruimte nodig zijn, doordat het accent in 
de activiteiten komt te liggen op administratieve werkzaamheden. Ook een ingrij-
pende verandering in het productieproces kan aanleiding zijn voor veranderingen in 
het ruimtegebruik. Een voorbeeld hiervan is te vinden bij drukkerijen. Door de intro-
ductie van computers en printers in het productieproces is de vraag naar ruimte in 
drukkerijen verschoven van grootschalige hallen met drukpersen naar kantoorachtige 
ruimten met computers en printers. Ten slotte kan ruimte vrijkomen, doordat bedrij-

Bestaande voorraad

verbouwing renovatieuitbreiding

verandering activiteit

PRESENTIEDYNAMIEK

MUTATIEDYNAMIEK

krimpgroei

sloopnieuwbouw

opheffingoprichting

onttrekkingtoevoeging

vertrekvestiging

leegstandin gebruik

Figuur 4.1 Dynamiek in bedrijfspanden 
Bron:	Verhorst	en	Stijnenbosch	1987	(bewerkt)
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ven specifieke bedrijfsactiviteiten afstoten, zoals het geval is bij het vertrek van een 
deel van de maakindustrie naar lage lonen landen.

Als gevolg van de mutatiedynamiek zal in een deel van de bedrijfspanden tijdelijk 
leegstand optreden, omdat de oude gebruiker vertrokken is en de nieuwe gebruiker 
het pand nog niet heeft betrokken. Een gangbare norm in de branche voor deze zoge-
naamde frictieleegstand is 4 à 5% (DTZ-Zadelhoff 2007). Dit is de ruimte die nodig 
is om vraag en aanbod op de markt bij elkaar te laten komen. Frictieleegstand kan 
omslaan in structurele leegstand, als een deel van de bestaande voorraad niet meer 
voldoet aan de eisen die bedrijfsactiviteiten stellen aan omvang en indeling van de 
ruimte. In dit geval kan er aanleiding zijn een pand te renoveren of te slopen om 
nieuwbouw mogelijk te maken. Ook kan in dergelijke gevallen sprake zijn van ont-
trekkingen ten gunste van functies die beter passen in het vastgoed.

Doordat er als gevolg van de mutatiedynamiek ruimte vrijkomt in de bestaande 
voorraad zal de vraag naar bedrijfsruimten zich verdelen over de nieuwbouw en de 
bestaande bouw. De presentiedynamiek speelt hierbij een rol. Niet alle vrijkomende 
ruimte komt immers weer beschikbaar voor opname. Er kan sprake zijn van incou-
rante panden, die niet meer worden aangeboden. Panden kunnen aan hun functie 
worden onttrokken. Ook kan het zijn dat panden tijdelijk uit de markt worden geno-
men in het kader van grootschalige renovatie of van sloop gevolgd door nieuwbouw. 
Ook de omvang van de nieuwbouw heeft invloed, omdat dit leidt tot het verhuizen 
van bedrijven vanuit de bestaande bouw naar de nieuwbouw (paragraaf 4.5).
De mate waarin binnen de bestaande voorraad sprake is van duurzaam gebruik, is af 
te leiden uit verhuisketens die ontstaan als gevolg van het op de markt komen van 
nieuwbouw. Door het in gebruik nemen van nieuwbouw ontstaat een keten van trans-
acties die er op de markt voor bedrijfsruimten zou kunnen uitzien zoals aangegeven 
in figuur 4.2.

De verhuisketen start in het voorbeeld van figuur 4.2 met bedrijf A dat zich vestigt op 
een nieuw bedrijfspand dat is gerealiseerd op een nieuw bedrijventerrein. In het pand, 
dat A heeft achtergelaten op een oud bedrijventerrein, heeft zich bedrijf B gevestigd. 
Bedrijf B had een pand in de binnenstad en is verhuisd, omdat de bereikbaarheid 
onvoldoende was. In het voormalige pand van B heeft zich bedrijf C gevestigd. Dit 
bedrijf is afkomstig uit een bedrijfsverzamelgebouw, waar het is gestart. Bedrijf C is 
verhuisd omdat het zelfstandige huisvesting wilde betrekken. In de ruimte van C heeft 
zich een nieuwe starter (D) gevestigd. Hiermee eindigt de verhuisketen, omdat bedrijf 
D geen ruimte achterlaat.
De verhuisketentheorie gaat ervan uit dat het aanbod aan vastgoed niet op zichzelf 
staat, maar deel uitmaakt van een keten van een aantal aangeboden bedrijfsruimten. 
De keten start in het primaire aanbod. Kenmerk van primair aanbod is dat dit niet is 
vrijgekomen door de verhuizing van een gebruiker naar een ander pand in dezelfde 

CB DA

Figuur 4.2 Schematische weergave van een verhuisketen
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regionale vastgoedmarkt. Nieuwbouw is altijd primair aanbod. Daarnaast kan ook 
primair aanbod ontstaan in de oudbouw. Op de markt voor commercieel vastgoed 
kan primair aanbod in de oudbouw ontstaan door:
• bedrijfsbeëindiging, fusies of reorganisaties;
• verandering van activiteiten;
• vertrek van bedrijven naar een andere regionale vastgoedmarkt of naar een ander 

segment van de vastgoedmarkt.

In figuur 4.2 vormt het nieuwbouwpand dat A betrekt het primaire aanbod. De pan-
den die vrijkomen door het verhuizen van de gebruikers in de latere fasen van de 
keten vormen het secundaire aanbod. Dit zijn de panden die zijn achtergelaten door 
A, B en C. In de figuur wordt de keten na de derde schakel afgebroken, doordat zich in 
het pand dat C heeft verlaten een gebruiker (D) vestigt die geen bedrijfsruimte achter-
laat. Andere mogelijkheden, waardoor een verhuisketen afbreekt, zijn het slopen van 
een pand, structurele leegstand of ‘onttrekking’ van een pand door vestiging van een 
functie, waarvoor het pand oorspronkelijk niet bestemd was.
De lengte van de verhuisketens geeft inzicht in de mate van duurzaam hergebruik van 
de bestaande voorraad. Hoe langer de ketens zijn, des te meer gebruikers ruimte vin-
den binnen de bestaande voorraad. De lengte van de ketens zijn afhankelijk van de 
samenstelling van de bestaande voorraad en van de eisen die de gebruikers stellen aan 
hun huisvesting. Naarmate de kwaliteit van de beschikbare voorraad meer aansluit bij 
de eisen van gebruikers, zal het hergebruik van de bestaande voorraad groter zijn en 
kunnen de verhuisketens langer zijn.
Het principe van verhuisketens laat zien dat het niet altijd nodig is een omvangrijk 
nieuwbouwprogramma te realiseren om te voorzien in de vraag. Ook bij een beperkt 
nieuwbouwprogramma is dit mogelijk, als de nieuwbouw leidt tot een efficiënter ver-
deling van bedrijven over de bestaande voorraad. De verhuisketens zullen dan lang 
zijn en er zal sprake zijn van relatief veel hergebruik van de bestaande voorraad. 
Doordat er in het voorbeeld in figuur 4.2 doorstroming optreedt, kan door het op de 
markt brengen van één bouwrijpe kavel uiteindelijk worden voorzien in de vraag van 
vier bedrijven.
Voorwaarde voor het tot stand komen van verhuisketens is dat vraag en aanbod in 
de nieuwbouw en in de bestaande bouw redelijk op elkaar zijn afgestemd. Een te 
omvangrijk nieuwbouwprogramma zal de lengte van de verhuisketens beperken. De 
door de nieuwbouw opgewekte verhuisketens in een ruime markt zullen leiden tot 
leegstand in de bestaande voorraad (Korteweg 2002, p. 89). Paragraaf 4.5 gaat hierop 
dieper in.
Verhuisketens zullen vooral ontstaan, als de nieuwbouw en de bestaande bouw ver-
schillende segmenten van de markt bedienen. In het voorbeeld van figuur 4.2 komt 
er doordat het groeiende bedrijf A een bouwrijpe kavel koopt op een nieuw bedrij-
venterrein uiteindelijk in de bestaande voorraad ruimte vrij voor starter D, die andere 
eisen stelt aan zijn huisvesting als A.

Binnen de woningmarkt is het uitlokken van verhuisketens onderdeel van het 
woningbouwbeleid. Onderzoek naar verhuisketens zijn dan ook voornamelijk uitge-
voerd voor de woningmarkt. Uit onderzoek van het ministerie van VROM uit 2003 
op de woningmarkt blijkt overigens dat minder dan de helft van de verhuisketens op 



93

gang komt door de realisatie van nieuwbouw. Er ontstaat ook veel primair aanbod in 
de oudbouw door woningmarktverlaters (Renes en Jókövski 2008, p. 31).45 De moge-
lijkheid dat er primair aanbod kan ontstaan in de bestaande voorraad, onderstreept 
het belang van een goede analyse van die componenten van de mutatiedynamiek die 
leiden tot teruggave van bedrijfsruimte aan de markt.

Als het gaat om commercieel vastgoed, is het inzicht in de lengte van de verhuiske-
tens beperkt. Binnen het economisch geografisch onderzoek krijgen verhuisketens 
nog weinig aandacht. Jannette Walen (1988b) deed onderzoek naar de ruimtelijke 
effecten van verhuisketens op de Haagse kantorenmarkt die het gevolg waren van tus-
sen februari 1983 en februari 1985 gerealiseerde nieuwbouw. Hij concludeerde dat de 
verhuisketens relatief kort waren. Het merendeel van de ketens kent één à twee scha-
kels na de nieuwbouw. De maximale ketenlengte bedroeg drie schakels. Van de als 
gevolg van de nieuwbouw in Den Haag vrijgekomen 112 kantoorruimten, is slechts 
49% opnieuw als kantoor in gebruik genomen of moesten nog in gebruik worden 
genomen; 37% stond op het moment van het onderzoek leeg.46 De overige 14% had 
een functiewijziging ondergaan of was afgebroken. Van een doorschuifproces van 
kantoorgebruikers via een aantal schakels waarbij in de verschillende schakels kan-
toorgebruikers uit verschillende segmenten een plek vinden en waarbij in de staart 
van de keten de slechtste panden vrijkwamen, was geen sprake. Al in de eerste schakel 
na de nieuwbouw trad relatief veel leegstand op. Jannette Walen (1988b, p. 115) con-
stateerde dan ook dat de verhuisketens veel korter waren dan de verhuisketens die het 
gevolg waren van nieuwbouw op de woningmarkt.
Pronk (2001, p. 56) komt in een analyse van de verhuisketens die het gevolg waren van 
tussen 1992 en 2000 gerealiseerde nieuwbouw op de Utrechtse kantorenmarkt tot een 
vergelijkbare conclusie als Jannette Walen. De verhuisketens waren kort. De oorzaken 
van de korte ketens waren echter fundamenteel anders. Op de krappe Utrechtse kan-
torenmarkt in de jaren negentig werd de nieuwbouw vooral opgenomen door nieuwe 
vestigers op de regionale vastgoedmarkt. Er kwam hierdoor relatief weinig kantoor-
ruimte vrij.
Ook uit onderzoek naar de effecten van het op de markt brengen van het nieuwe 
bedrijventerrein De Wetering-Noord in Utrecht blijkt dat de hieruit voortvloeiende 
verhuisketens opvallend kort zijn (Van de Staak en Lely 2009).47 De maximale keten is 
drie schakels lang. In de vierde schakel is al geen sprake meer van hergebruik. In het 

45 Van woningmarktverlaters is sprake in het geval van overlijden, samenwonen, dakloos worden of 
van migratie naar een ander woningmarktgebied. 

46 Doordat het voor een deel ging om bedrijfsverzamelgebouwen en de nieuwe vestigers in een aan-
tal gevallen bedrijfsonderdelen samenvoegden die op verschillende adressen waren gevestigd, 
was het aantal vrijkomende bedrijfsruimten (112) relatief hoog ten opzichte van het aantal nieuw-
bouwpanden (44).

47 Het onderzoek is gebaseerd op gegevens uit het Provinciaal Arbeidsplaatsenregister (PAR) van de 
provincie Utrecht over de periode1997-2007. Het PAR is een vestigingenregister op adresniveau, 
waarin bedrijven zijn geregistreerd in de provincie Utrecht. Door de gegevens van verschil-
lende jaren te koppelen op basis van een uniek identificatienummer van bedrijven is het mogelijk 
verhuisketens in beeld te brengen. Ook is het mogelijk de mutatiedynamiek binnen panden 
(gebruiksopvolging) te laten zien.
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totaal heeft het primaire aanbod van honderd kavels op de Wetering-Noord geleid tot 
slechts 23 mutaties binnen de bestaande voorraad. Het feit dat de ketens relatief snel 
worden afgebroken, heeft twee oorzaken. In de eerste plaats laat ongeveer 40% van 
de gevestigde bedrijven geen bedrijfsruimte achter. Het zijn ‘starters’ op de regionale 
vastgoedmarkt. In de tweede plaats is het hergebruik van de vrijkomende bedrijfs-
ruimten relatief laag. In slechts één op de drie vrijkomende bedrijfsruimten heeft zich 
een nieuw bedrijf gevestigd.
Tot grote problemen op de bestaande bedrijventerreinen heeft dit overigens niet 
geleid. Ongeveer de helft van de vrijkomende bedrijfsruimten bevindt zich buiten 
de bedrijventerreinen. Bovendien blijkt uit de aanvullende analyses op de bestaande 
bedrijventerreinen Lage Weide en Overvecht-Noord dat de dynamiek hier grotendeels 
een autonoom karakter heeft en maar weinig invloed ondervindt van het op de markt 
brengen van het bedrijventerrein De Wetering-Noord.

4.5 De relatie tussen nieuwbouw en bestaande bouw

Op de vastgoedmarkt bestaat een relatie tussen de productie van nieuwbouw en de 
ontwikkelingen in de bestaande voorraad. Deze relatie speelt een rol bij het tot stand 
komen van verhuisketens. Brouwer (1994, pp.39-40) heeft de relatie vastgelegd in de 
voorraadtheorie. Brouwer maakt bij de productie van nieuwbouw onderscheid in 
twee componenten: uitbreiding en vervanging. Uitbreiding is de noodzakelijke groei 
van de voorraad om economische activiteiten efficiënt te laten functioneren. Dit kan 
het gevolg zijn van de groei van de werkgelegenheid of van de uitbreiding van de pro-
ductiecapaciteit in een bedrijf. Uitbreiding van de voorraad kan ook noodzakelijk zijn 
door veranderingen in het ruimtegebruik, bijvoorbeeld als er is meer ruimte nodig 
is per werkzame persoon of als er sprake is van nieuwe productieprocessen die meer 
ruimte vragen.
Behalve nieuwbouw die nodig is voor uitbreiding van de voorraad, is ook nieuw-
bouw nodig voor vervanging van een deel van de bestaande voorraad. Vervanging 
is het gevolg van het in onbruik raken van delen van de bestaande voorraad. 
Vervangingsproductie is afhankelijk van de omloopsnelheid van de voorraad. Deze 
is omgekeerd evenredig aan de levensduur van de in het geding zijnde panden. De 
gemiddelde levensduur van een bedrijfspand is geen vast gegeven, maar wordt 
beïnvloed door de introductie van nieuwe panden. Bij consumptiegoederen is de 
ontwikkeling van de mode vaak aanleiding voor vroegtijdige vervanging. Bij kapitaal-
goederen, waar ook vastgoed toe kan worden gerekend, zal bij vervanging de nadruk 
liggen op technische factoren. Het gevolg voor het functioneren van de vastgoed-
markt is echter hetzelfde. Wanneer gebruikers door de introductie van kwalitatief 
beter vastgoed besluiten tot voortijdige vervanging van de bestaande panden, neemt 
de levensduur hiervan af en neemt de vervangingsproductie toe.

Doordat de markt voor bedrijfsruimten zich deels op de grondmarkt afspeelt en 
deels op de gebouwen(diensten)markt, zijn twee vormen van vervangingsvraag rele-
vant. In de eerste plaats is dit de vervangingsvraag naar grond. Deze is het gevolg van 
het in onbruik raken van oude bedrijventerreinen of van de transformatie van (delen 
van) oude bedrijventerreinen naar een nieuwe functie. In de tweede plaats speelt ook 
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de vervangingsvraag een rol, die het gevolg is van het in onbruik raken van incou-
rante gebouwen. Door de vervangingsvraag naar gebouwen kan op de markt voor 
bedrijventerreinen toch vervangingsvraag bestaan, terwijl het areaal uitgegeven 
bedrijventerrein constant blijft. Dit is het geval bij structurele leegstand of bij het ont-
trekken van een deel van de voorraad bedrijfspanden aan zijn functie.
Goed inzicht in de omvang van de uitbreidingsvraag en de vervangingsvraag is, 
gezien de onderlinge relatie, van cruciaal belang voor het bedrijventerreinenbeleid. 
Toepassing van de SER-ladder vraagt kennis van de concurrentieverhouding tussen 
de bestaande bouw en de nieuwbouw. Hierbij spelen volgens Brouwer (1994, p. 39) de 
volgende factoren een rol:
• het prijspeil in de bestaande voorraad;
• de prijs waartegen nieuwbouw kan worden aangeboden;
• de kwaliteitsverhouding tussen de nieuwbouw en de bestaande bouw.

De concurrentieverhouding wordt bovendien mede bepaald door de hoeveelheid 
nieuwbouw die op de markt komt (Brouwer 1994, p. 40). Er zijn twee situaties te 
onderscheiden (tabel 4.1). In de eerste situatie is de omvang van de nieuwbouw klei-
ner dan de netto vraag naar uitbreiding. In deze situatie zal schaarste ontstaan. Er is 
onvoldoende aanbod om in de vraag te voorzien. Hierdoor zal de prijs van de nieuw-
bouw en van de bestaande bouw toenemen. De leegstand zal dalen tot ver onder de 
gebruikelijke frictieleegstand van 5%. Als gevolg van de stijgende prijzen zal de nieuw-

Tabel 4.1 Relatie tussen nieuwbouw en bestaande voorraad

I  Omvang nieuwbouw is kleiner dan de gevraagde netto uitbreiding van de voorraad

•	 Mogelijkheden	voor	vestiging	worden	schaars
•	 De	prijzen	van	de	nieuwbouw	en	van	de	bestaande	voorraad	stijgen
•	 De	leegstand	daalt
•	 De	productie	trekt	aan	tenzij	er	belemmeringen	zijn

II  Omvang nieuwbouw is groter dan de gevraagde netto uitbreiding van de voorraad

IIa.	 	Nieuwbouw	is	wat	betreft	verhouding	tussen	prijs	en	kwaliteit	gelijkwaardig	aan	de	bestaande	
bouw

•	 Nieuwbouw	blijft	deels	leegstaan
•	 De	prijzen	van	de	bestaande	voorraad	dalen
•	 Productie	stopt

IIb.		Nieuwbouw	is	wat	betreft	verhouding	tussen	prijs	en	kwaliteit	minder	aantrekkelijk	dan	de	
bestaande	bouw

•	 Nieuwbouw	wordt	niet	opgenomen
•	 Gebruikers	blijven	gevestigd	in	bestaande	voorraad
•	 Productie	stopt

IIc.	 	Nieuwbouw	is	wat	betreft	verhouding	tussen	prijs	en	kwaliteit	aantrekkelijker	dan	de	
bestaande	bouw

•	 Gebruikers	vestigen	zich	in	de	nieuwbouw
•	 Aanhoudende	vraag	naar	nieuwbouw
•	 Er	ontstaat	leegstand	in	de	bestaande	bouw
•	 De	prijzen	van	de	bestaande	voorraad	dalen
•	 De	nieuwbouw	trekt	aan	tenzij	deze	door	restrictief	beleid	wordt	beperkt

Bron:	Brouwer,	1994	(bewerkt)
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bouw toenemen, behalve als er te weinig ruimte beschikbaar is om de noodzakelijke 
nieuwbouw te kunnen realiseren. Dit laatste kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van 
onvoldoende planologische reserveringen of van technische en procedurele knelpun-
ten die het tot stand komen van het aanbod belemmeren.
Als de omvang van de productie groter is dan de vraag naar netto uitbreiding, is 
sprake van de tweede situatie. De situaties IIa en IIb in tabel 4.1, waarbij de nieuw-
bouw gelijkwaardig of minder aantrekkelijk is dan de bestaande bouw, leiden evenals 
situatie I tot een zich zelf herstellende markt. De (gedeeltelijke) leegstand in de nieuw-
bouw die in beide situaties zal ontstaan, is weinig aantrekkelijk voor ontwikkelaars en 
zal hooguit van tijdelijke aard zijn. Producenten zullen immers stoppen met het op de 
markt brengen van een product dat onvoldoende kwaliteit heeft.
Situatie IIC in tabel 4.1 leidt echter tot een structurele onevenwichtigheid in de markt. 
In deze situatie is de omvang van de nieuwbouw niet alleen groter dan de netto uit-
breidingsvraag. Wat betreft prijs en kwaliteit is de nieuwbouw ook aantrekkelijker dan 
de bestaande bouw. Hierdoor zal doorstroming vanuit de bestaande bouw naar de 
nieuwbouw optreden. Het gevolg is dat in de oudste delen van de voorraad leegstand 
zal optreden en dat de prijzen in de bestaande bouw zullen dalen. Omdat er vol-
doende belangstelling is voor de nieuwbouw, zullen de dalende prijzen geen invloed 
hebben op de omvang van de nieuwbouw. Het gevolg hiervan is een toenemende 
tweedeling in de markt, waarbij de nieuwbouw relatief snel wordt afgenomen en de 
hoeveelheid kansloze meters in de bestaande bouw steeds verder toeneemt.

Brouwer (1984, p. 42) heeft erop gewezen dat in situatie IIc van tabel 4.1 een belan-
genconflict ontstaat tussen de aanbieders van nieuwbouw en de bezitters van de 
bestaande bouw.
De aanbieders van nieuwbouw zullen streven naar continuïteit en zullen de produc-
tie van de nieuwbouw in stand willen houden. Als er onvoldoende uitbreidingsvraag 
in de markt is om de nieuwbouw af te nemen, is het verhogen van de omloopsnelheid 
in de bestaande bouw een mogelijkheid om de productie op peil te houden. De eerst 
aangewezen weg hiervoor is het op de markt brengen van nieuw vastgoed dat zich wat 
betreft prijs en kwaliteit in positieve zin onderscheidt van de bestaande bouw.
De bezitters van het bestaande vastgoed kunnen in situatie IIc twee strategieën han-
teren om de concurrentiepositie van hun vastgoed overeind te houden (Korteweg 
2002). In de eerste plaats kunnen zij de verkoop- of de huurprijs verlagen. Hiermee 
nemen weliswaar de inkomsten af, maar als zij er op deze wijze in slagen hun pand 
te verhuren of te verkopen, zullen zij toch een geringere schade leiden dan in het 
geval van leegstand. In de tweede plaats kunnen zij proberen het op de markt bren-
gen van nieuw vastgoed tegen te houden door te pleiten voor nieuwbouwregulering. 
Het nadeel van nieuwbouwregulering is echter dat zij hiermee ook hun eigen moge-
lijkheden om te investeren in nieuwbouw beperken. De meest aantrekkelijke strategie 
voor bezitters van bestaand vastgoed is daarom waarschijnlijk het trachten te verwer-
ven van een aandeel in de nieuwbouw in combinatie met het verlagen van de koop- of 
huurprijs van hun bezit in de bestaande voorraad.

Niet denkbeeldig is dat de markt voor bedrijventerreinen zich in situatie IIc van tabel 
4.1 bevindt, gezien het grote aandeel van de nieuwbouw (hoofdstuk 2). Op de markt 
voor bedrijventerreinen functioneren veel gemeenten vanuit hun voorwaarden-
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scheppende doelstellingen op dezelfde wijze als veel commerciële aanbieders die hun 
productie op peil willen houden. Doordat zij geen belangen hebben in de bestaande 
voorraad vastgoed kan het voor hen toch aantrekkelijk zijn nieuwe bedrijventerreinen 
op de markt te brengen in een situatie dat de leegstand op de bestaande bedrijven-
terreinen toeneemt. Voor eigenaarbouwers, die worden geconfronteerd met moeilijk 
verkoopbare of verhuurbare panden op de bestaande bedrijventerreinen, is het plei-
ten voor nieuwbouwregulering in deze situatie niet aantrekkelijk. Hiermee beperken 
zij hun mogelijkheden om hun primaire productieproces te optimaliseren door het 
verhuizen naar goedkope nieuwbouw op een nieuw bedrijventerrein. Voor hen zal de 
afweging daarom nagenoeg dezelfde uitkomst hebben als bij eigenaren van kantoren. 
Zij zullen streven naar het verwerven van nieuwbouw in combinatie met het voor een 
lage koop- of huurprijs in de markt zetten van de bestaande bouw.

In beschouwingen over overschotten op de vastgoedmarkt wordt vaak ten onrechte 
gesteld dat deze het gevolg zijn van de zogenaamde varkenscyclus (Korteweg 2002, 
p.14). Een varkenscyclus ontstaat doordat er tijd verloopt tussen het moment dat een 
producent zijn investeringsbeslissing neemt en het moment dat zijn product de markt 
beïnvloedt. De kans op het ontstaan van een varkenscyclus is groot bij producten die 
onderhevig zijn aan bederf of bij producten met een relatief lange productietijd. Bij 
commercieel vastgoed is dit laatste het geval. Bij bedrijventerreinen bedraagt de pro-
ductietermijn volgens schattingen al gauw zeven tot acht jaar (Louw et al. 2009). Naar 
aanleiding van het overschot aan bedrijventerreinen, dat was ontstaan aan het begin 
van de jaren tachtig vroeg het ETI-Noord-Brabant (1982, p. 311) zich daarom af of dit 
het gevolg zou zijn van een varkenscyclus van bedrijventerreinen.
De cyclus op de vastgoedmarkt werkt volgens Ten Have (2003, p. 455) als volgt. In een 
situatie van schaarste en daarmee samenhangend van hoge prijzen van vastgoed (situ-
atie I in tabel 4.1) reageren ontwikkelaars door nieuw aanbod op de markt te brengen. 
Zij blijven doorgaan met produceren totdat er zoveel aanbod op de markt is dat de 
prijzen hierdoor dalen (situatie II a in tabel 4.1). Hierop zullen ontwikkelaars reage-
ren door de productie te stoppen. Zo ontstaat opnieuw situatie I, waar de hernieuwde 
schaarste aanleiding is voor prijsstijgingen. Hiermee begint de cyclus opnieuw.
In een beschouwing over cycli op de kantorenmarkt heeft Tordoir (2003) erop gewe-
zen dat een varkenscyclus een natuurverschijnsel is op de vastgoedmarkt. Als op de 
markt voor bedrijventerreinen inderdaad sprake zou zijn van een varkenscyclus, zou-
den beleidsmakers zich bij de planning en programmering kunnen baseren op het 
uitgangspunt dat de markt zich zelf herstelt, mits er voldoende planologische ruimte 
beschikbaar is om de vraag naar bedrijventerreinen op te vangen. Jobse en Musterd 
(1994, p. 135) zijn echter van mening dat er meer aan de hand is. Volgens hen is er 
sprake van een structurele overcapaciteit op de markt voor bedrijventerreinen en op 
de markt voor kantoren. De overcapaciteit zou het gevolg zijn van gemeenten die zon-
der onderlinge afstemming bedrijfslocaties voortbrengen. In de eerste helft van de 
jaren tachtig leidde dit tot een overschot aan bedrijventerreinen. In de eerste helft van 
de jaren negentig ontstond er zo een overmaat aan kantoren. Van der Voordt (2007, p. 
346) komt voor de situatie op de kantorenmarkt aan het begin van de 21e eeuw tot een 
vergelijkbare conclusie. Hij schrijft dit toe aan het feit dat er teveel nieuwbouw is gere-
aliseerd in een situatie dat er vooral sprake is van vervangingsvraag en veel minder 
van uitbreidingsvraag. Met andere woorden Van der Voordt is van mening dat de kan-
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torenmarkt zich in situatie IIc van tabel 4.1 bevindt. In deze situatie speculeren op de 
veronderstelling dat de markt zich zelf herstelt, is riskant. Kenmerk van situatie IIc is 
dat de markt zich niet herstelt, zolang er vraag is naar nieuwbouw, ongeacht het aan-
bod in de bestaande bouw.
Voor het beleid van bedrijventerreinen is het cruciaal te onderkennen in welke situatie 
de markt voor bedrijventerreinen zich bevindt. Als deze markt zich inderdaad als het 
gevolg van het voorwaardenscheppende denken van gemeenten in situatie IIc bevindt, 
zal aan aanbodregulatie niet te ontkomen zijn.

4.6 Conclusie

Beleid voor bedrijventerreinen kan niet alleen zijn gebaseerd op inzicht in de uit-
breidingsvraag. Cruciaal voor de onderbouwing van het beleid is om naast de 
uitbreidingsvraag ook de vervangingsvraag vast te stellen. De beschouwingen in para-
graaf 4.4 over presentie- en mutatiedynamiek leren dat hieraan verschillende factoren 
ten grondslag liggen.
In een markt, waar de uitbreidingsvraag domineert, is een andere planningsop-
gave aan de orde dan in een markt, waarin vooral sprake is van vervangingsvraag. 
In een markt met overwegend uitbreidingsvraag moet het accent liggen op de aan-
leg van nieuwe bedrijventerreinen. Op de bestaande bedrijventerreinen dient 
herstructurering in aanvulling hierop gericht te zijn op het in stand houden van de 
bestaande vestigingsmogelijkheden. In dat geval blijft de extra vraag naar nieuwe 
bedrijventerreinen als gevolg van vervangingsvraag beperkt. De vraag naar nieuwe 
bedrijventerreinen is in deze situatie vooral een afgeleide van de economische groei en 
daarmee samenhangend van de groei van de werkgelegenheid.
Bestaat de vraag echter vooral uit vervangingsvraag dan zal het accent moeten lig-
gen op het stimuleren van hergebruik van bestaand vastgoed. De primaire opgave is 
om de vraag naar bedrijfsruimten zoveel mogelijk te accommoderen in de bestaande 
voorraad bedrijfspanden. Voor zover panden niet meer voldoen aan de eisen van 
gebruikers is herontwikkeling van verouderd vastgoed nodig. De vraag naar nieuwe 
bedrijventerreinen is in deze situatie vooral een afgeleide van de herstructurerings-
opgave. Nieuwe bedrijventerreinen zijn in deze situatie nodig om het verlies aan 
bedrijfsruimten door sloop en onttrekking te compenseren en om schuifruimte te bie-
den om het proces van herontwikkeling op gang te brengen.

Als gemeenten op basis van veronderstelde voorwaardenscheppende effecten meer 
bouwrijpe grond op de markt brengen dan nodig is om de feitelijke uitbreidings- en 
vervangingsvraag naar bedrijfsruimte te accommoderen, zal de bestaande voorraad 
volgens de in paragraaf 4.5 besproken voorraadtheorie, versneld verouderen. Door 
de gunstige prijs-kwaliteitverhouding van de nieuwbouw die beschikbaar komt in de 
vorm van bouwrijpe kavels op nieuwe bedrijventerreinen, zullen bedrijven verhuizen 
vanuit de oudbouw naar de nieuwbouw met als gevolg een groeiende leegstand in de 
bestaande bouw. In deze situatie genereert de nieuwbouw als het ware extra vervan-
gingsvraag, doordat de omloopsnelheid van het bestaande vastgoed toeneemt.
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De voorafgaande beschouwingen leren echter ook dat een te stringent aanbodbeleid 
als reactie op een (dreigend) overschot een gevaar in zich draagt. Als er op basis van 
de veronderstelling dat de vraag voornamelijk uit vervangingsvraag bestaat minder 
bouwrijpe grond op de markt kan komen dan nodig is om de feitelijke uitbreidings-
vraag te accommoderen, ontstaat er schaarste. Het beleid werpt dan planologische 
belemmeringen op voor de zich herstellende markt. Hierdoor kan de economische 
groei in gevaar komen doordat het bedrijfsleven onvoldoende ruimte krijgt voor uit-
breiding van de productiecapaciteit.

Er zijn vier extreme situaties denkbaar (tabel 4.2). In twee situaties (de cellen 
links boven en rechtsonder in de tabel) is het beleid in overeenstemming met de 
marktsituatie. In de twee andere situaties (de cellen linksonder en rechtsboven) sluit 
het beleid niet aan bij de marktsituatie. In de tabel zijn de twee tegenover elkaar 
staande visies over de markt voor bedrijventerreinen zichtbaar. De voorwaarden-
scheppende visie streeft naar de situatie in de cel linksboven. Er moet voldoende 
ruimte zijn om economische groei te kunnen accommoderen. Aanhangers van deze 
visie wijzen op de gevaren in de cel rechtsboven die het gevolg zouden zijn van het 
door aanhangers van de op zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik gerichte visie aan-
bevolen schaarstebeleid. Aanhangers van de op zuinig ruimtegebruik gerichte 
benadering streven naar de situatie rechtsonder in de tabel en mikken op zoveel 
mogelijk hergebruik van de bestaande vestigingsmogelijkheden. Zij willen de situatie 
linksonder in de tabel voorkomen, die het gevolg zou zijn van de voorwaardenschep-
pende benadering.
Doordat het economisch geografische onderzoek zich concentreert op de presentie-
dynamiek is er nog onvoldoende inzicht in de vervangingsvraag om het beleid goed 
te kunnen onderbouwen. Dit is aanleiding om in het volgende hoofdstuk dieper in te 
gaan op het vraagstuk van de veroudering die de basis vormt voor het ontstaan van de 
vervangingsvraag.

Tabel 4.2 Marktvraag en planningsopgave bedrijventerreinen

Planningsopgave Voorwaardenscheppend  
gericht op uitbreiding

Zuinig ruimtegebruik gericht  
op herontwikkeling

Marktvraag

Uitbreidingsvraag 
domineert

Economische groei wordt 
geaccommodeerd

Schaarste	remt	economische	groei

Vervangingsvraag
domineert

Overaanbod	leidt	tot	versnelde	
veroudering

Hergebruik van bestaande terreinen 
voorziet in vraag
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5. Herstructurering en 
veroudering van vastgoed

5.1 Inleiding

De problemen van verouderde bedrijventerreinen kwamen aan het begin van de 
jaren tachtig voor het eerst serieus op de politieke agenda. De sterk toegenomen 
werkloosheid en de aantasting van het vestigingsklimaat voor bedrijven in de grote 
steden waren hiervoor de aanleiding (Louw et al. 2009, p. 140). Tot die tijd was de 
gebruikelijke gang van zaken dat verouderde bedrijventerreinen in het kader van de 
stadsvernieuwing een woonbestemming kregen. Brunt en Jobse (1986, p. 195) schrij-
ven dit toe aan de combinatie van twee factoren. In de eerste plaats was sprake van 
een royaal aanbod aan nieuwe bedrijventerreinen aan de stadsranden. Hierdoor was 
er weinig belangstelling voor het herontwikkelen van de verouderde bedrijfspanden 
op de bestaande bedrijventerreinen. In de tweede plaats stimuleerden de nog aanwe-
zige woningvraag en de subsidiemogelijkheden in het kader van de stadsvernieuwing 
de transformatie van verouderde bedrijventerreinen.
Als gevolg van de transformatie namen de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in 
de steden af. Een deel van de bedrijven vertrok naar de omliggende suburbane ker-
nen. Om dit proces af te remmen, was het beleid in de Structuurschets Stedelijke 
Gebieden (1983) erop gericht meer ruimte voor bedrijvigheid in de steden te schep-
pen. Hergebruik van oude bedrijventerreinen was hiertoe een mogelijkheid. Op veel 
van deze terreinen was leegstand ontstaan als gevolg van de economische herstruc-
turering in de jaren zeventig, die leidde tot bedrijfsbeëindiging en inkrimping van 
bedrijven in traditionele bedrijfstakken (Louw et al. 2009, p. 140).48

Uit een eerste inventarisatie, die het beleid uit de Structuurschets Stedelijke Gebieden 
‘handen en voeten’ moest geven, bleek dat het beleid van gemeenten vaak beperkt 
bleef tot een intentieverklaring (Bureau voor Stedenbouw Zandvoort 1985). De meeste 
plannen bevonden zich bovendien nog in de fase van probleemverkenning. Het aan-
tal concreet uitgewerkte acties met voldoende politiek draagvlak was gering. De hoge 
kosten voor onder meer het verwerven van grond en vastgoed, voor bodemsanering 
en voor het slopen van verouderde bedrijfsgebouwen vormden een belemmering bij 
de uitvoering van plannen. Hoewel het politieke draagvlak voor de herstructurering 
in de afgelopen twintig jaar is toegenomen, zijn de kosten voor de uitvoering van de 

48 De doelstelling achter herstructurering is in de loop van de tijd van karakter veranderd. In de 
Structuurschets Stedelijke Gebieden (1983) lag het accent op het stoppen van de aantasting van 
het vestigingsklimaat in de steden. De huidige opgave is vooral ingegeven door zorgvuldig en effi-
ciënt ruimtegebruik en door het beperken van onnodige claims op de open ruimte.
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herstructureringsopgave een probleem gebleven. In een recente evaluatie van het her-
structureringsbeleid constateert de Algemene Rekenkamer (2008, p. 11) dat er nog 
altijd onvoldoende publieke en private middelen beschikbaar zijn voor het bekostigen 
van de herstructureringsopgave. In het advies van de Taskforce (Her)ontwikkeling 
Bedrijventerreinen (THB 2008) neemt naast de financiering van de economische 
stadsvernieuwing een betere systematiek van planning daarom een belangrijke plaats 
in. Met de aanbevelingen over het terugdringen van het aanbod aan nieuwe bedrij-
venterreinen en over hogere grondprijzen wil de THB (2008) komen tot een 
verzakelijking van de markt, waardoor de financiële condities voor herstructurering 
zullen verbeteren.
Dit hoofdstuk gaat dieper in op de problemen van oude bedrijventerreinen. De 
opbouw is als volgt. Paragraaf 5.2 geeft een overzicht van de verschillende vormen van 
herstructurering. De levenscyclus die bedrijventerreinen doormaken, staat centraal in 
paragraaf 5.3. Vervolgens wordt in paragraaf 5.4 de veroudering van vastgoed en de 
reactie hierop van de eigenaren van vastgoed besproken. Paragraaf 5.5 schetst de voor-
waarden, waaronder de herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen tot stand 
kan komen. De belangrijkste voorwaarde, de waardevermeerdering van vastgoed, 
komt aan bod in paragraaf 5.6. Het hoofdstuk sluit in paragraaf 5.7 af met enkele con-
clusies over de betekenis voor het beleid voor bedrijventerreinen.

5.2 De herstructureringsopgave

Herstructurering is een koepelbegrip voor een breed scala aan maatregelen met uit-
eenlopende elkaar deels overlappende termen (Louw et al. 2009 p. 158). De THB 
(2008) onderscheidt vijf typen herstructurering (tabel 5.1). Belangrijk hierbij is het 
onderscheid tussen maatregelen die primair betrekking hebben op het openbare 
gebied (facelift en revitalisering) en maatregelen die tevens de private kavels omvatten 
(zware revitalisering, herprofilering en transformatie). De verschillende typen sluiten 
elkaar niet uit. Het is goed mogelijk dat een herstructureringsplan, afhankelijk van de 
problemen en de potenties van een bedrijventerrein, bestaat uit een combinatie van 
verschillende typen maatregelen.
Bij een facelift is sprake van het wegwerken van achterstallig onderhoud in het open-
bare gebied. De THB (2008, p.30) rekent dit niet tot de herstructureringsopgave, 
omdat onderhoud en beheer behoren tot de reguliere verantwoordelijkheden van 
gemeenten als grondexploitant van bedrijventerreinen. De mate waarin een facelift 
noodzakelijk is, is sterk afhankelijk van de manier waarop een gemeente het beheer in 
het verleden organiseerde en welk beheerniveau zij nastreefde.
Revitalisering is aan de orde, als sprake is van een zodanige veroudering van het 
openbare gebied en van de bedrijfspanden dat deze via het reguliere onderhoud en 
beheer niet meer oplosbaar zijn. Er is sprake van dreigende leegstand en achteruit-
gang van het bedrijventerrein. Hierdoor zijn forse investeringen nodig, bijvoorbeeld 
in het verbeteren van de infrastructuur om het bedrijventerrein aan te passen aan de 
eisen van deze tijd. Daarnaast richt revitalisering zich vaak op het verhogen van de 
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beeldkwaliteit van private panden en kavels, op het invullen van braakliggende kavels 
en leegstaande panden en op het intensiveren van het ruimtegebruik op bebouwde 
kavels. Uitgangspunt bij revitaliseren is het behoud van de bestaande verkaveling en 
waar mogelijk vasthouden van de op het bedrijventerrein gevestigde bedrijven.

Zware revitalisering is aan de orde als het vastgoed zodanig is verouderd dat het niet 
meer aantrekkelijk is voor hergebruik en de private eigenaren om uiteenlopende rede-
nen niet meer investeren in de vernieuwing van hun vastgoed. Om de problemen op 
te lossen, is het noodzakelijk gronden te verwerven, opstallen te slopen, de bodem te 
saneren, de infrastructuur aan te passen en de gronden opnieuw bouwrijp te maken. 
Bij zware revitalisering maken de bestaande bedrijfsgebouwen plaats voor nieuwe 
bedrijfspanden. Hierbij kan het gaan om de ontwikkeling van een modern bedrij-
venpark op een terrein dat voorheen in gebruik was voor een groot productiebedrijf 
of om het vervangen van oude bedrijfshallen door moderne panden. In deze situa-
tie kan (gedeeltelijke) functiewijziging een optie zijn. Deze functiewijziging kan zich 
zowel richten op werkfuncties met een hogere residuele grondwaarde, zoals kantoren 
en winkels (herprofilering) als op woningbouw (transformatie). Transformatie maakt 
in het advies van de THB geen deel uit van de herstructureringsopgave.49

In de praktijk richtte herstructurering zich in de afgelopen vijfentwintig jaar op het 
openbare gebied (Heidemij-Advies 1996; Reesink en Van Aalst 2003; THB 2008; Louw 
et al. 2009). Op basis van onderzoek van Buck Consultants (2008, p. 29) gaat de THB 
(2008) ervan uit dat 17.400 hectare bruto verouderd is. Het zwaartepunt van de her-

49 De THB richt zich in haar advies uitsluitend op de bedrijventerreinen die een werkfunctie 
houden.

Tabel 5.1 Typen van herstructurering

Facelift Grote	opknapbeurt	in	het	openbare	gebied,	indien	sprake	is	van	
fysieke	veroudering	van	de	openbare	ruimte	en	van	gebouwen	als	
gevolg	van	achterstallig	onderhoud	en	beheer.

Revitalisering Aanpak	van	infrastructuur,	openbare	ruimte	en	private	gebouwen	in	
het	geval	van	dreigende	leegstand	en	achteruitgang	van	het	terrein.	
De	bestaande	verkaveling	blijft	in	stand.

Zware	revitalisering Revitalisering,	waarbij	delen	van	het	terrein	worden	herontwikkeld	
voor	nieuwe	bedrijfspanden.	Het	verwerven	van	grond	en	vastgoed,	
het	uitplaatsen	van	bedrijven,	het	slopen	van	de	bebouwing,	
bodemsanering	en	de	aanleg	van	nieuwe	infrastructuur	maken	veelal	
onderdeel	uit	van	de	investeringen.

Herprofilering Revitalisering,	waarbij	sprake	is	van	functiewijziging	naar	een	andere	
economische	functie	(kantoren,	detailhandel).	De	maatregelen	zijn	
vergelijkbaar	met	zware	revitalisering.	Door	de	functiewijziging	is	het	
mogelijk	hogere	opbrengsten	te	genereren	(vaak	een	combinatie	van	
hogere	grondprijzen	en	een	hogere	bebouwingsdichtheid).

Transformatie Onttrekking	van	een	bedrijventerrein	ten	gunste	van	een	niet	
economische	functie	(vaak	woningbouw).	In	veel	gevallen	is	sprake	
van	de	totale	herinrichting	van	een	terrein.	Dit	kan	overigens	gepaard	
gaan	met	functiewijziging	naar	nieuwe	economische	functies	als	
kantoren	en	detailhandel.

Bron:	THB	2008,	p.	4
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structureringsopgave in de periode tot 2020 blijft liggen bij revitalisering (figuur 5.1). 
In het totaal gaat het om 14.000 hectare bruto te revitaliseren bedrijventerrein (80% 
van het areaal aan verouderd bedrijventerrein). Zware revitalisering en herprofilering 
komen (nog) relatief weinig voor. Op basis van ambities van gemeenten schat Buck 
Consultants (2008, p. 29) dat 1.000 hectare bruto is gericht op zware herprofilering en 
800 hectare bruto op herprofilering.
De schattingen van Buck Consultants International over transformatie (gemiddeld 60 
hectare bruto per jaar) liggen lager dan het CPB (2005, p. 15) heeft verondersteld op 
basis van ervaringen uit het verleden. Het CPB berekende gemiddeld 85 à 95 hectare 
bruto transformatie per jaar. Het in 2009 afgesloten ‘Convenant Bedrijventerreinen 
2010-2020’ gaat overigens uit van aanzienlijk meer transformatie (1.830 hectare netto 
in de periode 2010-2020).

De aanpak gericht op verbeteringen in het openbare gebied, wijkt sterk af van de 
aanpak in de ons omringende landen. Uit onderzoek naar het beleid voor bedrij-
venterreinen in Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk blijkt 
dat in deze landen de nadruk ligt op hergebruik van verouderde bedrijventerrei-
nen (Gorter en Olden 2007). Hierbij kan het zowel gaan om het ontwikkelen van 
nieuwe werkmilieus (herprofilering) als om transformatie naar woningbouwloca-
ties of multifunctionele centrumlocaties. Bij het beoordelen van dit verschil moet er 
wel rekening mee worden gehouden dat in de ons omringende landen vaak sprake 
is van zogenaamde brownfields. Dit zijn vrijwel lege bedrijventerreinen die voorheen 
in gebruik waren bij grootschalige industrie met veel vervuiling. In Nederland komt 
dit soort locaties niet voor met uitzondering van de voormalige mijnbouwterreinen in 
Limburg, die inmiddels grotendeels zijn getransformeerd. De oorzaak hiervan is dat 
de industrialisatie in Nederland relatief laat op gang kwam. Een deel van de oudere 
overwegend solitaire fabriekscomplexen uit de eerste fase van de industrialisatie heeft 
bovendien een nieuwe functie gekregen in het kader van de stadsvernieuwing. De 
meeste verouderde bedrijventerreinen in Nederland zijn nog voor een belangrijk deel 
in gebruik bij goed functionerende bedrijven (Louw et al. 2009, p. 145).

facelift

revitalisering

zware revitalisering

herprofilering

transformatie

4% 

80% 

6% 
5% 

5% 

Figuur 5.1 Aandelen strategieën herstructurering verouderde bedrijventerreinen (1-1-2007)
Bron:	BCI	2008,	p.	29;	CPB	2005,	p.	15	
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5.3 De levenscyclus van bedrijventerreinen

Tijdens hun bestaan doorlopen bedrijventerreinen een min of meer vast proces. Dit 
patroon staat bekend als de levenscyclus van bedrijventerreinen (Louw et al. 2009, 
p. 143). Deze cyclus is een vrije vertaling van de productcyclus, die bekend is uit de 
bedrijfseconomie. De productcyclus beschrijft het ontwikkelingsproces van indus-
triële producten, vanaf hun introductie tot het moment dat zij weer van de markt 
verdwijnen. Vergelijkbaar met de productcyclus zijn in de levenscyclus van bedrij-
venterreinen vier fasen te onderkennen: introductie, groei, consolidatie en teruggang 
(figuur 5.2).50

In de eerste jaren van het bestaan van bedrijventerreinen, tijdens de fasen van intro-
ductie en groei, is vaak sprake van een constante instroom van nieuwe bedrijven. Dit 
gaat gepaard met een forse groei van de werkgelegenheid, omdat vooral ondernemers 
van groeiende bedrijven die op zoek zijn naar uitbreidingsruimte kavels op nieuwe 
bedrijventerreinen kopen.
Na verloop van tijd gaat de groei over in consolidatie. De gevestigde bedrijven zijn 
volgroeid. De ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen stabiliseert. De eer-
ste ondernemers vertrekken naar nieuwe bedrijventerreinen. Andere ondernemers 
nemen hun plaats in. Aan het einde van deze fase wordt de veroudering voor het 
eerst zichtbaar. Vaak is dit het gevolg van achterstallig onderhoud van het openbare 
gebied. De verharding van de wegen loopt terug in kwaliteit en de groenstructuur ver-
wildert. Als de gemeente tijdig maatregelen neemt, kan zij de problemen in deze fase 
nog wel keren door het plegen van groot onderhoud. Met relatief eenvoudige maat-
regelen is het mogelijk de kwaliteit van een bedrijventerrein weer op het gewenste 
peil te brengen. Als dit onvoldoende gebeurt en ook de noodzakelijke verbeteringen 

50 Deze termen wijken af van de  in de productcyclus gehanteerde termen: introductie, expansie, 
rijpheid en teruggang.
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Figuur 5.2 Levenscyclus van bedrijventerreinen
Bron:	Louw	et	al.	2009,	p.	143
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in de infrastructuur achterwege blijven, neemt de aantrekkingskracht van bedrijven-
terreinen in deze fase verder af.
De problemen worden groter in de fase van teruggang. In deze fase is er meer mis met 
bedrijventerreinen dan alleen achterstallig onderhoud van het openbare gebied. Door 
veranderende eisen die ondernemers stellen aan hun huisvesting, neemt de courant-
heid van bedrijfspanden in de loop van de tijd af. Vaak voldoen ook de ontsluiting en 
de interne wegenstructuur niet meer. Door het vertrek van bedrijven loopt het aan-
tal arbeidsplaatsen terug. De belangstelling in de markt om de leeggekomen plekken 
op te vullen neemt af, met als gevolg dat prijzen van het onroerend goed dalen. Dit 
trekt een nieuwe categorie ondernemers aan. Laagwaardiger activiteiten en gelegen-
heidsgebruikers vullen leegkomende plekken op, totdat zelfs in die categorie geen 
belangstelling meer bestaat voor het bedrijventerrein. Zo komt een zichzelf verster-
kende negatieve ontwikkeling op gang, die uiteindelijk leidt tot verpaupering van het 
bedrijventerrein. Braakliggende kavels en leegstaande bedrijfspanden bepalen het 
beeld.

Herstructurering van bedrijventerreinen is erop gericht de economische levensduur 
van bedrijventerreinen te verlengen. Om hiervoor passende maatregelen te nemen, is 
het van belang van te stellen op welk punt van de levenscyclus het bedrijventerrein 
zich bevindt. De herstructureringsopgave in positie 3 in figuur 5.1 wijkt fundamenteel 
af van die in positie 4. In positie 3 kan waarschijnlijk nog worden volstaan met maat-
regelen die zijn gericht op het revitaliseren van het openbare gebied. In positie 4 zal 
ook de herontwikkeling van incourante bedrijfspanden aandacht vragen.
Van de in IBIS als verouderd geregistreerde bedrijventerreinen is niet bekend waar ze 
zich bevinden in de levenscyclus. Hetzelfde geldt voor de door de THB (2008) vast-
gestelde herstructureringsopgave. De desbetreffende bedrijventerreinen kunnen zich 
aan het begin van de fase van teruggang bevinden. Vaak is het dan nog mogelijk het 
tij te keren met ingrepen in het openbare gebied. Het kan ook zijn dat de veroude-
ring inmiddels zo ver is voortgeschreden dat zwaardere maatregelen nodig zijn. De 
oorzaak van de onduidelijkheid is het ontbreken van een eenduidige definitie van 
veroudering. Ook is niet duidelijk voor wie de veroudering een probleem is. De ver-
schillende belanghebbenden zullen de veroudering immers verschillend beoordelen. 
Ondernemers zullen primair kijken naar de effecten op het bedrijfseconomisch func-
tioneren. Omwonenden zullen primair de overlast (geluid, geur, verkeer, veiligheid) 
in de beschouwing betrekken. De gemeente zal ook spreken van veroudering, als een 
bedrijventerrein niet meer past in de toekomstige ruimtelijke structuur. Dit is bijvoor-
beeld het geval, als op het terrein woningbouw is voorzien.

Het sterke accent in de herstructureringsopgave op het revitaliseren doet vermoe-
den dat de meeste bedrijventerreinen zich nog bevinden aan het begin van de fase 
van teruggang. Zeker is dit echter niet. Niet uit te sluiten is dat het sterke accent op 
revitalisering voortkomt uit de financiële draagkracht van gemeenten. De zwaardere 
vormen van herstructurering, zware revitalisering en herontwikkeling, zijn immers 
aanzienlijk duurder. Volgens berekeningen van de THB (2008, p. 5) zijn de kosten 
voor deze twee strategieën zes maal zo hoog als voor revitalisering van het openbare 
gebied. Als gemeenten zich inderdaad zouden laten leiden door kostenoverwegingen 
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en niet door een grondige analyse van de problemen, zouden hun maatregelen wel 
eens onvoldoende kunnen zijn om de veroudering te stoppen.
Een uniform meetsysteem om de kwaliteit van bedrijventerreinen in beeld te brengen, 
ontbreekt nog. Er zijn verschillende terreinscans in omloop die duidelijkheid moe-
ten scheppen over de omvang van de herstructureringsopgave en over de te nemen 
maatregelen. Een voorbeeld is het door DHV ontwikkelde Kwaliteitsscoresysteem 
Bedrijventerreinen (KSS), dat de provincie Overijssel sinds 2007 hanteert om meer 
eenheid te scheppen in de uitvoering van de provinciale herstructureringsopgave. KSS 
moet een objectief richtinggevend kader bieden aan de uitvoering van die opgave. Het 
meet op uniforme wijze de kwaliteit van bedrijventerreinen aan de hand van een groot 
aantal criteria die betrekking hebben op de gebruikswaarde, op de belevingswaarde en 
op de toekomstwaarde. Daarnaast geeft KSS inzicht in te nemen maatregelen die moe-
ten leiden tot kwaliteitsverbetering van de desbetreffende bedrijventerreinen. Door 
het sterke accent in de herstructureringsopgave op revitalisering is KSS nog uitslui-
tend gericht op het meten van de kwaliteit van het openbare gebied. Het meten van 
de vastgoedpotenties als bouwsteen voor herontwikkelingsprojecten maakt (nog) geen 
deel uit van het systeem. Hetzelfde geldt overigens voor de andere meetsystemen die 
in omloop zijn.

5.4 Veroudering van vastgoed

Aangezien de veroudering van het bestaande vastgoed een rol speelt bij de verou-
dering van bedrijventerreinen, is het goed stil te staan bij de achtergronden van de 
veroudering en de mogelijke reacties van vastgoedeigenaren om veroudering te keren. 
Korteweg (2002, p. 16) definieert veroudering van een pand als volgt:

“De verminderde bruikbaarheid en/of aantrekkelijkheid van dat pand en/of de 
locatie ervan voor de functie waarvoor het pand is ontworpen of lange tijd in 
gebruik is geweest.”

In de definitie van Korteweg spelen kenmerken van het pand en kenmerken van de 
locatie een rol. Veroudering kan het gevolg zijn van een verandering van eisen die de 
gebruikers stellen aan het pand en de locatie. Veroudering kan ook ontstaan door een 
verandering van de kenmerken van het pand en de locatie. Veroudering van vastgoed 
kan twee achtergronden hebben (Brouwer 1994, Korteweg, 2002).
In de eerste plaats kan veroudering worden veroorzaakt door slijtage als gevolg van 
gebruik, als gevolg van de werking van elementen (het weer) en als gevolg van de 
aantasting door fysieke (trilling, verkeer) en chemische factoren. Dit is een langdu-
rig, langzaam lopend proces, waarbij de bouwtechnische staat van een pand langzaam 
minder wordt. Fysieke veroudering staat in de literatuur bekend als structurele verou-
dering (Schuur 2001a, p. 22).
In de tweede plaats kan sprake zijn van economische veroudering van een pand. In 
zijn proefschrift hanteert Korteweg (2002, p. 26) het begrip economische veroudering 
voor die vormen van veroudering, die niet het gevolg zijn van fysieke veroudering van 
het pand. Het gevolg van economische veroudering is dat er op een gegeven moment 
een einde komt aan de economische levensduur van een pand. Dit is het geval, als de 
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opbrengsten gelijk zijn geworden aan de voor de instandhouding van het pand nood-
zakelijke kosten (Brouwer, 1994, p. 16). Economische veroudering kan relatief snel en 
onvoorspelbaar optreden en hierdoor problemen opleveren voor de eigenaren.

Aan economische veroudering kunnen zeer verschillende oorzaken ten grondslag lig-
gen. Korteweg (2002, p. 26-33) noemt onder meer:
• hogere kwaliteitseisen van gebruikers aan de architectuur van het pand of aan de 

stedenbouwkundige inrichting van de omgeving;
• nieuwe functionele eisen, bijvoorbeeld aan de indeling van ruimten, aan de beka-

beling of aan de verwarming;
• institutionele factoren, zoals milieueisen, veiligheidseisen en arbonormen;
• relatieve achteruitgang van de omgeving als gevolg van toenemende congestie, als 

gevolg van wijzigingen in passantenstromen, of als gevolg van een minder woon- 
en leefklimaat in de buurt;

• veranderde concurrentiepositie van het bestaande vastgoed als gevolg van het toe-
voegen van nieuwbouw aan de voorraad.

Economische veroudering kan structurele veroudering in de hand werken. Dit is bij-
voorbeeld het geval, als eigenaren van vastgoed bezuinigen op het onderhoud van 
hun pand in de situatie dat de huuropbrengsten dalen door een verminderde aantrek-
kelijkheid in de markt. Bezuinigen op het onderhoud kan leiden tot processen van 
verval. Kruijt (1974, p. 97) heeft erop gewezen dat de onderhoudskosten van vastgoed 
voorbij een zekere grens van ouderdom zo hoog worden dat het bezit vanuit beleg-
gingsoogpunt minder aantrekkelijk wordt en daarom wordt afgestoten. Op enig 
moment zal het vastgoed in handen komen van eigenaren voor wie het behalen van 
een zo hoog mogelijk rendement op hun investering voorop staat. De gemakkelijkste 
manier om dit te realiseren is het beperken van de onderhoudskosten.
De beschouwingen van Kruijt (1974) hebben betrekking op de woningmarkt en 
zullen ook gelden voor de kantorenmarkt en de winkelmarkt, aangezien deze beleg-
gingswaarde vertegenwoordigen. Voor de markt van de bedrijfsruimten waar 
beleggers een beperkte rol spelen, zal verval eerder samenhangen met de afnemende 
gebruikswaarde die het gevolg is van de economische veroudering van bedrijfspan-
den. Processen van verval zullen uiteindelijk leiden tot een proces dat tegengesteld 
verloopt aan de ontwikkeling volgens het eerder genoemde fasenmodel van Bourne 
(paragraaf 4.3). Er vindt geen instroom plaats van hoogwaardige activiteiten die de 
noodzakelijke verbeteringen aan het vastgoed kunnen financieren. Er worden juist 
laagwaardige gelegenheidsgebruikers aangetrokken door de relatief lage prijs van het 
vastgoed. Besparing op de onderhoudskosten zullen in dit geval leiden tot versnelde 
veroudering.

Eigenaren van vastgoed hebben verschillende mogelijkheden om te reageren op de 
veroudering van vastgoed (Korteweg 2002, p. 41). Globaal zijn er drie alternatieven te 
onderscheiden (tabel 5.2):
• het pand in de oude staat laten;
• renovatie;
• herontwikkeling.
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Eigenaren die niet investeren in renovatie of herontwikkeling van verouderde pan-
den hebben de keuze het pand in de oude staat af te stoten, het bestaande gebruik te 
continueren of om het pand te verhuren aan een nieuwe gebruiker. Deze handelingsal-
ternatieven kunnen de door Kruijt (1974) geschetste processen van verval bevorderen. 
De veroudering zal immers leiden tot lagere koop- en huurprijzen. Hierdoor zal de 
aantrekkingskracht op bedrijven uit een lager marktsegment toenemen. De eigenaren 
van de desbetreffende panden zullen op de dalende koop- en huurprijzen reageren 
door te bezuinigen op onderhoud en beheer, wat de fysieke veroudering van de pan-
den zal versnellen.
Op bedrijventerreinen kan de keuze voor het alternatief ‘het pand in de oude staat 
laten’ ertoe leiden dat eigenaren een leegstaand pand verkopen of verhuren aan onder-
nemers die het (tijdelijk) gebruiken voor functies, waarvoor een bedrijventerrein niet 
primair is ontwikkeld. Voorbeelden zijn een discountdetailhandel, een atelier, opslag-
ruimte voor caravans of een peuterspeelzaal.
Het continueren van het huidige gebruik zonder grote veranderingen, kan een alter-
natief zijn zolang omvang en indeling van het pand nog geen grote belemmering 
vormen voor het productieproces. Ook in dit geval zal de bereidheid om te investeren 
in het onderhoud en het beheer niet groot zijn.

De alternatieven 2 en 3 (tabel 5.2) richten zich op verbeteringen ten opzichte van de 
oorspronkelijke kwaliteit. Bij renovatie is sprake van het aanpassen van een gebouw 
aan de eisen die ondernemers stellen aan uiterlijk, interne geleding, entree en instal-
laties. Hierbij blijft de structuur van een pand grotendeels in tact (Korteweg 2002, p. 
42). Herontwikkeling gaat een stap verder en omvat sloop van (een deel van) het oude 
pand, gevolgd door nieuwbouw.
Het in hoofdstuk 4 behandelde fasenmodel van Bourne laat zien dat herontwikkeling 
aan het einde van de levenscyclus van een bedrijfspand onontkoombaar is. Omdat dit 
hoge kosten met zich meebrengt, is het volgens Korteweg (2002, p. 65) niet de van-
zelfsprekende oplossing voor veroudering. In zijn onderzoek onder eigenaren van 
kantoorpanden in Amsterdam en in Rotterdam vond hij dat eigenaren bijna altijd kie-
zen voor renovatie, omdat dit goedkoper en minder complex is. De investeringen zijn 
dan gericht op het in stand houden of het herstellen van de verhuurbaarheid van pan-
den. Door ingrepen die de kwaliteit van het pand verhogen of die de exploitatiekosten 
van het pand verlagen, proberen eigenaren de verhuurbaarheid van hun panden in 

Tabel 5.2 Handelingsalternatieven bij verouderde bedrijventerreinen

Alternatief Maatregel

1.	 Het	pand	in	de	oude	staat	laten •	 Pand	in	de	oude	staat	afstoten
•	 �Continueren	bestaande	gebruik	zonder	grote	

veranderingen
•	 �Verhuur	voor	een	nieuwe	functie	zonder	grote	

veranderingen
2.	 Renovatie •	 Renovatie	voor	de	oude	functie

•	 Renovatie	voor	een	nieuwe	functie
3.	 Herontwikkeling •	 Herontwikkeling	voor	de	oude	functie

•	 Herontwikkeling	voor	een	nieuwe	functie

Bron:	bewerking	van	Korteweg	2002,	p.	41
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stand te houden of te herstellen. In vergelijking met herontwikkeling is de verlenging 
van de economische levensduur door renovatie echter relatief beperkt. Renovatie is 
daarom vooral een optie voor de middellange termijn.

In het geval van bedrijfspanden kiezen eigenaren waarschijnlijk nog sterker dan eige-
naren van kantoorpanden voor de optie het pand in de oude staat laten. Het beperkte 
aandeel dat vernieuwing van bestaand vastgoed heeft in de verleende bouwvergun-
ningen (hoofdstuk 2) lijkt hierop in ieder geval te wijzen. Dit betekent een keuze 
voor laagwaardiger gebruik die op den duur tot verval leidt. Als de huidige eigena-
ren kiezen voor het in stand houden van hun vastgoed in de oude staat en niet meer 
investeren in de vernieuwing van de bedrijfspanden, is het de vraag of een andere 
partij hiertoe bereid is. Dit zou zowel de gemeente als een private partij kunnen zijn. 
Voorwaarde is uiteraard wel dat de renovatie of de herontwikkeling te financieren is. 
De volgende paragrafen besteden aandacht aan dit vraagstuk

5.5 Voorwaarden voor de herontwikkeling 
van verouderd vastgoed

Brouwer (1994, pp. 90-93) en Korteweg (2002, pp. 48-51) hebben laten zien onder 
welke voorwaarden herontwikkeling van verouderd vastgoed tot stand komt. 
Herontwikkeling komt alleen tot stand, als de grondwaarde van het desbetreffende 
perceel na nieuwbouw ten minste zo hoog is als de contante waarde van de nog te 
verwachten netto-opbrengsten van het gebouw in zijn huidige functie, vermeerderd 
met de kosten van sloop van de opstallen en het weer bouwrijp maken van de grond. 
De noodzakelijke voorwaarde voor herontwikkeling kan als volgt worden uitgedrukt 
(Korteweg, 2002, p. 49):

Wn ≥�Wo+Bn+So

Wn = te verwachten marktwaarde van een perceel bij de nieuwe bestemming
Wo = de marktwaarde van het perceel bij de huidige bestemming
Bn = de bouwkosten van het nieuwe pand
So =  de sloop van het oude pand, sanering van de bodem en het opnieuw bouw-

rijp maken van het terrein

Om herontwikkeling mogelijk te maken is het volgens het fasenmodel van Bourne 
nodig waarde toe te voegen. Wn moet groter zijn dan Wo. De opbrengst van het nieuwe 
vastgoed moet niet alleen toereikend zijn om de bouwkosten van het nieuwe vastgoed 
te kunnen financieren. Ook de kosten voor het verwerven en slopen van de bestaande 
bebouwing, de eventueel noodzakelijke bodemsanering en het opnieuw bouwrijp 
maken van de verworven gronden moeten hieruit worden gefinancierd. Als het te slo-
pen vastgoed een geringe waarde (Wo) heeft, zal dit de herontwikkeling in de hand 
werken. De verwervingskosten zijn hierdoor relatief laag. Hoge kosten voor slopen 
en bouwrijp maken (So), bijvoorbeeld als er sprake is van ernstige vervuiling, werken 
echter belemmerend.
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Probleem bij de herontwikkeling van verouderde bedrijfspanden is dat de opbreng-
sten (Wn) niet voldoende hoog zijn om de kosten te dragen. Een complicerende factor 
hierbij zijn de lage grondprijzen op bedrijventerreinen (Van Dinteren 2008 p. 13; THB 
2008 p. 24). Die lage prijzen hebben hun weerslag op de te verwachten marktwaarde 
van het te herontwikkelen vastgoed. Hierdoor ligt de marktwaarde van de toekomstige 
bestemming (Wn) dicht bij marktwaarde van het huidige gebruik (Wo). Er is maar een 
beperkte waardesprong mogelijk die vaak niet voldoende is om de noodzakelijke ver-
beteringen te financieren. De huidige waarde (Wo) is bovendien relatief hoog, doordat 
de meeste te herstructureren bedrijventerreinen niet volledig zijn verouderd en er nog 
veel goed functionerende bedrijven zijn gevestigd. De verwervingskosten die hierdoor 
toch al hoger zijn dan de verwervingskosten voor structureel leegstaande incourante 
panden moeten dan nog worden vermeerderd met de kosten voor bedrijfsbeëindiging 
van de nog aanwezige bedrijven. Bovendien zullen de prijzen van leegstaande pan-
den anticiperend op de bestemmingswijziging stijgen, als de betrokken eigenaren deze 
om speculatieve redenen aanhouden. Het exploitatieresultaat komt nog verder onder 
druk, als de kosten oplopen door de noodzaak van bodemverontreiniging (So) en door 
de extra plankosten die het gevolg zijn van de complexiteit en van de tijdsduur van de 
herontwikkeling (Buitelaar et al. 2008).

De mogelijkheid om waarde toe te voegen is hierdoor bij het herontwikkelen van ver-
ouderde bedrijfspanden veel kleiner dan bij het bouwrijp maken van kavels op nieuwe 
bedrijventerreinen in uitleggebieden. Op nieuwe bedrijventerreinen zijn vooral het 
verwerven van agrarische grond en het bouwrijp maken van die grond bepalend 
voor de kosten. Herontwikkeling van bestaand vastgoed levert daarom bijna altijd 
een ongunstiger (negatief) exploitatieresultaat op dan nieuwbouw in uitleggebieden 
(Visser 1988; Brouwer 1994). Gemeenten zullen daarom geneigd zijn te kiezen voor de 
ontwikkeling in uitleggebieden en de herontwikkeling van verouderd vastgoed over te 
laten aan private partijen.
Een eerste mogelijkheid om kosten te besparen, is zelfrealisatie door de in het gebied 
gevestigde ondernemers. De kosten voor verwerving en bedrijfsbeëindiging (Wo) val-
len dan weg. Zelfrealisatie is het uitgangspunt van veel herstructureringsplannen. De 
veronderstelling hierbij is dat ondernemers zullen investeren in de herontwikkeling 
van vastgoed als reactie op de investeringen van de gemeente in het openbare gebied.
In een situatie van sterk versnipperd eigendom van de grond, zoals op bedrijven-
terreinen het geval is, zullen de desbetreffende eigenaren echter niet snel komen tot 
collectieve herontwikkeling. Buitelaar et al. (2008, p. 17) wijzen erop dat eigenaren in 
deze situatie moeilijk kunnen bepalen of hun inspanningen en investeringen zullen 
opwegen tegen de opbrengsten. Die opbrengsten zijn immers mede afhankelijk van 
de inspanningen van de andere eigenaren in het gebied. Dat het niet vanzelfsprekend 
is dat eigenaren op bedrijventerreinen investeren in hun vastgoed laten de problemen 
met ‘free-riders’ zien, die al optreden bij de financiering van lichte vormen van park-
management, zoals collectieve beveiliging. Op bedrijventerreinen speelt daarnaast 
mee dat ondernemers prioriteit zullen geven aan het functioneren van hun bedrijf 
boven actieve betrokkenheid bij de collectieve herontwikkeling van vastgoed. De kans 
dat bij zelfrealisatie een sluitende exploitatie ontstaat, is ten slotte niet erg groot. De 
verwervingskosten (Wo) vallen wel weg, maar de resterende kosten (Bn en So) blijven 
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bestaan. Eerder was al aan de orde dat ondernemers hierdoor waarschijnlijk de voor-
keur geven aan het in stand houden van het vastgoed in de oude staat.
Een knelpunt bij de keuze voor zelfrealisatie is voorts de financiering van de revi-
talisering van het openbare gebied. Tegenover de kosten die gemeenten hiervoor 
moeten maken, staan immers nauwelijks opbrengsten. Als gemeenten ‘opbrengsten’ 
zouden willen genereren door middel van kostenverhaal bij de gevestigde onderne-
mers, beperkt dit de financiële mogelijkheden van de eigenaren om te investeren in de 
vernieuwing van hun vastgoed. De meerwaarde die theoretisch ontstaat als gevolg van 
de overheidsinvesteringen in het openbare gebied, komt dan maar in beperkte mate 
beschikbaar voor investeringen in de private kavels.

Een tweede mogelijkheid is het inschakelen van projectontwikkelaars. Bij het huidige 
ontwikkelingsmodel voor bedrijventerreinen (model B in figuur 2.1) zouden zij zich 
vooral moeten richten op het opnieuw bouwrijp maken van de grond na het slopen 
van de opstallen en het eventueel saneren van de bodem. Zolang het exploitatieresul-
taat hiervan negatief is, zullen private partijen niet in herontwikkeling van verouderde 
bedrijventerreinen investeren. Door niet alleen bouwrijpe grond op de markt te 
brengen maar ook door vastgoed te realiseren, is in veel gevallen een beter resultaat 
mogelijk. Grond- en opstalexploitatie worden dan gekoppeld. Een eventuele winst op 
de opstalexploitatie kan zo het verlies op de grondexploitatie compenseren.
Dit zou wel betekenen dat het exploitatiemodel bij het herontwikkelen van bestaande 
bedrijventerreinen fundamenteel anders zou zijn dan het thans gangbare model bij 
het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen op uitleglocaties. Bij herontwikke-
ling zou sprake zijn van integrale gebiedsontwikkeling volgens model E of F uit tabel 
2.1. Als gemeenten in uitleggebieden actief grondbeleid blijven voeren volgens model 
B uit tabel 2.1, komen projectontwikkelaars in een ongunstige concurrentiepositie 
terecht. Op herontwikkelingslocaties moeten ondernemers dan door private partijen 
gerealiseerde bedrijfspanden kopen of huren, terwijl zij op nieuwe bedrijven terreinen 
hun eigen vastgoed op maat kunnen laten ontwikkelen. Die concurrentiepositie 
wordt nog slechter, als gemeenten vanuit hun voorwaardenscheppend beleid relatief 
goedkope grond uit voorraad blijven aanbieden. Meer nadruk in de herstructure-
ringsopgave op de herontwikkeling van verouderd vastgoed vraagt daarom niet alleen 
om hogere grondprijzen op bedrijventerreinen, maar ook om een fundamenteel ander 
ontwikkelingsmodel voor nieuwe bedrijventerreinen. De kavelsgewijze ontwikke-
ling van bedrijventerreinen die op dit moment gangbaar is, moet plaatsmaken voor 
integrale gebiedsontwikkeling. Bijkomend voordeel hiervan is dat ook onderhoud en 
beheer van het openbare gebied en het private vastgoed beter zijn geregeld.

Binnen het huidige ontwikkelingsmodel leiden de twee besproken mogelijkheden 
(zelfrealisatie en inschakelen van marktpartijen) waarschijnlijk niet tot herontwikke-
ling van verouderd vastgoed, omdat de kern van het probleem niet wordt opgelost. 
De kosten van herontwikkeling zijn hoger dan de te verwachten marktwaarde van 
de grond. Herontwikkeling komt daarom alleen van de grond, als de te verwachten 
marktwaarde van een perceel bij de nieuwe bestemming (Wn) substantieel hoger komt 
te liggen. Om dit te bereiken is waardevermeerdering van vastgoed nodig. De vol-
gende paragraaf gaat hierop dieper in.
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5.6 Waardevermeerdering van vastgoed

Een regelmatig in discussies over bedrijventerreinen terugkerend punt is de lage 
grondprijs op nieuwe bedrijventerreinen, die belemmerend zou werken bij het her-
structureren van verouderde bedrijventerreinen. De veronderstelling is dat de 
onderlinge concurrentie tussen gemeenten een prijsdrukkend effect heeft op de 
hoogte van de grondprijzen (VROM-raad 2006, p. 35; THB 2008, p. 24; Van Dinteren 
2008, p. 41; Louw et al. 2009, p. 125). Het gevolg van de lage grondprijzen op nieuwe 
bedrijventerreinen is dat de te verwachten marktwaarde van percelen met een nieuwe 
bestemming bedrijventerrein (Wn) laag zijn. Verhoging van de grondprijzen op 
nieuwe bedrijventerreinen tot de marktwaarde van de grond, zoals de THB (2008, p. 
43) voorstelt, zou daarom een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van het finan-
cieringsprobleem bij herstructurering.
Verhoging van de grondprijzen op nieuwe bedrijventerreinen heeft overigens niet 
alleen tot gevolg dat de Wn zal stijgen. Ook de marktwaarde van de te verwerven per-
celen bij de huidige bestemming (Wo) neemt toe. Wat het gevolg hiervan is voor het 
uiteindelijke exploitatieresultaat van herontwikkeling, is nog moeilijk in te schatten.

Een voor projectontwikkeling gangbare maat om de marktwaarde van de grond aan te 
duiden, is de zogenaamde residuele waarde. Hierbij gaat het om de vrije verkoopwaar-
de.51 De residuele waarde is gebaseerd op de theorie van Ricardo (1813) die stelde dat 
de waarde van de grond stijgt, als de waarde stijgt van de functie die de grond heeft 
(Bongenaar et al. 1993). De kern van de theorie van Ricardo is als volgt weer te geven:

“The price of the corn is not high because the price of the cornland is high, but 
the price of the cornland is high because the price of the corn is high.”

De residuele waarde van grond wordt bepaald door de opbrengsten van het vastgoed 
op die grond te verminderen met de bouwkosten van het vastgoed. De essentie van de 
residuele waarde is dat de waardestijging van vastgoed, voor zover deze hoger is dan 
de stijging van de bouwkosten, zich vertaalt in een hogere grondprijs.52

Voor commercieel vastgoed is het gebruikelijk de residuele waarde te bepalen op 
basis van de netto huuropbrengsten. Voor kantoren en winkels is op deze manier de 

51 In de Nederlandse taxatieleer komen verschillende betekenissen voor van het begrip waarde:
� ·�de vrije verkoopwaarde; de prijs van een vastgoedobject op de vrije markt;
� ·�de executiewaarde; de prijs van een vastgoedobject bij gedwongen verkoop;
� ·��de beleggingswaarde; het bedrag dat een verhuurd vastgoedobject op de markt zal opbrengen bij 

voortzetting van het huidige gebruik op basis van lopende huurcontracten;
� ·��de waarde onroerende zaak belasting; waarde gebaseerd op vergelijking met soortgelijke 

vastgoedobjecten;
� ·��de boek- of bedrijfswaarde; het bedrag waarvoor een vastgoedobject in de boeken is opgenomen 

na aftrek van de afschrijvingen. 
52 Op de woningmarkt betekent dit dat de sterke stijging van de huizenprijzen sinds de tweede helft 

van de jaren tachtig heeft geleid tot een sterke stijging van de grondprijs. De gestegen huizenprij-
zen zijn het gevolg van een schaars aanbod in een situatie van een koopkrachtige vraag. Het is 
niet zo dat de stijging van de grondprijs heeft geleid tot hogere huizenprijzen. 
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residuele waarde van de grond te berekenen. Voor bedrijfsruimten is dit veel moeilij-
ker, omdat deze geen eenduidig vast te stellen marktwaarde hebben. Bedrijfspanden 
worden immers zelden verkocht of verhuurd. Door hun specifieke karakter zijn 
bedrijfspanden bovendien minder courant (Louw et al. 2009, p. 125). Volgens 
Fokkinga (2000) is het alleen mogelijk residuele grondprijzen voor bedrijventer-
reinen te berekenen in de buurt van economische knooppunten als Schiphol en de 
Rotterdamse haven.
Specifieke aandacht vraagt de waardebepaling van verouderd incourant vastgoed. 
Omdat de marktwaarde van dit vastgoed niet goed meer is vast te stellen, dreigt het 
gevaar dat de eigenaren de waarde bepalen op basis van de te verwachten waarde-
stijging (Wn). Hierdoor is bij herontwikkeling nog maar een beperkte waardesprong 
mogelijk. Volgens Van der Geer (2006) dient bij incourant vastgoed de residu-
ele waarde daarom als volgt te worden bepaald. De eerste stap is het berekenen van 
de opbrengsten van de nieuwe functie op het moment dat deze is gerealiseerd (Wn). 
Vervolgens worden in de tweede stap hierop alle te maken kosten voor herontwikke-
ling, inclusief rente en risico’s, in mindering gebracht. Hierdoor resteert het maximale 
aankoopbedrag dat kan worden betaald voor het te herontwikkelen vastgoed, gegeven 
de nieuwe bestemming.

Een knelpunt bij het vaststellen van grondprijzen op bedrijventerreinen is dat deze 
niet tot stand komen op een vrije markt, maar op een door de overheid gereguleerde 
markt. Volgens de economische theorie geldt voor de uitgifteprijs van bouwrijpe 
grond een minimumprijs, die wordt bepaald door de kosten van het verwerven en van 
het bouwrijp maken (de grondproductiekosten). De maximum prijs wordt bepaald 
door de residuele waarde van de grond (Kruijt et al. 1990, pp. 143-144). De maximum-
prijs is afhankelijk van de omvang van het aanbod aan grond. Als het aanbod daalt, 
stijgt de residuele waarde van de grond. Neemt het aanbod toe, dan daalt de prijs tot 
deze het minimum prijsniveau heeft bereikt. Onder deze prijs zou de transactie in een 
vrije markt niet tot stand komen, omdat de grondproducent verlies zou leiden.
In een door de overheid gereguleerde markt spelen echter ook politieke overwegingen 
mee die het marktmechanisme beïnvloeden. Kruijt et al. (1990, p. 151) onderscheiden 
twee fundamenteel verschillende filosofieën met betrekking tot het beschikbaar stel-
len van grond.
De eerste filosofie is dat het aanbieden van bouwrijpe grond een publieke plicht is. In 
deze filosofie moet de grondprijs kostendekkend zijn en wordt een acceptabele grond-
prijs vastgesteld, die fungeert als normprijs. De omvang van het aanbod zal in deze 
filosofie eerder zijn gebaseerd op planologische dan op economische overwegingen. 
De plankwaliteit zal een afgeleide zijn van de acceptabel geachte grondprijs. Indien 
deze grondprijs onder de grondproductiekosten ligt, kan er aanleiding zijn het ver-
schil te subsidiëren.
De tweede filosofie is dat bouwrijpe grond een waardevol product is. De gemeente 
zal als aanbieder van grond de uitgifteprijs willen baseren op de residuele waarde. 
De hoeveelheid grond die de gemeente op de markt brengt, zal worden bepaald door 
de effecten die dit heeft op de residuele waarde. De plankwaliteit zal worden geba-
seerd op de bereidheid in de markt om te betalen voor die kwaliteit. De planinhoud 
(verdeling over de bestemmingen) zal mede worden bepaald door de effecten op de 
grondexploitatie (voorkeur voor functies met een hogere residuele waarde). Subsidies 



115

zijn in deze filosofie alleen aan de orde als er dringende sociale redenen zijn om de 
planontwikkeling voort te zetten.

Het bepalen van grondprijzen voor bedrijventerreinen lijkt vooral ingegeven door de 
eerste overweging. Tot in de jaren negentig was het gebruikelijk de grondprijs voor 
bedrijventerreinen te berekenen op basis van de grondproductiekosten (CPB 1999b, 
p. 76). Uitgangspunt was dat de exploitatie in ieder geval kostendekkend moest zijn. 
Kostenbeheersing speelt in deze situatie een belangrijker rol dan de bepaling van 
de uitgifteprijs op basis van de residuele waarde (Kruijt et al 1990, p. 155). Omdat 
gemeenten impliciete subsidies in de vorm van kortingen op de grondprijs verstrek-
ten om bedrijven te kunnen aantrekken, lagen in 1997 de gemiddelde geregistreerde 
uitgifteprijzen op bedrijventerreinen nog onder de gemiddelde kostprijs. (CPB 1999, 
p. 144). Door hun begrotingssystematiek konden gemeenten bovendien specifieke 
kosten buiten de exploitatie houden. Zo werden kosten voor onderhoud en beheer 
bijvoorbeeld gefinancierd via de algemene middelen uit de onroerende zaakbelasting 
(CPB 1999b, p. 145). Tegenover het initiële voordeel (een boekhoudkundige mogelijk-
heid om de prijs laag te houden) stond wel een groot nadeel. Er was geen structurele 
financiering meer van het onderhoud en het beheer. Dit was afhankelijk geworden van 
de jaarlijkse begrotingsronde in de gemeenteraad.
Na 1997 zijn de grondprijzen voor bedrijventerreinen fors gestegen (hoofdstuk 2). In 
een analyse voor de THB schrijft de STEC groep dit toe aan de gestegen waarde van 
vastgoed, die het gevolg is van de grotere vraag naar kwalitatief goede en represen-
tatieve bedrijfspanden met uitstraling (Geuting en Hendriks 2008, p. 4). Een tweede 
verklaring zou kunnen zijn dat gemeenten ontdekten dat zij de grond te goedkoop 
verkochten en dat een verhoging van de grondprijs nauwelijks invloed had op de 
vraag naar bouwrijpe grond (Louw et al. 2009 p. 125).
Ondanks de verhogingen zijn de grondprijzen op bedrijventerreinen nog altijd laag. 
Volgens indicatieve berekeningen van de STEC groep liggen de grondprijzen gemid-
deld over Nederland 25% onder de residuele waarde (Geuting en Hendriks 2008, p. 
17). De bandbreedte is echter groot. Op sommige bedrijventerreinen zou het hanteren 
van de residuele waarde een verdubbeling van de prijs betekenen. Er zijn ook gevallen 
waarin sprake zou zijn van een verlaging.

Naast een stijging van grondprijzen in de richting van de huidige residuele waarde 
kan waardevermeerdering een bijdrage leveren aan het wegwerken van de tekorten 
van herstructurering. Het vraagstuk van waardevermeerdering van grond speelt een 
rol in de zogenaamde ‘betterment theories’. Waardestijging wordt aangeduid als bet-
terment. Waardedaling staat bekend als worsenment. Het is gebruikelijk onderscheid 
te maken in twee soorten waardevermeerdering. Dit zijn de waardevermeerdering die 
is toe te schrijven aan acties door de eigenaar zelf en de waardevermeerdering die ont-
staat door acties van derden (Kruijt et al. 1990, pp. 46-49).
In ons economisch bestel valt de waardevermeerdering volgens de eerste soort toe aan 
de eigenaar die investeert in zijn vastgoed, bijvoorbeeld door een verbouwing of door 
modernisering van het gebruik van de grond. In het kader van de herstructurering 
van bedrijventerreinen is daarom het tweede soort waardevermeerdering van belang. 
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Hierbij zijn weer drie typen te onderscheiden:
• betterment I: waardestijging door algemeen werkzame economische factoren;
• betterment II: waardestijging als gevolg van gebruik van nabijgelegen percelen;
• betterment III: waardestijging als gevolg van gebruiks- of bestemmingswijzigingen 

op het perceel zelf.

In het kader van de financiering van de herstructureringsopgave spelen vooral 
 betterment II en III een rol. Betterment I is de waardestijging die het gevolg is van 
economische groei. Hiervan profiteren de grondeigenaren, zoals ook individuele 
woningbezitters hebben geprofiteerd van de gestegen woningprijzen in de afgelopen 
dertig jaar. Eigenaren kunnen ook verlies lijden als sprake is van economische achter-
uitgang en dalende vastgoedprijzen. Betterment I zou wel een rol kunnen spelen bij 
zelfrealisatie, waarbij de eigenaren de waardevermeerdering kunnen aanwenden voor 
investeringen in de verbetering van hun vastgoed.
Betterment II zal op bedrijventerreinen vaak het gevolg zijn van publieke investerin-
gen.53 Een voorbeeld hiervan is een gemeente die in het kader van het revitaliseren 
van een bedrijventerrein een nieuwe ontsluitingsweg aanlegt, extra parkeerplaatsen 
creëert of de interne wegenstructuur aanpast. Dit zal invloed hebben op de waarde 
van de nabijgelegen kavels. Indien dit het geval is, kan de gemeente de kosten die zij 
heeft moeten maken, verhalen op deze eigenaren. Tot 1 juli 2008 moesten gemeen-
ten deze kosten verhalen via een private exploitatieovereenkomst of door het heffen 
van baatbelasting. Sinds 1 juli 2008 vindt verhaal van kosten plaats via de grondex-
ploitatiewet als onderdeel van de nieuwe Wro. Bij het vaststellen van de te verhalen 
kosten moet de gemeente er wel rekening mee houden dat ondernemers volgens het 
fasenmodel van Bourne (een deel van) de waardevermeerdering nodig hebben voor 
de investeringen in de vernieuwing van hun vastgoed. Zouden zij de waardevermeer-
dering volledig afromen, dan nemen zij ook de financiële ruimte voor investeringen in 
de vernieuwing van het vastgoed weg.
Van betterment III is sprake, wanneer op een stuk grond activiteiten mogelijk zijn die 
een hogere residuele waarde van de grond opleveren dan het huidige gebruik. In de 
typering van de THB (paragraaf 5.2) ontstaat betterment III als gevolg van herprofi-
lering of transformatie. In dat geval kunnen kantoren, winkels of woningen worden 
gerealiseerd op (een deel van) een voormalig bedrijventerrein. Omdat bedrijfsruimte 
zich relatief laag in de waardeketen bevindt, zal bij zware revitalisering niet snel 
waardevermeerdering optreden. Van betterment III kan in dat geval sprake zijn als 
bestemmingswijzigingen de realisatie van kwalitatief hoogwaardiger vastgoed (bij-
voorbeeld kantoorachtigen) mogelijk maken of als er mogelijkheden komen voor 
intensivering van het ruimtegebruik. In dit laatste geval nemen immers de opbreng-
sten per vierkante meter grond toe.

Door het sterke accent op revitalisering van de openbare ruimte is de Nederlandse 
herstructureringsopgave tot nu toe nauwelijks gericht op waardevermeerdering. Uit 
de beschouwingen van Korteweg (2002) over de veroudering van kantoorgebou-

53 Betterment II kan ook optreden als gevolg van private investeringen. Als een eigenaar van vast-
goed zijn eigendom ingrijpend vernieuwt, zullen de eigenaren van de omliggende percelen 
daarvan meeprofiteren. Deze vorm van waardevermeerdering laten we hier buiten beschouwing. 
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wen blijkt echter dat het creëren van mogelijkheden voor betterment III cruciaal is 
om te komen tot herontwikkeling. Hij baseert zich hier wederom op Bourne (1967) 
die van mening is, dat een meer betalende intensieve functie een harde noodzaak is 
om te voldoen aan de financiële voorwaarden voor herontwikkeling. In de visie van 
Bourne zullen ontwikkelaars niet investeren als reactie op de veroudering, maar zijn 
de commerciële potenties van locaties de drijvende kracht achter herontwikkeling. 
Ook in de Nederlandse praktijk lijkt dit het geval bij ontwikkelaars die aandringen 
op functiewijziging van oude bedrijfslocaties. Of er voldoende commerciële potenties 
voor functiewijziging zijn, hangt onder meer af van de ligging van het oude bedrij-
venterrein in de stad, van de vraag naar vastgoed in de marktsegmenten waar de 
herontwikkeling zich op richt en van de beperkingen die uitgaan van nog gevestigde 
bedrijven in de omgeving van de te herontwikkelen kavels.

5.7 Conclusie

Een goede analyse van de problemen op oude bedrijventerreinen is nodig als basis 
voor de uitvoering van de herstructureringsopgave. Een bedrijventerrein dat zich 
nog bevindt aan het begin van de teruggang vraagt een andere aanpak dan een 
bedrijventerrein waar de teruggang al ver is voortgeschreden. In het eerste geval 
kan revitalisering van het openbare gebied nog een oplossing bieden. In het tweede 
geval is ook herontwikkeling van verouderd vastgoed aan de orde. Herstructurering 
van verouderde bedrijventerreinen is tot nu toe sterk gericht op revitalisering van het 
openbare gebied. Door dit accent blijft een gedeelte van de verouderingsproblematiek 
buiten beschouwing, te weten de veroudering van vastgoed. Hoewel de leegstand nog 
beperkt van omvang is, mag toch worden aangenomen dat een deel van de bestaande 
bedrijfspanden zich in een negatieve spiraal bevindt. Er wordt relatief weinig geïn-
vesteerd in de vernieuwing van vastgoed en de formele opname in de bestaande 
bedrijfspanden is beperkt van omvang. Dat de leegstand desondanks laag is, is volgens 
de theorie te verklaren uit de instroom van laagwaardige activiteiten en gelegenheids-
gebruikers die zich richten op het goedkope tweedehands vastgoed. Gegevens om 
deze hypothese te toetsen zijn echter niet beschikbaar.
Instroom van laagwaardige activiteiten en gelegenheidsgebruikers staat haaks op de 
ontwikkeling die nodig is om bestaande bedrijventerreinen een duurzaam karakter 
te geven. Hiervoor is herontwikkeling van het verouderde vastgoed nodig. Onder de 
huidige marktcondities komt dit niet goed van de grond door de concurrentie van een 
omvangrijk aanbod aan relatief goedkope bouwrijpe grond en door de relatief hoge 
kosten die zijn verbonden aan herstructurering.
Om de veroudering te stoppen is het nodig meer aandacht te schenken aan de her-
ontwikkeling van vastgoed. De voorafgaande theoretische beschouwingen leren dat 
een succesvolle aanpak berust op twee pijlers. Dit zijn minder aanbod aan bouw-
rijpe grond, waardoor de grondprijzen zullen stijgen en waardevermeerdering van 
het vastgoed. De eerste pijler is onderdeel van de nationaal beoogde strakke regionale 
planning onder regie van de provincies. Behalve tot het terugdringen van het aanbod, 
moet dit leiden tot een verhoging van de grondprijzen in de richting van de residu-
ele waarde. De tweede pijler is punt van aandacht bij het verder uitwerken van de 
herstructureringsopgave.
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Waardevermeerdering van vastgoed kan op twee manieren tot stand komen. De eerste 
manier is intensiveren van het ruimtegebruik, waardoor de opbrengsten per vier-
kante meter grond toenemen. De tweede manier is integrale gebiedsontwikkeling 
die (gedeeltelijk) is gericht op hoogwaardiger functies, waarvoor een hogere residu-
ele waarde van de grond van toepassing is. Hierdoor kunnen de nieuwe functies de 
noodzakelijke investeringen in de vernieuwing van het vastgoed financieren. De ver-
vangingsvraag die het gevolg is van de komst van hoogwaardiger functies leidt wel tot 
meer vraag naar nieuwe bedrijventerreinen. Voordeel is echter wel het hergebruik van 
oudere bedrijventerreinen, die nu vaak weinig efficiënt worden benut.
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6. Het regionaal economisch 
en ruimtelijk beleid op 
nationaal niveau

6.1 Inleiding

Planning van bedrijventerreinen op nationaal niveau is primair de verantwoordelijk-
heid van de ministeries van VROM en Economische Zaken. Beide ministeries hebben 
echter altijd een beperkte rol gehad bij de planning van bedrijventerreinen. Bovendien 
was de betrokkenheid minder groot dan bij andere sectoren van ruimtelijke planning 
(Louw et al. 2009, p. 92). Dit blijkt onder meer uit de nationale structuurschema’s, 
die sinds het begin van de jaren zeventig zijn verschenen.54 In de loop der jaren zijn 
onder meer structuurschema’s uitgekomen over volkshuisvesting, verkeer en vervoer, 
landinrichting, militaire terreinen en buisleidingen. Wat betreft bedrijventerreinen 
hebben de ministeries van VRO(M) en Economische Zaken zich beperkt tot struc-
tuurschema’s die in hun ogen van cruciaal belang waren voor de nationale economie 
(zeehavens en vliegvelden).
Om te komen tot meer evenwicht bij de afweging van ruimteclaims tussen de sec-
toren hield de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO 1975; 1977) 
al in de jaren zeventig een pleidooi voor een nationaal structuurschema niet agrari-
sche bedrijventerreinen. Aanleiding voor het pleidooi van de RARO was de wens de 
vestigingsplaatskeuze van ondernemers te kunnen beïnvloeden via het instrumen-
tarium van de ruimtelijke ordening. De RARO was van mening dat het beleid voor 
bedrijventerreinen te veel volgend zou zijn op dat voor de woningbouw. De Raad 
stond niet alleen in zijn pleidooi. Ook instanties als de Vereniging van Ondernemers 
(VNO), de Federatie van Nederlandse Vakverenigingen (FNV) en de Vereniging 
voor Nederlandse Gemeenten (VNG) drongen aan op een Structuurschema 
Bedrijfsgronden (Olden en Verhoef 1979, p. 69). In een preadvies voor de SER en de 
RARO hebben Van Duijn et al. (1983) de noodzaak van een nationaal structuurschema 
nogmaals aan de orde gesteld. In de studie ‘Ruimte voor Economische Activiteit’ con-
stateerde het ministerie van Economische Zaken (1994) dat het ontbreken van een 
structuurschema bedrijventerreinen zou leiden tot een lagere prioriteit voor bedrij-
ven bij het afwegen van de ruimteclaims uit de verschillende sectoren. Recent heeft 
Van Dinteren (2008, p. 43) in zijn oratie naar voren gebracht dat gezien de huidige 
problemen op de markt voor bedrijventerreinen, een nationale structuurvisie bedrij-
venterreinen met richtinggevende uitspraken voor provinciaal en gemeentelijk beleid 
nodig is.

54 In een structuurschema zijn de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid voor een bepaalde sector 
uitgewerkt.
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Ondanks de pleidooien, is er nooit een nationaal structuurschema bedrijven terreinen 
gekomen. Het Actieplan Bedrijventerreinen van het ministerie van Economische 
Zaken (2004) was de eerste nationale beleidsnota over bedrijventerreinen sinds het 
uitkomen van de Eerste Nota over de Ruimtelijke Ordening in 1960. In de regerings-
beslissing over de Oriënteringsnota (1975, pp. 34-35) is de keuze geen nationaal 
structuurschema bedrijventerreinen op te stellen als volgt gemotiveerd:

“De aard en de omvang van de infrastructurele voorzieningen die nodig zijn 
voor de ‘gewone’ stedelijke industrieterreinen zijn niet van dien aard dat de 
verantwoordelijkheid van de rijksoverheid door het opstellen van een structuur-
schema tot uitdrukking moet worden gebracht. Deze terreinen zijn bovendien 
in het algemeen van een kleine schaal en groot in aantal. Het opstellen van een 
structuurschema zou vergen dat het Rijk zich voor elk van deze terreinen zou 
uitspreken over wenselijkheid, plaatskeuze en termijn van realisering en zich in 
ver gaande mate zou bemoeien met activiteiten waarvoor in het algemeen de 
verantwoordelijkheid bij het lagere bestuur berust. Voorts kan ten gevolge van de 
schaal en de bijgevolg ruimere mogelijkheden tot inpassing van deze terreinen de 
termijn van planologische reservering in de regel korter zijn dan voor de eerste 
categorie terreinen. Hoewel zich regionale verschillen voordoen in omvang, kwa-
liteit en staat van voorbereiding van de voorziene terreinen bestaat overigens 
wel de indruk dat in het algemeen voldoende terreinen de bestemming industrie, 
handel en dienstverlening verkregen hebben om voor de middellange termijn 
aan de vraag te kunnen voldoen”.

Deze opstelling betekende dat er in de nationale nota’s over de ruimtelijke ordening, 
anders dan voor de woningbouw, lange tijd geen ramingen te vinden waren over de 
planningsopgave voor nieuwe bedrijventerreinen. Dit was nog wel het geval in de 
Nota Westen des Lands (1958).55 In de Nota Ruimte (2004) heeft het ministerie van 
VROM voor het eerst een nationale planningsopgave voor bedrijventerreinen gefor-
muleerd.56 Daarnaast probeert het Rijk via de nationale nota’s ruimtelijke ordening 
een richtinggevend kader te scheppen voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen 
dat moet doorwerken in de ruimtelijke plannen van de lagere overheden (provincies 
en gemeenten). Hierbij ligt een accent op globale inrichtingsprincipes en op locatie-
criteria (Louw et al. 2009, p. 91).

Omdat de ministeries van VROM en Economische Zaken de kaders stellen voor het 
beleid van de lagere overheden (provincies en gemeenten), is het van belang na te 
gaan welke visie het nationaal beleid heeft op de ontwikkeling van bedrijventerreinen. 
Centraal in dit hoofdstuk staat het beantwoorden van de derde onderzoeksvraag:

55 In deze nota raamde de Rijksdienst voor het Nationale Plan (1958, p. 19) een ruimtevraag van 
10.700 hectare bruto voor de periode tot omstreeks 1980.

56 Ook in de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening (2000) zijn ramingen van de vraag naar 
ruimte voor werklocaties te vinden. Deze ramingen zijn echter niet te beschouwen als plannings-
opgave, maar dienden als maximale ruimteclaim om te kunnen toetsen of er binnen de rode 
contouren (paragraaf 6.6) voldoende ruimte is voor het opvangen van de verstedelijking.
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schept de nationale overheid het kader, waarbinnen de reductie van het aan-
bod aan bouwrijpe grond en versnelling van de herstructurering tot stand kan 
komen?

Bij het beantwoorden van de derde onderzoeksvraag is onderscheid gemaakt in het 
beleidskader dat de overheid heeft ontwikkeld en de kwantitatieve taakstellingen die 
voortvloeien uit de nationale planningsopgave. Dit hoofdstuk besteedt aandacht aan 
het beleidskader. Hoofdstuk 7 gaat dieper in op de nationale planningsopgave en 
de daaraan ten grondslag liggende ramingen. De centrale vraag in het voorliggende 
hoofdstuk is:

welke plaats nemen het scheppen van ruimte voor economische groei en het sti-
muleren van zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik in het regionaal economisch 
beleid van het ministerie van Economische Zaken en in het ruimtelijk beleid van 
het ministerie van VROM en hoe zijn de twee beleidsdoelstellingen op elkaar 
afgestemd?

In hoofdstuk 1 was al aan de orde dat het regionaal economisch beleid en het ruimtelijk 
beleid, bedrijventerreinen vanuit verschillende invalshoeken benaderen. De werkgroep 
Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO 2004, p. 5) verstaat onder regionaal eco-
nomisch beleid het beleid van het Rijk dat de welvaart in één of meer regio’s beoogt te 
bevorderen, waarbij vormgeving of inhoud van het beleid per regio verschilt. Sinds de 
jaren vijftig vormde de aanleg van bedrijventerreinen een belangrijk instrument in het 
regionaal economisch beleid. Het regionaal economisch beleid geeft daarmee invulling 
aan het accommoderen van economische groei. Het ruimtelijk beleid richt zich op het 
gewenste huidige en toekomstige gebruik van de ruimte in ons land. Sinds het midden 
van de jaren tachtig is het tot stand brengen van ruimtelijke kwaliteit hierbij kerndoel 
(Reijndorp et al. 1998, p. 9). Zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik vallen daarmee 
onder de verantwoordelijkheid van het ruimtelijk beleid.
Om een goed beeld te krijgen van het nationaal beleid start de behandeling in para-
graaf 6.2 bij het begin van het regionaal economisch beleid aan het einde van de jaren 
veertig. In die periode is het fundament gelegd voor het voorwaardenscheppend 
beleid. In de daaropvolgende paragrafen 6.3 t/m 6.8 is een overzicht gegeven van voor 
bedrijventerreinen relevante beleidsthema’s die in de loop van de tijd aandacht vroe-
gen. Het hoofdstuk sluit af met een conclusie in paragraaf 6.9, waarin het eerste deel 
van de derde onderzoeksvraag wordt beantwoord.

6.2 Spreiding van economische activiteiten

Het stimuleren van economische ontwikkelingen van achterstandsgebieden met een 
hoge werkloosheid en met een eenzijdige economische structuur is lang een geza-
menlijke doelstelling van het regionaal economisch en van het ruimtelijk beleid 
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geweest.57 Dit beleid vindt zijn wortels in de periode van de wederopbouw na de 
Tweede Wereldoorlog. Een aantal agrarische regio’s in het noorden en het zuiden van 
Nederland had te kampen met hoge structurele werkloosheid, die samenhing met de 
mechanisering van de landbouw en met het gebrek aan alternatieve werkgelegenheid 
(Bartels en van Duijn 1981). Vanaf het midden van de jaren zestig richtte het stimule-
ringsbeleid zich ook op gebieden met een toenemende werkloosheid als gevolg van 
structuurveranderingen in de regionale economie. Dit was onder meer het geval in 
Zuid-Limburg door de aangekondigde sluiting van de kolenmijnen, in Midden-
Brabant door het krimpen van de katoen-, rayon en linnenindustrie en in Twente 
door de teruggang van de textielindustrie (Bartels en Van Duijn 1981).
Subsidies voor het aanleggen van bedrijventerreinen maakten onderdeel uit van 
een veel breder pakket aan maatregelen, gericht op versterking van het vestigings-
klimaat. Hierbij ging het onder meer om het aanleggen van infrastructuur en 
openbare nutsvoorzieningen, het bouwen van woningen en het realiseren van onder-
wijs- en welzijnsvoorzieningen. Het beleid richtte zich hierbij op concentratie in de 
zogenaamde ontwikkelingskernen. De gedachte hierachter was dat de ontwikkelings-
waardigheid van de achterstandsgebieden zou toenemen door een betere sociale en 
economische infrastructuur in een beperkt aantal stedelijke kernen. Dit principe 
staat bekend als gebundelde deconcentratie en is lang uitgangspunt gebleven voor het 
regio naal economisch beleid (Bartels en van Duijn 1981, p. 75). Omdat het verbeteren 
van de vestigingsvoorwaarden niet van de ene op de andere dag kon worden gereali-
seerd, verstrekte het ministerie vanaf 1953 premies aan ondernemers die hun bedrijf in 
de industrialisatiekernen uitbreidden of vestigden. Dit zou tijdelijk de nog bestaande 
vestigingsplaatsnadelen van de industrialisatiekernen moeten compenseren.58

Aan het einde van de jaren vijftig kregen naast de structurele werkloosheid in de ach-
terstandsgebieden, ook de ruimtelijke problemen in het westen van Nederland een 
plaats in het nationaal beleid (Abcouwer en Vonk, 1977). De nota’s ‘Het Westen en 
Overig Nederland’ (1956) en ‘De ontwikkeling van het westen des lands’ (1958), die 
de start van het nationaal ruimtelijk beleid markeerden, vroegen aandacht voor de 

57 In de loop van de jaren waren diverse namen in omloop voor onderdelen van het beleid en voor 
de gebieden, waarop het beleid van toepassing is geweest. Gemakshalve wordt in dit hoofdstuk 
de term stimuleringsbeleid gebruikt voor het beleid dat zich richt op het stimuleren van econo-
mische activiteiten in gebieden met een hoge werkloosheid en met een eenzijdige economische 
structuur. De term ontwikkelingsbeleid wordt gebruikt voor het beleid, dat zich richt op het 
benutten van de sterke kanten (economische potenties) van regio’s. Voor de gebieden, waarop het 
stimuleringsbeleid van toepassing is, wordt de term achterstandsgebied gebruikt.

58 Op 30 juli 1953 trad de premieregeling ‘Bevordering Industrievestiging Kerngemeenten’ (BIK) 
in werking. De BIK werd op 20 april 1959 vervangen door de premie- en prijsreductieregeling 
‘Bevordering Industrialisatie Ontwikkelingskernen’ (BIO). Deze regeling werd op haar beurt op 1 
januari 1965 vervangen door de premie- en prijsreductieregeling ‘Stimulering Industrievestiging 
Ontwikkelingskernen’ (SIO). In januari 1967 werden deze regelingen uiteindelijk vervangen door 
de ‘Investeringspremieregeling’ (IPR), die nog altijd bestaat. Belangrijke veranderingen die in 
de loop van de tijd zijn doorgevoerd, hadden betrekking op de geografische gebieden, waar de 
instrumenten van toepassing waren, op de werkingssfeer en op de voorwaarden voor subsidiëring 
(Bartels en van Duijn, 1981).



123

toenemende bevolkingsdichtheid en voor de daarmee samenhangende congestiepro-
blemen in het westen van het land. De gedachte was dat de beperkte ruimte in het 
westen niet onnodig mocht worden verbruikt voor activiteiten die net zo goed elders 
een plaats zouden kunnen krijgen. Het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening (VRO) wilde door het stimuleren van ontwikkelingen buiten 
de Randstad voorkomen dat er in het westen een tekort aan ruimte zou ontstaan voor 
een latere economische expansie van bedrijven die specifiek op dit gebied zijn aange-
wezen (De Smidt, 1988a, p. 118).
De ruimtelijke component van het spreidingsbeleid werkte het ministerie van VRO uit 
in de Eerste en in de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening, die respectievelijk in 
1960 en 1966 verschenen. Ruim twintig jaar bleef het spreidingsbeleid een hoeksteen 
van het nationaal ruimtelijk beleid. Pas met het verschijnen van de Structuurschets 
Stedelijke Gebieden in 1983 zou dit beleid afscheid nemen van de spreidingsgedachte 
(De Smidt, 1988a).

Een nieuw fenomeen in de tweede helft van de jaren zestig was de ontwikkeling 
van nieuwe zeehavens. Als gevolg van de gunstige verkeersgeografische ligging van 
Nederland werd in de jaren zestig nog een forse groei van de werkgelegenheid in de 
zeehavenindustrie verwacht. Het ruimtebeslag dat hiervan het gevolg was, zou vol-
gens ramingen van de Rijksplanologische Dienst (1966) in de periode tot 1980 kunnen 
verdubbelen of zelfs kunnen verviervoudigen. Omdat hiervoor in de havengebie-
den in Rijnmond en in het Noordzeekanaalgebied onvoldoende ruimte was, richtte 
de Zeehavennota (1966) zich op het ontwikkelen van nieuwe havengebieden in het 
Scheldebekken en Oost-Groningen. Dit leidde tot de aanleg van nieuwe havengebie-
den in Vlissingen-Oost (Sloegebied), Moerdijk, Delfzijl en Eemsmond.59 De oliecrisis 
uit 1973 had echter grote negatieve invloed op de internationale concurrentiepositie 
van de basisindustrie in ons land. Hierdoor bleef de groei van de zeehavenindustrie 
ver achter bij de ramingen uit de Zeehavennota (Jansen et al. 1990). De uitgifte van de 
nieuwe zeehaventerreinen verliep hierdoor veel trager dan verwacht.

In de jaren zestig werd steeds duidelijker dat de problemen in het westen van het land 
niet alleen konden worden opgelost door spreiding van economische activiteiten naar 
de perifere landsdelen. Ook de inrichting van de Randstad vroeg aandacht. Om een te 
sterke verspreiding van de overloop uit de grote steden te voorkomen, wees het minis-
terie van VRO in de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening (1966) een beperkt 
aantal kernen aan die versneld konden groeien. 60 De overige kernen mochten slechts 
een lichte groei van de eigen bevolking doormaken (maximaal 1% per jaar).
Het aspect werkgelegenheid kreeg hierbij echter weinig aandacht. Er was aanvankelijk 
geen specifiek instrumentarium om de werkgelegenheid in groeikernen te stimuleren. 
De veronderstelling was dat de werkgelegenheid het wonen zou volgen in de zoek-
tocht van ondernemers naar arbeidskrachten op de in het begin van de jaren zeventig 

59 In het Scheldebekken waren aanzienlijk meer zeehaventerreinen gepland dan het Sloegebied. 
Een overzicht hiervan is te vinden in de nota De ontwikkeling van Zuidwest-Nederland van de 
Rijksplanologische Commissie uit 1971. 

60 Het milieubeleid was niet altijd onderdeel van het ministerie van VROM.Tot 1984 richtte het 
ministerie van VRO zich op volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.
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nog gespannen arbeidsmarkt (De Smidt, 1986a). In de praktijk bleek dit niet het geval 
te zijn. De groei van de werkgelegenheid in groeikernen bleef in de jaren zeventig en 
in het begin van de jaren tachtig sterk achter bij de groei van de beroepsbevolking 
(Olden 1982; De Smidt 1986a).
Volgens De Smidt (1986a) had het oplossen van de woningnood de hoogste pri-
oriteit op de politieke agenda. Dit leidde tot woningbouw op locaties, waar de 
plancapaciteit snel kon worden gerealiseerd. Van enige systematiek van doelstellingen 
en planuitvoering binnen een nationaal planningskader en van een goede samen-
hang met de beoogde ontwikkeling van de werkgelegenheid was geen sprake. In de 
Oriënteringsnota, het eerste deel van de Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
constateerde het ministerie van VRO (1973, p. 56) in een beschouwing over de afstem-
ming tussen woongebieden en werkgebieden daarom:

”In het verleden is met name met de ligging van deze werkgebieden onvol-
doende rekening gehouden bij de bepaling van te ontwikkelen woonkernen in het 
stadsgewest”.

Toch was ook in de Verstedelijkingsnota nog geen sprake van een gericht ruimtelijk 
en economisch beleid voor de steden. De gewenste afstemming tussen wonen en wer-
ken op stadsgewestelijk niveau was het belangrijkste beleidskader voor de vestiging 
van bedrijven. Die afstemming moest tot stand komen door nieuwe woon- en werkge-
bieden op zo kort mogelijke afstand van de stedelijke centra te ontwikkelen.
Duidelijke richtlijnen of criteria waaraan nieuwe bedrijfslocaties moesten voldoen, 
zijn in de Verstedelijkingsnota niet te vinden. Uitgangspunt voor het ontwikkelen van 
nieuwe bedrijfslocaties (kantoren en bedrijventerreinen) bleef het principe van gebun-
delde deconcentratie: bedrijven moesten zich vestigen in de nevencentra van steden, 
op nieuwe bedrijventerreinen aan de stadsrand en in de groeikernen. De keuze voor te 
ontwikkelen locaties liet het ministerie van VRO aan de lagere overheden over.
Om de ontwikkeling van werkgelegenheid in groeikernen te stimuleren, voerde het 
ministerie van Economische Zaken wel een premieregeling in voor ondernemers die 
zich in groeikernen vestigden. Tevens kwam er een subsidieregeling voor de aanleg en 
de ontsluiting van bedrijventerreinen.

6.3 Economische potenties van regio’s

In de jaren tachtig veranderde de koers van het regionaal economisch beleid. In de 
Nota Regionaal-Sociaal Economisch Beleid 1981-1985 introduceerde het ministerie 
van Economische Zaken naast het traditionele stimuleringsbeleid, het ontwikkelings-
beleid. Dit nieuwe beleid was gericht op het vergroten van de regionale bijdrage aan 
de nationale economie. Een vergelijkbare verschuiving was zichtbaar binnen het eco-
nomisch structuurbeleid van het ministerie van Economische Zaken. Tot het einde 
van de jaren zeventig lag in het structuurbeleid het accent op de steun aan zwakke 
bedrijfstakken, zoals scheepsbouw en textiel. De in 1973 opgerichte Nederlandse 
Herstructureringsmaatschappij (NEHEM) vervulde een belangrijke rol in dit proces. 
In het rapport ‘Plaats en toekomst van de Nederlandse Industrie’ wees de commis-
sie van der Zwan (1980) echter op het belang van technologische vernieuwing. De 
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steun aan zwakke bedrijfstakken raakte hierdoor op de achtergrond. Het economisch 
structuurbeleid ging zich steeds meer richten op kansrijke activiteiten.61 Basis voor 
het beleid vormden de rapporten van de commissies Wagner (1981) en Oostenbrink 
(1983), die voor respectievelijk de industrie en de dienstensector kansrijke aandachts-
gebieden hadden benoemd.

Instrumenteel was het ontwikkelingsbeleid nog zwak onderbouwd. Centraal stond 
het verbeteren van het regionale vestigingsklimaat. Het belangrijkste instrument hier-
voor was het zogenaamde voorwaardenscheppend beleid, een subsidieregeling van 
het ministerie van Economische Zaken gericht op het verbeteren van de fysieke infra-
structuur.62 De uitvoering van het beleid lag voor een belangrijk deel in handen van 
de provincies. Via periodieke rapportages aan de Minister van Economische Zaken 
moesten de provincies een meer samenhangend economisch beleid ontwikkelen. 
Het voorwaardenscheppend beleid moest hierbij een steuntje in de rug vormen. In 
hun preadvies voor de SER over het regionaal economisch beleid constateerden Van 
Duijn et al. (1983) echter dat het beleid van de provincies zich kenmerkte door het 
beleidsvoorbereidende karakter en door een sterke gerichtheid op het regionaal pro-
ductiemilieu. Het ontwikkelen van een regionaal aandachtsgebiedenbeleid met als 
doel het stimuleren van regionaal economische specialisaties, kwam niet echt van de 
grond. Van der Straaten (1985) schreef dit toe aan het ontbreken van voldoende eco-
nomische instrumenten op provinciaal niveau. Naar zijn mening kon het provinciaal 
economisch beleid hierdoor onvoldoende gewicht in de schaal leggen ten opzichte 
van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid. Op deze twee beleidsterreinen hadden 
de provincies veel meer bevoegdheden.

Ook in het ruimtelijk beleid van het ministerie van VRO kreeg de filosofie van het ont-
wikkelingsbeleid een plaats. De aanleiding hiervoor was dat het ministerie vond dat 
de ruimtelijke ordening een bijdrage moest leveren aan het herstel van de nationale 
economie, die in het begin van de jaren tachtig in zwaar water terecht was gekomen. 
Gezien haar gerichtheid op de lange termijn moest het ruimtelijk beleid volgens het 
ministerie ook inspelen op de eerder genoemde economische structuurverande-
ringen.63 De veronderstelling was dat het benutten van vestigingsplaatsvoordelen 
effectiever zou zijn dan het compenseren van vestigingsplaatsnadelen. Dit vereiste 
overigens wel een anticiperend ruimtelijk beleid, in plaats van een reactief ruimte-
lijk beleid dat de provincies in die periode nog voerden (Werkgroep Economische 
Potenties 1986, p. 13).

61 Ook buiten het economisch beleid trad deze verschuiving op. Zo deed in het arbeidsvoorzie-
ningsbeleid de vraaggerichte benadering zijn intrede. Niet langer was het aanbod van werklozen 
uitgangspunt van het beleid, maar de vraag van het bedrijfsleven. In het onderwijsbeleid werd 
steeds meer nadruk gelegd op het afstemmen van opleidingen op de vraag van ondernemers. 

62 Het voorwaardenscheppend beleid was de voorloper van latere subsidieregelingen voor bedrij-
venterreinen zoals het Bedrijfsomgevingsbeleid (BOB), de Stimuleringsregeling Ruimte voor 
Economische Activiteit (StiREA), de Tender Investeringsprogramma’s Provincies (TIPP) en de 
huidige Topperregeling.  

63 Deze gedachte is uitgewerkt in hoofdstuk 1 van het Jaarverslag van de Rijksplanologische Dienst 
1982.
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De Structuurschets Stedelijke Gebieden, waarvan het beleidsvoornemen in 1983 ver-
scheen, richtte zich niet langer op spreiding van de bevolking en van economische 
activiteiten.64 In het verlengde van het beleid van het ministerie van Economische 
Zaken was het benutten van de economische potenties van regio’s een nieuwe beleids-
doelstelling. Hoewel niet echt duidelijk was wat regionaal economische potenties 
zijn, had de filosofie wel een sterke aantrekkingskracht op politici en beleidsmakers 
(Houterman 1985). Die aantrekkingskracht steunde op de gedachte dat de regionale 
verschillen in vestigingsvoorwaarden en economische structuur zo groot zijn dat 
het mogelijk zou zijn per regio kansrijke bedrijfstakken te benoemen die mede rus-
ten op specifieke kwaliteiten van het regionaal productiemilieu. Dit zou de overheid 
niet alleen de mogelijkheid bieden om een regionale dimensie te geven aan het sector-
structuurbeleid, maar zij zou dit beleid ook kunnen ondersteunen door gerichte 
versterking van de regionale vestigingsvoorwaarden.
Niet alleen het aanbrengen van de regionale dimensie in het sectorstructuurbeleid, 
maar ook het nemen van gerichte maatregelen ter versterking van de vestigings-
voorwaarden stond nog in de kinderschoenen, getuige het volgende citaat uit de 
Structuurschets Stedelijke Gebieden (1983, p. 66)

“Om voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van regionaal-economi-
sche potenties is inzicht nodig in de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van 
regio’s. Op dit punt is nog relatief weinig bekend”.

In feite kwam het beleid niet veel verder dan het aansporen voor het doen van meer 
onderzoek. Wel kreeg het economisch functioneren van steden een prominente plaats 
in het nieuwe beleid. De steden in het westen van het land, die lang als motor van 
de nationale economie hadden gefunctioneerd, kregen in de jaren zeventig in toe-
nemende mate te kampen met economische problemen. Veel bedrijven moesten de 
steden verlaten als gevolg van een gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden, van milieu-
overlast en van een slechte bereikbaarheid.
De Structuurschets Stedelijke Gebieden (1983, pp. 86-87) stelt het volgende over de 
problemen van de steden en over de mogelijke oplossingen:

“De indruk bestaat echter dat in de afgelopen jaren het produktiemilieu van 
bepaalde lokaties zodanig is verslechterd dat daardoor de sterke kanten van de 
steden onvoldoende tot hun recht konden komen. Het ruimtelijk beleid kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van het vestigingsklimaat in steden. 
Allereerst zal moeten worden gezorgd voor voldoende en voldoende gedifferenti-
eerde bedrijfsvestigingsmogelijkheden in de steden zelf. In het verleden heeft het 
daaraan nog al eens ontbroken.”

De voorwaardenscheppende gedachte dat meer ruimte voor bedrijven zou bijdra-
gen aan het herstel van de stedelijke economie is duidelijk zichtbaar in dit citaat. De 
Structuurschets Stedelijke Gebieden vroeg vanuit deze invalshoek aandacht voor de 

64 De Structuurschets Stedelijke Gebieden was onderdeel van de Derde Nota over de Ruimtelijke 
Ordening. Het was een herziening van de Structuurschets Verstedelijking waarin de hoofdlijnen 
van het beleid uit de Verstedelijkingsnota waren vastgelegd.
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aanleg van bedrijventerreinen, voor de ontwikkeling van bedrijfsverzamelgebou-
wen en geïntegreerde projecten en voor het behoud van goedkope huisvesting in 
gemengde woonwerkgebieden. Een nieuw speerpunt in het beleid vormde de her-
structurering van verouderde bedrijventerreinen (hoofdstuk 5).

6.4 Versterken van de internationale concurrentiepositie

De Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (1998) werkte de ruimtelijke compo-
nent van het regionaal ontwikkelingsbeleid verder uit. De Vierde nota maakte hierbij 
een onderscheid in het economisch kerngebied (Stedenring Centraal Nederland) en 
de overige regio’s (Regio’s op eigen kracht). Een belangrijke doelstelling van het beleid 
was de verdere versterking van het economisch kerngebied om internationaal te kun-
nen blijven concurreren. Behalve de Randstad maakten ook delen van Noord-Brabant 
en Gelderland deel uit van het economisch kerngebied. Achtergrond van de beleids-
keuze was de toenemende internationale oriëntatie van Nederland, die samenhing 
met de op dat moment op handen zijnde eenwording van de Europese markt in 1992.
Binnen het economisch kerngebied was het nationaal ruimtelijk beleid gericht op het 
ontwikkelen van een internationaal hoogwaardig vestigingsmilieu in het westen, op 
het versterken van de positie van de mainports Schiphol en Rijnmond en op het in 
onderling samenhang ontwikkelen van de steden op de Stedenring. Buiten het eco-
nomisch kerngebied mikte het beleid op het benutten van de eigen kwaliteiten en op 
het aansluiten bij de ontwikkelingen in de Stedenring Centraal Nederland en in de 
aanliggende grensregio’s. De stedelijke knooppunten moesten een voortrekkersrol 
vervullen bij de regionaal economische groei. De gedachte hierachter was dat de gro-
tere concentraties van bevolking en werkgelegenheid, mede door hun hoogwaardige 
voorzieningenniveau en door de gunstige ligging in het infrastructuurnetwerk goede 
perspectieven zouden hebben om nationaal en internationaal mee te komen in de 
concurrentie van steden (Vierde Nota 1988, p. 93).

Voor het versterken van de stedelijke knooppunten achtte het ministerie van VROM 
in de Vierde Nota een voorwaardenscheppend beleid nodig. Hierbij lag een sterk 
accent op het verbeteren van het voorzieningenniveau en van de bereikbaarheid over 
de weg, over water en per spoor. De achterliggende gedachte was dat dit belangrijke 
vestigingsvoorwaarden waren, waarop het internationale bedrijfsleven de stedelijke 
knooppunten zou beoordelen.
Naast de mainports kreeg vooral de kantorensector veel aandacht in de Vierde Nota. 
De gedachte hierachter was dat toplocaties voor kantoren de internationale concur-
rentiepositie van de Randstad zouden versterken en zouden bijdragen aan een verdere 
groei van de zakelijke dienstverlening in Nederland. Opvallend is de geringe aandacht 
voor bedrijventerreinen. De Vierde Nota noemde nog wel het belang van aantrek-
kelijke bedrijfslocaties, maar werkte dit niet verder uit voor bedrijventerreinen. De 
belangrijkste oorzaak hiervan was waarschijnlijk het grote overschot aan bouwrijpe 
grond, dat was ontstaan tijdens de economische crisis in de eerste helft van de jaren 
tachtig (hoofdstuk 2). In de tweede helft van de jaren tachtig bestonden er hierdoor 
vrijwel nergens knelpunten in het aanbod aan bedrijventerreinen, die de internatio-
nale concurrentiepositie konden aantasten.
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Het ministerie van Economische Zaken bouwde in de tweede helft van de jaren tach-
tig de financiële steun aan bedrijventerreinen, zij het tijdelijk, weer af.65 De Nota 
Regionaal Sociaal-Economisch Beleid 1986 -1990 nam de nieuwe koers die in het 
begin van de jaren tachtig was ingeslagen met het regionaal ontwikkelingsbeleid 
beleidsmatig nog wel over. Bij de inzet van financiële middelen gaf deze nota prioriteit 
aan de achterstandsgebieden.

Rond 1990 koos het ministerie van Economische Zaken opnieuw voor een andere lijn. 
De regionale werkloosheidsverschillen waren in de tweede helft van de jaren tachtig 
sterk afgenomen. De Nota Regionaal Economisch Beleid 1991-1994; Regio’s zonder 
grenzen, waarin het regionaal economisch beleid voor de eerste helft van de jaren 
negentig was vastgelegd, kondigde daarom een afbouw van het achterstandenbeleid 
aan. Dit bleef alleen nog voor het noorden van Nederland van toepassing. Het voor-
waardenscheppend beleid dat enkele jaren eerder was afgebouwd, werd nieuw leven 
ingeblazen. Doel was (Nota Regionaal Economisch Beleid 1991-1994, p. 48):

“het mee helpen creëren van zodanige fysieke voorwaarden voor een internatio-
naal concurrerend produktie- en vestigingsmilieu dat alle regio’s zo goed mogelijk 
aan de ontwikkeling van de Nederlandse volkshuishouding kunnen bijdragen.”

Het nieuwe voorwaardenscheppend beleid dat de naam bedrijfsomgevingsbeleid 
kreeg, was specifiek gericht op de in de Vierde Nota door het ministerie van VROM 
aangewezen stedelijke knooppunten. De stedelijke knooppunten zelf legden in hun 
profielschetsen een sterk accent op de ontwikkeling van hoogwaardige diensten en 
besteedden relatief weinig aandacht aan de industrie en bedrijventerreinen. Wever 
(1993) stelde tegen deze achtergrond terecht de vraag waarom een project ter verbete-
ring van het vestigingsmilieu in de Zeeuwse havens (met overwegend internationaal 
opererende bedrijven) een lagere prioriteit zou moeten krijgen dan een kantorenpro-
ject in het als regionaal knooppunt geclassificeerde Zwolle.
Hoewel het bedrijfsomgevingsbeleid aan het begin van de jaren negentig nog eenzij-
dig was gericht op de stedelijke knooppunten waren de nieuwe accenten in de nota 
‘Regio’s zonder grenzen’ de voorbode van een veel grotere koerswijziging die een forse 
impuls zou geven aan het voorwaardenscheppende denken over bedrijventerreinen.

6.5 Van regionaal economisch naar ruimtelijk economisch beleid

Halverwege de jaren negentig veranderde het regionaal economisch beleid funda-
menteel van karakter. Het verbeteren van de fysieke bedrijfsomgeving vormde vanaf 
die tijd naast het economisch stimuleringsbeleid een centraal thema in het regio-
naal economisch beleid van het ministerie van Economische Zaken. De basis voor 
de koerswijziging lag in het regeringsbeleid dat in het begin van de jaren negentig 
was gericht op het scheppen van werkgelegenheid. Als gevolg van een kortstondige 
recessie was de werkloosheid in deze periode weer opgelopen. De beroepsbevolking 

65 Alleen voor de vier grote steden bleven middelen voor bedrijventerreinen beschikbaar. Het 
ministerie van Economische Zaken stortte deze middelen rechtstreeks in het gemeentefonds.
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groeide bovendien snel. Werk, werk, werk was daarom een centraal thema in het rege-
ringsbeleid uit deze periode. Deze uitdaging vormt ook de leidraad in de nota ‘Ruimte 
voor regio’s’, die in 1995 verscheen. Volgens deze nota had het relatieve belang van 
ruimtelijke voorwaarden op nationaal en regionaal niveau aan betekenis gewonnen 
door het proces van globalisering en daarmee samenhangend de verscherpte concur-
rentie tussen vestigingsplaatsen.
Het via goede ruimtelijke voorwaarden bijdragen aan de groei van werkgelegenheid 
en inkomen was een centraal thema in de nota. Het bevorderen van economische 
dynamiek in achterstandsgebieden bleef wel doelstelling van het beleid, maar anders 
dan in het midden van de jaren tachtig ondersteunde het ministerie van Economische 
Zaken nu weer ontwikkelingen buiten de achterstandsgebieden. Het sterke accent dat 
het beleid legde op het belang van ruimte voor regionaal economische groei komt 
ook tot uitdrukking in de naam van het beleid. De aanduiding regionaal economisch 
beleid werd vervangen door ruimtelijk economisch beleid.
Bij de term ‘ruimtelijk economisch’ moeten echter kanttekeningen worden geplaatst. 
Het gaat in het beleid om het realiseren van regionaal economische doelstellingen 
door middel van ruimtelijke maatregelen. De term ruimtelijk economisch wekt echter 
de indruk dat het ruimtelijk beleid voor bedrijventerreinen integraal onderdeel is van 
het regionaal economisch beleid. Aangezien het begrip ruimte in het regionaal eco-
nomisch beleid een andere betekenis heeft dan in het ruimtelijk beleid, verdient het 
de voorkeur onderscheid te maken tussen regionaal economisch beleid en ruimtelijk 
beleid. Dit voorkomt ook het gevaar dat de economische sector zijn eigen ruimtelijk 
beleid gaat organiseren naast het bestaande ruimtelijk beleid. De afweging van ruim-
teclaims tussen sectoren moet bij voorkeur het domein blijven van het ruimtelijk 
beleid. Sinds het midden van de jaren negentig, toen het ministerie van Economische 
Zaken het coördinerende ministerie werd voor het nationaal beleid voor bedrijven-
terreinen, is de afweging echter verschoven naar het regionaal economisch beleid. 
Waarschijnlijk is dit ook de oorzaak van de sterk voorwaardenscheppende benadering 
van het beleid.

Bij het scheppen van ruimtelijke voorwaarden in de nota ‘Ruimte voor regio’s’ lag een 
sterk accent op het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen. Daarnaast was het 
beleid gericht op een congestievrije infrastructuur. Achtergrond voor de hoge prio-
riteit die het beleid gaf aan het ontwikkelen van bedrijventerreinen, waren signalen 
dat er een ernstig tekort aan bedrijventerreinen dreigde (Ministerie van Economische 
Zaken 1994).66 Het ruimtelijk economisch beleid moest daarom voorkomen dat 
knelpunten op de markt voor bedrijventerreinen de economische groei en de groei 
van de werkgelegenheid zouden frustreren. De Stimuleringsregeling Ruimte voor 
Economische Activiteit, de opvolger van het Bedrijfsomgevingsbeleid, moest het op 
de markt komen van nieuwe bedrijventerreinen en het herstructureren van bestaande 
bedrijventerreinen stimuleren. De regeling beperkte zich niet meer tot de stedelijke 
knooppunten, maar was van toepassing op alle gemeenten. Via een tenderregeling 

66 Bij de marktanalyses in de studie Ruimte voor Economische Activiteit (1994) die de basis vorm-
den voor het beleid van het ministerie van Economische Zaken zijn echter kanttekeningen te 
plaatsen (Olden 1995a). Van urgente schaarste die bedreigend was voor de economische groei van 
Nederland, was geen sprake (hoofdstuk 2).
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subsidieerde het ministerie de projecten die uit een beoordelingsronde als meest kans-
rijk naar voren kwamen.
Opmerkelijk was dat de ruimte voor kantoren geen aandacht kreeg in het nieuwe 
beleid. Het ruime aanbod aan kantoren dat aan het begin van de jaren negentig was 
ontstaan, speelde hierbij waarschijnlijk een belangrijke rol.

6.6 De corridor versus rode contouren

De veronderstelling dat er een tekort aan bedrijventerreinen zou bestaan, leidde tot 
de opkomst van een nieuw ruimtelijk concept: de corridor. VNO/NCW (1995) intro-
duceerde het concept als aanvulling op het concept stedelijke knooppunten uit de 
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. De belangrijkste veronderstelling achter de 
 corridor was dat de gebieden langs de hoofdtransportassen een aanzienlijk groei-
potentieel hebben. De voordelen van corridorlocaties waren volgens VNO/NCW 
ruimte en bereikbaarheid.
Inhoudelijk lijkt het corridorconcept sterk op het concept van de ontwikkelingsassen 
die in de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening een rol speelden. Toch is er een 
belangrijk verschil. De ontwikkelingsassen hadden een functie bij het op gang brengen 
van economische ontwikkelingen in de achterstandsregio’s. Via aan de ontwikkelings-
assen gelegen ‘stepping stones’ in de Halfwegzone (bijvoorbeeld Amersfoort en Zwolle 
langs de A28) moest de economische groei vanuit de Randstad naar de periferie (het 
Noorden) worden gebracht.
De door VNO/NCW gepropageerde corridors zijn echter het gevolg van een verdere 
schaalvergroting van steden. Centrale gedachte is dat de toenemende internationali-
sering van de economie leidt tot een netwerkeconomie en een netwerksamenleving. 
De ruimtelijke neerslag hiervan zijn stedelijke netwerken. Volgens de definitie in de 
Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening (2000, p. 179) zijn dit sterk verstedelijkte 
zones van grotere en kleinere compacte steden, elk met een eigen karakter en profiel 
binnen het netwerk. De groei van bedrijvigheid in de corridor zou het gevolg zijn van 
de toenemende relaties tussen de steden in het netwerk.
Over de wenselijkheid van het ontwikkelen van bedrijventerreinen in de corridor ver-
schilden het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van VROM van 
mening. In de Nota Ruimtelijk Economisch Beleid; dynamiek in Netwerken schetste 
het ministerie van Economische Zaken (1999) nieuwe beleidslijnen om het vesti-
gingsklimaat in Nederland te versterken. Het beleid is sterk voorwaardenscheppend 
van karakter getuige het volgende citaat (ministerie van Economische Zaken 1999, p. 
9-10):

“Kernuitdaging is ervoor te zorgen dat het Nederlandse vestigingsklimaat excel-
lent is en blijft ..... Zonder ruimte geen goed vestigingsklimaat. Voldoende 
beschikbaarheid van ruimte is een basisvoorwaarde voor een excellent 
vestigingsklimaat.”

Het ministerie van Economische Zaken (1999) maakte hierbij gebruik van eer-
ste ramingen met de BLM die uitwezen dat de planningsopgave voor de aanleg van 
nieuwe bedrijventerreinen hoger zou liggen dan tot dan toe werd aangenomen in 
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het ruimtelijk beleid.67 Volgens de nieuwe ramingen zouden zelfs bij lage economi-
sche groei al voor 2010 in delen van de Randstad, in Noord-Brabant en in Gelderland 
tekorten aan bedrijventerreinen ontstaan. Bij hoge economische groei zou dit ook in 
andere delen van het land gebeuren.68

Corridors zouden in de visie van het ministerie van Economische Zaken aanvul-
lend op de steden een oplossing kunnen bieden voor het veronderstelde tekort aan 
ruimte. Tevens zou er meer variatie in het aanbod aan bedrijventerreinen kunnen 
ontstaan. Er zouden immers drie typen locaties op de markt komen stedelijke loca-
ties, stadsrandlocaties en corridorlocaties. De complementariteit van het aanbod 
vormde een essentieel onderdeel van het regionaal economisch beleid. Het ontwik-
kelen van verschillende typen vestigingsmilieus voor verschillende typen activiteiten 
moest voorkomen dat de corridors de steden en de stadsrandlocaties zouden becon-
curreren. Als doelgroep voor corridorlocaties dacht het ministerie van Economische 
Zaken (1999) vooral aan transport en distributie. Voor bedrijven uit deze doelgroep 
zouden de corridors ruimte kunnen bieden voor de ontwikkeling van grootscha-
lige multimodale bedrijventerreinen op gunstige locaties binnen het (inter)nationale 
vervoersnetwerk. Dit soort locaties zou niet alleen tegemoet komen aan de vesti-
gingsvoorkeuren van de ondernemers in deze sectoren. Ze zouden ook een stimulans 
vormen voor het milieuvriendelijk vervoer van goederen over water en per spoor. 
Naast transport en distributie zou de kapitaalintensieve industrie, die veel grond en 
milieuruimte nodig had, een plaats kunnen krijgen in de corridor.

De Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening (2000) beperkte de ruimte in de corri-
dors echter door het trekken van rode contouren rond de stedelijke gebieden. Binnen 
deze contouren moest de verstedelijking zich voltrekken. De Vijfde Nota hanteerde de 
methodiek van de zogenaamde SER-ladder die de Sociaal Economische Raad (1999) 
had geïntroduceerd in haar advies over de ‘Nota Ruimtelijk Economisch Beleid’. 
Achtergrond van de SER-ladder was de in de ogen van de SER te omvangrijke ruimte-
claim voor nieuwe bedrijventerreinen.
Het ministerie van VROM legde in de Vijfde Nota het accent op de ontwikkeling 
van compacte steden in het stedelijke netwerk. Het benutten van capaciteit in het 
bestaande stedelijke gebied had prioriteit. Door optimaal gebruik te maken van de 
mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik moest de vraag naar uitleglocaties 
worden teruggedrongen. Voor zover extra ruimte nodig zou zijn, kwamen uitleglo-
caties binnen de rode contouren in aanmerking voor ontwikkeling. Pas als daar geen 
ruimte aanwezig zou zijn, zou het oprekken van de rode contouren aan de orde zijn. 
Naast de beleidsmatig gewenste bescherming van de open ruimte, speelden ook 
nieuwe accenten in het ruimtelijk beleid hierbij een rol. Thema’s als intensiveren 
van het ruimtegebruik, functiemenging en herstructurering van verouderde bedrij-
venterreinen, namen in de tweede helft van de jaren negentig in betekenis toe in het 
ruimtelijk beleid. In de Vijfde Nota zijn de contouren van het tweede spoor uit de her-

67 Het ruimtelijk beleid baseerde zich in die tijd op ramingen uit de actualisering van de Vierde 
Nota Extra (AcVinex). Deze ramingen waren gemaakt met het RUBIA+-model van het 
Nederlands Economisch Instituut.

68 Bij deze conclusies zijn echter dezelfde kanttekeningen te maken als bij de conclusies in de studie 
Ruimte voor Economische Activiteit (voetnoot 66).
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ijking van het nationaal beleid voor bedrijventerreinen uit 2007 al duidelijk aanwezig. 
Het ministerie van VROM (2000, p. 161) constateerde bovendien ook al dat de lage 
grondprijzen en het ruime aanbod aan grond, die het gevolg waren van de onderlinge 
concurrentie tussen gemeenten, het tot stand komen van intensief ruimtegebruik in 
de weg stonden. Het ministerie van VROM kondigde daarom aan dat zij beleid ging 
ontwikkelen dat moest leiden tot intensiever gebruik van bedrijventerreinen.
Met het verschijnen van de Nota Ruimte (2004) nam het ministerie van VROM ech-
ter afscheid van het voornemen zelf beleid te ontwikkelen. Volgens de decentrale 
sturingsfilosofie uit de Nota Ruimte was dit primair de verantwoordelijkheid van de 
lagere overheden. Niet verwonderlijk is daarom dat uit onderzoek van de Algemene 
Rekenkamer (2008, pp. 55-57) naar voren komt dat het nationaal beleid onvoldoende 
is uitgewerkt om het beoogde duurzame ruimtegebruik bij het (her)inrichten van 
bedrijventerreinen tot stand te brengen. De afspraken die het ministerie van VROM 
van plan was te maken met de provincies en met de gemeenten over het toepassen van 
duurzaam ruimtegebruik, zijn er niet gekomen door de terughoudende opstelling van 
het ministerie.69 Dit had volgens de Algemene Rekenkamer tevens tot gevolg dat het 
principe van de SER-ladder niet eenduidig is uitgewerkt en dat geen duidelijke richt-
lijnen voor ruimtereservering zijn gegeven.

Het thema efficiënt en zorgvuldig ruimtegebruik speelde overigens ook een rol in 
het ruimtelijk economisch beleid van het ministerie van Economische Zaken. De in 
2000 ingevoerde subsidieregeling voor bedrijventerreinen, de Tender Investerings-
programma’s Provincies (TIPP), gaf prioriteit aan het subsidiëren van onrendabele 
investeringen bij het herstructureren van bestaande bedrijventerreinen boven het 
aanjagen van de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.70 Daarnaast ontwik-
kelde het ministerie van Economische Zaken het stimuleringsprogramma duurzame 
bedrijventerreinen. Dit programma was gericht op het ondersteunen van samen-
werkingsprojecten die tot doel hadden het verminderen van milieubelasting en het 
intensiveren van het ruimtegebruik op bestaande en op nieuwe bedrijventerreinen. 
Het programma duurzame bedrijventerreinen, dat was ondergebracht bij Senter/
Novem, is inmiddels beëindigd.

69 Bij de te maken afspraken ging het onder meer om: toetsing door het Rijk van streekplan-
nen en herstructureringsprogramma’s; kwantificering van de doelstelling zuinig ruimtegebruik 
in het kader van de verstedelijkingsafspraken tussen het Rijk en de provincies; implementatie 
van de voorstellen van de interdepartementale werkgroep Intensivering ruimtegebruik bedrij-
venterreinen (2002); en toepassing van de kennis die is opgedaan met de regeling duurzame 
bedrijventerreinen die van kracht was tussen 1999 en 2003.

70 Kritiekpunt op de voorafgaande StiREA-regeling was dat deze ook rendabele exploitaties van 
nieuwe bedrijventerreinen ondersteunde. StiREA was niet bedoeld om de onrendabele top op 
investeringen weg te nemen. Doel was het versnellen van het ontwikkelingsproces. De subsidie 
moest hierbij als smeerolie dienen, bijvoorbeeld door het wegnemen van bestuurlijke impasses. 
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6.7 Pieken in de Delta

In het begin van de eenentwintigste eeuw richtte het regionaal economisch beleid zich 
opnieuw op het benutten van regionale groeipotenties. Het beleid in de nota ‘Pieken 
in de Delta’ van het ministerie van Economische Zaken (2006) sluit aan bij eerdere 
conclusies van de Werkgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO 2004). Het 
IBO stelde in zijn advies over het regionaal economisch beleid het traditionele steun-
beleid ter discussie. Bovendien kwam uit op de evolutionaire economie gebaseerde 
beschouwingen naar voren dat regionaal economische verschillen vanwege agglome-
ratie-effecten onvermijdelijk zijn en weinig vatbaar zijn voor beleid. Om het nationale 
groeivermogen te versterken zou het daarom beter zijn de comparatieve voorde-
len van regio’s (pieken) te benutten. Naast de zorg voor een generieke basiskwaliteit, 
moet dit gebeuren door het wegnemen van regiospecifieke knelpunten die de regio-
naal economische groei in de weg staan. Om de juiste keuzes te kunnen maken voor 
het ondersteunen van regionale ontwikkelingen heeft het ministerie van Economische 
Zaken in overleg met de regio’s de economische perspectieven van de verschillende 
regio’s in beeld gebracht.
De gedachte is dat de lagere overheden de economische kansen in hun regio zelf 
moeten benutten. Het ministerie van Economische Zaken wil via het regionaal eco-
nomisch beleid vooral inzetten op het wegnemen van regiospecifieke knelpunten van 
nationaal belang. Dit zijn knelpunten, waarvan de oplossing zonder betrokkenheid 
van het ministerie niet of onvoldoende tot stand komt. Centraal in het beleid staan 
regio’s en aandachtsgebieden die bepalend zijn voor de nationaal economische groei-
kracht. Prioritaire regio’s zijn de mainports Schiphol en Rijnmond en de zogenaamde 
economische kerngebieden71. Instrumenteel richt het beleid zich op het ondersteu-
nen van topprojecten voor bedrijventerreinen, op het oplossen van knelpunten op de 
hoofdverbindingsassen, op het ontwikkelen van gebiedsgericht innovatiebeleid in vier 
innovatieregio’s en op het ondersteunen van stedelijke economie en toerisme.

Ook in de Nota Ruimte uit 2004 speelt versterking van de internationale concurren-
tiepositie een belangrijke rol. 72 Achtergrond hiervan was dat de concurrentiepositie 
van Nederland aan het begin van de eenentwintigste eeuw sterk was verzwakt (Nota 
Ruimte 2004, p. 22). Het wegnemen van ruimtelijke knelpunten voor economische 
groei is daarom een belangrijk aandachtspunt van het beleid. Het aanbod aan aan-
trekkelijke vestigingslocaties en een goed functionerende infrastructuur zijn volgens 
de Nota Ruimte cruciale onderdelen van het vestigingsklimaat.

71 De economische kerngebieden zijn benoemd in de Nota Ruimte (2004). Het gaat om: de 
Noordvleugel, de Zuidvleugel, de regio Utrecht, Groningen, Twente, Arnhem-Nijmegen, 
Wageningen-Ede-Rhenen-Veenendaal, West-Brabant, het Westerscheldebekken, de A2-corridor 
rond Eindhoven en Den Bosch (inclusief Tilburg en Venlo) en Zuid-Limburg. De vier regio’s 
waarvoor gebiedsgericht innovatiebeleid geldt zijn: de brainport Eindhoven/ Zuidoost-Brabant, 
de driehoek Twente-Wageningen-Knooppunt Arnhem-Nijmegen, de Noordvleugel van de 
Randstad (inclusief de regio Utrecht) en de Zuidvleugel van de Randstad.

72 De Nota Ruimte (2004) is formeel geen nieuwe nota over de ruimtelijke ordening. De nota is uit-
gebracht als deel 3 (kabinetsstandpunt) van de planologische kernbeslissing (pkb) van de Vijfde 
Nota over de Ruimtelijke Ordening en van het Tweede Structuurschema Groene Ruimte.
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Hoewel het ministerie van VROM de rode contouren uit de Vijfde Nota losliet, bete-
kende dit niet dat er ruimte kwam voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de 
corridor. Bundeling van verstedelijking blijft uitgangspunt van het ruimtelijk beleid. 
Het concept van stedelijke netwerken, dat in de Vijfde Nota al een prominente plaats 
innam, speelt ook in de Nota Ruimte een belangrijke rol. De gedachte is dat stuwende 
bedrijven een voorkeur hebben voor een grootstedelijk milieu of voor een locatie in de 
nabijheid van de mainports (Schiphol en Rotterdamse haven). Door hier voldoende 
ruimte te creëren, zouden bedrijven kunnen profiteren van agglomeratievoordelen.
Wat betreft bedrijventerreinen is het beleid van het ministerie van VROM in de Nota 
Ruimte (2004) sterk voorwaardenscheppend van karakter. Het ministerie nam de 
ruimteclaim over van het ministerie van Economische Zaken. Dit betekende de aanleg 
van ruim 23.000 hectare bruto nieuw bedrijventerrein in de periode tot 2020.
Wat betreft herstructurering van verouderde bedrijventerreinen is de veronderstelling 
dat dit maar beperkt ruimtewinst oplevert. Een groot deel van de vraag naar nieuwe 
bedrijventerreinen moet daarom volgens de Nota Ruimte worden opgevangen door 
de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen (Nota Ruimte 2004, p. 81). Een onderbou-
wing van deze conclusie geeft de Nota Ruimte echter niet. Volstaan wordt met een 
niet nader aangeduide verwijzing naar ervaringen elders. De concretisering van de 
planningsopgave voor nieuwe bedrijventerreinen laat het ministerie van VROM over 
aan de lagere overheden. Voor twee bedrijventerreinen van nationaal belang, wordt 
een uitzondering gemaakt. Dit zijn Moerdijkse Hoek in West-Brabant (600 hectare) 
voor het Westbrabantse bedrijfsleven en het bedrijventerrein Hoeksche Waard (300 
hectare) dat een rol zou moeten spelen in de opvang van aan de Rotterdamse haven 
gerelateerde bedrijven.73

Het beleid voor bedrijventerreinen is uitgewerkt in het Actieplan Bedrijventerreinen 
(2004) van het ministerie van Economische Zaken. Achtergrond hiervan was dat 
het ministerie van Economische Zaken (EZ) het coördinerende departement bin-
nen het Rijk was voor bedrijventerreinen. De veronderstelling dat er een tekort aan 
bedrijventerreinen dreigt, klinkt nog altijd sterk door in het beleid. Het ministerie van 
Economische Zaken (2004, p. 10) baseert zich hierbij op een internationale bench-
mark uit 2001.
Wel steunt het ministerie de herstructurering financieel via de nieuwe regeling voor 
Topprojecten. Wat betreft de toekenning van middelen is sprake van een koerswijzi-
ging. Voordat het Actieplan uitkwam, had het ministerie nooit vooraf keuzes gemaakt 
voor te ondersteunen bedrijventerreinen. De subsidieregelingen voor bedrijventerrei-
nen waren generiek van karakter. Gemeenten en provincies konden projecten voor 
subsidiering indienen, die op kwaliteit werden beoordeeld. In het verlengde van het 
beleid uit de nota ‘Pieken in de Delta’ koos het ministerie er echter voor bedrijven-

73 De plannen voor Moerdijkse Hoek zijn inmiddels teruggebracht tot een logistiek park van 150 
hectare. Wat betreft het bedrijventerrein Hoeksche Waard heeft het kabinet in 2008 besloten de 
vraag naar ruimte voor havengerelateerde bedrijven op te vangen in Ridderkerk en Rotterdam. 
Gerelateerd aan de huidige ruimtevraag is er volgens het kabinet geen noodzaak om een boven-
regionaal bedrijventerrein in de Hoeksche Waard te ontwikkelen. 
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terreinen te ondersteunen die zij van belang achtte voor de nationale economie.74 In 
het Actieplan Bedrijventerreinen heeft het ministerie van Economische Zaken (2004) 
49 bedrijventerreinen aangewezen als topproject. In zeventien gevallen gaat het om 
de aanleg van een nieuw bedrijventerrein. De overige topprojecten zijn gericht op 
herstructurering. Financiële steun geeft het ministerie van Economische Zaken overi-
gens alleen aan herstructureringsprojecten. De selectie van topprojecten voor nieuwe 
bedrijventerreinen is gebaseerd op de volgende criteria: 75

• bovenregionaal karakter (aanwezigheid van stuwende bedrijvigheid);
• een aaneengesloten omvang van minimaal 150 hectare;
• voldoende beschikbare ruimte voor bedrijven in milieuhindercategorie 4 en 

hoger;
• ligging binnen de economische kerngebieden uit de Nota Ruimte (2004);
• ligging in een regio waar bedrijventerreinen relatief schaars zijn.

Het was de bedoeling door middel van de Topperregeling 3.500 hectare bedrijven-
terrein te herstructureren in de periode tot 2012. In een evaluatie van het nationale 
herstructureringsbeleid waarbij gebruik is gemaakt van gegevens van het ministe-
rie van Economische Zaken, constateert de Algemene Rekenkamer (2008, p. 45) dat 
nog relatief weinig te herstructureren bedrijventerreinen worden gefinancierd met de 
Topperregeling. Van de beoogde 3.500 hectare was medio 2008 minder dan de helft 
(1.480 hectare) gesubsidieerd. Hiervoor was al tweederde van het Topperbudget opge-
bruikt. Het geringe areaal steekt volgens de Algemene Rekenkamer bovendien schril 
af tegenover de totale herstructureringsopgave.76 Volgens de Algemene Rekenkamer 
moeten vooral kleinere en economisch kansrijke bedrijventerreinen het zonder sub-
sidie stellen, omdat ze niet voldoen aan de eerdergenoemde selectiecriteria. De 
Algemene Rekenkamer (2008, p. 15) beveelt daarom aan de subsidievoorwaarden te 
heroverwegen, als uit de evaluatie zou blijken dat de herstructurering van deze klei-
nere bedrijventerreinen stagneert, doordat de desbetreffende gemeenten onvoldoende 
financiële middelen kunnen genereren.
De door NICIS uitgevoerde evaluatie van de Topperregeling laat eveneens zien 
dat de doelstelling over het aantal te herstructureren hectares nog niet is gehaald 
(Van den Anker et al. 2009, p. 58). Wel constateert NICIS dat de Topperregeling de 
herstructureringsopgave een impuls heeft gegeven. Voor alle te herstructureren 
bedrijventerreinen hebben de gemeenten inmiddels masterplannen opgesteld. Wel 
blijkt in de praktijk de uitvoering moeizamer te verlopen dan verwacht door regel-

74 Het Actieplan Bedrijventerreinen (2004) is verschenen voor de nota ‘Pieken in de Delta’ (2006). 
De contouren van het nieuwe regionaal economisch beleid waren in 2004 al zichtbaar in de 
beleidsnotitie Gebiedsgerichte Perspectieven.

75 Daarnaast zet het ministerie zich extra in voor drie kennisintensieve bedrijventerreinen die 
een ondersteuning moeten vormen voor het gebiedsgerichte innovatiebeleid. Het gaat om 
Technopolis/ Schieveen tussen Delft en Rotterdam, om het Kennispark Twente in Enschede en 
om het Biosciencepark Leeuwenhoek/ Rhijnfront in Leiden en Oegstgeest.

76 De Algemene Rekenkamer gaat in haar onderzoek nog uit van een herstructureringsop-
gave van 21.000 hectare, zoals die is opgenomen in de Nota Ruimte (2004) en in het Actieplan 
Bedrijventerreinen (2004). In het advies van de THB is deze opgave inmiddels neerwaarts bijge-
steld tot 15.800 hectare.
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geving en bureaucratie, door de lage politieke prioriteit en door de complexiteit van 
de opgave. Daarnaast is het betrekken van marktpartijen bij de herstructurering nog 
maar gedeeltelijk gelukt.
Of de problemen op de geherstructureerde bedrijventerreinen daadwerkelijk zijn 
opgelost, is uit de evaluatie niet af te leiden. Dit was ook nauwelijks te onderzoe-
ken, omdat de doelstellingen van de Topperregeling vooral zijn geformuleerd in te 
herstructureren hectares en niet in te bereiken doelen. Er is daarom volgens NICIS 
dringend behoefte aan een grondige discussie over de gewenste kwaliteit van bedrij-
venterreinen. Niet alleen de visie van de overheid is dan van belang. Minstens zo 
belangrijk is het oordeel van ondernemers over hun bedrijventerreinen (Van den 
Anker et al. 2009, p. 65). Het pleidooi van NICIS vormt een bevestiging van de consta-
tering in hoofdstuk 5 dat er meer inzicht nodig is in de problematiek die ten grondslag 
ligt aan de veroudering van bedrijventerreinen.

6.8 De herijking van het nationaal beleid voor bedrijventerreinen

Naar aanleiding van het advies van de VROM-raad (2006) over werklandschappen 
hebben de ministers van VROM en Economische Zaken in 2007 voorstellen gedaan 
voor herijking van het nationaal beleid voor bedrijventerreinen. In haar advies houdt 
de VROM-raad een pleidooi voor een fundamenteel andere aanpak van de planning 
van bedrijventerreinen. De herijking van het nationaal beleid is gebaseerd op de con-
statering dat zich problemen voordoen op vier samenhangende terreinen.
• De besluitvorming over de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen is niet gebaseerd 

op een realistische schatting van de vraag op de korte termijn. Hierdoor kan over-
capaciteit ontstaan, omdat er een ruim aanbod aan harde en zachte plannen is.

• Er is onvoldoende afstemming in regionaal verband waardoor de aanleg van 
nieuwe bedrijventerreinen niet goed is afgewogen tegen de capaciteit die beschik-
baar kan komen door de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen.

• De uitvoering van de herstructureringsopgave loopt te langzaam doordat het een 
langdurig en complex proces is dat omvangrijke investeringen vraagt en volgens 
de ervaringen weinig ruimtewinst oplevert. Hierdoor is het gevaar aanwezig dat 
gemeenten blijven kiezen voor het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen.

• Er is onvoldoende aandacht voor de kwaliteit op bedrijventerreinen, zowel wat 
betreft de stedenbouwkundige inrichting, als wat betreft de landschappelijke 
inpassing.

Ondanks het grotere beleidsmatige accent op zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik 
blijft het nationaal beleid echter sterk voorwaardenscheppend van karakter. De minis-
ters achten van groot belang voor de ontwikkeling van de nationale economie dat er 
voldoende ruimte voor bedrijventerreinen beschikbaar komt. Wel stellen zij als rand-
voorwaarde dat sprake is van zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik.
Om dit te stimuleren, is de nationale planningsopgave neerwaarts bijgesteld. 
Opvallend is echter dat de ministers niet de ramingen zelf ter discussie stellen die de 
basis vormen voor de nationale planningsopgave. Er is veel kritiek op de ramingen 
die de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen zouden overschatten (VROM-raad 2006; 
Olden en Louw 2005; Segeren et al. 2005; Van Dinteren 2008; Louw et al. 2009). De 
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ministers stellen slechts de scenariokeuze ter discussie, vanuit de constatering dat het 
scenario van hoge economische groei tot overcapaciteit leidt (hoofdstuk 7).77

Belangrijke elementen van het herijkte beleid zijn:
• regionaal afstemmen van het aanbod bij planning en programmering;
• consequent toepassen van de SER-ladder bij de planning van te herontwikkelen 

en nieuw aan te leggen bedrijventerreinen;
• versnellen van de herstructureringsopgave op basis van de aanbevelingen van de 

THB (2008);
• voortzetten van de financiële ondersteuning op basis van een evaluatie van de 

Topperregeling en van het Grote Stedenbeleid;
• verbeteren van niet financiële instrumenten in het kader van grondverwerving en 

uitgiftebeleid;
• vergroten van de betrokkenheid van marktpartijen;
• verbeteren van de kwaliteit van bedrijventerreinen.

Naar aanleiding van het advies van de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijven terreinen, 
dat invulling geeft aan de beoogde versnelling van de herstructurerings opgave, hebben 
de ministers van VROM en Economische Zaken het ‘Convenant Bedrijventerreinen 
2010-2020’ gesloten met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en met de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG). In dit convenant hebben zij onder andere afspraken 
gemaakt over de omvang van de nationale en van de provinciale planningsopgaven, 
gebaseerd op het Transatlantic Market Scenario van het Centraal Planbureau (hoofd-
stuk 7). Tevens zijn in het convenant afspraken vastgelegd over de uitvoering en 
financiering van de herstructureringsopgave en over de kwaliteitsverbetering op 
bedrijventerreinen. Om de doelstellingen te kunnen realiseren, zet het convenant 
sterk in op een strakke regionale planning onder regie van de provincies.
Omdat het ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’ uitwerking geeft aan het 
herijkte nationaal beleid voor bedrijventerreinen, is het nog altijd sterk voorwaarden-
scheppend van karakter. Ook in het convenant valt de ongelijkwaardige behandeling 
van de twee sporen op. De vraag naar ruimte voor bedrijventerreinen, die nodig is 
voor de economische groei, is gekwantificeerd. De doelstellingen voor zorgvuldig en 
efficiënt ruimtegebruik hebben het karakter van intenties. Gezien de eerder genoemde 
kritiek van de Algemene Rekenkamer (2008) op de uitwerking van dit deel van het 
beleid, is de vrees gerechtvaardigd dat het beleid sterk gericht blijft op het kwantita-
tieve deel van de opgave.

77 In de brief over de herijking stellen de ministers overigens ten onrechte dat de ruimtereservering 
in de Nota Ruimte (2004) is gebaseerd op het Global Economy Scenario. De ruimtevraag volgens 
dit scenario heeft het CPB (2005) pas uitgewerkt nadat de Nota Ruimte (2004) was uitgekomen. 
De Nota Ruimte (2004) ging nog uit van de ruimtevraag in het scenario van hoge economische 
groei (Global Community) uit de ramingen van het CPB (1999). De uit de ramingen resulterende 
planningsopgave is in beide scenario’s overigens nagenoeg gelijk. 



138

6.9 Conclusie

Uit de beschouwingen in de voorafgaande paragrafen blijkt dat het aanleggen van 
bedrijventerreinen een prominente rol speelde in het regionaal economisch en in het 
ruimtelijk beleid van de ministeries van Economische Zaken en VRO(M). Het eerste 
spoor van het bedrijventerreinenbeleid, het scheppen van ruimte voor economische 
groei, is al sinds het begin van de jaren vijftig zichtbaar in beide beleidsvelden. De 
contouren van het tweede spoor, zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik, hebben pas in 
de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening (2000) een duidelijke plaats in het beleid 
gekregen.
Bij de start van het regionaal economisch beleid vormden bedrijventerreinen nog een 
ontbrekende schakel in het vestigingsklimaat van de agrarische achterstandsregio’s. 
Aanleg van bedrijventerreinen was nodig om vestiging van nieuwe bedrijven mogelijk 
te maken. De aanleg van bedrijventerreinen maakte bovendien deel uit van een breder 
pakket infrastructurele maatregelen om in de industrialisatiekernen een zekere mate 
van stedelijkheid te scheppen. De veronderstelling was dat de ontwikkelingswaardig-
heid van de betrokken regio’s hierdoor zou toenemen (Bartels en Van Duijn 1980, p. 
58).
In het ruimtelijk beleid dat het ministerie van VRO vanaf de tweede helft van de jaren 
zestig tot het begin van de jaren tachtig voerde, vormde de aanleg van bedrijventer-
reinen een instrument om de suburbanisatie van bedrijventerreinen in de Randstad 
tegen te gaan. Dit beleid had twee componenten. Het beleid was gericht op de aanleg 
van nieuwe bedrijventerreinen in de groeikernen en op het afremmen van de groei 
van bedrijventerreinen in suburbane gemeenten.

In de tweede helft van de jaren tachtig raakte het aanleggen van nieuwe bedrijven-
terreinen uit beeld, zowel in het regionaal economisch als in het ruimtelijk beleid. 
Aanleiding hiervoor was het overschot aan bouwrijpe grond, dat was ontstaan als 
gevolg van de economische crisis aan het begin van dat decennium. Wel kreeg het 
herstructureren van verouderde bedrijventerreinen meer aandacht tegen de achter-
grond van de economische problemen in steden en de veronderstelde achteruitgang 
van het stedelijk vestigingsklimaat.
In het midden van de jaren negentig veranderde het perspectief opnieuw. De gedachte 
in het regionaal economisch beleid in deze periode was dat er landelijk een tekort 
dreigde aan bedrijventerreinen. Dit zou een aantasting betekenen van de economische 
groeikracht van ons land. Het stimuleren van de aanleg van nieuwe bedrijventerrei-
nen werd daarom een belangrijke doelstelling in het regionaal economisch beleid. Dit 
is lang de basis van het beleid gebleven. In het Actieplan Bedrijventerreinen consta-
teerde het ministerie van Economische Zaken (2004) dat er in Nederland nog altijd 
sprake was van een tekort aan bedrijventerreinen. Pas bij de herijking van het natio-
naal beleid in 2007 namen de ministers afstand van deze constatering. Wel bleef het 
beleid, ondanks de toegenomen aandacht voor zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik, 
sterk voorwaardenscheppend van karakter.
Ten opzichte van de beginperiode van het regionaal economisch beleid, toen bedrij-
venterreinen in een aantal achterstandsregio’s nog een ontbrekend element in het 
productiemilieu vormden, is de voorwaardenscheppende betekenis van bedrijventer-
reinen in de loop van de tijd wel veranderd. De aanleg van bedrijventerreinen maakt 



139

nu deel uit van een beleid dat zich richt op het versterken van al aanwezige elementen 
in het productiemilieu.

De beschouwingen in dit hoofdstuk laten zien dat de voorwaardenscheppende effec-
ten van de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen in de afgelopen decennia veel meer 
prioriteit hebben gekregen in het nationaal beleid dan het streven naar efficiënt en 
zorgvuldig ruimtegebruik. In het herijkte nationaal beleid bedrijventerreinen is dit 
nog steeds het geval.
De effectiviteit van het voorwaardenscheppend beleid is echter nooit aan de orde 
geweest. Voor zover evaluaties van het beleid zijn uitgevoerd, geven deze geen 
inzicht in de specifieke effecten van de aanleg van bedrijventerreinen. De werkgroep 
Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO 2004, p. 6) constateert dat de beschik-
bare evaluaties van regionaal economisch beleid zich vooral richten op de effecten van 
het stimuleringsbeleid, gericht op het verkleinen van regionaal economische verschil-
len. Aan de effecten op de totale welvaart van het land besteden de studies meestal 
geen aandacht.
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7. De onderbouwing van de 
nationale planningsopgave

7.1 Inleiding

De raming van de vraag naar bedrijventerreinen is een belangrijk onderdeel van 
ruimtelijke plannen. Inzicht in de toekomstige vraag vormt de basis voor de in de 
planperiode nieuw te ontwikkelen en te herstructureren bedrijventerreinen. De 
raming moet hiertoe zowel inzicht geven in de kwantitatieve omvang van de vraag 
naar ruimte als in de gewenste kwalitatieve differentiatie van de vraag. Als gevolg van 
de constatering in de studie ‘Ruimte voor Economische Activiteit’ dat er een tekort 
dreigde aan bedrijventerreinen heeft het ministerie van Economische Zaken het 
Centraal Planbureau (CPB) opdracht gegeven de Bedrijfslocatiemonitor (BLM) te 
ontwikkelen. De BLM is gericht op het ramen van de toekomstige vraag naar bedrij-
venterreinen. Behalve als onderbouwing voor de nationale planningsopgave, moest 
de BLM de lagere overheden steunen om hun ruimteclaims tegenover concurrerende 
sectoren hard te maken.
De analyses in dit hoofdstuk richten zich, evenals in hoofdstuk 6, op het beantwoor-
den van de derde onderzoeksvraag:

schept de nationale overheid het kader, waarbinnen de reductie van het aan-
bod aan bouwrijpe grond en versnelling van de herstructurering tot stand kan 
komen?

Nadat hoofdstuk 6 aandacht heeft besteed aan het beleidskader, gaat dit hoofdstuk in 
op de nationale planningsopgave. Deze bepaalt immers mede het kader, waarbinnen 
de lagere overheden nieuwe bedrijventerreinen kunnen (her)ontwikkelen. De in dit 
hoofdstuk te beantwoorden vraag luidt:

sluiten ramingen die de basis vormen voor de nationale planningsopgave aan bij 
de belangrijkste doelstellingen van het beleid?

Uitgangspunt in dit hoofdstuk is, gezien de beschouwingen in hoofdstuk 4, dat een 
raming van de vraag naar bedrijventerreinen zowel aandacht moet besteden aan de 
uitbreidingsvraag als aan de vervangingsvraag. Bij de vervangingsvraag gaat het niet 
alleen om de transformatie van verouderde bedrijventerreinen, maar ook om de ver-
vanging van verouderd incourant vastgoed.
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is de planningsopgave, die is 
opgenomen in het ‘Convenant bedrijventerreinen 2010-2020’, vergeleken met de 
eerdere planningsopgave uit de Nota Ruimte (2004). Tevens heeft een analyse plaats-
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gevonden van de inhoudelijke onderbouwing van de BLM, die de basis vormt voor de 
planningsopgave.

De opbouw van het hoofdstuk is als volgt. Paragraaf 7.2 besteedt aandacht aan de 
methodiek van de ramingen. Deze paragraaf dient als referentiekader voor de latere 
paragrafen en geeft inzicht in de onderdelen van de ruimtevraag die in de ramingen 
aan de orde komen. Hierbij wordt de vraag beantwoord in hoeverre vervangingsvraag 
en uitbreidingsvraag worden geraamd. Paragraaf 7.3 vergelijkt de planningsopgave 
uit de Nota Ruimte (2004) met de bijgestelde planningsopgave in het ‘Convenant 
Bedrijventerreinen 2010-2020’. De paragraaf geeft antwoord op de vraag in hoeverre 
het convenant een reductie van de planningsopgave betekent. Paragraaf 7.4 gaat in op 
de inhoudelijke onderbouwing van de BLM. Hierbij wordt vooral aandacht besteed 
aan onderdelen van de BLM, die bepalend zijn voor de uitkomsten van de ramingen. 
Uit de analyses moet blijken of er voldoende empirische basis is voor de in de BLM 
gehanteerde veronderstellingen. Paragraaf 7.5 besteedt aandacht aan de vraag of de 
ramingen, die de basis vormen voor de planningsopgave, voldoende aansluiten bij het 
beoogde beleid. Het hoofdstuk sluit in paragraaf 7.6 af met een conclusie, waarin het 
beantwoorden van de onderzoeksvraag centraal staat.

7.2 De methodiek van raming

De nationale planningsopgave, zoals die is neergelegd in de Nota Ruimte (2004) en 
in het Actieplan Bedrijventerreinen (2004), is berekend met de Bedrijfslocatiemonitor 
(BLM) van het Centraal Planbureau (CPB). Ook het ‘Convenant Bedrijventerreinen 
2010-2020’ is gebaseerd op de BLM. De BLM maakt gebruik van de zogenaamde 
terreinquotiëntenmethode. Deze methode leidt de vraag af uit de toekomstige ont-
wikkeling van de werkgelegenheid per sector of per bedrijfstak. De toekomstige 
werkgelegenheid kan zowel zijn gebaseerd op prognoses van de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid, als zijn afgeleid uit de ontwikkeling van het arbeidsaanbod.78

De BLM baseert zich op werkgelegenheidsprognoses per bedrijfstak van het 
CPB. Vertaling van de werkgelegenheidsprognoses naar de vraag naar bedrij-
venterreinen vindt plaats op basis van bedrijfstakspecifieke bindingspercentages 
(aandeel werkgelegenheid in een bedrijfstak dat zich op een bedrijventerrein vestigt) 
en bedrijfstakspecifieke terreinquotiënten die het ruimtegebruik (in m2 grond) per 
werkzame persoon aangeven.79

De terreinquotiëntenmethode berekent uitsluitend de uitbreidingsvraag in opper-
vlakte grond. De vervangingsvraag moet aanvullend worden geraamd. De methode 
is gebaseerd op onderzoek van Bak (1961). In de jaren vijftig en zestig toen de werkge-
legenheid in de industrie nog aanzienlijk groeide, was dit een goede methode om de 
vraag naar bedrijventerreinen te berekenen. In een periode van stabilisatie of krimp 
van de werkgelegenheid is de methode echter minder goed bruikbaar. De oorzaak 

78 In de literatuur wordt daarom binnen de terreinquotiëntenmethode soms onderscheid gemaakt 
tussen de economische structuurmethode en de demografische methode.

79 De BLM gebruikt voor het bindingspercentage de term locatietypevoorkeur.
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hiervan is dat krimpende bedrijven niet geneigd zijn een hoeveelheid ruimte terug te 
geven, die evenredig is met de krimp van het bedrijf.

Aan het begin van de jaren tachtig constateerden Ike et al. (1984a en b) al dat er statis-
tische beperkingen kleven aan de terreinquotiëntenmethode. Die beperkingen hebben 
vooral te maken met het feit dat de relatie tussen de ontwikkeling van de werkgelegen-
heid en de vraag naar ruimte minder sterk is dan in de ramingen wordt verondersteld. 
Bovendien blijkt sprake te zijn van een grote spreiding van terreinquotiënten rond het 
gemiddelde, die niet goed is te verklaren uit de achterliggende factoren (Van Aalst et 
al. 1985, p. 60). In hun onderzoek naar de effectiviteit van behoefteramingsmethodie-
ken concludeerden Van Aalst et al. (1985, p. 94) daarom dat statistische problemen 
rond de ramingen met een terreinquotiënt zodanig groot zijn dat het voorkeur zou 
verdienen een ramingsmethodiek te ontwikkelen die geen gebruik maakt van de com-
ponent werkgelegenheid. In de praktijk signaleerden zij echter iets anders (Van Aalst 
et al. 1985, p. 93):

“Het blijkt vervolgens dat de opstellers van behoefteramingen in veel gevallen 
steeds weer besluiten tot nader onderzoek teneinde bruikbare terreinquotiën-
ten vast te kunnen stellen. Men heeft vanuit de praktijk kennelijk de behoefte 
het terreingebruik per werkende steeds opnieuw te evalueren; algemeen geldende 
terreinquotiënten lijken niet mogelijk”.

Van Dinteren (2008 pp. 21-23) heeft in zijn oratie nog eens op de tekortkomin-
gen van de terreinquotiëntenmethode gewezen. Ter ondersteuning van zijn betoog 
haalt hij studies aan van Van Dinteren en Koops (2005) en van Witlox en DeRudder 
(2005), waarin naar voren komt dat de gehanteerde kengetallen over het gemiddelde 
ruimtegebruik per werkzame persoon en over de binding van de werkgelegenheid 
onbetrouwbaar zijn.
De effectiviteit van de terreinquotiëntenmethode (de mate waarin de methode in 
staat is de werkelijk gerealiseerde uitgifte te voorspellen) is nooit goed onderzocht. 
Landelijk is dit slechts één keer gebeurd (Van Aalst et al. 1985).80 Per saldo waren de 
resultaten van dit onderzoek, dat betrekking had op ramingen met de terreinquoti-
entenmethode die waren gemaakt tussen 1971 en 1980, niet erg bemoedigend. De 
verschillen tussen voorspelde vraag en gerealiseerde uitgifte waren groot. Het aan 
de gerealiseerde uitgifte gewogen gemiddelde afwijkingspercentage bedroeg 44%. 
Bovendien bleek uit het onderzoek dat het resultaat van de ramingen nauwelijks beter 
was dan de veronderstelling dat de uitgifte gelijk zou zijn aan de uitgifte in de voor-
afgaande periode (trendextrapolatie). De geringe voorspelkracht van de methode 
schreven Van Aalst et al. (1985, p. 94) toe aan drie factoren. In de eerste plaats was 
de relatie tussen de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen en het ruimtege-
bruik onvoldoende hard. In de tweede plaats vertoonden vooral de taakstellende 
prognoses een grote voorspelfout doordat de beleidsmatig beoogde opgaande trend 

80 In 2000 heeft Buck Consultants International wel een rapport geschreven onder de titel 
‘Verkenning effectiviteit ruimtebehoefte prognoses bedrijventerreinen en zeehaventerreinen’. In 
dit rapport ging het niet om de voorspelkracht van de methoden, maar om de vraag of methoden 
in staat waren de gevolgen van beleid door te rekenen.
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niet strookte met de feitelijke ontwikkeling van de vraag. In de derde plaats waren de 
ramingsmethodieken slecht toegerust op het voorspellen van wijzigende economische 
omstandigheden, zoals in het begin van de jaren tachtig het geval was.

De huidige keuze van het CPB voor de terreinquotiëntenmethode lijkt vooral inge-
geven door praktische overwegingen. Andere betrouwbare ramingsmethodieken zijn 
niet beschikbaar.81 De beschikbaarheid van de noodzakelijke gegevens was doorslag-
gevend bij de keuze voor de terreinquotiëntenmethode, ondanks het ontbreken van 
een goed analytisch kader en de zwakke relatie tussen werkgelegenheidsontwikkeling 
en ruimtevraag (CPB 2002, p. 9). Sinds de eerste ramingen met de BLM in de jaren 
negentig (CPB 1997; 1999a) heeft daarom het accent gelegen op het versterken van de 
empirische grondslag van de terreinquotiënten, van de bindingspercentages (locatie-
typevoorkeur) en van de regionale werkgelegenheidsprognoses (CPB 2002, p. 10). De 
meest recente ramingen heeft het CPB in 2005 gemaakt.

Aangezien de BLM alleen de uitbreidingsvraag berekent, mogen de uitkomsten van 
de BLM niet gelijk worden gesteld aan de toekomstige uitgifte van bedrijventerreinen. 
Het gaat in de ramingen om de groei van het areaal uitgegeven bedrijventerrein.82 Om 
de toekomstige uitgifte te kunnen vaststellen moet ook de vervangingsvraag bekend 
zijn. In de ramingen van het CPB (1999a) die de basis waren voor de planningsopgave 
in de Nota Ruimte (2004) is de vervangingsvraag nog niet meegenomen. Bij de meest 
recente ramingen heeft het CPB (2005) de vervangingsvraag aanvullend geschat op 
basis van ervaringen uit het verleden (CPB 2002, p. 103). Verondersteld is hierbij dat 
de trend uit het verleden zich zou voortzetten. In het ‘Convenant Bedrijventerreinen 
2010-2020’ is een nieuwe schatting van de vervangingsvraag opgenomen, die is geba-
seerd op niet te verifiëren opgaven van de provincies. Waarschijnlijk gaat het om bij 
de provincies bekende gemeentelijke plannen voor onttrekkingen. De schattingen 
over te realiseren onttrekkingen liggen in het ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-
2020’ ruim twee maal hoger dan de schattingen van het CPB (2005).

Omdat economische prognoses voor de lange termijn per definitie met onzekerheden 
zijn omgeven, raamt het CPB de uitbreidingsvraag binnen een ruime bandbreedte. 
Hiervoor maakt het CPB gebruik van scenario’s over de economische ontwikkeling 
op de lange termijn. Tot nu toe was het gebruikelijk bij de planning van bedrijventer-

81 Op dit moment zijn in Nederland vier verschillende methoden in gebruik om de vraag naar 
bedrijventerreinen te ramen (BCI en NEI, 1997; BCI 2000; Louw et al. 2009). Naast de terrein-
quotiëntenmethode zijn dit de trendextrapolatie, de bedrijvenconsultatiemethode en de 
gebouwenvoorraadmethode. De trendextrapolatie leidt de vraag af uit de uitgifte in het recente 
verleden. De bedrijvenconsultatiemethode baseert zich op het ondervragen van ondernemers. Bij 
de gebouwenvoorraadmethode staan de investeringen in bedrijfsgebouwen centraal. De trendex-
trapolatie en de bedrijvenconsultatiemethode zijn vooral geschikt voor het ramen van de vraag 
op de korte en de middellange termijn. De gebouwenvoorraadmethode is in het licht van de 
beschouwingen in hoofdstuk 4 theoretisch de beste methode. Door een gebrek aan gegevens over 
de gebouwenvoorraad is de methode echter niet operationeel.

82 In de praktijk worden de uitkomsten van de BLM overigens vaak ten onrechte als uitgifte 
beschouwd.  
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reinen om een scenario van hoge economische groei als uitgangspunt te nemen voor 
het vaststellen van de gewenste ruimtelijke reservering op de lange termijn. Hierdoor 
is reservecapaciteit aanwezig om te kunnen inspelen op niet voorziene ontwikkelin-
gen, zoals planuitval of incidenteel grote uitgiften. Ook de Nota Ruimte (2004) en het 
Actieplan Bedrijventerreinen (2004) baseren zich op een scenario van hoge econo-
mische groei. Het is overigens niet de bedoeling dat de op hoge economische groei 
gebaseerde planningsopgave in deze nota’s automatisch wordt omgezet in harde 
plancapaciteit in bestemmingsplannen en in bouwrijpe grond. Uitgangspunt van de 
nationale planning is ‘maximaal reserveren, naar behoefte aanleggen’. Dit betekent dat 
besluiten over de realisatie van bedrijventerreinen moeten zijn gebaseerd op de con-
crete actuele vraag in de markt.

7.3 De nationale planningsopgave

De Nota Ruimte (2004, p. 81) gaat ervan uit dat er tot en met het jaar 2001 (inclusief 
zeehavens) nog 23.000 hectare bruto bedrijventerrein nodig is. Deze planningsop-
gave is een belangrijke rol gaan spelen in de discussies over bedrijventerreinen. Een 
onderbouwing is in de Nota Ruimte echter niet te vinden. In de toelichtende tabel ver-
wijst het ministerie van VROM (2004, p. 83) naar het hoge ruimtedrukscenario uit de 
Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening (2000). Voor deze nota heeft ABF-Research 
(2001) twee scenario’s doorgerekend, te weten een hoge ruimtedrukscenario en een 
lage ruimtedrukscenario. In het hoge ruimtedrukscenario is sprake van hoge econo-
mische groei en hoge bevolkingsgroei. De economische prognoses die ten grondslag 
liggen aan de raming zijn afkomstig uit het Global Competition (GC-)scenario van 
het CPB (1999). De ramingen over de bevolkingsgroei zijn afkomstig uit het eco-
nomisch gematigder European Coördination (EC-)scenario.83 Het gaat hierbij om 
lange termijnscenario’s uit de tweede helft van de jaren negentig. In 2004 heeft het 
CPB nieuwe ramingen gemaakt, die de basis vormen voor de planningsopgave in het 
‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’.
Voor de periode 2000 t/m 2019 kwamen de ramingen, inclusief zeehavens, in het 
hoge ruimtedrukscenario uit op 32.500 hectare bruto.84 Volgens de begeleidende tekst 
hanteert het ministerie van VROM (2004, p. 83) deze raming als maatstaf voor de 
gewenste ruimtelijke reserveringen op de lange termijn.85 Omdat de planningsopgave 
in de Nota Ruimte (2004) betrekking heeft op de periode vanaf 2004 moet de gereali-
seerde uitbreiding van het areaal uitgegeven bedrijventerrein in de periode 2000 t/m 
2003 (circa 4.850 hectare bruto) hierop in mindering worden gebracht. Bij het hoge 

83 De reden hiervoor is dat de bevolkingsgroei in het EC-scenario hoger is dan in het GC-scenario. 
In het hoge ruimtedrukscenario ging het erom een beeld te krijgen van de maximaal denkbare 
ruimteclaims (hoofdstuk 6).

84 Bij het in 2001 gemiddelde aandeel netto uitgeefbare grond per bedrijventerrein (74,3%) is dit 
circa 24.150 hectare netto.

85 Het is echter niet juist dit getal als beoordelingskader voor beleid te hanteren. Het hoge ruimte-
drukscenario is opgesteld met als doel de maximaal denkbare ruimteclaims in beeld te brengen 
om de rode contouren uit de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening definitief te kunnen 
vaststellen.
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ruimtedrukscenario zou dit in de periode 2004 t/m 2019 een gevraagde ruimtereser-
vering van 27.650 hectare bruto hectare betekenen.86

Dit is echter aanzienlijk meer dan de in de Nota Ruimte (2004, p. 81) opgenomen 
planningsopgave.
Deze planningsopgave is afkomstig uit het Actieplan Bedrijventerreinen van het 
ministerie van Economische Zaken (2004, p. 15), dat als uitvoeringskader voor de Nota 
Ruimte fungeert.87 Het Actieplan was gebaseerd op de ramingen die het CPB (1999a) 
had gemaakt met het oude scenario van hoge economische groei (GC-scenario).88 
Voor de periode 1998 t/m 2020 raamde het GC-scenario de uitbreiding van het are-
aal uitgegeven bedrijventerrein (inclusief zeehavens) op 32.800 hectare bruto (24.200 
hectare netto). Aangezien volgens het Actieplan Bedrijventerreinen in de periode 1998 
t/m 2003 bijna 9.000 hectare bruto was uitgegeven, resteerde een planningsopgave 
van ruim 23.000 hectare bruto voor de periode t/m 2020.89

De verschillen tussen de twee ramingen, waren aanleiding voor een herbereke-
ning van de ruimtevraag (ABF-Research 2002). In de praktijk bleek het moeilijk de 
twee ramingen op één noemer te brengen. Vooral op de lagere geografische schaal-
niveaus (provincies en gemeenten) was sprake van behoorlijke verschillen. Dit 
is het gevolg van de sterk rekenkundig technocratische wijze van ramen met de 
Bedrijfslocatiemonitor. De veronderstellingen die hierbij worden gehanteerd, heb-
ben grote invloed op de uitkomsten. ABF-Research (2001, p. 19) stelt hierover het 
volgende:

86 Voor het op de planningsopgave in mindering brengen van de groei van het areaal uitgegeven 
bedrijventerrein is gekozen om een vergelijking te kunnen maken met de planningsopgave in het 
Actieplan Bedrijventerreinen. Opgemerkt moet worden dat het Actieplan Bedrijventerreinen de 
uitgifte in mindering heeft gebracht. Dit is theoretisch onjuist. Er had rekening moeten worden 
gehouden met onttrekkingen. Voor zeehavens is de groei op dezelfde wijze geschat als voor de 
overige bedrijventerreinen op basis van de onttrekkingen en de uitgifte.

87 Het Actieplan Bedrijventerreinen verwijst bij de toelichting van de raming echter ten onrechte 
naar het hoge ruimtedrukscenario.

88 De vraag in het GC-scenario ligt lager dan in het hoge ruimtedrukscenario onder meer door 
andere veronderstellingen over de bevolkingsgroei en over de verdeling van de bevolking over 
het land. Daarnaast spelen ook verschillen in beleidsmatige veronderstellingen over mengen van 
wonen en werken in woongebieden en over het ruimtegebruik op bedrijventerreinen een rol 
(ABF-Research 2001, p. 2).

89 Volgens de oude ramingen bedroeg de groei van het areaal uitgegeven bedrijventerrein (inclusief 
zeehavens) in de periode 1998 t/m 2020 32.760 hectare (Ministerie van Economische Zaken 2004, 
p. 23). Hierop is de uitgifte in de periode 1988 t/m 2003 (8.925 hectare) in mindering gebracht. 
Volgens deze raming resteerde er per 1 januari 2004 een planningsopgave van 23.835 hectare 
bruto. Strikt genomen is dit geen juiste berekening, omdat ook de onttrekkingen ten gevolge van 
transformatie in de berekeningen hadden moeten worden meegenomen. Omdat dit in deze peri-
ode waarschijnlijk van beperkte omvang was (ETIN 2001), is de invloed op de planningsopgave 
relatief beperkt. 
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“Hier wreekt zich eigenlijk dat beide ramingen niet gebaseerd zijn op metin-
gen van de actuele vraag, maar op indirecte inschattingen. Bij de BLM is vooral 
gekeken naar de uitgifte in het verleden en voor de VIJNO is gekeken naar ves-
tigingsgedrag per type milieu. Het is ten zeerste aan te bevelen structureel 
metingen te verrichten naar vestigingsgedrag en voorkeuren van bedrijven.”

In het Actieplan Bedrijventerreinen kondigde het ministerie van Economische Zaken 
(2004, p. 24) aan dat de doelstelling voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen 
zou worden aangepast, als nieuwe ramingen van het CPB met de BLM hiertoe aanlei-
ding gaven. In 2005 verschenen de nieuwe ramingen (CPB 2005). In het scenario van 
hoge economische groei (Global Economy) gaan de ramingen voor de periode 2001 
t/m 2020 uit van een gemiddelde jaarlijkse toename van het areaal uitgegeven bedrij-
venterrein (exclusief zeehavens) met 865 hectare netto. Voor de periode 2004 t/m 
2020 betekent dit dat de geraamde uitbreidingsvraag slechts 4% lager ligt dan volgens 
de op de oude ramingen gebaseerde planningsopgave in de Nota Ruimte (2004) het 
geval zou zijn.90 Dit is opmerkelijk, omdat aan de nieuwe ramingen een lagere prog-
nose van de groei van de werkgelegenheid ten grondslag lag. Het verschil werd echter 
grotendeels gecompenseerd, doordat het CPB (2005) uitging van hogere bindingsper-
centages en van hogere terreinenquotiënten. Omdat het CPB (2005) aan de nieuwe 
ramingen een schatting toevoegde van de vervangingsvraag, komt de uit de ramingen 
voortvloeiende planningsopgave uiteindelijk zelfs nog iets hoger uit dan in de Nota 
Ruimte (2004) was berekend.

Tot een bijstelling van de planningsopgave hebben de ramingen van het CPB (2005) 
daarom niet geleid. De uit de nieuwe ramingen resulterende planningsopgave lag 
immers nagenoeg op hetzelfde niveau als die uit de Nota Ruimte (2004). Tot een bij-
stelling kwam het pas bij de herijking van het nationaal beleid voor bedrijventerreinen 
in 2007. De planningsopgave is in dat kader neerwaarts bijgesteld om zorgvuldig en 
efficiënt ruimtegebruik te stimuleren. Het economisch gematigder Transatlantic 
Market (TM-)scenario werd uitgangspunt voor de nationale planningsopgave. Voor 
de periode 2001 t/m 2020 ligt de groei van het areaal uitgegeven bedrijventerrein 
(exclusief zeehaventerreinen) volgens dit scenario 14% lager dan in het GE-scenario.

90 Dit is op dezelfde wijze berekend als in het Actieplan Bedrijventerreinen. In plaats van de uitgifte 
is de groei van het areaal uitgegeven bedrijventerrein gehanteerd. De totale groei van het areaal 
uitgegeven bedrijventerrein in de periode 2001 t/m 2020 bedroeg (exclusief zeehaventerreinen) 
volgens het scenario van hoge economische groei 17.300 hectare (CPB 2005, p. 14). Hierop is de 
feitelijke groei van het gecorrigeerde areaal uitgegeven bedrijventerrein in 2001, 2002 en 2003 in 
mindering gebracht (1.954 hectare netto). Per saldo resteerde hierdoor op 1 januari 2004 een groei 
van 15.346 hectare bedrijventerrein. Volgens de oude ramingen bedroeg de groei van het are-
aal uitgegeven bedrijventerrein (exclusief zeehavens) in de periode 1998 t/m 2020 21.730 hectare 
netto (CPB 1999, p. 33). Hierop is de groei van het uitgegeven areaal in de periode 1988 t/m 2003 
(5.741 hectare netto) in mindering gebracht. Volgens deze raming resteerde per 1 januari 2004 een 
planningsopgave (exclusief zeehavens) van 15.989 hectare netto. De vergelijking wordt enigszins 
vertekend door het feit dat de groei van het areaal uitgegeven bedrijventerrein in de periode 1998 
t/m 2003 boven het gemiddelde van de oude raming lag. In de periode 2001 t/m 2003 lag die groei 
ruim onder de nieuwe raming. 
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De afspraken over de nieuwe planningsopgave in het ‘Convenant Bedrijventerreinen 
2010-2020’, dat de ministers van VROM en Economische Zaken in 2009 heb-
ben afgesloten met IPO en VNG, gaan echter uit van een kleiner verschil (figuur 
7.1).91 Realisatie van de afspraken uit het convenant betekent dat het areaal uitgege-
ven bedrijventerrein in de periode 2010 t/m 2020 (exclusief zeehavens) groeit met 
835 hectare per jaar. Dit is slechts 3,5% minder dan de geraamde uitbreiding volgens 
het GE-scenario (865 hectare per jaar). Ten opzichte van de in de periode 2001 t/m 
2007 gerealiseerde uitbreiding betekenen de afspraken bovendien een snellere groei 
van het areaal uitgegeven bedrijventerrein. Volgens de gecorrigeerde gegevens uit 
IBIS (hoofdstuk 2) is de voorraad uitgegeven bedrijventerrein in deze periode gemid-
deld met 674 hectare toegenomen. De groei van het areaal uitgegeven bedrijventerrein 
zal in het komende decennium op jaarbasis vrijwel op het niveau van de plannings-
opgave in de Nota Ruimte liggen. Voor de periode 2010 t/m 2020 gingen de aan de 
planningsopgave ten grondslag liggende ramingen uit van een gemiddelde jaarlijkse 
uitbreidingsvraag van 860 hectare (CPB 1999a, p.33).92

91 Het convenant verstaat onder bedrijventerrein (zoals gehanteerd binnen IBIS): een terrein van 
minimaal 1 ha bruto dat vanwege zijn bestemming bestemd en geschikt is voor gebruik door 
handel, nijverheid, industrie en commerciële en niet-commerciële dienstverlening. Onder de 
beschrijving vallen daarmee ook (delen van) bedrijventerreinen die gedeeltelijk bestemd zijn en 
geschikt zijn voor kantoorgebouwen. De volgende terreinen vallen er niet onder: terrein voor 
grondstoffenwinning, olie- en gaswinning, terrein voor waterwinning, terrein voor agrarische 
doeleinden, terrein voor afvalstort en terreinen met laad- en/of loskade langs diep vaarwater toe-
gankelijk voor grote zeeschepen.

92 De ramingen die de basis vormen voor de planningsopgave in de Nota Ruimte gingen ervan uit 
dat de groei van het areaal uitgegeven bedrijventerrein na 2010 lager zou liggen dan voor 2010. 
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Dat de planningsopgave in het ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’ nauwelijks 
afwijkt van de opgave uit de Nota Ruimte vindt zijn oorzaak in het feit dat de groei 
van het areaal uitgegeven bedrijventerrein tot nu toe achterbleef bij de raming van 
de uitbreidingsvraag volgens het TM-scenario.93 Omdat het convenant zich baseert 
op de oorspronkelijke ramingen van het CPB (2005), waarin de uitbreidingsvraag is 
geraamd voor de periode 2001 t/m 2020, wordt de achterblijvende ontwikkeling impli-
ciet gecompenseerd vanaf 2010. Doordat het convenant bovendien uitgaat van een 
vervangingsvraag van gemiddeld 166 hectare per jaar, zal de uitgifte tussen 2010 en 
2021 gemiddeld 1.001 hectare per jaar kunnen bedragen. Dit is aanzienlijk meer dan 
het langjarige gemiddelde over de afgelopen dertig jaar (878 hectare per jaar). De uit-
gifte overtreft ook de door het CPB (2005) geraamde uitgifte volgens het GE-scenario 
van hoge economische groei. Bij dit scenario zou de uitgifte gemiddeld 935 hectare per 
jaar zijn.94

De conclusie in het voorafgaande kan niet anders zijn dan dat afspraken in het con-
venant niet zullen leiden tot een reductie van de planningsopgave voor de aanleg van 
nieuwe bedrijventerreinen. Ze zullen juist leiden tot het aanleggen van meer bedrij-
venterreinen, omdat de opstellers van het convenant er blijkbaar impliciet van uitgaan 
dat er sinds 2001 onvoldoende bedrijventerreinen zijn aangelegd. Als dit niet het geval 
was, zou er immers geen aanleiding zijn geweest voor compensatie. De gedachte dat 
er onvoldoende bedrijventerreinen zijn aangelegd, wordt echter niet gestaafd door de 
feitelijke ontwikkelingen. Mede door de achterblijvende uitgifte is er een ruim aanbod 
aan bouwrijpe grond ontstaan (hoofdstuk 2). Dit was ook aanleiding voor de herijking 
van het nationaal beleid voor bedrijventerreinen. Compensatie voor een achterblij-
vende ontwikkeling past daarom niet in de doelstellingen van het beleid. Het had in 
het licht van de beleidsopgave bij de herijking meer voor de hand gelegen uit te gaan 
van een evenredige verdeling van de planningsopgave in de tijd. In dat geval zou de 
uitbreidingsvraag voor de periode 2010 t/m 2020 niet 9.185 hectare netto zijn geweest, 
maar 8.140 hectare netto.95

De in het convenant vastgelegde afspraken zijn ondanks de goede intenties opnieuw 
een illustratie van het voorwaardenscheppende karakter van het beleid, waarbij de 
planningsopgave als taakstellend wordt gehanteerd. Bij een taakstellende plannings-
opgave is er immers aanleiding voor compensatie van achterblijvende ontwikkelingen. 
Omdat het convenant veel ruimte biedt voor de ontwikkeling van nieuwe bedrij-
venterreinen, is het van belang stil te staan bij de factoren die bepalend zijn voor de 
omvang van de planningsopgave.

Voor de periode tot 2010 gingen de ramingen uit van een gemiddelde jaarlijkse groei van 1.010 
hectare. 

93 Volgens de schattingen die aan het convenant ten grondslag liggen, is dit ook in 2008 en in 2009 
het geval. 

94 De uitgifte is afgeleid uit de uitbreidingsvraag (865 hectare per jaar) en de vervangingsvraag (70 
hectare per jaar). 

95 Voor de periode 2001 t/m 2020 raamt het TM-scenario een uitbreidingsvraag van 14.800 hectare 
(CPB 2005). Voor de periode 2010 t/m 2020 is dit 11/20e deel van deze vraag.
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7.4 Een nadere beschouwing van de ramingen 
met de Bedrijfslocatiemonitor

De planningsopgave in het ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’ lijkt erop te wij-
zen dat op de Nederlandse markt voor bedrijventerreinen nog sprake is van de situatie 
waarin de uitbreidingsvraag domineert. Van de planningsopgave is 83% het gevolg 
van uitbreidingsvraag en 17% het gevolg van vervangingsvraag (figuur 7.2). Volgens de 
onderliggende berekeningen, die zijn ontleend aan Renes et al. (2009, p. 126), zal het 
areaal uitgegeven bedrijventerrein in het TM-scenario tussen 1 januari 2008 en 1 janu-
ari 2021 nog moeten toenemen met 10.620 hectare.96 Dit is een groei van 21%. Na 2020 
is in het TM-scenario uitsluitend sprake van vervangingsvraag. De uitbreidingsvraag 
zou volgens de ramingen van het CPB dan negatief zijn. Het areaal uitgegeven bedrij-
venterrein zou in de periode tot 2040 kunnen krimpen met 3.500 hectare. Hoe groot 
de vervangingsvraag na 2020 is, is niet bekend. Het CPB (2005) raamt de vervangings-
vraag slechts tot 2020.

Er is aanleiding voor een kritische beschouwing over deze ramingen, gezien de eer-
der genoemde kritiek op de in het model veronderstelde relatie tussen de groei van de 
werkgelegenheid en de vraag naar bedrijventerreinen in de BLM. Uit eigen analyses 
van het CPB (2005 pp. 70-71) blijkt dat de groei van de werkgelegenheid slechts een 
beperkt deel van de geraamde uitbreiding van het areaal bedrijventerrein voor zijn 
rekening neemt. In twee van de vier doorgerekende scenario’s (Regional Communities 
en Strong Europe) krimpt de werkgelegenheid op bedrijventerreinen zelfs al voor 
2020. In het Transatlantic Market scenario zou het areaal uitgegeven bedrijventerrein 
in de periode 2001 t/m 2020 met slechts 6% moeten groeien om de groei van de werk-
gelegenheid te kunnen accommoderen.97 De werkgelegenheidsgroei neemt hiermee 
slechts 3.000 hectare (20%) van de tot 2020 geraamde uitbreiding van het areaal uitge-
geven bedrijventerrein (14.800 hectare) voor zijn rekening.

96 Hier moet wel bij worden aangetekend dat de berekeningen van Renes et al. (2009) niet waren 
gericht op het vaststellen van een planningsopgave. Doel van de berekeningen was vaststellen 
welk deel van de oorspronkelijke planningsopgave volgens het TM-scenario al was vastgelegd in 
bestemmingsplannen. 

97 In het Global Economy Scenario is dit 9%.  

uitbreidingsvraag

vervangingsvraag

83% 

17% 

9.185

1.830

Figuur 7.2 Raming uitbreidingsvraag en vervangingsvraag volgens het ‘Convenant Bedrijventerreinen’ 
in netto hectare (2010 t/m 2020) 
Bron:	Convenant	Bedrijventerreinen	2010-2020
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De door het CPB (2005) geraamde uitbreidingsvraag wordt sterk bepaald door 
de twee andere factoren (figuur 7.3) die de basis vormen van de in de BLM gehan-
teerde terreinquotiëntenmethode (het bindingspercentage en het terreinquotiënt). 
Vooral de veronderstelling dat een steeds groter deel van de werkgelegenheid zal 
zijn gebonden aan bedrijventerreinen, verklaart in het TM-scenario voor meer dan 
de helft de geraamde uitbreiding van het areaal uitgegeven bedrijventerrein tot 2020. 
De ramingen veronderstellen dat de verplaatsing van bedrijven vanuit woonwijken 
naar bedrijventerreinen (hoofdstuk 3) zich zal voortzetten. Dit betekent een ver-
dere verkleuring van bedrijventerreinen, omdat veel dienstverlenende bedrijven naar 
bedrijventerreinen verhuizen. Daarnaast is 29% van de geraamde uitbreiding van het 
areaal uitgegeven bedrijventerrein in het TM-scenario het gevolg van de veronderstel-
ling dat er meer ruimte per werkzame persoon nodig zal zijn. De gedachte hierachter 
is dat door de stijgende arbeidsproductiviteit dezelfde hoeveelheid productie kan wor-
den gerealiseerd met minder arbeidskrachten.

Eerdere indicatieve analyses van Louw en Hiethaar (1999, p. 23) op basis van de BLM 
uit 1999 en van ABF-Research (2001, p. 30) wijzen in dezelfde richting als de analy-
ses van het CPB (2005). De groei van de werkgelegenheid bepaalt maar een beperkt 
gedeelte van de geraamde uitbreiding van het areaal uitgegeven bedrijventerrein. De 
uitkomsten van de ramingen blijken bovendien zeer gevoelig voor de veronderstel-
lingen over het bindingspercentage en over het terreinquotiënt. Aan beide factoren 
wordt daarom in het vervolg van deze paragraaf aandacht besteed. Tevens komt aan 
de orde de wijze waarop het CPB (2005) de vervangingsvraag heeft geraamd.

Bindingspercentage
Het CPB (2005, p. 44) baseert de groei van het bindingspercentage op trends in 
het veranderen van de locatievoorkeuren van bedrijven in de periode 1996-2003. 
Evenals bij de in hoofdstuk 3 gepresenteerde analyses van het Planbureau voor de 
Leefomgeving (Weterings et al. 2008) maakt het CPB gebruik van data uit het lan-
delijk informatiesysteem bedrijventerreinen (IBIS) en het landelijk informatiesysteem 
arbeidsplaatsen (LISA). De conclusies wijzen in dezelfde richting. In alle sectoren is 
sprake van een verschuivende locatievoorkeur ten gunste van bedrijventerreinen.
Vanaf 2003 tot aan het einde van de ramingsperiode heeft het CPB (2005, pp. 53-57) 
berekeningen gemaakt van de jaarlijkse veranderingen in het bindingspercentage. 

groei werkgelegenheid

hoger bindingspercentage

toename terreinquotiënt

51% 

29% 20% 

Figuur 7.3 Factoren achter de geraamde toename van het areaal uitgegeven bedrijventerrein volgens 
het Transatlantic Market Scenario (2001 t/m 2020) 
Bron:	CPB	(2005	pp.	70-71)
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Hierbij is er rekening mee gehouden dat het werkgelegenheidsaandeel op bedrij-
venterreinen naar een per sector verschillende bovengrens tendeert (tabel 7.1). De 
veronderstelling is dat de groei van het bindingspercentage afvlakt, naarmate de maxi-
male waarde dichter wordt benaderd.

In de meeste bedrijfstakken wordt de bovengrens voorlopig niet gehaald. Wel blijkt 
duidelijk uit de tabel dat het CPB impliciet veronderstelt dat de verkleuring op bedrij-
venterreinen verder zal doorzetten. Waar tussen 1996 en 2003 de traditioneel aan 
bedrijventerreinen gebonden sectoren (nijverheid en logistiek) nog een groei van het 
bindingspercentage lieten zien, zal de groei in deze sectoren na 2010 gaan afvlakken.98 
Vooral in de twee sectoren uit de private dienstverlening zal volgens de ramingen een 
verdere groei van het bindingspercentage optreden. Het effect hiervan op de vraag 
naar bedrijventerreinen wordt nog versterkt, doordat de private dienstverlening in 
deze periode ook een sterkere groei van de werkgelegenheid laat zien.
De hoogte van de maximale binding is statistisch berekend door middel van 
een regressieanalyse waarin voor vijf sectoren het werkgelegenheidsaandeel van 
bedrijventerreinen in de periode 1997 t/m 2003 wordt verklaard uit de jaarlijkse ver-
anderingen in het bindingspercentage en de jaarlijkse werkgelegenheidsgroei.99 De 
verklaringswaarde van de geschatte relaties is laag. De oorzaak hiervan is dat de werk-
gelegenheidsgroei niet de enige factor is die van invloed is op het bindingspercentage. 
Het was echter niet doenlijk in het kader van de BLM-analyses andere relevante fac-
toren in de analyses te betrekken. Wat bovendien opvalt, is dat voor één van de twee 
sectoren die nog een forse groei van het bindingspercentage laat zien, een andere 
berekeningsmethode is gehanteerd. Voor de financiële en zakelijke dienstverlening is 
het maximale bindingspercentage (40%) vooraf geschat op basis van de trend uit het 

98 Binnen de industrie heeft het CPB bedrijfstakken die zijn aangewezen op zeehaventerreinen 
en op specifieke locaties in een aparte categorie onderscheiden. Het gaat om de bedrijfstakken 
chemische basisproductenindustrie (6), basismetaalindustrie (8), aardolie-industrie (12), delf-
stoffenwinning (13), energie- en waterleidingbedrijven (14). Wat betreft bouwnijverheid (15) 
veronderstelt het CPB een ontwikkeling vergelijkbaar met de logistiek. 

99 Het valt buiten het bestek van deze studie om dieper in te gaan op deze regressieanalyse. Hiervoor 
wordt verwezen naar bijlage G in CPB (2005). In de analyse zijn de in voetnoot 98 genoemde 
bedrijfstakken buiten beschouwing gebleven, evenals de overheid en kwartaire dienstverlening.

Tabel 7.1 Ontwikkeling van de binding aan bedrijventerreinena per sector

Binding 1996
%

Binding 2003
%

Binding max.
%

Nijverheid	bedrijfstakken	2-5,7,	9-11
58

74	 76
Nijverheid	bedrijfstakken	6,8,	12-15 50 50
Logistiek 50 57 66
Consumentendiensten	en	overige	
dienstverlening

15 19 30

Financiële	en	zakelijke	dienstverlening 22 29 40
Overheid	en	kwartaire	dienstverlening 6 8 -

a	Zie	voetnoot	98
Bron:	CPB	2005,	pp.	44;	54
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verleden. Dit geschatte percentage is in de regressievergelijking meegenomen. Dit is 
tevens de enige regressievergelijking, waarvoor geldt dat de verklaringswaarde nega-
tief is.
Vanuit het in de voorafgaande hoofdstukken geschetste theoretische kader zijn 
kanttekeningen te plaatsen bij de gehanteerde veronderstellingen. In haar analy-
ses beschouwt het CPB het waargenomen vestigingsgedrag als representatief voor 
de vestigingsvoorkeur. Hiermee gaat het CPB voorbij aan de mogelijkheid dat het 
beschikbare aanbod mede bepalend is geweest voor de vestigingsvoorkeuren van 
ondernemers. In het geval van bedrijventerreinen zou het ruime aanbod van goed-
kope grond op nieuwe terreinen immers aantrekkingskracht kunnen uitoefenen op 
de vraag naar grond. Ook zou het goedkope vastgoed, dat vrijkomt op bestaande 
bedrijventerreinen, een rol kunnen spelen bij de instroom van nieuwe activiteiten, 
waaronder gelegenheidsgebruikers.
De achtergronden van de toenemende bindingspercentages zijn nooit goed onder-
zocht. Er is te weinig empirisch materiaal beschikbaar om te kunnen bepalen wat de 
werkelijke oorzaak is van de groeiende belangstelling voor bedrijventerreinen. Het 
vaststellen van bindingspercentages op basis van onderzoek, dat een trek naar bedrij-
venterreinen laat zien, is niet voldoende. Er is vooral meer onderzoek nodig naar de 
motieven die een rol spelen bij de vestiging op bedrijventerreinen en naar de alterna-
tieve locaties die ondernemers bij de vestigingsplaatskeuze betrekken. Alleen dan kan 
worden vastgesteld of de vestiging op een bedrijventerrein een noodzakelijke stap is 
voor bedrijven om te kunnen groeien.

Terreinquotiënten
De gegevens over terreinquotiënten heeft het CPB (2005) evenals de bindingsper-
centages ontleend aan IBIS en LISA. Uit de gegevens blijkt dat de terreinquotiënten 
tussen 1997 en 2000 zijn gedaald en daarna weer zijn gestegen (tabel 7.2). Het CPB 
(2005, pp. 45-46) schrijft de aanvankelijke daling van de terreinquotiënten toe aan 
de eerder genoemde vestiging van de dienstverlenende activiteiten en aan de uitzon-
derlijk snelle werkgelegenheidsgroei in deze periode die vanwege de acute vraag naar 
personeel niet altijd gepaard ging met een directe verhuizing van bedrijven.

Een complicerende factor bij de bepaling van terreinquotiënten is dat het niet moge-
lijk is op basis van IBIS en LISA schattingen te maken van het ruimtegebruik per 
werkzame persoon in afzonderlijke bedrijfstakken (CPB 2005, p. 165). De oorzaak 
hiervan is dat er in IBIS geen gegevens zijn opgenomen over het ruimtegebruik binnen 
bedrijventerreinen. Hierdoor is het niet mogelijk om gegevens over de werkgelegen-

Tabel 7.2 Terreinquotiënten per landsdeel (1996-2003)

Landsdeel 1996 2000 2003

vierkante meter per persoon
Noordoost-Nederland 289 289 310
Randstad 164 141 138
Midden-	en	Zuid-Nederland 274 257 271
Nederland 234 216 223

Bron:	CPB	2005,	p.	45	
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heid bij individuele bedrijven te koppelen aan het ruimtegebruik van deze bedrijven. 
Als tussenstap heeft het CPB daarom gebruik gemaakt van terrein quotiënten die zij 
heeft geschat op basis van de Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling (ERBO) van de 
Kamers van Koophandel uit 1998. Hiermee is de koppeling op het niveau van indivi-
duele bedrijven wel te maken. De initiële schattingen, die zijn gemaakt per landsdeel 
en bedrijfstak, zijn vervolgens geijkt met de bekende gegevens over het oppervlakte 
bedrijventerrein in 2000 volgens IBIS. Dit betekent dat een correctiefactor op de aan 
de ERBO ontleende terreinquotiënten is toegepast, zodat vermenigvuldiging van 
werkgelegenheid (op basis van LISA) en geijkt terreinquotiënt gelijk is aan het areaal 
uitgegeven bedrijventerrein in 2000 (op basis van IBIS).
Door nu de werkgelegenheid per bedrijfstak voor elk der jaren in de periode 1996-
2003 te vermenigvuldigen met de geijkte terreinquotiënten per bedrijfstak, ontstaat 
een beeld van de invloed die veranderingen in de bedrijfstakstructuur hebben op het 
ruimtegebruik per werknemer. De resultaten laten zien dat de voorkeur voor bedrij-
venterreinen verschuift in de richting van bedrijfstakken met minder ruimtegebruik 
per werknemer (CPB 2005, p.166).

Omdat de veranderingen in het gemiddelde ruimtegebruik per werkzame persoon 
samenhangen met de verschuivingen in de bedrijfstakstructuur, is het nodig om 
bedrijfstakspecifieke ramingen te maken over de veranderingen in het ruimtegebruik 
in de toekomst. Door een gebrek aan gegevens over het ruimtegebruik op bedrijfs-
takniveau moest het CPB (2005, p.168) enigszins pragmatisch te werk gaan om 
plausibele projecties te maken. Op basis van de herijkte terreinquotiënten uit 2000 
heeft het CPB de uitgangssituatie per bedrijfstak in 2001 bepaald. Vervolgens zijn 
de terreinquotiënten per bedrijfstak voor 2003 zo goed mogelijk benaderd op basis 
van de ontwikkelingen per bedrijfstak in de periode 1996-2003. Voor de resterende 
periode tot 2040 is de ontwikkeling van het terreinquotiënt afgeleid uit voorspellin-
gen over de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit. Op basis van ervaringen uit 
het verleden is hierbij verondersteld dat de arbeidsproductiviteit sneller zal groeien 
dan de ruimteproductiviteit. Op zich is dit een juiste veronderstelling, maar in haar 
redenering gaat het CPB eraan voorbij dat op bedrijventerreinen sprake kan zijn 
van inefficiënt ruimtegebruik, wat leidt tot een hoger terreinquotiënt (meer ruimte 
per werkzame persoon). Beleid gericht op intensiveren van het ruimtegebruik zou 
daarom de stijgende trend in de terreinquotiënten kunnen afvlakken of zelfs kunnen 
ombuigen.

Voor de ontwikkelingen van de terreinquotiënten in de op bedrijventerreinen aange-
wezen nijverheid en logistiek veronderstelt het CPB (2005, p. 169) het volgende:
• in het Noordoosten bedraagt de relatieve toename van het terreinquotiënt 1/3 van 

de toename van de arbeidsproductiviteit (hier is de groei van de arbeidsproducti-
viteit 1,5 keer zo groot als de groei van de ruimteproductiviteit);

• in de Randstad is de relatieve toename van het terreinquotiënt nul (hier is de groei 
van de arbeidsproductiviteit gelijk aan de groei van de ruimteproductiviteit);

• in Midden- en Zuid-Nederland bedraagt de relatieve toename van het terrein-
quotiënt 1/6 van de toename van de arbeidsproductiviteit (hier is de groei van de 
arbeidsproductiviteit 1,2 keer zo groot als de groei van de ruimteproductiviteit).
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Voor de bedrijfstakken in de dienstverlenende sectoren veronderstelt het CPB dat ter-
reinquotiënten gelijk blijven. Dit was in de oude ramingen uit 1999 ook al het geval.
Een nadere onderbouwing van deze veronderstellingen over de veranderingen in het 
ruimtegebruik in de verschillende sectoren is echter niet gegeven. Omdat er geen 
gegevens zijn over de ontwikkeling van de ruimteproductiviteit lijkt het erop dat 
het gaat om expertschattingen van de modelmakers op basis van ervaringen uit het 
verleden.

Vervangingsvraag
In aanvulling op de met de BLM geraamde uitbreidingsvraag heeft het CPB (2005, p. 
73) een tentatieve schatting van de vervangingsvraag gemaakt op basis van onderzoek 
van ETIN-adviseurs (2001). Het betreft hier uitsluitend de vervangingsvraag door 
onttrekking van bedrijventerreinen. Het CPB (2002, p. 103) verstaat onder onttrekkin-
gen de vermindering van de beschikbare voorraad bedrijventerrein ten gevolge van 
bestemmingswijzigingen (transformatie). Het meest voorkomende geval is het omzet-
ten van een bedrijventerrein in een woonlocatie.
Onttrekkingen genereren vervangingsvraag, als (een deel van) de oorspronkelijk 
gevestigde bedrijven de activiteiten wil voortzetten op de nieuwe locatie. Hierbij kan 
het zowel gaan om een door het bedrijf zelf gewenste verplaatsing als om een door de 
gemeente geïnitieerde uitplaatsing. Dit laatste kan het geval zijn, als het desbetreffende 
bedrijf niet meer past in de nieuwe bestemming van het bedrijventerrein of als het 
bedrijf overlast veroorzaakt op de locatie waar het nu is gevestigd. Niet in alle geval-
len leiden onttrekkingen tot vervangingsvraag. Een deel van de ondernemers zal van 
de situatie gebruik maken om hun bedrijf te beëindigen. Grote ondernemingen met 
meer vestigingen kunnen ook gebruik maken van de situatie door de activiteiten van 
de uit te plaatsen vestiging onder te brengen in één van de andere vestigingen van het 
bedrijf.
Het onderzoek van ETIN-adviseurs (2001) heeft betrekking op de onttrekkingen in de 
periode 1992-1999.100 Uit het onderzoek bleek dat het onttrekken van bedrijventerrei-
nen in deze periode een verschijnsel van geringe omvang was. Gemiddeld registreerde 
ETIN-adviseurs 56 hectare aan onttrekkingen per jaar (CPB 2002, p. 111). Ten opzichte 
van het totale areaal uitgegeven bedrijventerrein was dit een te verwaarlozen opper-
vlakte (0,05% voor zeehaventerreinen en 0,12% voor overige bedrijventerreinen). Deze 
onttrekkingspercentages heeft het CPB (2005) gehanteerd in haar indicatieve schattin-
gen van de vervangingsvraag tot 2020.
De vervangingsvraag in het ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’ is gebaseerd 
op provinciale schattingen. Deze komen met een onttrekkingspercentage van 0,30% 
aanzienlijk hoger uit dan de schattingen van het CPB (2005).101 De afgesproken ont-
trekkingen liggen ook op hoger niveau dan de THB (2008) heeft verondersteld. 

100 Het onderzoek is uitgevoerd op basis van IBIS. Omdat de uitkomsten werden beïnvloed door 
administratieve correcties, zoals samenvoegingen en foutieve registraties was het nodig aanvul-
lend lokale en regionale beleidsmakers te raadplegen.

101 Het jaarlijkse onttrekkingspercentage is berekend door de geraamde onttrekkingen (166 hectare 
per jaar) te relateren aan het gemiddelde areaal uitgegeven bedrijventerrein in de periode 2008 
t/m 2020 (56.380 hectare). Hierbij is verondersteld dat de afgesproken planningsopgave volledig 
wordt gerealiseerd.
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Aangezien er geen betrouwbaar landelijk overzicht is van verouderde bedrijventerrei-
nen en bijbehorende herstructureringsstrategieën (hoofdstuk 5), zijn de afspraken in 
het convenant niet te toetsen aan externe bronnen. In het convenant zelf is bovendien 
niet toegelicht hoe de schattingen tot stand zijn gekomen. Ook is niet uit de gege-
vens af te leiden om welke terreinen het gaat en of er al concrete plannen zijn om 
te transformeren. Evenmin is inzicht gegeven in de uitvoerbaarheid van de plannen 
en op welke termijn de uitvoering plaatsvindt. Ten slotte is niet duidelijk in hoeverre 
de transformatie tot vervangingsvraag zal leiden. Een uitspraak over de hardheid van 
de in het ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’ opgenomen vervangingsvraag is 
hierdoor niet mogelijk. Wel is het waarschijnlijk dat er een grote onzekerheidsmarge 
in de schattingen zit. Transformatie is een complexe aangelegenheid die omvangrijke 
investeringen vergt en daardoor groot afbreukrisico kent (hoofdstuk 5).

Bij het berekenen van de vervangingsvraag laat het CPB (2005, p. 73) de vervan-
gingsvraag in de gebouwenmarkt buiten beschouwing. Structurele leegstand in 
incourante bedrijfsgebouwen en braakliggende kavels als gevolg van sloop van verou-
derd vastgoed op bestaande bedrijventerreinen zijn daarom niet meegenomen in het 
berekenen van de onttrekkingen. De impliciete veronderstelling in de ramingen is dat 
er binnen de bestaande voorraad bedrijventerreinen, voor zover deze niet zijn ont-
trokken, sprake is van 100% hergebruik van de bestaande voorraad bedrijfsruimten. 
Schuur et al. (2007, p. 23) stellen echter de vraag of dit altijd zo is. Zij wijzen erop dat 
er onvermijdelijk altijd een zekere hoeveelheid leegstand aanwezig zal zijn, omdat de 
kwaliteit van een deel van de bestaande panden niet meer zal aansluiten op de eisen 
van moderne gebruikers van bedrijfsruimten. Traa en Knoben (2009) hebben laten 
zien dat dit in toenemende mate het geval zal zijn als gevolg van de economische her-
structurering. Doordat de industrie verder aan betekenis verliest, zullen steeds meer 
industriële bedrijven bedrijfsruimte teruggeven aan de markt, die niet zonder meer is 
te gebruiken door de nieuwe vestigers, die overwegend actief zijn in de dienstensector.

7.5 Invloed van het beleid

De effecten van het nationaal beleid voor bedrijventerreinen dat is gericht op zorg-
vuldig en efficiënt ruimtegebruik, zijn niet meegenomen in de ramingen. Het CPB 
(1999, 2005) gaat in haar ramingen uit van ongewijzigd beleid.102 Omdat het beleid 
in het verleden heeft geleid tot een overmaat aan bouwrijpe grond, had het voor de 
hand gelegen de effecten van het nieuwe beleid wel te laten doorrekenen. De BLM 
biedt hiertoe goede mogelijkheden (CPB 2005, p. 19). Het CPB hanteert als uitgangs-
punt bij het ramen dat de uitkomsten niet taakstellend of normatief zijn. Het gaat in 
de BLM om verkenningen van de mogelijke ruimtevraag voor economische bedrijvig-
heid gedurende de komende decennia. De uitkomsten hebben daarom een potentieel 
en voorwaardelijk karakter. Het staat beleidsmakers vrij eigen beleidsdoelstellingen te 
kiezen en de hierbij behorende ruimtevraag te laten ramen.

102 Anders dan in discussies vaak naar voren komt, presenteert de BLM geen beleidsarme ramingen, 
maar zijn de ramingen gebaseerd op voortzetting van het beleid uit het verleden.
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Bij de vertalingen van de BLM-ramingen naar de planningsopgave in de Nota Ruimte 
(2004) en in het Actieplan Bedrijventerreinen (2004) is dit niet gebeurd. De ministe-
ries van VROM en Economische Zaken hebben de ramingen volgens het scenario van 
hoge economische groei bij ongewijzigd beleid rechtstreeks toepast in hun beleid. De 
uitkomsten van de ramingen fungeren hierbij als doelstelling voor het beleid van het 
Rijk en provincies (Ministerie van Economische Zaken 2004, p. 23) en als maatstaf 
voor de ruimtereservering op de lange termijn (Ministerie van VROM 2004, p. 83). 
Ook in het ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’ is dit niet gebeurd. De plan-
ningsopgave is rechtstreeks afgeleid uit de ramingen die het CPB (2005) heeft gemaakt 
met het TM-scenario onder de veronderstelling van ongewijzigd beleid.
De reductie in de planningsopgave die bij de herijking tot stand is gekomen, is hier-
door niet het gevolg van het doorrekenen van de effecten van nieuw beleid. De 
reductie is het gevolg van het toepassen van een scenario van gematigder econo-
mische groei (TM-scenario). De keuze voor het TM-scenario lijkt vooral te zijn 
ingegeven door het feit dat dit scenario beter aansluit bij de economische conjunctuur 
sinds 2001 dan het GE-scenario van hoge economische groei. De maximale reduc-
tie (inclusief onttrekkingen) ten opzichte van het GE-scenario van hoge economische 
groei blijft hierdoor beperkt tot 13% (geen 935 hectare nieuw bedrijventerrein per 
jaar, maar 810 hectare). Ook het TM-scenario blijft echter uitgaan van voortgaande 
ontmenging van wonen en werken en van extensivering van het ruimtegebruik. Dit 
zijn ontwikkelingen die in strijd zijn met de hoofdlijnen van het nationaal beleid 
voor bedrijventerreinen, dat is gericht op functiemenging en intensivering van het 
ruimtegebruik.

Doordat de gehanteerde veronderstellingen over de bindingspercentages en over de 
terreinquotiënten veel invloed hebben op de ramingen, is de reductie van de plan-
ningsopgave bij beleidsconforme ramingen waarschijnlijk aanzienlijk hoger dan bij 
het toepassen van een scenario met minder economische groei. In de ramingen voor 
het hoge ruimtedrukscenario uit de Vijfde Nota berekende ABF-Research (2001) al 
dat de vraag naar bedrijventerreinen met ruim 40% zou dalen onder de veronder-
stelling van constante bindingspercentages en constante terreinquotiënten (Olden en 
Louw 2005, p. 21).

Zeker bij de herijking van het nationaal beleid in 2007, waar de ministers van VROM 
en Economische Zaken zo nadrukkelijk hebben gekozen voor zorgvuldig en  efficiënt 
ruimtegebruik had het daarom voor de hand gelegen de consequenties van nieuw 
beleid te laten doorrekenen. Alleen kiezen voor een scenario dat uitgaat van lagere 
economische groei is niet voldoende. Door uit te blijven gaan van ongewijzigd beleid, 
zullen de ramingen de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen overschatten in een 
situatie, waarin het beleid is gericht op doelmatig en efficiënt ruimtegebruik. In een 
analyse van de kritiek op de BLM constateren Knoben en Traa (2008, p. 36) tegen deze 
achtergrond dat een deel van de kritiek niet is gericht op het model zelf, maar op de 
toepassing van het model in het beleid.
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7.6 Conclusie

Uit de in dit hoofdstuk uitgevoerde analyses blijkt dat de planningsopgave in het 
‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’ nauwelijks een reductie biedt ten opzichte 
van de in de Nota Ruimte (2004) opgenomen planningsopgave en dat veronder-
stellingen in de ramingen niet aansluiten bij het nationaal beleid, dat is gericht op 
zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik. Een belangrijke oorzaak ligt bij de ramingen 
die de basis vormen voor de planningsopgave. Er doen zich zowel knelpunten voor in 
de methodiek als in het gebruik van de uitkomsten.

De ramingen zijn niet transparant
Een complicerende factor bij de vertaling naar het beleid is dat de ramingen die het 
CPB heeft gemaakt met de BLM niet erg transparant zijn. De onderliggende veronder-
stellingen zijn in de Nota Ruimte (2004) en het Actieplan Bedrijventerreinen (2004) 
ook niet expliciet gegeven. Beleidsmakers en politici moeten die destilleren uit de 
onderliggende documenten die door het technische karakter moeilijk toegankelijk 
zijn. Het door elkaar gebruiken van bruto en netto oppervlakten, het afwisselend for-
muleren van planningsopgaven in- of exclusief zeehaventerreinen en het hanteren van 
verschillende tijdvakken maken het bovendien moeilijk de uitkomsten van de ramin-
gen onderling te vergelijken.

Uitkomsten worden als taakstelling gehanteerd
Uiteindelijk speelt bij het toepassen van de ramingen in de praktijk vooral de beleids-
matige wenselijkheid een rol. De economische doelstellingen lijken hierbij een 
belangrijker rol te spelen dan de ruimtelijke doelstellingen, gericht op zorgvuldig en 
efficiënt ruimtegebruik. De essentie van de ramingen zelf en de onderliggende veron-
derstellingen krijgen nauwelijks aandacht. De manier waarop de ramingen een plaats 
hebben gekregen in de Nota Ruimte (2004) en in het Actieplan Bedrijventerreinen 
(2004) onderstreept dit. Als het gaat om de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen is de 
planningsopgave van 23.000 hectare bruto min of meer als taakstellend geformuleerd. 
Dat het hierbij ging om de bovenkant van de bandbreedte van ramingen met verschil-
lende scenario’s van economische groei is niet vermeld. Evenmin is vermeld dat het 
ging om ramingen die uitgingen van voortzetting van het beleid uit het verleden en 
dat de effecten van ‘nieuw’ beleid, gericht op zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik 
niet waren doorgerekend. Door de uitkomsten als taakstellend op te vatten, hebben de 
beleidsmakers gehandeld in strijd met de intenties waarmee het CPB (2005, p. 19) de 
BLM heeft opgezet.

Planningsopgave Convenant Bedrijventerreinen niet realistisch
De planningsopgave in het recente ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’ is een 
voorbeeld van het verkeerd gebruiken van de ramingen. Eén van de doelstellingen van 
dit convenant is het stimuleren van efficiënt en zorgvuldig ruimtegebruik. Hiertoe wil-
len de ministers van VROM en Economische Zaken een realistischer raming van de 
uitbreidingsvraag hanteren. Het had daarom voor de hand gelegen als onderbouwing 
van het convenant de beoogde effecten van het ‘nieuwe’ beleid door te rekenen. Dit is 
opnieuw niet gebeurd. De reductie van de planningsopgave is gerealiseerd door het 
TM-scenario van gematigde economische groei als uitgangspunt te kiezen. Hierdoor 
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is de planningsopgave in het convenant niet aangepast aan het nieuwe beleid maar 
aan de achterblijvende conjunctuur. Door te kiezen voor een scenario van lagere groei 
is de reductie uiteindelijk minder groot dan het geval was geweest bij een plannings-
opgave die was gebaseerd op een beleidsconforme raming, zelfs als die was gebaseerd 
op het scenario van hoge economische groei.

Nieuwe ramingen zijn nodig
Uiteindelijk bieden de afspraken in het ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’ 
zelfs meer ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen dan volgens 
de ramingen met het GE-scenario gemiddeld per jaar nodig zou zijn. Dit komt door 
de combinatie van het na 2010 compenseren van de voor 2010 bij het TM-scenario 
achterblijvende ontwikkeling en het hanteren van een ruim twee keer zo grote ver-
vangingsvraag dan het CPB (2005) had geschat. Omdat ook deze vervangingsvraag 
niet is onderbouwd, maar is gebaseerd op niet te verifiëren opgaven van de provincies, 
kunnen vraagtekens worden gezet bij de omvang van de planningsopgave in het con-
venant. Het verdient de voorkeur een nieuwe raming op te stellen, waarin de beoogde 
effecten van het beleid zijn verwerkt en die is gebaseerd op een realistische schatting 
van de vervangingsvraag.

Een nieuw model is nodig
Gezien het gebruik in de praktijk kunnen vraagtekens worden gezet bij de huidige 
meerwaarde van de BLM voor het beleid. Als het alleen gaat om de uitkomsten, had-
den de beleidsmakers ook een eenvoudige trendextrapolatie kunnen toepassen. Als zij 
de planningsopgave voor de periode 2001 t/m 2020 hadden gebaseerd op de uitgifte 
in de periode 1981 t/m 2000 waren zij slechts 2% lager uitgekomen dan bij het gebruik 
van de ramingen die het CPB (2005) heeft gemaakt met het GE-scenario (inclusief de 
aanvullend geschatte vervangingsvraag).
Duidelijk is wel dat de gehanteerde ramingsmethodiek, die zich baseert op terrein-
quotiënten niet geschikt is voor de huidige planningsopgave. Hierdoor komt alleen 
de uitbreidingsvraag in beeld. Er is ook een betrouwbare raming van de vervangings-
vraag nodig, aangezien deze een steeds belangrijker deel van de vraag gaat bepalen. 
Een mogelijkheid hiertoe is de BLM te baseren op ontwikkelingen in gebouwenvoor-
raad. Een dergelijk model kan de uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen afleiden 
uit de vraag naar nieuwbouw en de vervangingsvraag uit de veroudering van de 
bestaande voorraad. De nu niet operationele gebouwenvoorraadmethode biedt hier-
toe aanknopingspunten. Het verdient daarom aanbeveling deze methode verder uit te 
werken.

Ramingen empirisch beter onderbouwen
Bij de verdere ontwikkeling van de ramingen vraagt vooral het versterken van de 
empirische onderbouwing aandacht. Voor factoren die zo sterk bepalend zijn voor de 
vraag naar nieuwe bedrijventerreinen is de statistische werkwijze bij het schatten van 
de bindingspercentages en het ruimtegebruik op basis van moeilijk te verifiëren ver-
onderstellingen, weinig bevredigend. Nader onderzoek naar de achtergronden van 
de veranderingen in de bindingspercentages en het ruimtegebruik is nodig om ver-
antwoorde schattingen over het toekomstige verloop te kunnen maken. Daarnaast is 
veel meer inzicht nodig in de omvang en de samenstelling van de vervangingsvraag. 
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Hierbij gaat het niet alleen om de beoogde transformatie van verouderde bedrij-
venterreinen, maar vooral ook om de mogelijkheden voor hergebruik van bestaand 
vastgoed.
Wat betreft empirische onderbouwing is weinig vooruitgang geboekt. Verbeteringen 
in de BLM van 2005 hebben vooral betrekking op het verbeteren van de statistische 
schattingen, die mogelijk waren door beter toegankelijk en gekoppeld datamateriaal 
uit IBIS en LISA. De bronnen, die empirisch inzicht geven in de vestigingsvoorkeuren 
en het ruimtegebruik zijn grotendeels dezelfde als die het CPB (1999a) heeft gehan-
teerd (BCI, 1996; BCI 1997; Van Steen 1995; Van Steen 1997; Van Steen 1998a; Sloterdijk 
en Van Steen 1994).

Zorgen de lagere overheden voor de reductie?
Dat het ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’ nog veel ruimte geeft voor de ont-
wikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, lijkt voor de opstellers van het convenant 
geen groot probleem. Zij gaan ervan uit dat het principe ‘maximaal reserveren, naar 
behoefte aanleggen’ zal worden gerealiseerd volgens een strakke regionale planning 
onder regie van de provincie. Tevens lijken zij ervan uit te gaan dat een deel van de 
planningsopgave door toepassing van de SER-ladder op bestaande bedrijven terreinen 
terecht komt. Of dit realistische veronderstellingen zijn, komt in de volgende twee 
hoofdstukken aan de orde.
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8. Het provinciaal beleidskader

8.1 Inleiding

In de Nota Ruimte (2004) heeft het ministerie van VROM de regie over de ruimte-
lijke ontwikkeling van ons land voor een belangrijk deel neergelegd bij de provincies. 
Zij moeten zorgdragen voor een ruimtelijke visie op de meest gewenste ontwikkeling 
van de regio’s en zij moeten afspraken maken met de gemeenten over de uitvoe-
ring van die visie. Bij de herijking van het nationaal beleid voor bedrijventerreinen 
in 2007 hebben de ministers van VROM en Economische Zaken dit nog eens bena-
drukt. Planning en programmering van bedrijventerreinen moeten plaatsvinden door 
regionale samenwerking, onder verantwoordelijkheid van de provincies. De Taskforce 
Herontwikkeling Bedrijventerreinen (THB 2008, p. 9) sluit hierbij aan. Volgens de 
THB is er binnen een regionale aanpak onder regie van de provincies geen behoefte 
aan een nationale structuurvisie bedrijventerreinen.103

In dit hoofdstuk staat het beantwoorden van de vierde onderzoeksvraag centraal:

vervullen de provincies de regie die noodzakelijk is om het aanbod aan bouw-
rijpe grond terug te brengen en om de herstructureringsopgave te stimuleren?

Meer concreet gaat het om vragen als: hoe onderbouwen provincies hun planningsop-
gave voor nieuwe bedrijventerreinen; passen zij de SER-ladder toe bij het formuleren 
van de planningsopgave; hoe vullen zij de herstructureringsopgave in; zien zij erop toe 
dat het principe ‘maximaal reserveren; naar behoefte aanleggen’ wordt gerealiseerd; en 
in hoeverre sturen zij de regionale samenwerking aan.

Basis voor het hoofdstuk vormt onderzoek dat de auteur eerder uitvoerde bij 
Oranjewoud (Olden 2004). De vraag in het onderzoek was in hoeverre de provincies 
invulling geven aan de in de Nota Ruimte beoogde rol als regisseur.104 De gegevens 
uit het onderzoek dateren uit de eerste helft van 2004. Om de gegevens te actualise-
ren, is gebruik gemaakt van na die tijd uitgevoerd onderzoek (Van Dinteren et al. 2007; 
Noordelijke Rekenkamer 2009a, b en c). Tevens is aanvullend een analyse van het vige-
rende beleid gemaakt. De hierbij betrokken beleidsdocumenten zijn opgenomen in 
bijlage 4.

103 Evenals het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in de jaren zeventig maakt 
de THB een uitzondering voor bedrijventerreinen van nationaal belang zoals de mainports 
Schiphol en Rijnmond.

104 Het onderzoek is gebaseerd op documentenanalyse en op interviews met voor het beleid verant-
woordelijke ambtelijke vertegenwoordigers van de provincie. Voor een volledige verantwoording 
wordt verwezen naar de eerdere publicatie (Olden 2004).
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Bij het beoordelen van de rol van de provincies moet rekening worden gehouden 
met de wijzigingen in de Wet Ruimtelijke Ordening. Onder de oude Wet Ruimtelijke 
Ordening (WRO) die van kracht was tot 1 juli 2008 was het streekplan het belang-
rijkste provinciale planfiguur om het provinciaal beleid inhoud te geven.105 Het 
streekplan was tevens de basis voor het toetsen van gemeentelijke bestemmingsplan-
nen. In de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het streekplan als planfiguur 
vervangen. Hiervoor in de plaats komt de provinciale structuurvisie.106 De status van 
een structuurvisie is anders dan die van een streekplan. De provinciale structuurvi-
sie is zelfbindend. Dit wil zeggen dat de provincie de visie gebruikt als richtsnoer voor 
het eigen ruimtelijk beleid en dat de visie geen directe juridische consequenties heeft 
voor burgers of voor andere overheden. Wel fungeert de provinciale structuurvisie als 
richtinggevend kader voor gemeentelijke bestemmingsplannen. Indien bestemmings-
plannen afwijken van de provinciale structuurvisie, kan de provincie in beroep gaan 
bij de Raad van State. Als een gemeente het beleid uit de provinciale structuurvisie 
niet opneemt in een gemeentelijk bestemmingsplan heeft de provincie de bevoegdheid 
een eigen bestemmingsplan op te stellen. Voor het uitgevoerde onderzoek betekent dit 
dat de conclusies over de huidige rol van de provincies grotendeels zijn gebaseerd op 
de situatie onder de oude WRO. Eventuele suggesties voor verbeteringen zullen echter 
moeten aansluiten bij de verantwoordelijkheden van de verschillende bestuurslagen 
onder de nieuwe Wro.

8.2 Een terugblik op de rol van provincies

De rol van provincies bij de planning van bedrijventerreinen was in de afgelopen 
decennia reactief. Het accent lag op het bieden van ruimte voor nieuwe bedrijven-
terreinen. Op basis van een raming van de vraag naar bedrijventerreinen wezen de 
provincies in hun streekplannen locaties en zoekruimten aan voor de ontwikkeling 
van nieuwe bedrijventerreinen. Tevens toetsten zij gemeentelijke bestemmingsplan-
nen aan het streekplan (Olden 2004).
In het begin van de jaren tachtig werd voor het eerst aandacht gevraagd voor een meer 
regisserende rol van provincies. Aanleiding waren toen de overschotten aan bedrij-
venterreinen die waren ontstaan als gevolg van de economische recessie (hoofdstuk 
2). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) was van mening dat de pro-
vincies verantwoordelijk waren voor het ontstaan van de overschotten. Een gebrek 
aan planning en coördinatie zou de oorzaak zijn (Meijer 1985, p.57). Vanuit de pro-
vincies kwamen echter klachten over het gebrek aan samenwerking tussen gemeenten. 
De Regt (1985, p. 30) wees erop dat veel gemeenten een meer regulerend optreden van 
de provincies zagen als een te sterke aantasting van hun autonomie.

Wel waren er in deze periode al provincies die een actievere rol vervulden in het 
beleid voor bedrijventerreinen. Al halverwege de jaren zeventig wilde de provincie 

105 In een aantal provincies maakt het streekplan deel uit van een provinciaal omgevingsplan.
106 Er waren medio 2009 nog geen provinciale structuurvisies vastgesteld die voldoen aan de 

nieuwe Wro. De provincie Groningen heeft in 2009 als eerste een voorontwerp omgevingsplan 
uitgebracht.
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Noord-Brabant tot een meer integrale benadering van de problematiek van bedrij-
venterreinen komen. De provincie vond de louter ruimtelijke benadering via de 
streekplannen te beperkt. Vanuit het bedrijfsleven kwam bovendien de klacht dat 
het ruimtelijke facet de planning domineerde en dat de sociaal economische aspec-
ten de sluitpost vormden (Teeuwisse en Pigge 1983, p. 329). In 1983 stelden Provinciale 
Staten daarom een provinciaal structuurschema bedrijventerreinen vast. Hierdoor 
kreeg de problematiek van bedrijventerreinen status in een eigen beleidsdocument. 
Het beleidskader voor het structuurschema werd naast het ruimtelijk beleid gevormd 
door het sociaal economisch beleid en door het milieubeleid. In het structuurschema 
waren al de contouren zichtbaar van het huidige tweesporenbeleid. Wat betreft het 
sociaal economische beleidskader richtte de provincie zich op het scheppen van vol-
ledige werkgelegenheid. Vanuit het ruimtelijk beleidskader werd aandacht gevraagd 
voor doelmatig en zuinig ruimtegebruik en voor functiemenging.

De provincie Zuid-Holland gaf haar actievere rol aan het begin van de jaren tach-
tig inhoud via regionale bedrijventerreinenprogrammering (De Regt 1985, p. 40). 
Uitgangspunt van het provinciaal beleid was een ruime en flexibele planning op pro-
vinciaal en regionaal niveau en een voorzichtige uitvoering door gemeenten. De 
provincie wilde hiertoe periodiek met de gemeenten afspraken maken in de regio-
naal economische overlegorganen (REO’s) over de fasering en over de kwaliteit van 
te ontwikkelen locaties voor de korte en de middellange termijn (de eerste vijf jaar). 
Bovendien wilde de provincie deze afspraken mede hanteren als toetsingskader voor 
bestemmingsplannen. Een belangrijk element hierbij was dat de feitelijke vraag naar 
bedrijventerreinen frequent zou worden onderzocht. Bovendien moest de uitgifte 
door middel van monitoring nauwlettend worden gevolgd, zodat het mogelijk was de 
programmering voor de korte en de middellange termijn periodiek bij te stellen. Ook 
in deze aanpak zijn al veel elementen zichtbaar die nu aan de orde zijn in de huidige 
voorstellen tot verbetering van de planning.

In het midden van de jaren negentig kwam de rol van de provincies bij de plan-
ning van bedrijventerreinen opnieuw prominent op de agenda. Anders dan een 
decennium eerder was de aanleiding nu niet het overschot aan bedrijventerreinen, 
maar het veronderstelde tekort (Ministerie van Economische Zaken 1994). Om een 
betere bedrijventerreinenplanning tot stand te brengen, hebben het ministerie van 
Economische Zaken en het Interprovinciaal Overleg (IPO) in 1995 daarom het con-
venant ‘Ruimte voor Economische Activiteit’ afgesloten. In 1998 hebben het ministerie 
van Economische Zaken en het IPO besloten het convenant te verlengen en naast 
de planning van bedrijventerreinen nieuwe onderwerpen toe te voegen. De nieuwe 
onderwerpen waren innovatie, marktwerking en deregulering. Tevens hebben meer 
partijen het convenant ondertekend. Naast het ministerie van Economische Zaken 
en het IPO waren dit de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.107

107  Het ministerie van VROM ondertekende de actualisatie van het convenant pas in 2002. Dit laat 
zien dat de rol van dit ministerie bij de ruimtelijke planning van bedrijventerreinen beperkt was.
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Op het gebied van bedrijventerreinen was het convenant gericht op het tijdig realise-
ren van een aan de vraag beantwoordend aanbod van bedrijventerreinen. Daarom was 
aandacht nodig voor:
• de methodiek van informatieverzameling, analyse en verspreiding van informatie 

over de ruimtevraag;
• het reserveren, bestemmen en ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen;
• het herstructureren van oude bedrijventerreinen;
• de doorwerking van het nationaal beleid op het gebied van duurzame bedrij-

venterreinen, multimodale bereikbaarheid, locatiebeleid, mobiliteit, externe 
veiligheid, vervoer van en naar bedrijventerreinen, beeldkwaliteit, intensief ruim-
tegebruik en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Uit een evaluatie van het convenant blijkt dat de aandacht voor een systematische 
planning van bedrijventerreinen is toegenomen (Novio Consult 2003). Het belang 
van ruimtereservering voor bedrijventerreinen, herstructurering, verduurzaming, 
multimodale bereikbaarheid, transportveiligheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen zijn duidelijker voor het voetlicht gekomen. Minder succesvol zijn vol-
gens Novio Consult de voorgenomen activiteiten op het gebied van stroomlijning 
van de vraagprognose, planning en programmering in regionaal verband en het geza-
menlijk zoeken naar locaties voor milieuhinderlijke en ruimte-intensieve bedrijven. 
Hetzelfde geldt voor verkenningen naar samenwerkingsvormen tussen overheid en 
bedrijfsleven, voor het realiseren van duurzame bedrijventerreinen en voor de concre-
tisering van intensief ruimtegebruik. Dit zijn juist de belangrijke aandachtspunten in 
de huidige voorstellen voor verbetering van het beleid voor bedrijventerreinen.

8.3 De taken van provincies

Uit onderzoek naar het ruimtelijk beleid dat provincies voeren voor economische 
activiteiten komt naar voren dat het accent ligt op de planning van (nieuwe) bedrij-
venterreinen. Provincies geven veel minder aandacht aan kantoren en detailhandel. 
De belangrijkste reden hiervoor is dat de ontwikkeling van kantoren en winkels over-
wegend plaatsvindt binnen de bebouwde kom. Dit valt voor een groot gedeelte buiten 
het aandachtsveld van de provincies, die daarom vinden dat zij zich terughoudend 
moeten opstellen op beide beleidsvelden (Olden 2004, p. 36).
De sturingsfilosofie in de Nota Ruimte (2004) is erop gericht dat de provincies hun rol 
als regisseur invulling geven in overleg met samenwerkende gemeenten. De gedachte 
is dat gemeenten het initiatief nemen voor regionale samenwerking en dat provincies 
aan zet zijn, als de samenwerking onvoldoende invulling krijgt. De provincies moeten 
zich binnen de taakverdeling tussen de drie bestuursniveaus richten op:
• de zorg voor het reserveren van voldoende ruimte voor de lange termijn in streek- 

en structuurplannen;
• verdelen van de ruimte volgens het principe van het bundelingsbeleid;
• de invulling van het ‘locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen’.

De eerste twee taken voeren provincies van oudsher uit. Als het gaat om bedrijventer-
reinen lag in 2004 het accent nog op de ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen. De 
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provincies zijn hierbij in de afgelopen tien tot vijftien jaar wel veel pro-actiever gewor-
den (Van Dinteren et al. 2007, p. 31). De door de provincies gehanteerde ramingen 
wezen op een tekort aan bedrijventerreinen. De provincies vonden dat zij een stimule-
rende rol moesten vervullen bij het oplossen van die tekorten (Olden 2004, p. 15).

Het principe van bundeling heeft altijd een belangrijke rol gespeeld bij het verde-
len van de planningsopgave over de gemeenten (Olden 2004, p. 16). Bundeling is 
een oud concept in het ruimtelijk beleid van provincies. Lang was de verdeling van 
ruimte voor wonen en werken gebaseerd op het principe van de hiërarchie van ker-
nen. Hierbij is de plaats van een kern binnen de hiërarchie bepalend voor de functie 
en groeimogelijkheden op het gebied van woningbouw en bedrijvigheid. In de jaren 
negentig ging het bundelingsprincipe zich steeds meer richten op de stedelijke gebie-
den waarbinnen verstedelijking moet plaatsvinden.

Bundeling van economische activiteiten kan zijn ingegeven door regionaal economi-
sche motieven, vanwege de veronderstelde agglomeratie-effecten. Het versterken van 
de stedelijke structuur heeft dan tot doel de economische groeikracht van de regio te 
vergroten. Bundeling kan ook zijn gebaseerd op ruimtelijke motieven. Het voorkomen 
van onnodige aantasting van de landelijke gebieden door uitwaaiering van activitei-
ten staat dan voorop. In de streekplannen speelden vooral de ruimtelijke motieven een 
rol.
Hoewel er accentverschillen zijn tussen de provincies, zijn de hoofdlijnen van het 
bundelingsbeleid voor bedrijventerreinen overal hetzelfde. In de stedelijke gebieden of 
economische kernzones is ruimte voor de ontwikkeling van (boven)regionale bedrij-
venterreinen. Buiten de stedelijke regio’s is er ruimte in het provinciaal beleid voor 
vestiging van regionale bedrijvigheid. Hierbij kunnen de grotere kernen een regionale 
opvangfunctie vervullen. In de kleinere kernen is er volgens het bundelingsprincipe 
ruimte voor vestiging van locale bedrijven, voor zover deze bedrijven passen bij de 
aard en de schaal van de desbetreffende kernen.

Het invullen op hoofdlijnen van het locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen 
was in 2004 een nieuwe taak voor de provincies die het gevolg was van de decentra-
lisatie van het ABC-locatiebeleid voor kantoren en van het beleid voor perifere en 
grootschalige detailhandelsvestigingen (PDV/GDV-beleid).108 Omdat deze beleids-
velden vooral betekenis hebben voor de planning van kantoren en winkels blijft deze 
derde taak in dit onderzoek buiten beschouwing. De uitwerking van op de specifieke 
regionale situatie toegesneden locatiebeleid had in 2004 overigens geen hoge priori-
teit. De provincies onderschreven de hoofdlijnen van het eerder gevoerde nationaal 

108 Het gaat in het ABC-locatiebeleid om het terugdringen van het gebruik van de auto in het 
woon-werkverkeer. Hiertoe zijn drie typen locaties onderscheiden A-, B- en C-locaties met ver-
schillende bereikbaarheidsprofielen, waar zich bedrijven moeten vestingen met een bijpassend 
mobiliteitsprofiel (het juiste bedrijf op de juiste plaats). Doelstelling van het PDV/GDV-beleid is 
het behoud van de bestaande hiërarchie van winkelcentra door op solitaire locaties alleen nader 
omschreven branches in de perifere en grootschalige detailhandel toe te staan. De afstemming 
tussen de planning van werklocaties en de planning van infrastructuur moest ook onderdeel uit-
maken van het gedecentraliseerde locatiebeleid.
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beleid en hadden dit al overgenomen in hun vigerende ruimtelijke beleidskaders 
(Olden 2004, p. 37). 109

De aan de provincies toegedachte taken op het gebied van herstructurering van 
bedrijventerreinen zijn veel minder duidelijk (Olden 2004, p. 39). Volgens de in de 
Nota Ruimte (2004) omschreven taakverdeling tussen de bestuurslagen ligt het zwaar-
tepunt van stedelijke herstructurering bij gemeenten, waarbij het Rijk stimuleert en 
ondersteunt (Olden 2004, p.5). Herstructurering van bedrijventerreinen maakt ech-
ter onderdeel uit van de zorg voor voldoende ruimte voor het bedrijfsleven, waarbij de 
provincies een regisserende rol hebben. De mogelijkheden om invulling te geven aan 
die rol werden in 2004 overigens beperkt, doordat het ministerie van Economische 
Zaken (2004) de herstructureringsprojecten, die in aanmerking kwamen voor finan-
ciële steun uit de Topperregeling, rechtstreeks had aangewezen in het Actieplan 
Bedrijventerreinen (hoofdstuk 6). Tot die tijd vervulden provincies nog een rol bij de 
voorgangers van de Topperregeling. Dit waren de Stimuleringsregeling Ruimte voor 
Economische Activiteit (StiREA) en de Tender Investeringsprogramma’s Provincies 
(TIPP). Overigens zal het ministerie van Economische Zaken als gevolg van het advies 
van de THB (2008) gemeentelijke projecten niet rechtstreeks subsidiëren. De afspra-
ken in het ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’ houden in dat provincies hierbij 
de regie gaan voeren op basis van een provinciaal herstructureringsprogramma.

8.4 De doelstellingen van het provinciaal beleid

Een analyse van de tot medio 2009 vigerende provinciale beleidskaders laat zien dat 
het provinciaal beleid voor bedrijventerreinen in essentie voorwaardenscheppend van 
karakter is (tabel 8.1). Hoewel de economische doelstellingen van het beleid in wisse-
lende bewoordingen zijn geformuleerd, kan uit de doelstellingen worden afgeleid dat 
de provincies bedrijventerreinen als een vestigingsplaatsfactor beschouwen en dat zij 
de planningsopgave van nieuwe bedrijventerreinen motiveren vanuit regionaal eco-
nomische doelstellingen. De provincies volgen hiermee de hoofdlijn van het nationaal 
beleid voor bedrijventerreinen. De hieruit voortvloeiende planningsopgave, die de 
provincies hebben vastgelegd in hun streekplannen c.q. omgevingsplannen, zijn dan 
ook ruim. Zij gaan uit van aanhoudend hoge groei of van voortzetting van het hoge 
niveau van uitgifte uit de jaren negentig (paragraaf 8.5).

Het beleid heeft zich in de afgelopen tien à vijftien jaar wel aanzienlijk verbreed. 
Nieuwe thema’s, zoals de herstructureringsopgave, intensivering van het ruimte-
gebruik, duurzaamheid, beeldkwaliteit en parkmanagement hebben aan betekenis 
gewonnen (Olden 2004, p. 36; Van Dinteren et al. 2007, p. 33). Het tweede spoor van 
het nationaal beleid, efficiënt en zorgvuldig ruimtegebruik, is hierdoor in de vige-
rende ruimtelijke beleidskaders duidelijk zichtbaar. Tussen de twee sporen van 
het beleid bestaat wel een duidelijk verschil. De planningsopgave voor nieuwe 

109 De terughoudende rol van de provincies in het beleid voor kantoren en winkels is waarschijnlijk 
ook een verklaring voor het feit dat zij nauwelijks uitwerking hebben gegeven aan het ABC-
locatiebeleid en het PDV/ GDV-beleid.
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Tabel 8.1 Provinciaal beleid voor bedrijventerreinen in vigerende beleidskaders (2009)

Provincie Economische doelstelling Ruimtelijke doelstelling Bron

Groningen Streven	is	een	optimaal	
vestigingsklimaat	met	
voldoende	en	gedifferentieerd	
aanbod	aan	bedrijventerreinen	
(voldoende	bedrijventerreinen	
voor	een	sterke	regionale	
economie)

Versterking	van	de	
omgevingskwaliteit	door	de	
ontwikkeling	van	duurzame	
bedrijventerreinen	en	zuinig	
ruimtegebruik

Provinciaal	
Omgevingsplan	
2006	
Voorontwerp	
Provinciaal	
Omgevingsplan	
2009

Friesland Streven	is	een	optimaal	
vestigingsklimaat.	Een	
krachtige	sociaal	economische	
ontwikkeling	vraagt	
voldoende	ruimte

Efficiënt	ruimtegebruik,	een	
goede	beeldkwaliteit	en	een	
zorgvuldige	landschappelijke	
inpassing

Streekplan	2007

Drenthe Bevordering	kwaliteit	
bedrijfsomgeving;	voor	
vestiging	van	bedrijven	is	het	
noodzakelijk	te	beschikken	
over	voldoende	aanbod	aan	
bedrijventerreinen

Een	duurzame	ontwikkeling	
met	aandacht	voor	zuinig	
gebruik	van	de	ruimte

Provinciaal	
Omgevingsplan	
2004

Overijssel Optimaliseren	
van	economische	
potenties;	voldoende	
uitbreidingsmogelijkheden	
voor	bedrijven

Duurzaam	herstructureren	
van	bedrijventerreinen	en	
bevorderen	van	duurzame	
locatiekeuze	en	inrichting	van	
nieuwe	bedrijventerreinen

Streekplan	2000+

Flevoland De	ruimtelijke	reservering	van	
werklocaties	moet	voldoende	
groot	zijn	om	de	beoogde	
groei	van	de	werkgelegenheid	
op	te	vangen

Verbeteren	van	de	kwaliteit		
en	leefbaarheid

Omgevingsplan	
2006

Gelderland Voldoen	aan	de	ruimtelijke	
voorwaarden	voor	een	
succesvolle	economische	
ontwikkeling

Duurzame	kwaliteit,	
concentratie	en	bundeling	en	
zorgvuldig	ruimtegebruik

Streekplan	2005

Utrecht Het	faciliteren	van	de	
dynamiek	van	het	Utrechtse	
bedrijfsleven

Stimuleren	van	zuinig	
ruimtegebruik	op	
bedrijventerreinen	en	
van	herstructurering	van	
bedrijventerreinen

Streekplan	2005

Noord-
Holland

Goede	voorwaarden	
scheppen	voor	economische	
ontwikkeling

Zorgvuldig	(innovatief	
ruimtegebruik)	en	
herstructurering	van	
bedrijventerreinen

Streekplan	
Noord-Holland	
Noord	2004;	
Streekplan	
Noord-Holland	
Zuid	2003	

Zuid-
Holland

Realiseren	van	voldoende	
bedrijventerreinen	op	basis	
van	een	zorgvuldige	planning	
als	onderdeel	van	een	
concurrerend	internationaal	
vestigingsmilieu

Zuinig	en	efficiënt	
ruimtegebruik	door	
herstructurering	van	
bedrijventerreinen	en	
optimalisatie	landschappelijke	
inpassing	en	beeldkwaliteit

Uitvoerings-
programma	
Ruimte	voor	
Economie	2008	
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 bedrijventerreinen is, zoals dat ook in het nationaal beleid het geval is, gekwantifi-
ceerd. Voor het tweede spoor zijn de doelstellingen niet of nauwelijks geëxpliciteerd. 
Het accent van de provinciale inspanningen in het tweede spoor ligt op de doorwer-
king van het provinciaal beleid in gemeentelijke plannen. Door middel van onder 
andere inspiratieboeken, voorbeeldprojecten en financiële bijdragen proberen pro-
vincies de doorwerking in gemeentelijke plannen te stimuleren. Om zorgvuldig en 
efficiënt ruimtegebruik te stimuleren, heeft een aantal provincies de planningsopgave 
voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen overigens wel taakstellend verlaagd.

De meeste provincies geven in hun streekplannen of omgevingsplannen aan het prin-
cipe achter de SER-ladder toe te passen bij het formuleren van hun planningsopgave 
(tabel 8.2). De provincies vinden het van belang dat bestaande bedrijventerreinen 
worden benut, voordat nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd. De borging 
hiervan in bestemmingsplannen moet tot stand komen via een zogenaamde motiva-
tievereiste. Dit betekent dat gemeenten bij het vaststellen van bestemmingsplannen 
voor nieuwe bedrijventerreinen moeten aantonen dat zij de SER-ladder hebben toe-
gepast. De achterliggende beleidsoverwegingen dienen regionaal te zijn afgestemd en 
te zijn vastgelegd in provinciale en (inter)gemeentelijke structuurvisies.110 Tot nu toe 
staan de intentie en juridische borging van de SER-ladder centraal in het provinciaal 
beleid. De beoogde effecten van het toepassen van de SER-ladder zijn echter nergens 
geëxpliciteerd. Ook de wijze waarop de gemeenten de SER-ladder moeten toepassen, 
is niet geoperationaliseerd.

Van een neerwaartse bijstelling van de provinciale planningsopgave, zoals de SER-
ladder beoogt, is alleen sprake in de provincie Zeeland. Om overcapaciteit op de 
markt voor bedrijventerreinen te voorkomen, heeft deze provincie de planningsop-

110 Reactie IPO op het rapport van de Commissie Noordanus d.d. 24-10-2008.

Provincie Economische doelstelling Ruimtelijke doelstelling Bron

Zeeland Voldoende	ruimte	voor	
economische	dynamiek	
(nieuw-	vestiging,	uitplaatsing	
of	uitbreiding	van	bestaande	
bedrijven)

Bevorderen	van	duurzaam	
en	intensief	gebruik	van	
de	ruimte;	bevorderen	
van	herstructurering	en	
revitalisering	

Omgevingsplan	
2005

Noord-
Brabant

Werklocaties	zijn	belangrijk	
voor	het	economisch	
vestigingsklimaat.	Er	moet	
worden	voorzien	in	voldoende	
bedrijventerreinen	en	in	een	
gedifferentieerd	aanbod

Stimuleren	van	duurzaam,	
zorgvuldig	en	zuinig	
ruimtegebruik	op	
bedrijventerreinen;	
herstructurering	van	
bedrijventerreinen

Werklocaties	in	
Noord-Brabant	
2008

Limburg De	beschikbaarheid	van	
ruimte	is	een	belangrijke	
vestigingsplaatsfactor	voor	
bedrijven	en	diensten

Zorgvuldig	ruimtegebruik;	
behoud	en	versterking	van	
de	kwaliteit	van	bestaande	
bedrijventerreinen

Programma	
Werklocaties	
2020

Bron:	Provinciale	beleidskaders
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Tabel 8.2 Toepassing van de SER-ladder op provinciaal niveau

Provincie Wijze van toepassing Bron

Groningen ja Geen	uitbreiding	van	de	voorraad	
bedrijventerreinen;	bij	bestemmingsplannen	
nieuwe	bedrijventerreinen	aantonen	dat	SER-
ladder	is	toegepast

Voorontwerp	
Provinciaal	
Omgevingsplan	2009

Friesland (ja) Impliciet	in	streekplan;	eerst	zoeken	naar	
ruimte	voor	bedrijven	op	bestaande	
bedrijventerreinen	voordat	wordt	besloten	
nieuwe	bedrijventerreinen	aan	te	leggen

Streekplan	2007

Drenthe (ja) Prioriteit	voor	benutten	bestaand	stedelijk	
gebied	in	het	kader	van	zuinig	ruimtegebruik

Provinciaal	
Omgevingsplan	2004

Overijssel ja Bestaande	voorraad	doelmatig	uitgeven;	nagaan	
of	de	uitbreidingsvraag	ter	plaatse	kan	worden	
opgelost

Omgevingsvisie	
Ontwerp	2009

Flevoland (ja) Plannen	voor	uitbreiding	worden	in	samenhang	
met	herstructurering	uitgewerkt

Omgevingsplan	2006

Gelderland ja In	het	kader	van	de	structuurvisie	bindende	
afspraken	maken	met	gemeenten	over	
toepassing	bij	(regionale)	planning	en	
programmering;	uitwerking	in	het	kader	van	
streekplanherziening

Statennotitie	
Gelderse	aanpak	
herstructurering	
2009

Utrecht ja Prioriteit	voor	herstructurering	en	revitalisering;	
toezien	dat	gemeenten	en	regio’s	de	SER-ladder	
toepassen	bij	planning	en	programmering

Streekplan	2005

Noord-Holland ja Bij	de	beoordeling	van	nieuwe	
bedrijventerreinen	eerst	kijken	naar	
mogelijkheden	van	herstructurering	en	
innovatief	ruimtegebruik,	dan	naar	uitbreiding

Economische	
Agenda	2008-2011

Zuid-Holland ja	 Eerst	intensiveren	en	herstructureren,	dan	
uitbreiden;	SER-ladder	is	uitgangspunt	bij	het	
maken	van	afspraken	met	de	gemeenten	over	de	
ontwikkeling	van	nieuwe	bedrijventerreinen

Ontwerp	provinciale	
structuurvisie	2009	

Zeeland (ja) Provincie	steunt	toepassing	van	het	principe	
van	de	SER-ladder;	toegepast	bij	de	herziening	
provinciale	structuurvisie	voor	watergebonden	
bedrijven

Omgevingsplan	2005

Noord-Brabant ja Bij	het	zoeken	naar	ruimte	voor	nieuwe	
bedrijventerreinen	is	toepassing	verplicht;	
wordt	verankerd	in	de	provinciale	verordening;	
motiveringsvereiste	bij	bestemmingsplannen

Ontwerp	provinciale	
structuurvisie	2009

Limburg ja Indien	bestaande	bedrijventerreinen	
onvoldoende	perspectief	bieden,	zijn	nieuwe	
bedrijventerreinen	een	optie;	voor	iedere	aan	te	
leggen	hectare	nieuw	bedrijventerrein	een	oude	
hectare	herstructureren

Programma	
Werklocaties	2020

(ja)	geen	aandacht	voor	de	SER-ladder	in	het	beleidskader;	als	afwegingsmechanisme	wel	impliciet	
meegenomen.
Bron:	Provinciale	beleidskaders	
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gave neerwaarts bijgesteld (paragraaf 8.5).111 In de overige provincies geldt het tweede 
spoor vooral als randvoorwaarde bij het omzetten van de ruime planningsopgave in 
bestemmingsplancapaciteit en uiteindelijk in bouwrijpe grond. De overheersende 
gedachte over de effecten van herstructurering is dezelfde als die van de ministeries 
van VROM en Economische Zaken. Herstructurering levert volgens de provincies 
nauwelijks ruimtewinst van betekenis op. Ook de provincies baseren dit niet op eigen 
onderzoek. Zij verwijzen, net als de ministeries van VROM en Economische Zaken, 
naar niet te verifiëren ervaringen elders. Per saldo blijft het accent in het provinci-
aal beleid liggen op een forse uitbreiding van de voorraad nieuwe bedrijventerreinen 
(paragraaf 8.5).

8.5 De onderbouwing van de provinciale planningsopgave

Ramingen van de toekomstige vraag zijn een belangrijke bouwsteen van het 
provin ciaal beleid voor bedrijventerreinen. Zij vormen immers de basis voor de 
planologische reservering voor nieuwe bedrijventerreinen in streekplannen en 
omgevingsplannen. Om inzicht te krijgen in de manier waarop provincies de plan-
ningsopgave onderbouwen, is een analyse gemaakt van de ramingen die de basis 
vormen voor het vigerende beleidskader. Bij het interpreteren van de resulta-
ten moet er wel rekening mee worden gehouden dat de ramingen zijn gemaakt 
op verschillende tijdstippen, afhankelijk van het moment waarop het beleids-
kader is verschenen. De oudste planningsopgave is van de provincie Limburg uit 
de Bedrijventerreinenstrategie (1999). De meest recente is van de provincie Zuid-
Holland uit 2007 in het Actieprogramma ‘Ruimte voor Economie’. Dit betekent dat de 
nu vigerende provinciale planningsopgaven zijn vastgelegd voor de herijking van het 
nationaal beleid voor bedrijventerreinen.

Vier provincies (Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel) baseren zich in hun 
vigerende beleidskaders op extrapolatie van de trend in het verleden (tabel 8.3). Twee 
provincies (Friesland en Overijssel) hebben inmiddels een nieuwe ambtelijke prog-
nose gemaakt op basis van de BLM. In Friesland komen de nieuwe prognoses lager 
uit dan de huidige prognoses. Dit was ook te verwachten op grond van het tijdstip, 
waarop de oude prognoses zijn gemaakt. In Friesland maakte de hoge uitgifte in de 
tweede helft van de jaren negentig deel uit van de geëxtrapoleerde trend. 
De provincie Limburg heeft in het Programma Werklocaties 2020, dat in 2008 ver-
scheen als uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan 2006, besloten geen nieuwe 
raming met de terreinquotiëntenmethode te maken. De provincie kiest bewust voor 
een eenvoudiger raming van de vraag door middel van een trendextrapolatie. Motief 
hiervoor is dat de terreinquotiëntenmethode in haar visie op een laag geografisch 
schaalniveau niet goed bruikbaar is. Wat hierbij meespeelt, is dat de door het CPB 
(2005) berekende vraag met het TM-scenario voor Limburg volgens de provincie vol-
doende perspectief biedt om haar ambities te realiseren. Door in regionaal verband 

111 De neerwaartse bijstelling in Zeeland is overigens niet het gevolg van het toepassen van de SER-
ladder, maar van een afnemende groei van de werkgelegenheid in de bedrijventerreinbehoevende 
bedrijfsklassen.
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met de gemeenten afspraken te maken over de invulling van de ambities op basis van 
een jaarlijks systeem van monitoring, denkt de provincie meer garanties te kunnen 
bieden op zorgvuldig gebruik van de ruimte.

Zeven provincies hanteren de resultaten van de Bedrijfslocatiemonitor (BLM) van het 
Centraal Planbureau als basis voor de planningsopgave of maken gebruik van model-
len, die wat opzet betreft vergelijkbaar zijn met de BLM en die vaak parameters uit de 
BLM gebruiken. De kern van de raming vormt dan steeds het vertalen van progno-
ses van de groei van de werkgelegenheid via bindingspercentages en terreinquotiënten 
naar het in de toekomst gevraagde areaal bedrijventerrein. Door het tijdstip waarop 
de raming is opgesteld, is een aantal prognoses nog gebaseerd op de ramingen die het 
CPB (1999) heeft opgesteld in de tweede helft van de jaren negentig. Provincies die 
ramen met de BLM of met een vergelijkbaar model, hanteren tot nu toe steeds het sce-
nario van hoge economische groei (GC- of GE-scenario).

In de ramingen ligt een sterk accent op de kwantiteit van de ruimtevraag. Opvallend 
is dat de provincies, ondanks de onderliggende voorwaardenscheppende doelstellin-
gen, in hun ramingen geen aandacht besteden aan de effecten van hun economische 
ambities. Ook op provinciaal niveau geldt waarschijnlijk dat de uitkomsten belang-
rijker zijn dan de uitgangspunten van de ramingen. Zolang de economische ambities 
kwantitatief passen binnen de uitkomsten, lijken de ramingen acceptabel te zijn voor 
de direct betrokkenen.

Om efficiënt en zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren, hebben de provincies 
Noord-Holland (-10%) Utrecht (-10%) en Noord-Brabant (-30%) hun planningsop-
gave taakstellend verlaagd. Uit de ervaringen in Noord-Brabant blijkt overigens dat 
de behaalde ruimtewinst in de praktijk moeilijk is te meten (Bureau Buiten 2008). 

Tabel 8.3 Methode raming van de planningsopgave voor bedrijventerreinen per provincie

Jaar Raming van de vraag Planhorizon Basis

Drenthe 2004 Trend	+	taakstellingb	 2001-2015 Trend	1990-2000
Flevoland 2006 Vergelijkbaar	met	BLM	 2003-2030 Nieuwe	CPB-scenario’s
Friesland 2007 Trend	(BLM) 2005-2015 Trend	1994-2004
Gelderland 2003 Regionaliseren	BLM 2002-2020 Oude	CPB-scenario’s
Groningen 2006a Trend	 2000-2010 Trend	1997-2006
Limburg 1997 BLM	(Trend) 1997-2015 Oude	CPB-scenario’s
Noord-Brabant 2002 Vergelijkbaar	met	BLM 2001-2020 Oude	CPB-scenario’s
Noord-Holland-Noord 2004 Vergelijkbaar	met	BLM 2004-2030 Oude	CPB-scenario’s
Noord-Holland-Zuid 2006 Vergelijkbaar	met	BLM 2006-2030 Nieuwe	CPB-scenario’s
Overijssel 2000 Trend	(BLM) 2000-2010 Trend	1989-1998
Utrecht 2005 Regionaliseren	BLM 2002-2015 Oude	CPB-scenario’s
Zeeland 2006 Vergelijkbaar	met	BLM 2005-2020 Provinciale	ambitie
Zuid-Holland 2007 Regionaliseren	BLM 2004-2020 Nieuwe	CPB-scenario’s

a		De	provincie	Groningen	heeft	de	planningsopgave	in	het	ontwerp	provinciaal	omgevingsplan	2009	
overgenomen	uit	het	provinciaal	omgevingsplan	2006

b		De	provincie	Drenthe	hanteert	ook	een	partieel	model	met	twee	scenario’s.	Het	gemiddelde	hiervan	komt	
overeen	met	de	trend.

Bron:	Provinciale	beleidskaders
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Kwantitatief bleef de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in deze provincie 
wel achter bij de planningsopgave, maar onduidelijk is in hoeverre dit het gevolg is 
van het intensiveren van het ruimtegebruik en van herstructurering. Als gevolg van 
de economische conjunctuur bleef de ontwikkeling landelijk immers achter bij de 
planningsopgave.
Een nadeel is voorts dat er geen inzicht bestaat in de haalbaarheid van de potentiële 
ruimtewinst. Dit heeft te maken met de wijze van ramen. Het gaat om taakstellingen 
gebaseerd op expertschattingen en niet om regiospecifieke indicaties van de potentiële 
ruimtewinst. De verlaging gaf daarom in de desbetreffende provincies aanleiding tot 
veel discussie bij gemeenten en bij intermediaire organisaties, die de omvang van de 
mogelijke ruimtewinst bestreden (Olden 2004, p. 16).
Provincies, die ramingen hebben gemaakt met de BLM, laten de vervangingsvraag 
buiten beschouwing. Dit geldt uiteraard niet voor de ramingen die zijn gemaakt op 
basis van trendextrapolatie. Impliciet worden onttrekkingen meegenomen, omdat 
de in het verleden gerealiseerde uitgifte het resultaat was van de uitbreidingsvraag 
en van de vervangingsvraag. Los van de periode die in de beschouwing is betrok-
ken, zijn de provinciale ramingen ook wat betreft de uitkomst daarom niet volledig 
vergelijkbaar.112

Om de provinciale ramingen te kunnen vergelijken met de ramingen die het CPB 
(2005) heeft gemaakt voor de provincies zijn de jaargemiddelden gehanteerd.113 Dit 
was nodig, omdat de provinciale ramingen betrekking hebben op uiteenlopende peri-
odes, die niet samenvallen met de periode, waarvoor de nationale raming is gemaakt. 
Per saldo komt het totaal van de provinciale planningsopgaven op jaarbasis 13% hoger 
uit dan de provinciale ramingen die het CPB heeft gemaakt met het GE-scenario 
(figuur 8.1). Ten opzichte van de landelijke ramingen met het TM-scenario is het ver-
schil zelfs 27%. Rekening houdend met de in hoofdstuk 7 geplaatste kanttekeningen 
bij de ramingen met de BLM betekent dit dat de provincies in de afgelopen jaren veel 
ruimte boden voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.
Dit blijkt ook als de provinciale planningsopgaven worden vergeleken met de in de 
periode 2001 t/m 2007 gerealiseerde uitgifte per provincie per jaar.114 Per saldo boden 
de provinciale planningsopgaven 33% meer ruimte dan op basis van de uitgifte nodig 
zou zijn. In Noord-Brabant (-52%), in Groningen (-44%) en Utrecht (-43%) bleef de 
uitgifte het sterkst achter bij de raming. Alleen in Zeeland is er jaarlijks minder ruimte 
beschikbaar dan nodig zou zijn om de historische uitgifte te accommoderen. De pro-
vincie Zeeland heeft voor een terughoudend beleid gekozen, omdat het Provinciaal 

112 Omdat het effect van de onttrekkingen op provinciaal niveau relatief beperkt is, is dit verder bui-
ten beschouwing gelaten.

113 Hierbij moet rekening worden gehouden met het gegeven dat het saldo van de ramingen per pro-
vincie op jaarbasis hoger uitkomt dan de landelijke ramingen. De verklaring hiervoor is dat de 
ramingen per provincie betrekking hebben op de periode 2004 t/m 2020 en de landelijke ramin-
gen op de periode 2001 t/m 2020. Omdat de ontwikkelingen tussen 2001 en 2004 achterbleven bij 
de landelijk geraamde ontwikkelingen vallen de provinciale ramingen hoger uit, omdat de achter-
stand na 2004 moet worden ingelopen. 

114 Aangezien de provinciale planningsopgaven geen vervangingsvraag bevatten, is het feitelijke ver-
schil nog groter dan uit de vergelijking met de uitgifte naar voren komt.
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Bestuur in het Omgevingsplan 2005 constateert dat het voorwaardenscheppend beleid 
van de provincie en van de gemeenten heeft geleid tot een overaanbod aan bouwrijpe 
grond.

De provincies hebben de al ruime reservering voor de lange termijn nog verder ver-
groot, doordat zij bij het vaststellen van de planningsvoorraad een ijzeren voorraad 
van drie tot vijf maal de gemiddelde jaarlijkse uitgifte hanteren. Deze ijzeren voor-
raad achten de provincies nodig om flexibel te kunnen inspelen op niet voorziene 
ontwikkelingen en om aan het einde van de planperiode ook over aanbod te kun-
nen beschikken. Alleen de provincie Utrecht hanteert geen ijzeren voorraad. Motief 
hiervoor is dat ruimte op uitleglocaties volgens deze provincie schaars is en dat dit 
aanleiding is voor beleid gericht op efficiënt en zorgvuldig ruimtegebruik.
Het toevoegen van ijzeren voorraad aan strategische reservering op de lange termijn 
is een verkeerde interpretatie van het begrip ijzeren voorraad. IJzeren voorraad is de 
voorraad bouwrijpe grond die voortdurend beschikbaar moet zijn om in de actuele 
vraag te kunnen voorzien (hoofdstuk 2). Het vaststellen van de gewenste omvang van 
de ijzeren voorraad is daarmee vooral een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In 
een provinciaal streekplan/omgevingsplan of in een provinciale structuurvisie is dit 
niet aan de orde. De provinciale beleidskaders beperken zich tot zachte plancapaci-
teit. Er is overigens wel aanleiding hierin reservecapaciteit op te nemen om flexibel in 
te kunnen spelen op niet voorziene ontwikkelingen. Die reservecapaciteit is echter al 
opgenomen in de strategische reservering voor de lange termijn door de planningsop-
gave te baseren op een scenario van hoge economische groei. Het is immers niet erg 
waarschijnlijk dat gedurende de gehele planperiode sprake is van aanhoudend hoge 
economische groei. Het bij een dergelijke reservering optellen van ijzeren voorraad 
zou daarom een dubbeltelling betekenen.
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Figuur 8.1 Planningsopgave provincies gerelateerd aan ramingen volgens scenario’s BLM (in hectare 
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Drie provincies met relatief oude ramingen hebben na het van kracht worden van 
het beleidskader nieuwe ramingen gemaakt. De provincie Gelderland heeft in 2006 
nieuwe ramingen gemaakt op basis van de nieuwe scenario’s van de BLM. De nieuwe 
ramingen zijn bedoeld als hulpmiddel voor gemeenten en regio’s bij de planning van 
bedrijventerreinen. Tot 1 juli 2008 fungeerde de nieuwe ramingen bovendien als refe-
rentiekader voor de provincie bij het beoordelen en toetsen van deze plannen. De 
nieuwe ramingen zullen de grondslag vormen voor een nog te verschijnen provinci-
ale Structuurvisie Bedrijventerreinen. Indien het GE-scenario als uitgangspunt voor 
het beleid wordt genomen, zou de planningsopgave in Gelderland volgens de nieuwe 
ramingen met 15% teruglopen; in het TM-scenario is dat 30% (Provincie Gelderland 
2006, p. 20).
De provincie Noord-Brabant heeft in 2006 een nieuwe raming laten opstellen (ETIN-
adviseurs 2006) op basis van de nieuwe lange termijnscenario’s van het CPB (2004). 
In de maximale variant (GE-scenario) komen deze prognoses 20% lager uit dan de 
ramingen die basis vormen voor het streekplan. In het gematigder TM-scenario zou 
dit zelfs 40% zijn. De nieuwe ramingen zijn niet vertaald in het beleid. De nieuwe 
prognoses hebben primair een signaalfunctie om de bedrijventerreinenplanning per 
regio te actualiseren.
De provincie Overijssel heeft in 2008 ambtelijk een nieuwe raming gemaakt op 
basis van op de Overijsselse situatie toegespitste ramingen met de BLM. Voor het 
TM-scenario betekenen de nieuwe ramingen een uitbreidingsvraag die vergelijkbaar 
is met de trendextrapolatie die de basis vormt voor het Streekplan ‘Overijssel 2000+’. 
Het gaat primair om verkenningen, waaruit blijkt dat het huidige aanbod kwantitatief 
toereikend is om de geraamde vraag op te vangen. De ramingen zijn inmiddels opge-
nomen in de omgevingsvisie Overijssel 2009.

Het ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’ betekent dat de geraamde uitbreiding 
van het areaal uitgegeven bedrijventerrein fors lager ligt dan in de vigerende plano-
logische beleidskaders (tabel 8.4). Een reductie in de planningsopgave was ook te 
verwachten, omdat de provinciale planningsopgaven ruim boven de nationale plan-
ningsopgave uit de Nota Ruimte (2004) lagen.
Doordat het convenant nog altijd veel ruimte biedt voor het uitgeven van nieuwe 
bedrijventerreinen, betekenen de afspraken voor de meeste provincies dat er in de 
komende tien jaar gemiddeld per jaar meer ruimte is voor de aanleg van nieuwe 
bedrijventerreinen dan er gemiddeld per jaar is uitgegeven in de periode 2001 t/m 
2007. Alleen in de provincie Zeeland is dit niet het geval.
De verschillen per provincie zijn echter opvallend groot. Relatief leveren de provin-
cie Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant het meeste in. In de provincies Gelderland 
en Noord-Brabant wordt dit ook ondersteund door de nieuwe ramingen die wijzen 
op een aanzienlijk lagere uitbreidingsvraag dan was verondersteld. In vier provincies 
(Overijssel, Flevoland, Noord-Holland en Zeeland) is de nu afgesproken uitbreidings-
vraag nagenoeg gelijk aan die in de vigerende planologische kaders. In de provincie 
Zeeland was dit te verwachten, omdat zij de planningsopgave al fors neerwaarts had 
bijgesteld. Zonder inzicht in de onderliggende berekeningen is een goede verklaring 
voor de grote verschillen tussen de provincies niet te geven. Hierdoor kan de in het 
‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’ opgenomen planningsopgave per provin-



175

cie, los van de eerder gemaakte opmerkingen over de omvang, niet goed functioneren 
als uitgangspunt voor provinciaal beleid.

8.6 De provinciale rol bij de herstructurering 
van bedrijventerreinen

Herstructurering van verouderde bedrijventerreinen heeft als beleidsthema op pro-
vinciaal niveau sterk aan betekenis gewonnen. Politiek is er veel draagvlak voor de 
herstructureringsopgave (Van Dinteren et al. 2007 p. 20). De rol van de provincies 
heeft tussen 1996 en 2004 bovendien een stimulans ondervonden van de subsidie-
regelingen van het ministerie van Economische Zaken (Olden 2004, p. 18).115 In twee 
regelingen vervulden de provincies een rol bij het beoordelen en prioriteren (StiREA) 
of bij het indienen (TIPP) van projecten.
De overheersende gedachte bij de provincies is dat de (samenwerkende) gemeenten 
verantwoordelijk zijn voor het opstellen van plannen van aanpak voor de uitvoering 
van de herstructureringsopgave (Olden 2004, p. 18). Provincies richten zich op het 
opstellen van herstructureringsprogramma’s, het aanjagen van de planvorming voor 
de herstructurering van individuele bedrijventerreinen en het financieel ondersteunen 
van de uitvoering van projecten. Hiervoor zijn ook financiële middelen beschikbaar, 

115 Het gaat hierbij om de Stimuleringsregeling Ruimte voor Economische Activiteit (StiREA) en de 
Tender Investeringsprogramma’s Provincies (TIPP).

Tabel 8.4 Uitbreidingsvraag per provincie volgens het Convenant Bedrijventerreinen en volgens vige-
rende planologische beleidskaders in hectare per jaar (afgerond)

Provincie Planningsopgave
Provincie

Convenant
VROM, EZ/IPO/VNG

Reductie

Drenthe 60 47 -22%

Flevoland 61 63 +3%

Friesland 94 67 -29%

Gelderland 120 65 -46%

Groningen 64 54 -16%

Limburg 92 74 -20%

Noord-Brabant 223 138 -38%

Noord-Holland 110 106 -4%

Overijssel 102 102 0%

Utrecht	 47 23 -51%

Zeeland 15 18 +20%

Zuid-Holland 101 77 -24%

Totaal	uitbreidingsvraag 1089 835 -23%

Vervangingsvraag	(onttrekkingen) onbekend 166

Planningsopgave 1089 + Pm 1001

Exclusief	zeehavens
Bron:	Provinciale	beleidskaders;	Convenant	Bedrijventerreinen	2010-2020
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die de provincies vaak inzetten als cofinanciering voor nationale of Europese subsi-
dies. Provincies ondersteunen in overeenstemming met de nationale aanpak vooral 
projecten die zijn gericht op het revitaliseren van het openbaar gebied. De laatste jaren 
richt een aantal provincies zich ook op de herontwikkeling van verouderd vastgoed.

In tegenstelling tot de planningsopgave voor nieuwe bedrijventerreinen is de herstruc-
tureringsopgave op provinciaal niveau slechts globaal onderbouwd. De belangrijkste 
fundamenten zijn gemeentelijke opgaven via IBIS, afspraken in regionaal plannings-
overleg of een provinciale scan (tabel 8.5).
Slechts enkele provincies hebben een kwantitatieve taakstelling voor het aantal te 
herstructureren hectares en voor de te behalen ruimtewinst geformuleerd. Het gaat 
hierbij overigens wel om de provincies met de relatief grootste herstructurerings-
opgave. Twee provincies (Zeeland en Flevoland) hebben geen taakstellingen voor 
herstructurering geformuleerd, omdat de herstructureringsopgave relatief beperkt is. 
De drie noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe) beraden zich nog 
op hun koers nu de Europese Programma’s ‘Kompas van het Noorden’ en EFRO zijn 
afgerond.

Uit de beschikbare bronnen is niet te goed te achterhalen, waarop de taakstellingen 
zijn gebaseerd. Het lijkt erop dat de beschikbare financiële middelen een belangrij-
ker criterium zijn bij het vaststellen van het aantal te herstructureren hectares dan 
de omvang van de problemen. De te behalen ruimtewinst is gebaseerd op ervaringen 
elders die niet of nauwelijks zijn te verifiëren. Voor zover er schattingen zijn, varië-
ren die van 10% tot 15%. De beoogde ruimtewinst heeft (nog) nergens invloed op de 
planningsopgave voor nieuwe bedrijventerreinen. De achterliggende oorzaak hiervan 
is waarschijnlijk dat niet zeker is dat de ruimtewinst daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 
Herstructurering is een complex en tijdrovend proces, waarvan de uitkomst nog onze-
ker is. De mogelijke ruimtewinst wordt daarom beschouwd als zachte plancapaciteit.

Van een samenhangende programmering, waarbij er een relatie bestaat tussen het 
te herstructureren areaal bedrijventerrein en het programma voor nieuw te ontwik-
kelen bedrijventerreinen, is nog in geen enkele provincie sprake. Provincies lijken 
de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en de herstructurering van verou-
derde bedrijventerreinen te beschouwen als twee gescheiden trajecten. De aanleg van 
nieuwe bedrijventerreinen is volgens de provincies nodig om economische groei te 
accommoderen. Herstructurering van verouderde bedrijventerreinen is volgens hen 
nodig om de kwaliteit van die bedrijventerreinen te versterken. Waarschijnlijk is deze 
benadering het gevolg van de ramingen die aan de planningsopgave ten grondslag lig-
gen. Een relatief omvangrijke vraag naar nieuwe bedrijventerreinen, in combinatie 
met een geringe ruimtewinst door herstructurering vormt geen grote stimulans voor 
een samenhangende programmering.

Een knelpunt bij het onderbouwen van de provinciale herstructureringsopgave vormt 
het ontbreken van eenduidige definities over de gewenste kwaliteit en over de ver-
oudering van bedrijventerreinen (hoofdstuk 5). Hierdoor is ook niet goed vast te 
stellen in hoeverre de bedrijventerreinen die vallen onder de provinciale herstruc-
tureringsopgave ook daadwerkelijk verouderd zijn. Evenmin is zeker of de genomen 
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maatregelen de veroudering daadwerkelijk stoppen. Voor zover er op provinciaal 
niveau evaluaties van de effecten van herstructurering hebben plaatsgevonden, hebben 
deze betrekking op de vraag in hoeverre de gesubsidieerde projecten zijn gerealiseerd 
en of de beoogde kwantitatieve doelstellingen zijn gehaald.116 Onderzoek naar de 
effecten van herstructurering op de kwaliteit van bedrijventerreinen als vestigingsmi-
lieu voor bedrijven is, voor zover bekend, niet uitgevoerd.
Omdat gemeenten subsidie nodig hebben om bedrijventerreinen te kunnen herstruc-
tureren, kan dit er volgens de Noordelijke Rekenkamer (2009a, b en c) toe leiden 
dat de subsidievoorwaarden en niet de aard van de veroudering bepalend zijn voor 
de aanpak van de herstructurering. Het gevolg hiervan kan zijn dat bedrijventerrei-
nen ook na de uitvoering van de herstructurering nog verouderingsverschijnselen 
vertonen. De Noordelijke Rekenkamer (2009a, b en c) noemt als voorbeelden het 
Industriepark Leek, het industrieterrein Haven in Drachten en het bedrijventerrein 
Bargermeer in Emmen. Op deze bedrijventerreinen beperkte de veroudering zich 
niet tot het gebrek aan kwaliteit in het openbare gebied. Toch is besloten om de her-
structurering op het openbare gebied te richten, omdat andere maatregelen niet voor 
subsidie in aanmerking kwamen.
De evaluatie van de sinds 2004 van kracht zijnde subsidieregeling voor Topper-
projecten (Van den Anker et al. 2009, p. 10) bevestigt dat dit risico bestaat. Aanvragen 
voor subsidie worden volgens deze evaluatie regelmatig strategisch ingevuld. Vaak 

116 Voorbeelden zijn de evaluatie van het HIRB 2004-2007 van de provincie Noord-Holland in 2006 
en de evaluatie van het meerjarenprogramma bedrijventerreinen 2003-2007 van de provincie 
Zuid-Holland in 2007. Ook de recente evaluatie van de Topperregeling van het ministerie van 
Economische Zaken (NICIS 2009) geeft geen inzicht in de effecten van de maatregelen op de 
kwaliteit van de geherstructureerde bedrijventerreinen. 

Tabel 8.5 Kwantitatieve taakstellingen, omvang herstructureringsopgave en te behalen ruimtewinst 
per provincie

Provincie Onderbouwing omvang hectare ruimtewinst fasering

Drenthe opgaven	gemeenten geen geen nvt

Flevoland opgaven	gemeenten geen geen nvt	

Friesland opgaven	gemeenten geen geen nvt

Gelderland provinciale	scan 1.000 geen 2007-2011

Groningen opgaven	gemeenten geen geen nvt

Limburg provinciale	scan 1.000 geen 2009-2020

Noord-Brabant opgaven	gemeenten 1.000 geen 2005-2011

Noord-Holland regionale	planvorming geen geen nvt

Overijssel provinciale	scan 1.200 200 2009-2015

Utrecht	 opgaven	gemeenten 600 geen geen

Zeeland regionale	planvorming geen geen nvt

Zuid-Holland regionale	planvorming 750 75 2007-2011

Bron:	provinciale	beleidsdocumenten
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blijkt bovendien achteraf dat aan de subsidievoorwaarden wel op papier is voldaan, 
maar dat dit in de praktijk toch niet het geval is.

De provincies vervullen bij de uitvoering van de herstructureringsopgave pri-
mair een faciliterende rol. Alle provincies hebben financiële bijdragen beschikbaar 
gesteld voor het aanjagen van planvorming en voor het ondersteunen van de daad-
werkelijke uitvoering van projecten. De meeste provincies zijn tot nu terughoudend 
om risicodragend te investeren in het herontwikkelen van verouderd vastgoed. Dit 
is overigens wel aan het veranderen. In 2005 nam de provincie Noord-Brabant het 
initiatief met de oprichting van de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor 
Bedrijventerreinen. In 2009 volgden de provincies Overijssel en Limburg met de 
oprichting van de Overijsselse en de Limburgse Herstructureringsmaatschappij.117 
Deze herstructureringsmaatschappijen hebben een breder takenpakket dan alleen het 
revitaliseren van het openbare gebied. De herontwikkeling van verouderd vastgoed 
maakt daarvan ook deel uit. Behalve op financiële participatie richten zij zich ook op 
processturing. Ook de provincie Gelderland richt haar beleid sinds 2009 nadrukkelijk 
op herontwikkeling van verouderd vastgoed. Anders dan in de drie eerder genoemde 
provincies streeft de provincie Gelderland niet naar de oprichting van een provinciale 
herstructureringsmaatschappij. Deze provincie richt zich op de steun aan regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen.

8.7 De programmering

Bij de uitvoering van het eerder genoemde principe ‘maximaal reserveren; naar 
behoefte aanleggen’ spelen de provincies als regisseur een belangrijke rol. Zij moe-
ten erop toezien dat de (samenwerkende) gemeenten het tweede deel van het principe 
‘naar behoefte aanleggen’ ook daadwerkelijk uitvoeren. In het licht van de zeer ruime 
provinciale planningsopgaven voor de lange termijn zijn een goede fasering in de 
tijd en een kritische toets van gemeentelijke bestemmingsplannen daarom van groot 
belang.
Het is daarom noodzakelijk dat de in de provinciale beleidskaders opgenomen strate-
gische reservering voor de lange termijn wordt uitgewerkt in een op de actuele vraag 
afgestemde programmering voor de korte en de middellange termijn. Bij program-
mering gaat het erom dat de planningsopgave wordt omgezet in een fasering in de 
tijd. Hierbij kan worden vastgelegd welke bedrijventerreinen van welke kwaliteit op 
welk moment voor uitgifte beschikbaar moeten zijn en welke locaties c.q. zoekruim-
ten vooralsnog fungeren als reservecapaciteit. Programmering heeft betrekking op alle 
onderdelen van het proces, gericht op het omzetten van strategische reserveringen in 
de vorm van zachte plancapaciteit in bouwrijpe grond. Belangrijke aandachtspunten 
bij het programmeren zijn naast het bouwrijp maken van grond de bestemmings-
planprocedure en het verwerven van grond. De regie van de provincies richt zich met 
name op de vertaling van de planningsopgave voor de lange termijn naar een op de 

117 In Noord-Brabant en Limburg zijn de maatschappijen ondergebracht bij de regionale ontwikke-
lingsmaatschappij en BOM en LIOF. Overijssel heeft gekozen voor een zelfstandige maatschappij. 
In alle gevallen is de provincie aandeelhouder.
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vraag afgestemde fasering voor de korte en voor de middellange termijn in bestem-
mingsplannen. In deze paragraaf is de vraag aan de orde hoe de provincies deze rol 
invullen. Hiertoe wordt aandacht besteed aan het toetsen van gemeentelijke bestem-
mingsplannen onder de oude WRO, die tot 1 juli 2008 van kracht was. Daarna komen 
de proactieve aanpak, gericht op het stimuleren van regionale planning en program-
mering aan de orde.

Toetsen van bestemmingsplannen
Harde gegevens over de resultaten van de provinciale toetsing van gemeentelijke 
bestemmingsplannen zijn niet beschikbaar. Uit het onderzoek van Royal Haskoning 
naar het provinciaal beleid voor bedrijventerreinen komt naar voren dat onder de 
oude WRO een kritische toetsing van bestemmingsplannen aan de vraag nauwelijks 
voorkwam (Van Dinteren et al. 2007, p. 33). De onderzoekers hebben de indruk dat 
de toetsing vooral op formele gronden werd gebaseerd. De feitelijke en te verwachten 
marktomstandigheden speelden geen rol van betekenis. Van een echte regierol was 
hierdoor nog geen sprake. Royal Haskoning schetst een beeld van ‘veel wortel en wei-
nig stok’.
De conclusies van Van Dinteren et al. worden bevestigd door onderzoek van de 
Noordelijke Rekenkamer (2009a, b, c) naar het beleid voor bedrijventerreinen van 
de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Uit het onderzoek blijkt dat deze 
provincies gemeentelijke plannen voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen 
onvoldoende hebben getoetst. Bij de onderbouwing van de beoordeelde plannen had-
den de gemeenten niet in beeld gebracht of de ruimte op bestaande bedrijventerreinen 
in de regio optimaal is benut. Daar waar de restruimte wel in beeld was gebracht, had-
den de betrokken gemeenten hieraan geen gevolgen verbonden door de omvang van 
het nieuwe bedrijventerrein neerwaarts bij stellen. Tegen de achtergrond van het eigen 
beleid, dat is gericht op het stimuleren van duurzaam ruimtegebruik, hadden de pro-
vincies hierover volgens de Noordelijke Rekenkamer opmerkingen moeten maken. 
Dit is echter niet gebeurd. Het gevolg van deze werkwijze is dat de provincies volgens 
de Noordelijke Rekenkamer gemeentelijke plannen voor nieuwe bedrijventerreinen 
hebben goedgekeurd, die (deels) in strijd zijn met het provinciaal ruimtelijk beleid.
Argument om de plannen toch goed te keuren, is dat de provincies Groningen en 
Friesland vinden dat zij zich in het voortraject bestuurlijk hebben gecommitteerd aan 
de aanleg van de nieuwe bedrijventerreinen. In de provincie Groningen vloeit de aan-
leg rechtstreeks voort uit de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt in het kader van 
het ‘Convenant Regio Groningen-Assen 2030’. De provincie wilde hierop niet terug-
komen (Noordelijke Rekenkamer 2009a, p. 17). Voor de provincie Friesland hadden 
de gemaakte afspraken tot gevolg dat zij bestemmingsplannen heeft goedgekeurd op 
basis van het oude Streekplan uit 2004. Als de provincie het streekplan uit 2007 als 
uitgangspunt had genomen, was dit waarschijnlijk niet gebeurd. Wat betreft de pro-
vincie Drenthe heeft de Noordelijke Rekenkamer (2009c, p. 17) vastgesteld dat in de 
door haar onderzochte bestemmingsplannen sprake is van een te optimistisch uitgif-
tescenario. Door deze bestemmingsplannen goed te keuren, is de provincie impliciet 
akkoord gegaan met ramingen die hoger uitvallen dan de ramingen die de basis vor-
men voor de provinciale planningsopgave.
In een recente evaluatie van het beleid voor bedrijventerreinen in de provincie Noord-
Brabant constateert Bureau Buiten (2008, p. 54) overigens dat de provincie haar 
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toetsende rol zorgvuldig heeft uitgevoerd. Bureau Buiten baseert zich hierbij vooral 
op het oordeel van de direct betrokkenen, waaronder de gemeenten. Het is daarom 
niet verwonderlijk dat zij tevreden zijn over de terughoudende rol van de provincie.

Regionale samenwerking
Het stimuleren van regionale samenwerking bij de planning en de programmering 
van bedrijventerreinen is bij alle provincies een onderdeel van de uitvoeringsstrate-
gie voor bedrijventerreinen (Van Dinteren et al. 2007, p. 25). Tot aan het einde van 
de jaren negentig wezen de provincies nieuwe bedrijventerreinen direct aan in hun 
streekplannen. Zij legden de omvang, de locatie en soms ook het kwaliteitsprofiel vast 
op de streekplankaart en in een programma voor de ontwikkeling van nieuwe bedrij-
venterreinen (Olden 2004, p. 15). Programma en plankaart vormden het belangrijkste 
kader, waaraan provincies de gemeentelijke bestemmingsplannen toetsten.
De groeiende aandacht voor regionale samenwerking bij de planning van bedrijven-
terreinen ging samen met de opkomst van ‘gebiedsgericht werken’ in de ruimtelijke 
ordening. Aan het einde van de jaren negentig werd steeds duidelijker dat de traditi-
onele toelatingsplanologie onvoldoende effectief was om te komen tot daadwerkelijke 
verbetering van de kwaliteit van de ruimte (Bureau Vista 2003, p. 29). Het bestem-
men van grond is immers iets anders dan investeren in de inrichting van gebieden. 
De regionale structuurvisie zou daarom moeten functioneren als instrument voor 
het organiseren van een actieve ontwikkelingsplanologie op regionaal niveau. Anders 
dan de traditionele streekplannen zijn de regionale structuurvisies geen doorgeefluik 
voor het rijksbeleid, maar het procesresultaat van een maatschappelijk debat tussen 
partijen in de regio (Bureau Vista 2003, p. 29). Een samenhangend investeringspro-
gramma met strategische projecten is een belangrijk onderdeel van een regionale 
structuurvisie.
Doordat in ons land, ondanks een groot aantal initiatieven hiertoe in de afgelopen 
veertig jaar, een slagvaardig regionaal bestuur ontbreekt, ligt het voor de hand dat 
provincies de regie van het gebiedsgericht werken op zich nemen. Dit betekent voor 
provincies niet alleen een rol als regisseur bij de visieontwikkeling, maar vooral ook 
bij het genereren en het stimuleren van ruimtelijke investeringen in strategische pro-
jecten (Bureau Vista 2003, p.31).

Het regionale bedrijventerreinenprogramma is een belangrijk onderdeel van de 
regionale structuurvisie. Behalve het streven om te komen tot een grotere uitvoerings-
gerichtheid van het ruimtelijk beleid, speelt bij regionale bedrijventerreinenplanning 
ook het terugbrengen van intergemeentelijke concurrentie een rol. Een regionaal 
bedrijventerreinenprogramma bevat bij voorkeur drie hoofdbestanddelen (Ecorys 
2007, p. 6):
• een analyse van de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen op de 

regionale markt voor bedrijventerreinen, waarbij zowel aandacht is voor de plan-
ningsopgave voor nieuwe bedrijventerreinen, als voor de herstructureringsopgave;

• een ruimtelijke ontwikkelingsstrategie, waarin rekening is gehouden met na te 
streven regionaal economische en ruimtelijke ambities uitmondend in regionale 
segmentering van de vraag, inclusief fasering en aandacht voor de kwaliteit van 
bedrijventerreinen;
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• een uitvoeringsstrategie met een concreet uitvoeringsprogramma, een projec-
tenlijst, inclusief prioritering en richtlijnen voor de organisatie van de regionale 
samenwerking in de regio.

Wat betreft de kwantiteit van de regionale planningsopgave is in alle provincies het 
uitgangspunt dat deze moet aansluiten bij de provinciale planningsopgave. In con-
creto betekent dit dat de provincies de kwantitatieve planningsopgave uit het 
streekplan of het provinciaal omgevingsplan verdelen over regio’s, waarvan zij ver-
onderstellen dat er een samenhangende markt voor bedrijventerreinen is. Dit 
kunnen streekplandeelgebieden of economische samenwerkingsverbanden zijn. Het 
aanwijzen van locaties (kwantiteit, kwaliteit en fasering) is vervolgens de taak van 
de samenwerkende gemeenten. Hierbij waren onder de oude WRO twee modellen 
te onderscheiden. De samenwerkende gemeenten werkten de provinciale plannings-
opgave uit in een uitwerkingsplan van het streekplan of het omgevingsplan. Of de 
samenwerkende gemeenten werkten een regionale bedrijventerreinenvisie uit, die als 
input diende voor het streekplan of het omgevingsplan (Olden 2004, p.17).118

Voor zover gegevens beschikbaar zijn over de intergemeentelijke samenwerking op het 
gebied van bedrijventerreinen blijkt dat dit nog tamelijk vrijblijvend is. Gemeenten 
willen nog wel afspraken maken over de planningsopgave op de lange termijn (hoofd-
stuk 9). Verdergaande afspraken over de fasering op de korte en op de middellange 
termijn, regionaal grondprijsbeleid en regionale verevening komen niet of nauwe-
lijks van de grond. Voor een deel hangt dit samen met de wijze waarop de provincie 
haar rol als regisseur invult. De Noordelijke Rekenkamer (2009a, b, en c) constateert 
in de evaluatie van het bedrijventerreinenbeleid in Groningen, Friesland en Drenthe 
dat deze provincies (nog) geen effectieve regie vervullen bij het tot stand komen van 
intergemeentelijke samenwerking. De Provinciale Commissie Omgevingsbeleid 
(PCO 2008) van Zeeland constateert dat deze provincie het initiatief om tot regionale 
bedrijventerreinenprogramma’s te komen teveel heeft overgelaten aan de gemeenten. 
Hierdoor heeft het tot stand komen van deze programma’s onvoldoende prioriteit 
gekregen. Ook sluiten de bedrijventerreinenprogramma’s inhoudelijk onvoldoende 
aan bij de eisen van de provincie.

8.8 Conclusie

Volgens de in dit hoofdstuk uitgevoerde analyses is het antwoord op de vierde 
onderzoeksvraag dat de provincies de regie die noodzakelijk is om het aanbod aan 
bouwrijpe grond terug te brengen en om de herstructureringsopgave te stimuleren, 
nog niet vervullen. De gedachte dat de reductie van het aanbod aan bouwrijpe grond 
tot stand zal komen door een strakke regionale planning onder regie van de provin-
cies, vindt tot nu toe geen steun in de provinciale praktijk. Zij hebben hun beleid 
weliswaar aanzienlijk verbreed in de afgelopen jaren, maar in de praktijk blijft een 
sterk accent liggen op het ‘maximaal reserveren van ruimte’. Het ‘naar behoefte aan-
leggen’ krijgt veel minder aandacht.

118 Wat de nieuwe Wro voor deze praktijk betekent, is nog niet duidelijk.



182

Uitbreiding areaal heeft prioriteit
Het beleid voor bedrijventerreinen op provinciaal niveau heeft nog altijd een sterk 
voorwaardenscheppend fundament. De provincies beschouwen bedrijventerreinen als 
vestigingsplaatsfactor, die zij willen optimaliseren om regionaal economische groei te 
stimuleren.
Evenals de ministeries van VROM en Economische Zaken gaan de provincies ervan 
uit dat de economische groei in de komende tien jaar vraagt om een forse uitbreiding 
van het areaal bedrijventerrein. Dit is niet verwonderlijk, omdat de meeste provin-
cies gebruik maken van ramingen van het CPB, die de basis vormen voor de nationale 
planningsopgave. Dit betekent dat de ramingen ook op provinciaal niveau uitgaan 
van aanhoudend hoge economische groei en van voortzetting van het beleid uit het 
verleden. Door specifieke provinciale taakstellingen toe te voegen aan de ramingen 
ligt het saldo van de provinciale planningsopgaven zelfs nog hoger dan de nationale 
planningsopgave.

Effecten beoogd beleid niet doorgerekend
De effecten van beleid gericht op zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik zijn niet door-
gerekend op provinciaal niveau. Wel heeft een aantal provincies de planningsopgave 
taakstellend verlaagd om dit beleid te stimuleren. Omdat de provinciale beleidska-
ders aanzienlijk meer ruimte boden dan er in het afgelopen decennium nodig was 
om te voorzien in de vraag, is niet goed vast stellen of dit beleid effect heeft gehad. 
Toepassing van de SER-ladder, waarvan alle provincies het nut onderschrijven, heeft 
in ieder geval niet geleid tot een verlaging van de planningsopgave. Slechts één pro-
vincie heeft zijn planningsopgave substantieel neerwaarts bijgesteld.

Geen samenhangend beleid
Van een samenhangend beleid waarbij de planningsopgave voor nieuwe bedrijven-
terreinen en de herstructureringsopgave op elkaar zijn afgestemd, is nog geen sprake. 
Beide opgaven lopen nog grotendeels langs gescheiden trajecten. De overheersende 
opvatting onder provincies is dat herstructurering geen substantiële bijdrage kan leve-
ren aan de planningsopgave voor nieuwe bedrijventerreinen. De rol die provincies in 
beide trajecten vervullen, is ook verschillend. Gesteund door de planningsopgave die 
uitgaat van een omvangrijke uitbreidingsvraag, is de provinciale rol bij het ontwik-
kelen van nieuwe bedrijventerreinen als stimulerend te karakteriseren. De gedachte 
dat er een tekort bestaat aan bedrijventerreinen heeft hierbij een rol gespeeld. Als het 
gaat om herstructurering van bedrijventerreinen is de provinciale rol vooral facilite-
rend van aard. Door het geven van subsidies ondersteunen provincies gemeentelijke 
projecten. Een aantal provincies heeft de laatste jaren overigens wel gekozen voor 
een actievere rol door ook risicodragend te investeren in herontwikkelingsprojec-
ten. De faciliterende rol geldt nog sterker voor het beleid gericht op intensivering van 
het ruimtegebruik en op kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen. Hierbij ligt het 
accent op doorwerking van provinciaal beleid in gemeentelijke plannen.

Kritische toets gemeentelijke plannen ontbreekt
Hoewel de provincies het belang van zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik onder-
schrijven, geven zij in de praktijk nog geen uitvoering aan het principe ‘maximaal 
reserveren; naar behoefte aanleggen’. In hun rol van plantoetser onder de oude WRO 



183

die tot 1 juli 2008 van kracht was, hebben zij bestemmingsplannen onvoldoende op de 
feitelijke vraag naar bedrijventerreinen getoetst. De toetsing vond plaats op basis van 
formele gronden. Het feit dat er in het verleden bestuurlijke afspraken zijn gemaakt 
over de aanleg van bedrijventerreinen of dat het desbetreffende bedrijventerrein is 
opgenomen in de provinciale reservering voor de lange termijn, heeft bij de beoorde-
ling een belangrijker rol gespeeld dan de feitelijke vraag in de markt. Mede hierdoor 
hebben provincies eraan bijgedragen dat er nog altijd sprake is van een omvangrijk 
aanbod aan bouwrijpe grond en van een omvangrijke voorraad harde plancapaciteit 
in bestemmingsplannen.
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9. Gemeentelijk beleid voor 
bedrijventerreinen

9.1 Inleiding

In Nederland zijn gemeenten de belangrijkste aanbieders van bouwrijpe grond op 
bedrijventerreinen (hoofdstuk 2). Het handelen van gemeenten beïnvloedt hierdoor 
het functioneren van de markt voor bedrijventerreinen en indirect ook de markt voor 
bedrijfspanden. Gemeenten kunnen niet alleen het areaal nieuw bedrijventerrein 
bepalen dat zij op de markt brengen. Zij kunnen ook vaststellen aan welke bedrijven 
zij grond uitgeven en onder welke voorwaarden zij dit doen. Hierbij kunnen beleids-
overwegingen vanuit diverse invalshoeken een rol spelen, zoals het accommoderen 
van groei van de werkgelegenheid, het nastreven van intensief ruimtegebruik, of her-
gebruik van verouderde bedrijventerreinen.
Gemeenten geven langs verschillende lijnen invulling aan hun rol op de markt voor 
bedrijventerreinen. Op basis van hun bevoegdheden uit de Wet ruimtelijke ordening 
zijn gemeenten verantwoordelijk voor de planologische ruimte waarbinnen zij als 
grondexploitant bedrijventerreinen kunnen ontwikkelen. Door middel van de voor-
schriften in bestemmingsplannen kunnen zij bepalen welke bedrijven zich mogen 
vestigen en aan welke eisen de nieuwe bedrijfspanden moeten voldoen. Bij de uit-
gifte van bouwrijpe grond kunnen zij op basis van beleidsoverwegingen aanvullende 
voorwaarden stellen, bijvoorbeeld over de intensiteit van het ruimtegebruik, de na te 
streven beeldkwaliteit, de herkomst van een onderneming, of de deelname van bedrij-
ven aan een organisatie voor parkmanagement. Als gemeenten actief grondbeleid 
voeren, kunnen zij ook het tempo van de uitgifte bepalen. Zij kunnen immers een 
ruimhartig uitgiftebeleid voeren, ondersteund door lage grondprijzen of een selectief 
uitgiftebeleid, waarbij zij hoge grondprijzen in rekening brengen.

Gemeenten hebben een grote mate van vrijheid bij de planning en programmering 
van bedrijventerreinen. Uit de voorafgaande hoofdstukken is duidelijk geworden 
dat de beleidskaders van de provincies bijna altijd voldoende ruimte bieden voor 
gemeentelijke handelingsvrijheid (Olden 2007a; Van Dinteren et al. 2007; Algemene 
Rekenkamer 2008; Louw et al. 2009).
Het kader waarbinnen de ontwikkeling van bedrijventerreinen in Nederland tot stand 
komt, wijkt af van de situatie in de ons omringende landen (Bijlage 1). In vergelijking 
met het buitenland hebben gemeenten relatief veel taken, zowel als het gaat om de 
planning en de programmering als om de uitvoering van het beleid.
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In dit hoofdstuk staat centraal het beantwoorden van de vijfde onderzoeksvraag:

zijn gemeenten bereid in regionaal verband de taken uit te voeren die nodig zijn 
om het aanbod aan bouwrijpe grond terug te brengen en om de herstructure-
ringsopgave uit te voeren?

De analyses in dit hoofdstuk richten zich op de gemeentelijke planningspraktijk en op 
de bereidheid van gemeenten intergemeentelijk samen te werken. Doel is te achterha-
len of gemeenten bereid zijn via een strakke regionale planning invulling te geven aan 
het principe ‘naar behoefte aanleggen’.

De centrale onderzoeksvraag is hiertoe uiteengelegd in de volgende deelvragen:
• op welke doelstellingen is het gemeentelijk beleid voor bedrijventerreinen gebaseerd;
• hoe onderbouwen gemeenten de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen op hun 

grondgebied;
• voeren gemeenten marktonderzoek uit ter onderbouwing van bestemmingsplannen 

voor bedrijventerreinen;
• passen gemeenten de SER-ladder toe bij besluiten over nieuwe bedrijventerreinen;
• hoe onderbouwen gemeenten de herstructureringsopgave op bestaande 

bedrijventerreinen;
• op welke onderdelen van het beleid van bedrijventerreinen richten gemeenten zich in 

het kader van regionale samenwerking.

9.2 Opzet van het deelonderzoek

Om een beeld te krijgen van het gemeentelijk handelen bij het (her)ontwikkelen van 
bedrijventerreinen, is in dit hoofdstuk de beleidspraktijk onderzocht bij gemeenten 
met relatief veel bedrijventerreinen. 119 Dit zijn niet alleen grotere gemeenten, maar 
ook veel kleinere gemeenten met een regionale werkgelegenheidsfunctie. Het onder-
zoek is daarom gericht op gemeenten waar op 1 januari 2007 volgens de gegevens 
uit het nationale informatiesysteem bedrijventerreinen (IBIS) minimaal 100 hectare 
bedrijventerrein was uitgegeven.120 Dit zijn de gemeenten, die in belangrijke mate ver-
antwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het aanbod aan bouwrijpe grond (Renes 
et al. 2009). In het totaal gaat het om 150 gemeenten, waar zich 75% van het uitge-
geven areaal aan bedrijventerrein in Nederland bevindt. Op basis van de ervaringen 
in deze gemeenten is een goed beeld te schetsen van de invloed van het gemeentelijk 
handelen op de ontwikkelingen op de markt voor bedrijventerreinen.

119 Dit hoofdstuk is gebaseerd op onderzoek dat de auteur heeft uitgevoerd met Dr. E. Buitelaar van 
het Planbureau voor de Leefomgeving. De resultaten zijn tevens opgenomen in hoofdstuk 4 van 
de publicatie Bedrijventerreinen van de toekomst; van uitbreiding naar herstructurering (Renes et 
al. 2009). Tenzij anders aangegeven, zijn de gegevens in dit hoofdstuk afkomstig uit deze publica-
tie en aan het aan dit onderzoek ten grondslag liggend onderzoeksmateriaal.

120 Op het moment van het uitvoeren van het onderzoek naar de gemeentelijke beleidspraktijk 
(zomer en najaar van 2008) waren de gegevens uit IBIS 2008 nog niet beschikbaar.
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Door de selectie van gemeenten te baseren op de omvang van het uitgegeven are-
aal bedrijventerrein en niet op de omvang van het inwonertal komen ook kleinere 
gemeenten met relatief veel bedrijventerreinen in beeld. Door het onderzoek uitslui-
tend te richten op grotere gemeenten (bijvoorbeeld de G30) zou een vertekend beeld 
van het gemeentelijk beleid kunnen ontstaan. Verwacht mag immers worden dat de 
planningsopgave in kleine gemeenten anders is dan in grote gemeenten.
Omdat de veronderstelling is dat niet alleen de omvang er toe doet, maar ook de lig-
ging binnen Nederland en de daaraan gekoppelde economische ontwikkeling, is 
tevens een indeling gemaakt op basis van ligging. Nederland is hierbij verdeeld in de 
Randstad, de intermediaire zone en de periferie. De grenzen tussen de gebieden zijn 
globaal gekozen. De Randstad bestaat uit de provincies Noord-Holland (ten zuiden 
van de lijn Alkmaar-Hoorn), Zuid-Holland en Utrecht. De intermediaire zone uit de 
provincies Flevoland, Gelderland, het resterende deel van Noord-Holland en Noord-
Brabant. De periferie omvat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland en 
Limburg.
Voor de selectie van de gemeenten die persoonlijk zijn benaderd, zijn de 150 gemeen-
ten opgedeeld in twee groepen naar aantal inwoners; de 75 grootste en de 75 kleinste. 
In beide groepen zijn de gemeenten zodanig geselecteerd dat in de onderscheiden 
landsdelen steeds vier gemeenten benaderd konden worden (tabel 9.1).121 Begin 2007 
lag in de 24 geselecteerde gemeenten 16% van het al uitgegeven areaal bedrijven-
terrein in ons land. De marktsituatie verschilt sterk tussen de gemeenten. Er vallen 
zowel gemeenten met een ruim aanbod aan bedrijventerreinen onder de selectie, als 
gemeenten met een krap aanbod.
Bij het opstellen van de vragenlijsten voor de interviews is uitgegaan van de ver-
schillende fasen die gemeenten doorlopen om te komen tot de uitgifte van nieuwe 
bedrijventerreinen en de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Vanuit 
de probleemstelling van het onderzoek is specifieke aandacht gegeven aan de doel-
stellingen van het beleid, aan de onderbouwing van de planningsopgave, aan de 
onderbouwing van de herstructureringsopgave, aan de planning en programmering 
en aan de invulling van de regionale samenwerking. Als basis voor de interviews heeft 
een analyse van relevante gemeentelijke en regionale beleidsdocumenten plaatsgevon-
den, voor zover die aanwezig waren. In 23 van de 24 geselecteerde gemeenten is een 
persoonlijk interview gehouden met de beleidsambtenaar die vanuit het beleidsveld 
Economische Zaken verantwoordelijk is voor het beleid voor bedrijventerreinen.122

In de overige 126 gemeenten zijn de voor het bedrijventerreinenbeleid verantwoor-
delijke ambtenaren telefonisch benaderd. Er is gekozen voor telefonische interviews, 

121 De interviews zijn gehouden in de zomer en het najaar van 2008. De in dit hoofdstuk besproken 
resultaten hebben betrekking op de tweede helft van 2008. In één gemeente kon door praktische 
omstandigheden ten tijde van het onderzoek geen persoonlijk interview worden gehouden. Voor 
deze gemeente waren voldoende schriftelijke bronnen beschikbaar om toch conclusies te kunnen 
trekken. 

122 Bij de grotere gemeenten is dit vaak een fulltime functie die soms wordt gecombineerd met de 
verantwoordelijkheid voor aanpalende beleidsvelden, zoals kantoren of winkels. Bij de klei-
nere gemeenten is de verantwoordelijkheid voor het beleid vaak gekoppeld aan de functie van 
bedrijfscontactfunctionaris. 
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omdat de verwachting was dat het opsturen van vragenlijsten zou leiden tot een grote 
non-respons. Een nadeel van het schriftelijk enquêteren van beleid is bovendien dat 
problemen kunnen ontstaan bij het interpreteren van de ingevulde formulieren.
In het totaal is een telefonisch interview gehouden met de vertegenwoordigers van 64 
van de in totaal 126 gemeenten. Hiermee geven de telefonische interviews een globaal 
beeld van het gemeentelijk handelen in 51% van deze gemeenten. De verdeling van 
deze gemeenten over de zes categorieën is gegeven in tabel 9.2. Enigszins onderver-
tegenwoordigd zijn de grote gemeenten in de periferie. Ook het aantal reacties van 
kleine gemeenten in de Randstad is relatief beperkt. Buiten de vier geïnterviewde 
gemeenten zijn er echter nauwelijks kleine gemeenten met veel bedrijventerreinen 
in de Randstad.123 Deze ondervertegenwoordiging heeft daarom geen invloed op de 
resultaten van het onderzoek.

De resultaten van het onderzoek zijn door de gekozen werkwijze indicatief van karak-
ter. De resultaten geven een goed beeld van het gemeentelijk beleid. Harde conclusies 
over het beleid van individuele gemeenten zijn niet mogelijk, doordat de antwoorden 
in de interviews en in de enquêtes deels subjectief van karakter zijn en mogelijk soci-
aal wenselijke antwoorden bevatten. Door de antwoorden met elkaar in verband te 
brengen, kunnen aan het onderzoek wel uitspraken worden ontleend over de hoofdlij-
nen van de planningspraktijk. In het licht van de vraagstelling is dit voldoende. Voor 
conclusies over het beleid van individuele gemeenten is een diepgaander beleidsana-
lyse nodig. Dit valt buiten het doel van dit hoofdstuk.

123 Het restrictieve beleid van de provincies voor het Groene Hart zou hierbij een rol kunnen spelen.

Tabel 9.1 Geselecteerde gemeenten voor een persoonlijk interview

Randstad Intermediair Periferie

Grote	gemeenten -	Amsterdam
-	Den	Haag
-	Zaanstad
-	Dordrecht

-	Almere
-	Breda
-	Nijmegen
-	Barneveld

-	Groningen
-	Enschede
-	Zwolle
-	Sittard-Geleen

Kleine	gemeenten -	Gorinchem
-	Barendrecht
-	De	Ronde	Venen
-	Vianen

-	Veghel
-	Tiel
-	Harderwijk
-	Etten-Leur

-	Rijssen-Holten
-	Brunssum
-	Reimerswaal
-	Heerenveen

Bron:	Renes	et	al.	2009

Tabel 9.2 Respons bij de telefonische interviews onder gemeenten

Randstad Intermediair Periferie

Totaal Reactie % Totaal Reactie % Totaal Reactie %
Grote	
gemeenten

20 12 60 24 12 50 21 8 38

Kleine	
gemeenten

4 1 25 21 12 57 36 19 53

Totaal 24 13 54 45 24 53 57 27 47

Bron:	Renes	et	al.	2009
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9.3 Planning en programmering

Beleidskader gemeenten
Het onderzoek is gestart met de vraag of gemeenten beschikken over een sectoraal 
beleidskader, waarin zij de doelstellingen van hun beleid hebben vastgelegd. De ver-
wachting was dat, gezien het voorwaardenscheppende karakter van het beleid voor 
bedrijventerreinen, de economische ambities en de consequenties hiervan voor de 
vraag naar bedrijventerreinen zouden zijn vastgelegd in een beleidskader. Een sec-
toraal beleidskader op het gebied van bedrijventerreinen is op gemeentelijk niveau 
echter niet vanzelfsprekend. Van de 24 voor een interview geselecteerde gemeenten 
beschikken er slechts zeven over een actueel gemeentelijk beleidskader (tabel 9.3). 
Grote gemeenten hebben wat vaker een beleidskader dan kleine gemeenten (respec-
tievelijk vijf en twee van de twaalf gemeenten). Van de zeventien gemeenten zonder 
eigen beleidskader is er in twaalf sprake van een regionale bedrijventerreinenvisie. 
De kleine gemeenten baseren zich relatief vaak (negen van de twaalf) op een regi-
onale bedrijventerreinenvisie. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat in kleine 
gemeenten de beleidsverantwoordelijkheid is gekoppeld aan de functie van bedrijfs-
contactfunctionaris. Hierdoor hebben de betrokken functionarissen relatief weinig 
tijd voor beleidsontwikkeling. In zes gemeenten is er zowel een gemeentelijk als een 
regionaal beleidskader. Dit zijn vijf grote gemeenten en één kleinere gemeente die 
ligt binnen het stadsgewest van een grote gemeente. Vijf gemeenten hebben noch een 
gemeentelijk beleidskader, noch een regionaal beleidskader. Opvallend is dat het hier-
bij gaat om vier grote gemeenten.

Van de zeven gemeentelijke bedrijventerreinenvisies zijn er drie (Groningen, 
Nijmegen en Zaandstad) die wat betreft doelstellingen nadrukkelijk zijn gericht op 
het terugdringen van het aanbod aan nieuwe bedrijventerreinen. In de visies van de 
gemeenten Nijmegen en Zaanstad is ook aandacht besteed aan de herstructurerings-
opgave. Het nieuwe accent in de drie gemeenten lijkt overigens eerder ingegeven 
door politieke prioriteiten dan door een analyse van de locatiespecifieke plannings-
opgave. Of het beleid in deze gemeenten daadwerkelijk zal leiden tot minder uitgifte 
van nieuwe bedrijventerreinen, is niet goed te beoordelen. Alle drie de gemeenten 
hadden op 1 januari 2008 nog een ruim aanbod aan bedrijventerreinen, waardoor 
ze vooralsnog de vraag naar grond kunnen honoreren. Drie bedrijventerreinen-
visies (Rijssen-Holten, Den Haag en Breda) zijn duidelijk voorwaardenscheppend 
van karakter en zijn gericht op uitbreiding van de voorraad bedrijventerreinen. De 
visie van Den Haag besteedt overigens ook aandacht aan de herstructureringsopgave 

Tabel 9.3 Beleidskader bedrijventerreinen bij geïnterviewde gemeentena

aantal

Gemeentelijk	beleidskader 7
Regionaal	beleidskader 18
Geen	beleidskader 5
Totaal N=24 30

a	Voor	zes	gemeenten	geldt	zowel	een	gemeentelijk	als	een	regionaal	beleidskader
Bron:	Renes	et	al.	2009
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en vooral ook aan de voorgenomen transformatie van binnenstedelijke bedrij-
venterreinen. Eén gemeente (Barendrecht) heeft een zeer summier beleidskader. 
Deze gemeente heeft nauwelijks nog mogelijkheden voor uitbreiding van het areaal 
bedrijventerrein en is voor nieuwe vestigingsmogelijkheden aangewezen op een buur-
gemeente (Ridderkerk).
Door het ontbreken van een sectoraal beleidskader in de overige gemeenten zijn de 
relevante onderdelen van het beleid voor bedrijventerreinen versnipperd terug te 
vinden in de kaders van andere beleidsterreinen, zoals het economisch beleid en het 
ruimtelijk beleid.

De regionale bedrijventerreinenvisies zijn zonder uitzondering gericht op de ont-
wikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. De gedachte dat de aanleg van nieuwe 
bedrijventerreinen een stimulans vormt voor regionaal economische groei, is duide-
lijk zichtbaar in deze beleidsvisies. Economische ambities vormen de belangrijkste 
basis in de onderzochte beleidsvisies. Deze ambities zijn overigens doorgaans slechts 
globaal aangeduid. De vertaling van de ambities in de vraag naar ruimte beperkt zich 
vaak tot de constatering dat er kwantitatief extra vraag naar ruimte is. De kwalitatieve 
eisen die voortvloeien uit het realiseren van de economische ambities blijven groten-
deels buiten beeld.

Er is (nog) relatief weinig aandacht voor de thema’s die bij de herijking van het natio-
naal beleid voor bedrijventerreinen een rol spelen. De herstructureringsopgave komt 
maar summier aan de orde in de onderzochte bedrijventerreinenvisies. Als regio’s 
aandacht besteden aan de herstructureringsopgave gebeurt dit in afzonderlijke pro-
gramma’s. Een voorbeeld is de herstructureringsopgave in de regio Amsterdam, die 
is uitgewerkt door het Platform Bedrijventerreinen en Kantoren (Plabeka). Van 
afstemming tussen de potentiële capaciteit op bestaande bedrijventerreinen en de 
planningsopgave voor nieuwe bedrijventerreinen is nog nergens sprake.

Het ramen van de vraag
Ramingen van de toekomstige vraag zijn een belangrijke bouwsteen van het beleid 
voor bedrijventerreinen. Zij vormen immers de basis voor de planologische reserve-
ring van ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen. Veel gemeenten vallen hierbij terug 
op provinciale of regionale ramingen. Slechts zeven van de 24 onderzochte gemeen-
ten hebben een eigen raming opgesteld, die schriftelijk is vastgelegd in een openbare 
nota.124 Het gaat om zes van de zeven gemeenten die ook een sectoraal beleidskader 
hebben.125

Van de zeven gemeenten met een eigen raming hebben er vier een specifieke locale 
raming gemaakt. De ramingen van de gemeenten Enschede, Rijssen-Holten en Den 
Haag zijn gebaseerd op modellen die overeenkomsten vertonen met de BLM. De 
gemeente Groningen baseert zich op een trendextrapolatie. Drie gemeenten (Breda, 
Nijmegen en Zaandstad) hanteren als gemeentelijke raming een locale vertaling van 
een regionale raming. Drie gemeenten (Rijssen-Holten, Barneveld en Den Haag) 

124 Twee gemeenten die aangaven zich te baseren op een trendextrapolatie zijn buiten beschouwing 
gelaten, omdat de resultaten van de raming niet schriftelijk zijn vastgelegd. 

125 De zevende gemeente (Barendrecht) baseert zijn bedrijventerreinenvisie op een regionale raming.
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vullen hun raming voor de lange termijn aan met een schatting op basis van de 
bedrijvenconsultatiemethode, waarbij ondernemers door middel van een enquête is 
gevraagd hoeveel ruimte zij nodig hebben.
Van de zeventien gemeenten zonder eigen raming hanteren veertien gemeenten een 
regionale raming. Drie gemeenten hanteren helemaal geen ramingen. Hiervan liggen 
er twee in de provincie Utrecht (Vianen en De Ronde Venen). De gemeente Vianen 
baseert zich rechtstreeks op het uitvoeringscontract van het Bestuur Regio Utrecht 
(BRU).126 De gemeente De Ronde Venen maakt gebruik van de planningsopgave van 
de provincie voor de regio Utrecht-West. De Ronde Venen heeft hierin geen ruimte 
voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen gekregen. De derde gemeente 
(Almere) zonder raming heeft een programma voor de ontwikkeling van nieuwe 
bedrijventerreinen, waarbij de voortgang van de uitgifte leidraad is voor het op peil 
houden van de voorraad bouwrijpe grond. De ruimtelijke reserveringen voor de 
lange termijn zijn in Almere gebaseerd op taakstellingen over de toekomstige bevol-
kingsgroei, zoals de schaalsprong. De provinciale planningsopgave van de provincie 
Flevoland en de regionale planningsopgave van Plabeka bieden hiertoe voldoende 
ruimte.
In het totaal zijn twintig regionale ramingen aangetroffen. Voor vier gemeenten 
(Enschede, Rijssen-Holten, Vianen en De Ronde Venen) is geen raming voor de des-
betreffende regio beschikbaar. Van de twintig actuele regionale ramingen zijn er tien 
rechtstreeks afgeleid uit provinciale ramingen. Van de overige tien zijn er zes geba-
seerd op een model dat overeenkomsten vertoont met de BLM. Drie regio’s baseren 
zich op een trendextrapolatie. Eén regio baseert zich op een combinatie van gemeen-
telijke en provinciale prognoses.
De resultaten van de telefonische enquête bevestigen het beeld (tabel 9.4). Slechts 
één op de vier geënquêteerde gemeenten beschikt over een eigen raming. Grote 
gemeenten hebben wat vaker een eigen raming dan kleine gemeenten. De helft van 
de gemeenten valt terug op een provinciale of regionale raming. Het hanteren van 
provinciale modelramingen is echter geen goede methode om de lokale vraag vast te 
stellen. Doordat locatiespecifieke omstandigheden onderbelicht blijven, zijn dergelijke 
ramingen op een laag geografisch schaalniveau niet betrouwbaar (CPB 2005, p.107).
Bij de overige methoden gaat het vooral om een combinatie van trendextrapolatie, 
bedrijvenconsultatiemethode of informatie afkomstig uit bedrijfscontacten. Onder de 
laatste categorie vallen onder meer analyses van de vraag van bedrijven die in aanmer-
king willen komen voor een kavel op een nieuw bedrijventerrein, of analyses van de 
recente uitgifte van bedrijfskavels.
Als gevolg van het voorwaardenscheppende karakter van het beleid ligt het accent 
op het ramen van de uitbreidingsvraag. Voor zover er aandacht is voor de vervan-
gingsvraag gaat het om potentieel te onttrekken bedrijventerreinen. Analyses van de 
dynamiek op de markt voor bedrijfspanden zijn in de onderzochte gemeenten niet 
aangetroffen.

126 Het BRU beschikt niet over een recente raming van de vraag naar bedrijventerreinen. Het 
Regionale Structuurplan 2005-2015 constateert dat het oude structuurplan nog voldoende capaci-
teit bevat om de vraag in de planperiode op te vangen. 
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Veel gemeenten, die zich baseren op een provinciale of regionale raming, betrekken 
ook de historische uitgifte en/of informatie uit bedrijfscontacten in de beschouwing. 
Doel hiervan is toetsen of de ramingen van de provincie of de regio sporen met 
recente marktontwikkelingen in de eigen gemeente. Gezien de relatief hoge ramingen 
van provincies is dit vrijwel altijd het geval.
Uit de interviews blijkt dat de methodiek van ramen op lokaal niveau niet transpa-
rant is. In vrijwel alle beleidsdocumenten ontbreekt een toelichting op de resultaten 
van de raming. De ramingen functioneren min of meer als black box. Net zoals dat 
op landelijk en provinciaal niveau gebeurt, vindt slechts een globale beoordeling van 
de uitkomsten plaats, zonder dat duidelijk is welke onderliggende veronderstellingen 
hiervoor bepalend zijn geweest. Er is bovendien weinig aandacht voor effecten van 
beleid of voor locatiespecifieke omstandigheden. Dit geldt zowel voor gemeenten die 
gebruik maken van provinciale of regionale ramingen als voor gemeenten die beschik-
ken over een eigen raming. In dit laatste geval is de raming vaak opgesteld door een 
externe adviseur. De gemeente neemt de uitkomsten van de raming dan over.

Marktonderzoek
Om invulling te kunnen geven aan het principe ‘naar behoefte aanleggen’, is het nodig 
dat gemeenten hun bestemmingsplannen onderbouwen met actueel inzicht in de 
vraag naar bedrijventerreinen. Specifiek marktonderzoek dat nut en noodzaak van de 
feitelijke aanleg van bedrijventerreinen aantoont, komt echter nog weinig voor. Slechts 
zes van de geïnterviewde gemeenten geven aan dat zij een vorm van marktonderzoek 
uitvoeren als onderbouwing voor de feitelijke aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. 
Methoden hiertoe zijn onder meer de bedrijvenconsultatiemethode en een analyse 
van de wachtlijst of van recent uitgegeven kavels. Omdat geen inzicht bestaat in het 
uitgevoerde marktonderzoek, zijn de tijdens de interviews gegeven antwoorden niet 
te verifiëren.

Belangrijk in het kader van de probleemstelling van het onderzoek is dat veertien 
geïnterviewde gemeenten (meer dan de helft!) aangeven geen marktonderzoek uit te 
voeren als onderbouwing van nut en noodzaak van de aanleg van bedrijventerreinen. 
In drie gemeenten is marktonderzoek niet aan de orde, omdat er geen nieuwe bedrij-
venterreinen zijn voorzien. De telefonische enquête bevestigt dit (tabel 9.5). Zestig 
procent van de gemeenten onderbouwt nut en noodzaak van de aanleg van nieuwe 
bedrijventerreinen op basis van de bestaande planningsopgave voor de lange termijn. 
Slechts één op de drie gemeenten geeft aan hiertoe een vorm van marktonderzoek uit 
te voeren. Eerder kwam het gebrek aan feitelijk inzicht in de vraag uit de markt ook 

Tabel 9.4 Basis voor inzicht in de vraag naar bedrijventerreinen op de lange termijn

aantal

Eigen	raming 17
Provinciale	of	regionale	raming 33

Historische	uitgifte/bedrijfscontacten 14
Totaal 64

Bron:	Renes	et	al.	2009
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al naar voren in contra-expertises die Stogo uitvoerde over nut en noodzaak van een 
aantal bedrijventerreinen (Olden 2007b).127

Een motief van gemeenten om af te zien van marktonderzoek tijdens de bestem-
mingsplanprocedure is de moeilijkheid op dat moment al de vraag te bepalen, die 
zal optreden op het moment dat het bedrijventerrein voor uitgifte beschikbaar is. 
De gemiddelde tijd die verloopt tussen de start van een bestemmingsplanprocedure 
en de eerste uitgifte van de grond bedraagt gemiddeld circa acht jaar.128 Uit de inter-
views komt naar voren dat gemeenten, gezien de onzekerheid die onlosmakelijk is 
verbonden aan ramingen op deze termijn, bij de onderbouwing van bestemmings-
plannen uitgaan van een hoge vraag naar bedrijventerreinen. De redenering hierbij 
is dezelfde als bij het bepalen van de omvang van de strategische reservering voor de 
lange termijn. Er moet voldoende capaciteit in bestemmingsplannen aanwezig zijn 
om in iedere situatie voldoende aanbod aan bouwrijpe grond te kunnen garanderen. 
Gemeenten willen zo het risico uitsluiten dat er door onvoorziene omstandigheden 
een tekort aan bouwrijpe grond ontstaat. Het gevolg van deze benadering en van de 
methode waarmee nut en noodzaak worden onderbouwd, is dat de strategische ruim-
tereserveringen voor de lange termijn min of meer automatisch worden omgezet in 
bouwrijpe grond. Zo komt ook de vanuit flexibiliteit vereiste reservecapaciteit op de 
markt, zonder dat vaststaat dat er daadwerkelijk vraag zal zijn naar die grond. Omdat 
uit hoofdstuk 8 blijkt dat provincies bestemmingsplannen niet goed toetsen aan de 
actuele marktvraag, kan de conclusie niet anders zijn dan dat het principe ‘maximaal 
reserveren; naar behoefte aanleggen’ in de huidige beleidspraktijk nog niet echt invul-
ling krijgt.

127 Het ging om nut en noodzaak van Moerdijkse Hoek, regionaal bedrijventerrein Hoeksche Waard, 
regionaal bedrijventerrein Apeldoorn-Zuid, bedrijventerrein Linderveld in Deventer, regionaal 
bedrijventerrein Woerden en regionaal bedrijventerrein Gnephoek in de Oude Rijnzone. Een 
recente analyse van de onderbouwing van het Regionaal Bedrijvenpark Laarakker in Haps wijst in 
dezelfde richting. 

128 De tijd die nodig is voor het verwerven van de grond is in sterke mate bepalend voor deze 
termijn.

Tabel 9.5 Onderbouwing nut en noodzaak van de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen

aantal

Marktonderzoek 20
Bestaande	planning	en	programmering/lange	termijn	raming 39
Recente	uitgifte 2
Wachtlijst 2
Geen	specifieke	onderbouwing 1
Totaal 64

Bron:	Renes	et	al.	2009
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SER-ladder
Het toepassen van de SER-ladder vormt een belangrijk element in de voorstellen voor 
het verbeteren van de planning van bedrijventerreinen. Hierbij gaat het om het afwe-
gen van de ruimte die nodig is op nieuwe bedrijventerreinen tegen de ruimte die 
beschikbaar kan komen door herstructurering en intensivering op bestaande bedrij-
venterreinen. Om de SER-ladder te kunnen toepassen, is niet alleen inzicht nodig 
in het potentiële aanbod aan grond, maar vooral ook in het potentiële aanbod op de 
markt voor bedrijfsruimten (hoofdstuk 4). Bestaande bedrijventerreinen zijn immers 
vrijwel geheel uitgegeven aan ondernemers, die er een bedrijfspand hebben laten bou-
wen voor hun bedrijf. Het potentiële aanbod op bestaande bedrijventerreinen bestaat 
hierdoor niet uit alleen uit braakliggende grond, maar ook uit vrijgekomen vastgoed 
doordat bedrijven zijn verhuisd, of doordat zij hun activiteiten hebben beëindigd.
Van de geïnterviewde gemeenten hebben er tien aangegeven dat zij het principe van 
de SER-ladder toepassen. Dertien gemeenten zeggen dit niet te doen. Wat betreft het 
effect op de reservering van ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen is er echter geen 
verschil. Het toepassen van de SER-ladder heeft nog nergens geleid tot een substanti-
ele reductie van de ruimteclaim voor nieuwe bedrijventerreinen.

De enquête bevestigt dat het toepassen van de SER-ladder tot nu toe nauwelijks effec-
ten heeft. De meeste gemeenten zeggen de SER-ladder toe te passen, maar dat dit niet 
heeft geleid tot (substantiële) ruimtewinst (tabel 9.6). Slechts zestien gemeenten heb-
ben aangegeven dat het toepassen van de SER-ladder heeft geleid tot een reductie van 
de planningsopgave voor nieuwe bedrijventerreinen. De omvang van deze ruimte-
winst is op basis van de enquêtes niet vast te stellen. Uit de persoonlijke interviews 
bleek wel dat de geboekte ruimtewinst marginaal was ten opzichte van de plannings-
opgave voor nieuwe bedrijventerreinen.
Het vaststellen van de potentiële ruimtewinst op bestaande bedrijventerreinen is een 
belangrijk onderdeel bij het toepassen van de SER-ladder. Zowel uit de enquête als 
uit de interviews blijkt dat de meeste gemeenten uitgaan van de veronderstelling dat 
er geen of slechts een beperkte ruimtewinst is. Daarnaast blijkt uit de interviews dat 
gemeenten de potentiële winst op bestaande bedrijventerreinen laag schatten vanwege 
de hoge kosten die zijn verbonden aan het weer op de markt brengen van verouderde 
locaties. Veel gemeenten lijken zich bij voorbaat al neer te leggen bij de onhaalbaar-
heid van herontwikkeling.

Hoe serieus het vaststellen van de ruimtewinst heeft plaatsgevonden, is op basis van 
de interviews en enquêtes niet vast te stellen. Wel blijkt uit de enquête dat van de 42 

Tabel 9.6 Toepassing van de SER-ladder door gemeenten

aantal

Niet 6
Meegenomen,	geen	ruimtereductie 42
Meegenomen,	wel	ruimtereductie 16
Totaal 64

Bron:	Renes	et	al.	2009
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gemeenten, waar het toepassen van de SER-ladder niet leidt tot ruimtewinst, er slechts 
16 marktonderzoek uitvoeren om nut en noodzaak van de aanleg van nieuwe bedrij-
venterreinen te onderbouwen. Dit duidt erop dat de potentiële ruimtewinst in veel 
gevallen niet serieus wordt onderzocht. Uit de interviews komt het beeld naar voren 
dat de ramingen van de ruimtewinst vaak zijn gebaseerd op globale ervaringen elders. 
Deze manier van ramen lijkt sterk op de schattingen van de ministeries van VROM en 
Economische Zaken en van de provincies.

Uit de interviews komt bovendien naar voren dat gemeenten zich bij het toepassen 
van de SER-ladder primair richten op het potentiële aanbod van bouwrijpe grond 
op bestaande bedrijventerreinen. Hierbij kan het gaan om het benutten van braak-
liggende kavels of om de herverkaveling van grootschalige in onbruik geraakte 
kavels. Het beschikbare en in de toekomst vrijkomende aanbod op de markt voor 
bedrijfspanden blijft grotendeels buiten beschouwing. Hierdoor is er weinig inzicht in 
de courantheid van dit vastgoed. Het niet meenemen van het bestaande vastgoed is 
mede ingegeven door het feit dat er in de ogen van de geïnterviewde gemeenten geen 
sprake is van problematische leegstand in bestaande bedrijfsgebouwen. Of het huidige 
gebruik in overeenstemming is met de oorspronkelijke bestemming of dat zich gele-
genheidsgebruikers vestigen in de goedkoopste delen van de voorraad, is geen punt 
van aandacht bij de gemeenten. Waarschijnlijk is het gebrek aan belangstelling voor 
de bestaande voorraad ingegeven door de overheersende gedachte bij gemeenten dat 
hergebruik van de bestaande voorraad primair de verantwoordelijkheid is van de 
vastgoedeigenaren.

9.4 Ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen

Publieke versus private grondontwikkeling
De gedachte dat de problemen op de markt voor bedrijventerreinen samenhan-
gen met de dominante positie van gemeenten is terug te vinden in de adviezen van 
de VROM-raad (2006) en de THB (2008). Beide instanties zijn daarom voorstan-
der van een grotere betrokkenheid van private partijen bij de (her)ontwikkeling van 
bedrijventerreinen. De veronderstelling hierachter is dat private betrokkenheid de 
aanvangskwaliteit ten goede komt en meer garanties biedt voor een op de aanvangs-
kwaliteit afgestemd onderhoud en beheer. Marktpartijen zouden bovendien beter dan 
gemeenten zijn toegesneden op de complexe herstructureringsopgave.
De meeste garanties op een goede aanvangskwaliteit en op langdurig waardebehoud 
is de situatie waarin sprake is van één gebiedsontwikkelaar die naast de grondexploi-
tatie ook de realisatie van het vastgoed voor zijn rekening neemt. Dit is het geval, als 
er sprake is van ontwikkeling volgens de modellen E en F in tabel 2.1. Deze modellen 
bieden de mogelijkheid om de (her)ontwikkeling vanuit een integraal gebiedscon-
cept ter hand te nemen. De kwaliteit van het openbaar gebied en het vastgoed kunnen 
zo optimaal op elkaar aansluiten. De belegger die het bedrijventerrein (inclusief het 
vastgoed) na enige tijd in portefeuille neemt, is dan bovendien verantwoordelijk voor 
het onderhoud en het beheer van het totale bedrijventerrein (openbare ruimte en het 
gerealiseerde vastgoed) en heeft ook belang bij waardebehoud op de lange termijn.
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De ideeën van de THB (2008) voor een verdere verzakelijking van de markt en 
voor een grotere betrokkenheid van marktpartijen bij de (her)ontwikkeling van 
nieuwe bedrijventerreinen vinden nog geen steun bij de gemeenten. In de onder-
zochte gemeenten was op 1 januari 2008 80% van de bouwrijpe grond in handen van 
gemeenten. Dit komt vrijwel overeen met het landelijke aandeel (78%). Gemeenten 
hebben een duidelijke voorkeur voor actieve grondpolitiek op bedrijventerreinen. 
Van de 24 onderzochte gemeenten is in 21 gemeenten sprake van een publieke grond-
exploitatie op nieuwe bedrijventerreinen. In drie gemeenten participeren private 
partijen in een substantieel deel van de ontwikkeling van het toekomstige aanbod. 
In Zaanstad wordt het nieuwe bedrijventerrein Hoogtij (Westzanerpolder) door een 
private partij ontwikkeld. In Sittard-Geleen is de heruitgifte van het Chemelot ter-
rein in particuliere handen. In Barneveld wordt de uitbreiding van bedrijventerrein 
De Harselaar als publiek private samenwerking ontwikkeld. Ook in andere gemeenten 
komt het voor dat op specifieke bedrijventerreinen sprake is van private ontwikke-
ling. In Dordrecht is dit bijvoorbeeld het geval op het bedrijventerrein Amstelwijck en 
in Breda op het bedrijventerrein Hoogeind II. De private ontwikkeling verloopt gro-
tendeels op dezelfde wijze als waarop gemeenten bedrijventerreinen ontwikkelen. De 
private partijen ontwikkelen bouwrijpe kavels voor eigenaarbouwers die hun eigen 
bedrijfspand laten bouwen (de modellen C en D in tabel 2.1). Voor zover in de overige 
gemeenten sprake is van private ontwikkeling, vindt dit plaats op door de gemeenten 
uitgegeven kavels. Voorbeelden hiervan zijn de realisatie van logistiek vastgoed en van 
bedrijfsverzamelgebouwen.
De betrokken gemeenten kiezen bewust voor actief grondbeleid op bedrijven-
terreinen. De gemeenten erkennen de door de THB (2008) gesignaleerde voordelen 
van het inschakelen van private partijen wel. Ze zijn echter van mening dat bij een 
publieke exploitatie meer sturingsmogelijkheden bestaan dan bij een private exploi-
tatie. Ook de drie gemeenten, waar wel sprake is van private ontwikkeling, hebben 
voorkeur voor een publieke ontwikkeling. De private ontwikkeling is geen bewuste 
keuze van deze gemeenten. Private partijen hadden hier grond verworven of waren al 
eigenaar van de grond en raakten daarmee automatisch betrokken bij de ontwikkeling 
van het bedrijventerrein.
Een aantal gemeenten is van mening dat marktpartijen geen belangstelling hebben 
voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen, omdat het financiële resultaat van de 
grondexploitatie voor hen niet aantrekkelijk zou zijn.

Grondprijzen
De relatief lage grondprijzen vormen volgens de VROM-raad (2006) en de THB 
(2008) een knelpunt dat verdere verzakelijking van de markt voor bedrijventerreinen 
in de weg staat. Lage grondprijzen zouden de vraag naar bouwrijpe grond op nieuwe 
bedrijventerreinen stimuleren en prikkels voor herstructurering op bestaande bedrij-
venterreinen wegnemen (THB 2008; Van Dinteren 2008).
Om de marktwaarde van grond in Nederland te kunnen bepalen, maken gemeenten 
steeds vaker gebruik van de residuele grondwaardemethode. Volgens deze methode is 
de grondwaarde een afgeleide van de opbrengst van de grond. Bij commercieel vast-
goed zijn dit de huur- of verkoopopbrengsten van het vastgoed. De residuele waarde 
van grond voor commercieel vastgoed ontstaat door de opbrengsten te verminderen 
met de kosten van het realiseren van het vastgoed (hoofdstuk 5).
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Bij het bepalen van grondprijzen voor bedrijventerreinen rekenen gemeenten echter 
zelden residueel. Dit blijkt zowel uit de interviews als uit de enquête (tabel 9.7). Van 
de geïnterviewde gemeenten hebben twee gemeenten aangegeven de prijzen residueel 
te bepalen. Van de geënquêteerde gemeenten zijn dit er zes. Eén van de redenen om 
geen residuele prijzen vast te stellen is dat bedrijfsruimten geen eenduidig vast te stel-
len marktwaarde hebben. Bedrijfsruimte is vaak specifiek aangepast aan de vraag van 
de gebruiker. Dit beperkt de verhandelbaarheid (hoofdstuk 5).
Overigens blijkt uit de gestegen grondprijzen (hoofdstuk 2) wel dat gemeenten meer 
oog hebben gekregen voor de marktwaarde van bedrijventerreinen. Nog maar wei-
nig gemeenten bepalen de grondprijs op basis van de grondproductiekosten. Uit angst 
zich uit de markt te prijzen, bepalen veel gemeenten (47 van de 64 geënquêteerde 
gemeenten) de grondprijzen comparatief. Ze stemmen de prijs af op de prijs die de 
buurgemeenten vragen. Omdat gemeenten concurrenten zijn bij het aantrekken van 
nieuwe bedrijventerreinen, is het zeer waarschijnlijk dat hierdoor een prijsdrukkend 
effect optreedt, waardoor de prijs onder de residuele waarde zal liggen en de kostprijs 
als ondergrens zal functioneren (Louw et al. 2009, p. 125).

Van de 64 onderzochte gemeenten zijn er vijftig (78%) van mening dat het voorstel 
van de THB (2008) om de grondprijzen te verhogen, haalbaar is. Zij denken dat er 
geen vraaguitval zal optreden als gevolg van een verdere verhoging van de prijzen. 
Eenenveertig gemeenten stellen hierbij als voorwaarde dat dit in regionaal verband 
moet gebeuren om de onderlinge concurrentieverhoudingen in stand te houden. 
Initiatieven om te komen tot regionale afspraken over verhoging van de grondprijzen 
zijn er echter nog nauwelijks. Aangezien provincies in hun rol als regisseur ook nog 
niet echt sturen op grondprijzen, mag niet worden verwacht dat de hogere grondprij-
zen op korte termijn tot stand zullen komen.

In het verlengde van het grondprijsbeleid is onderzocht in hoeverre financiële motie-
ven een rol spelen bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Onderzoek op basis van 
de CBS-cijfers over de inkomsten uit bouwgrondexploitaties suggereert dat gemeen-
ten behoorlijk verdienen aan bouwgrondexploitaties (Korthals Altes 2008). Het geld 
dat gemeenten verdienen met de verkoop van grond wordt bovendien niet gekort op 
de uitkering uit het Gemeentefonds (Marlet 2003). Gemeenten kunnen hun actieve 
grondbeleid dus vrijelijk gebruiken om hun vaste inkomsten aan te vullen.
In discussies komt vaak naar voren dat dit, naast de voorwaardenscheppende motie-
ven, een belangrijke aanleiding is voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. 
Hoewel er geen landelijke gegevens zijn over het exploitatieresultaat op bedrijven-

Tabel 9.7 Wijze van grondprijsbepaling bedrijventerreinen door gemeenten

aantal

Residueel 6
Comparatief 47
Kostprijs 7
Overig 4
Totaal 64

Bron:	Renes	et	al.	2009
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terreinen, mag worden aangenomen dat veel gemeenten bij de huidige grondprijzen 
verdienen aan de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Weliswaar zijn de gemiddelde 
grondprijzen niet erg hoog, maar ook de investeringen in het bouwrijp maken, blijven 
relatief beperkt. De wijze waarop gemeenten grondprijzen voor bedrijventerreinen 
vaststellen, wijst er echter niet op dat gemeenten bedrijventerreinen aanleggen om 
de inkomsten uit de grondexploitatie te maximaliseren. Als dit het geval was geweest, 
zouden meer gemeenten de residuele waardemethode gebruiken om de grondprijzen 
vast te stellen. Uit de interviews komt financieel gewin ook niet naar voren als motief 
voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Wel komt uit de interviews naar voren 
dat gemeenten vanuit financiële motieven bij de afweging tussen nieuwe en bestaande 
bedrijventerreinen bijna altijd kiezen voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventer-
reinen vanwege het veel gunstiger exploitatieresultaat.
De economische recessie kan overigens de grondexploitatie op bedrijventerreinen wel 
onder druk zetten, gezien het ruime aanbod aan bouwrijpe grond dat al beschikbaar 
is. Eerder gebeurde dit in de eerste helft van de jaren tachtig, toen de gemeenten grote 
verliezen leden door het te grote aanbod aan bouwkavels. Of dit in de komende jaren 
opnieuw zal gebeuren en hoe gemeenten hierop zullen reageren, is nog niet vast te 
stellen. Niet uit te sluiten is dat het wegvallen van een groot gedeelte van de vraag zal 
leiden tot een ruimhartig uitgiftebeleid om de renteverliezen op geïnvesteerd kapitaal 
zoveel mogelijk te beperken.

9.5 Herstructurering van bestaande bedrijventerreinen

Onderbouwing van de opgave
Veroudering van bedrijventerreinen is een probleem dat in de meeste gemeenten 
in meer of mindere mate voorkomt. In 21 van de 24 onderzochte gemeenten is een 
deel van het areaal bedrijventerrein verouderd. Dit geldt voor 52 van de 64 geënquê-
teerde gemeenten. Van de geïnterviewde gemeenten hebben de gemeenten Almere, 
Gorinchem en Reimerswaal aangegeven dat er in hun gemeente geen verouderde 
bedrijventerreinen aanwezig zijn.129

Het vaststellen van het exacte areaal verouderd bedrijventerrein is op basis van de 
interviews niet goed mogelijk. Eerder was al aan de orde dat er geen eenduidige crite-
ria zijn om veroudering af te bakenen. Het onderzoek bevestigt dit. De enquêtes laten 
zien dat gemeenten zeer uiteenlopende criteria hanteren om de veroudering vast te 
stellen (tabel 9.8).

Verreweg de meeste gemeenten geven aan dat de aanwezigheid van achterstalling 
onderhoud en beheer een criterium voor veroudering is. In de definitie van de THB 
(2008) zouden de problemen die hierdoor ontstaan geen onderdeel zijn van de nati-
onale herstructureringsopgave. Achterstallig onderhoud is immers het gevolg van het 
feit dat de grondexploitant (gemeente) in het verleden onvoldoende heeft geïnvesteerd 
in het beheer van het openbare gebied.

129 Voor Almere en Reimerswaal wordt dit bevestigd door de gegevens in IBIS per 1 januari 2008. 
IBIS registreert in Gorinchem wel verouderd bedrijventerrein.
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Ongeveer de helft van de geënquêteerde gemeenten betrekt het op een bedrijventer-
rein aanwezige vastgoed in de beschouwing en baseert de veroudering mede op de 
omvang van de leegstand of de aanwezigheid van relatief veel verouderd vastgoed. 
Daarnaast is de aanwezigheid van verkeersproblemen bij 40% van de geënquêteerde 
gemeenten een criterium voor veroudering.
Op grond van de interviews kan de conclusie worden getrokken dat van een syste-
matische analyse van de verouderingsproblematiek nog geen sprake is. Het selecteren 
van verouderde bedrijventerreinen lijkt eerder gebaseerd op gevoel en op signalen van 
ondernemers, dan op een grondige analyse van knelpunten en bijbehorende oplos-
singsrichtingen. Weliswaar houden veel gemeenten in de praktijk terreinscans, maar 
hierbij blijft meestal onderbelicht wat de gesignaleerde knelpunten betekenen voor het 
bedrijfseconomisch functioneren van de gevestigde bedrijven. Het accent in de scans 
ligt op de kwaliteit van de openbare ruimte. Hierdoor is niet duidelijk in hoeverre 
oudere bedrijventerreinen nog voldoen als vestigingsplaats voor het bedrijfsleven. 
Als onderbouwing voor een herstructureringsopgave die zich niet wil beperken tot 
het revitaliseren van het openbaar gebied zijn dergelijke scans niet geschikt, omdat 
ze geen inzicht geven in de vastgoedpotenties. Voor zover bekend zijn er geen scans, 
waarin de potentiële meerwaarde van het private vastgoed is getaxeerd (Bloem 2009, 
p. 7).

De meeste gemeenten, die in de telefonische enquête hebben aangegeven te beschik-
ken over verouderde bedrijventerreinen, hebben inmiddels concrete plannen met 
zicht op uitvoering opgesteld. Het gaat om 46 van de 52 gemeenten met verouderde 
bedrijventerreinen. Dit is een teken dat gemeenten serieus aan de slag willen met de 
herstructurering van verouderde bedrijventerreinen.
Door een gebrek aan inzicht in de aard van de veroudering is niet goed vast te stel-
len in hoeverre de huidige aanpak bij herstructurering een daadwerkelijke oplossing 
biedt voor de problemen op de desbetreffende bedrijventerreinen. Wel bevestigen de 
interviews de conclusie van de THB (2008) dat het areaal verouderd bedrijventerrein 
wordt overschat. De meeste gemeenten geven aan dat de omvang van de veroudering 
op hun grondgebied veel kleiner is dan is geregistreerd in IBIS.

Tabel 9.8 Criteria om veroudering van bedrijventerreinen vast te stellen door gemeenten

aantal

Achterstallig	onderhoud	en	beheer	 53
Leegstand/verouderd	vastgoed 35
Verkeersproblemen 25
Aard	van	de	gevestigde	bedrijvigheid 15
Leeftijd 10
Gebrek	aan	economische	dynamiek 10
Beeldkwaliteit 8
Extensief	ruimtegebruik 8
Kwaliteit	ondergrondse	infrastructuur 4
Overige 5

Bron:	Renes	et	al.	2009
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Financiering
De financiering van de herstructurering vindt in de geïnterviewde en geënquê-
teerde gemeenten plaats op basis van subsidies van het Rijk en van de provincies. 
Indien van toepassing, maken gemeenten ook gebruik van subsidies van de Europese 
Gemeenschap (tabel 9.9). Van een structurele financiering, die is geregeld in de 
gemeentebegroting, is geen sprake. Gemeenten richten zich bij het beschikbaar stel-
len van financiën hoofdzakelijk op het cofinancieren van subsidies van hogere 
overheden. Slechts één op de acht geënquêteerde gemeenten heeft vanuit een 
gemeentelijk programma structureel geld vrijgemaakt voor de financiering van de 
herstructureringsopgave. Hierbij ligt het accent op fondsvorming. Slecht één geënquê-
teerde gemeente zegt geld uit het grondbedrijf te reserveren voor de financiering van 
de herstructureringsopgave.

Het gevolg hiervan is dat de voortgang van herstructurering in sterke mate wordt 
bepaald door de beschikbaarheid van subsidies van het Rijk en de provincies. De 
eisen die hieraan worden gesteld, beperken de toepassingsmogelijkheden. Aangezien 
de subsidieregelingen zich vooral richten op publieke investeringen is het gemakke-
lijker subsidie te verwerven voor revitalisering van het openbaar gebied, dan voor 
de verdergaande vormen van herstructurering. Het subsidiëren van het verwerven 
van vastgoed is aan beperkingen onderhevig in kader van Europese regelgeving over 
staatssteun.

Verevening vanuit het positieve exploitatiesaldo van nieuwe bedrijventerreinen komt 
eveneens weinig voor. Wel blijkt uit de interviews dat een aantal gemeenten de winst 
op de grondexploitatie van nieuwe bedrijventerreinen inzet voor andere functies, 
zoals groenvoorzieningen in woongebieden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, als 
het bedrijventerrein deel uitmaakt van een grotere gebiedsexploitatie.
Verhoging van de grondprijzen om herstructurering te financieren komt noch bij de 
geïnterviewde, noch bij de geënquêteerde gemeenten voor. Het eerder geconstateerde 
feit dat gemeenten wachten op regionale initiatieven en dat zij vooruitlopend hierop 
hun grondprijzen niet willen verhogen, speelt hierbij waarschijnlijk een rol. Ook het 
financieren via kostendragers in het vastgoedprogramma door een deel van het voor-
malige bedrijventerrein te bestemmen voor woningbouw, kantoren of winkels, wordt 
nog weinig toegepast. Slechts één op zes geënquêteerde gemeenten zegt dit te doen. 

Tabel 9.9 Wijze van financiering van herstructurering door gemeenten

aantal

Subsidies	hogere	overheden 36
Raadskrediet 34
Ruimte	voor	kostendragers 11
Fondsvorming 7
Reserve	grondbedrijf 1
Reductie	kosten 3
Hogere	grondprijs 0
Regionale	verevening 0

Bron:	Renes	et	al.	2009
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Hierbij speelt mee dat de meeste gemeenten ervoor kiezen het areaal aan bedrijventer-
rein in stand te houden. Transformatie is in slechts zes van 24 onderzochte gemeenten 
aan de orde. De gedachte dat bedrijventerreinen schaars zijn en dat transformatie 
daarom moet worden beperkt, speelt hierbij een rol.

Vanuit de relatief beperkte middelen die beschikbaar zijn, ligt de keuze voor revi-
talisering voor de hand. Uit de analyses van de THB (2008) blijkt immers dat de 
kosten voor herontwikkeling van verouderd vastgoed aanzienlijk hoger zijn dan 
voor het opknappen van panden. De interviews bevestigen dat de gemeenten terug-
houdend zijn met de zwaardere vormen van herstructurering. Het verwerven van 
grond en verouderd vastgoed is niet populair bij gemeenten, vanwege de hoge kosten 
en de hieraan verbonden risico’s. De enquêtes bevestigen dit beeld. Van de geën-
quêteerde gemeenten zegt minder dan een kwart actief grondbeleid te voeren op 
oudere bedrijventerreinen (figuur 9.1). Gemeenten die wel actief grondbeleid voe-
ren, zijn overwegend grote gemeenten. Van de grote gemeenten investeert één op de 
drie gemeenten risicodragend in bestaande bedrijventerreinen, terwijl van de kleine 
gemeenten dit één op de tien is. De terughoudendheid om te investeren in herstruc-
turering lijkt een verklaring voor het sterke accent in de herstructureringsopgave op 
revitalisering. Revitalisering kan immers invulling krijgen op projectbasis, waarbij de 
beschikbare financiën en subsidies bepalend zijn voor de uitvoering.

Het door de gemeenten beoogde ontwikkelingsmodel bij de herstructurering van 
bedrijventerreinen is het spiegelbeeld van het model bij nieuwe bedrijventerreinen. 
De overheersende opvatting onder de geïnterviewde en geënquêteerde gemeenten is 
dat het verwerven van grond en gebouwen op bestaande bedrijventerreinen primair 
de verantwoordelijkheid is van projectontwikkelaars. Uit de interviews blijkt dat de 
omvang van de investeringskosten, de risico’s en de in verhouding tot de kosten rela-
tief lage opbrengsten hiervoor de belangrijkste motieven zijn.
Voor projectontwikkelaars is investeren echter alleen aantrekkelijk, als sprake is van 
(gedeeltelijke) herprofilering en/of transformatie, zodat er voldoende kostendragers 
zijn. Zware revitalisering gericht op de herontwikkeling van een nieuw bedrijven-
terrein is veel minder aantrekkelijk. Gezien de relatief lage grondprijzen op nieuwe 
bedrijventerreinen, zal dit binnen de huidige marktverhoudingen zelden kostendek-
kend zijn. Marktpartijen die grond verwerven op bedrijventerreinen zullen daarom 
vaak aandringen op functiewijziging.

actief grondbeleid op 
verouderde bedrijventerreinen

geen actief grondbeleid op 
verouderde bedrijventerreinen

22% 

78% 

Figuur 9.1 Actief grondbeleid door gemeenten bij herstructurering van bedrijventerreinen (2008)
Bron:	Renes	et.al.	20009	
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In de interviews zijn echter geen aanwijzingen gevonden dat het gemeentelijk beleid 
voor bedrijventerreinen erop is gericht aantrekkelijke investeringscondities te schep-
pen, zodat marktpartijen de herstructureringsopgave ook daadwerkelijk zullen 
oppakken. Waardevermeerdering van vastgoed, zoals in hoofdstuk 5 is gepresenteerd 
als noodzakelijke voorwaarde voor herstructurering, speelt nog maar een beperkte rol 
in gemeentelijke plannen. In overeenstemming met het landelijk beeld is herstructu-
rering van bedrijventerreinen in de onderzochte gemeenten gericht op revitalisering 
van het openbare gebied. Zoals te verwachten was op basis van de gegevens uit IBIS, 
maken herprofilering en transformatie nog maar een beperkt deel uit van de herstruc-
tureringsopgave. Een knelpunt is voorts dat gemeenten de financieel aantrekkelijke 
aanleg van nieuwe bedrijventerreinen voor zich zelf houden. Dit sluit verevening 
tussen nieuwe door gemeenten te ontwikkelen bedrijventerreinen en door private 
partijen te herstructureren bestaande bedrijventerreinen vrijwel uit.

9.6 Regionale samenwerking

In de discussies over een andere aanpak van de planning van bedrijventerreinen 
bestaat brede consensus over de noodzakelijke versterking van de intergemeentelijke 
samenwerking (VROM-raad 2006; THB 2008; Van Dinteren 2008). Ook de VNG 
heeft in haar reactie op het rapport van de THB benadrukt dat regionale samen-
werking meerwaarde heeft. Toch komt regionale samenwerking in de praktijk maar 
moeizaam van de grond.
Als het gaat om de planning zijn inmiddels stappen gezet. Twintig van de 24 
onderzochte gemeenten participeren in een vorm van regionaal bedrijventerrei-
nenoverleg. Slechts vier gemeenten participeren niet in een dergelijk overleg. Het 
gaat om de Utrechtse gemeente De Ronde Venen die ligt in een landelijke regio 
(Utrecht-West), waar geen regionaal planningsoverleg bestaat. In de drie Overijsselse 
gemeenten (Enschede, Rijssen-Holten en Zwolle) functioneerden de regionale plan-
ningsoverleggen ten tijde van de interviews niet. De gemeente Enschede werkt met 
de buurgemeenten overigens wel samen als het gaat om de ontwikkeling van het 
Regionale bedrijventerrein Twente. De gemeente Rijssen-Holten werkt samen met de 
buurgemeente Wierden bij de gezamenlijke ontwikkeling van een bedrijventerrein bij 
Enter. De gemeente Zwolle werkt samen met de gemeente Kampen in het kader van 
de Netwerkstad Zwolle-Kampen.

Een nadere beschouwing leert dat de regionale afspraken vooral betrekking hebben op 
de strategische reserveringen van ruimte op de lange termijn, die worden vastgelegd 
in regionale bedrijventerreinenvisies. Eerder was in paragraaf 9.3 al aan de orde dat de 
regionale visies een belangrijke basis vormen voor het gemeentelijk beleid. Aangezien 
de strategische reserveringen ook in de regionale visies meestal ruim zijn, passen de 
gemeentelijke ambities bijna altijd in het regionale programma. Er is hierdoor nauwe-
lijks sprake van afstemming en van regionale prioritering van gemeentelijke plannen.
Van afspraken over fasering in de tijd (regionale programmering) is nog geen sprake. 
Bovendien staan er geen sancties op het afwijken van de afgesproken regionale pro-
grammering. Individuele gemeenten bepalen zelf of en wanneer ze gereserveerde 
bedrijventerreinen ontwikkelen. Dit kan ertoe leiden dat zij eerder of meer bedrijven-
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terreinen ontwikkelen dan volgens de regionale programmering is afgesproken. Ook 
het omgekeerde is mogelijk. In afwijking van de regionale afspraken kan een gemeente 
zonder sancties besluiten een gepland bedrijventerrein niet aan te leggen. Er is op dit 
punt ook geen duidelijk verschil gevonden tussen regio’s die een formele WGR+-status 
hebben en gemeenten waar de intergemeentelijke samenwerking berust op vrijwillige 
samenwerking.130 In beide gevallen hebben de regio’s weinig of geen bevoegdheden 
om corrigerend op te treden bij het afwijken van de regionale programmering.

De verdergaande vormen van regionale samenwerking bij uitvoering van het beleid, 
die de Taskforce (Her)ontwikkeling bedrijventerreinen voorstelt, zijn nog nauwelijks 
van de grond gekomen.
Regionaal grondprijsbeleid staat bij de geïnterviewde gemeenten nog in de kinder-
schoenen. Voor zover zich initiatieven voordoen op dit punt gaat het vooral om eerste 
verkenningen.
Vormen van regionale verevening zijn niet aangetroffen in de geïnterviewde gemeen-
ten. Ideeën om te komen tot verevening, hebben vooral betrekking op verevening 
binnen de eigen gemeente. Uit de interviews komt naar voren dat gemeenten vereve-
ning een complexe aangelegenheid vinden en dat ze niet echt bereid zijn opbrengsten 
en kosten te delen met de buurgemeenten. Daarnaast is er soms geen financiële ruimte 
voor verevening, omdat gemeenten de opbrengsten van nieuwe bedrijventerreinen al 
verevenen met verliesgevende locaties voor andere functies op eigen grondgebied.

De nog verdergaande stap naar een regionale ontwikkelingsmaatschappij, die ver-
antwoordelijk is voor zowel de ontwikkeling van nieuwe bedrijven terreinen als voor 
de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, staat eveneens nog in de kin-
derschoenen. Voor zover op dit punt vorderingen zijn geboekt, is dit het resultaat van 
provinciale initiatieven zoals het geval is bij de Brabantse Herstructureringsmaatschappij 

130 WGR+-regio’s functioneren in een aantal grootstedelijke gebieden. Zij hebben een bij Wet vastge-
steld takenpakket, dat erop is gericht de slagkracht van samenwerkende gemeenten te vergroten. 

Tabel 9.10 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bij ontwikkeling van bedrijventerreinen in 
geïnterviewde gemeenten

Samenwerkingsverband Deelnemende gemeenten Bedrijventerrein

Omala	NV Almere,	Lelystad	en	Lelystad	
Airport

Luchthaventerrein	bij		
Lelystad	Airport

Ontwikkelingsmaatschappij	
Carnisselanden

Barendrecht	en	Albrandswaard Vaanpark	in	Barendrecht

Bedrijvenschap	HarnaschPolder Midden-Delfland,	Delft	en	Den	
Haag

Bedrijventerrein	
HarnaschPolder

ROM-S Acht	gemeenten	in	de	regio	
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Logistiek	bedrijventerrein	
Schelluinen-West

Gemeenschappelijke	regeling	
Bijsterhuizen

Nijmegen	en	Wijchen Bedrijventerrein	
Bijsterhuizen

Industrieschap	Medel Tiel	en	Nederbetuwe Bedrijventerrein	Medel

Bron:	Renes	et	al.	2009
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voor Bedrijventerreinen (BHB), de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) 
en de Herstructureringsmaatschappij Limburg (HML). Initiatieven van samenwerkende 
gemeenten op dit punt zijn nog schaars. Eén van de geïnterviewde gemeenten is betrok-
ken bij de studie naar de haalbaarheid van een regionale ontwikkelingsmaatschappij.
Overigens komen regelmatig samenwerkingsverbanden tussen twee of drie gemeen-
ten voor, die zijn gericht op het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen (tabel 
9.10).

9.7 Conclusie

Het antwoord op de vijfde onderzoeksvraag is dat de huidige planningspraktijk 
bij gemeenten nog ver afstaat van de door de VROM-raad (2006) en THB (2008) 
beoogde aanpak. Van een regionaal bedrijventerreinenbeleid, gericht op het terug-
dringen van het aanbod aan bouwrijpe grond, is nog geen sprake. Ondanks de 
beleidsmatig toegenomen aandacht voor efficiënt en zorgvuldig ruimtegebruik, ligt 
in het gemeentelijk beleid vanuit de veronderstelde voorwaardenscheppende effec-
ten nog altijd het accent op uitbreiding van de voorraad. Gemeenten beschouwen net 
als provincies bedrijventerreinen als vestigingsplaatsfactor die zij willen optimaliseren 
om de lokale economie te stimuleren.

Onvoldoende regionale afstemming
Doordat gemeenten eerder fungeren als concurrenten dan als samenwerkingspart-
ners, komt de gewenste afstemming in regionaal verband niet goed van de grond. 
Regionaal planningsoverleg dat inmiddels bijna overal gemeengoed is, beperkt zich 
tot het maken van afspraken over de strategische reserveringen voor de lange ter-
mijn. Omdat vrijwel overal sprake is van een zeer ruime planningsopgave kunnen 
gemeenten hun individuele beleidsambities gemakkelijk realiseren. De veronderstel-
ling van de provincies dat samenwerkende gemeenten door het maken van afspraken 
over de fasering in de tijd invulling zullen geven aan het principe ‘maximaal reserve-
ren; naar behoefte aanleggen’ wordt tot nu toe niet waargemaakt. Gemeenten maken 
geen afspraken over de fasering in de tijd. Bovendien lijken zij zich niet te binden aan 
de afspraken die zij maken in regionaal planningsoverleg over de reserveringen op de 
lange termijn. De vaak informele regionale organen hebben onvoldoende bevoegdhe-
den om sanctionerend op te treden, als gemeenten afwijken van de afspraken.

Geen marktonderzoek
In de praktijk blijken de gemeenten tot nu toe de provinciale planningsopgave als 
taakstellend voor de uitvoering van het eigen beleid te hanteren. Met andere woor-
den: zij vullen de ruimte in die zij van de provincies krijgen. Slechts weinig gemeenten 
hebben een eigen raming opgesteld. Marktonderzoek als onderbouwing voor bestem-
mingsplannen komt nog maar incidenteel voor.
De belangrijkste verklaring voor de huidige planningspraktijk is de veronderstel-
ling, gesteund door de nationale en provinciale ramingen, dat er in de komende 
decennia nog een omvangrijke uitbreidingsvraag is. Vanuit hun economische doel-
stellingen willen gemeenten het risico minimaliseren dat zij in de toekomst niet 
meer in de vraag kunnen voorzien. Daarom kiezen zij niet alleen voor een maxi-
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male reservering op de lange termijn, maar ook voor een ruime aanleg. Een goede 
onderbouwing van de uitbreidingsvraag is er echter nauwelijks. De belangrijkste bron 
vormen de nationale ramingen die het CPB (1999a; 2005) heeft gemaakt met de BLM. 
Via de provinciale ramingen speelt de BLM uiteindelijk ook een belangrijke rol in het 
gemeentelijk beleid. Net zo min als dat op nationaal en provinciaal niveau is gebeurd, 
betrekken de gemeenten de effecten van alternatief beleid in de beschouwing. Het op 
peil houden van het aanbod aan bouwrijpe grond blijkt uiteindelijk belangrijker dan 
een grondige analyse van de vraag. De analyses bevestigen de conclusies van eerdere 
onderzoeken van Hilferink (1974) en van Eiff (1990), die aantoonden dat gemeenten 
hun beleid voor bedrijventerreinen vooral baseerden op taakstellingen en niet op de 
feitelijke vraag van het lokale bedrijfsleven.

Herstructureringsopgave niet onderbouwd
De herstructureringsopgave is zwak onderbouwd. Van een systematische analyse 
van problemen en bijhorende oplossingen is nog geen sprake. Het selecteren van 
verouderde bedrijventerreinen lijkt eerder gebaseerd op gevoel en op signalen van 
ondernemers dan op een grondige analyse van knelpunten en bijbehorende oplos-
singsrichtingen. De uitvoering van de herstructureringsopgave is bovendien sterk 
afhankelijk van het beschikbaar zijn van subsidies. Slechts weinig gemeenten hebben 
structureel geld vrijgemaakt voor herstructurering. De gebruikelijke gang van zaken 
is dat gemeenten op ad-hoc basis geld ter beschikking stellen als cofinanciering voor 
provinciale, nationale of Europese subsidies. De bereidheid is laag om een deel van de 
financiering te regelen via verdergaande vormen van regionale samenwerking, zoals 
regionaal grondprijsbeleid, regionale verevening of het oprichten van een regionale 
ontwikkelingsmaatschappij.

Waardevermeerdering vastgoed speelt geen rol
Het sterke accent in de praktijk op revitalisering van het openbare gebied kan het 
gevolg zijn van de subsidievoorwaarden en van de gemeentelijke investeringsstrate-
gieën. Vanwege de kosten en de risico’s investeren gemeenten tot nu toe nauwelijks 
in de herontwikkeling van verouderd vastgoed. Zij vinden dit primair een taak voor 
marktpartijen. Het scheppen van gunstige investeringscondities op bestaande bedrij-
venterreinen is echter nog geen punt van aandacht in het gemeentelijk beleid. Door 
het sterke accent in de plannen op revitalisering van het openbare gebied speelt waar-
devermeerdering van vastgoed slechts een beperkte rol.

SER-ladder functioneert niet
De huidige beleidspraktijk is een slechte voedingsbodem voor een succesvolle toe-
passing van de SER-ladder. Herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en 
de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen zijn nog grotendeels gescheiden trajecten. 
De aanleg van nieuwe bedrijventerreinen dient in de visie van de gemeenten om de 
economische groei te accommoderen. Herstructurering van bestaande bedrijventer-
reinen is nodig om de kwaliteit van het vestigingsmilieu voor de gevestigde bedrijven 
te handhaven.
Bij de huidige beleidspraktijk is het niet verwonderlijk dat gemeenten constateren 
dat herstructurering niet of nauwelijks ruimtewinst oplevert. Gesteund door ramin-
gen die nog een forse uitbreidingsvraag laten zien, is de conclusie snel getrokken dat 
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herstructurering geen substantiële bijdrage kan leveren aan het reduceren van de 
ruimteclaims voor nieuwe bedrijventerreinen.

Koerswijziging nodig
Uit de in dit hoofdstuk uitgevoerde analyses blijkt dat de meeste gemeenten het 
beleid voor bedrijventerreinen zo hebben vormgegeven dat er wel een ruim aanbod 
aan nieuwe bedrijventerreinen moest ontstaan en dat de herstructureringsopgave 
wel moest stagneren. De in hoofdstuk 2 gesignaleerde trend dat voor iedere vierkante 
meter die wordt uitgegeven een nieuwe vierkante meter bouwrijp wordt gemaakt, 
is een logisch gevolg van de huidige planningspraktijk. Deze aanpak heeft geleid tot 
een omvangrijk aanbod aan bedrijventerreinen. Als deze trend zich zal voortzetten, 
zullen gezien de omvang van de nog aanwezige harde en zachte plancapaciteit rond 
2020 forse overschotten ontstaan. Het zal dan moeilijk worden die grond alsnog uit 
te geven. Volgens de ramingen van het CPB zal de uitbreidingsvraag na 2020 snel 
teruglopen.
Om gezonde marktverhoudingen te bereiken, waarbij het voor marktpartijen aantrek-
kelijk is om te investeren in de herstructurering, blijft een bijstelling van de huidige 
planningspraktijk daarom noodzakelijk. Een op de actuele vraag afgestemde fasering 
op de korte en op de middellange termijn is hierbij belangrijker dan de planningsop-
gave op de lange termijn. Marktonderzoek is nodig om de fasering te kunnen baseren 
op de actuele vraag in de markt en op specifieke locale omstandigheden. Wat betreft 
de herstructureringsopgave is het van belang meer inzicht te krijgen in de aard van 
de problemen en de bijhorende oplossingsrichtingen. In dit kader is ook aandacht 
nodig voor het principe van waardevermeerdering van vastgoed in herstructurerings-
plannen. De rol van gemeenten bij het (her)ontwikkelingen van bedrijventerreinen is 
aan heroverweging toe. Meer private betrokkenheid lijkt gewenst. Een taakverdeling, 
waarbij gemeenten de financieel aantrekkelijke ontwikkeling van nieuwe bedrijven-
terreinen voor zichzelf houden en de onrendabele herstructureringsprojecten naar de 
marktpartijen doorschuiven, biedt geen garantie op succes. De start van nieuw beleid 
ligt echter in het loslaten van de gedachte dat bedrijventerreinen een instrument zijn 
van gemeentelijk economisch beleid. Als gemeenten elkaar niet langer zien als con-
currenten, ligt er een veel betere basis voor regionale samenwerking dan nu het geval 
is.
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10. Synthese

10.1 Conclusies

Centraal in dit onderzoek staat de vraag of de voorwaardenscheppende benadering 
van bedrijventerreinen wel past bij beleid dat prioriteit wil geven aan de herstruc-
tureringsopgave. Aanleiding voor het onderzoek zijn de herijking van het nationaal 
beleid voor bedrijventerreinen in 2007 en de adviezen van de VROM-raad (2007) 
en de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen (THB 2008). Als een rode 
draad loopt door het herijkte beleid en de twee adviezen de constatering dat de her-
structurering van verouderde bedrijventerreinen baat heeft bij het terugdringen 
van het overaanbod aan bouwrijpe grond op nieuwe bedrijventerreinen. Dit zou tot 
stand moeten komen door een strakke regionale planning onder strikte regie van de 
provincies.
De veronderstelling in het onderzoek is dat de beoogde reductie van het aanbod niet 
tot stand komt, zolang het beleid accent blijft leggen op het realiseren van de veron-
derstelde voorwaardenscheppende effecten van nieuwe bedrijventerreinen. In dat 
geval zal het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen bij de planning prioriteit hou-
den boven de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen.

Het uitgevoerde onderzoek naar de planningspraktijk op nationaal, provinciaal en 
gemeentelijk niveau bevestigt de veronderstelling. De resultaten van het onderzoek 
zijn samengevat in tabel 10.1 aan de hand van het in tabel 1.1 geformuleerde toetsings-
kader. Ondanks het feit dat het nationaal beleid gericht op zorgvuldig en efficiënt 
ruimtegebruik goed doorwerkt in het beleid van provincies en gemeenten, blijft hun 
planning gericht op uitbreiding van de voorraad bedrijventerreinen. Zowel de provin-
cies als de gemeenten beschouwen bouwrijpe grond op bedrijventerreinen nog altijd 
als een vestigingsplaatsfactor, waarmee zij de regionale en de lokale economie willen 
stimuleren. Overigens is ook het nationaal beleid voor bedrijventerreinen, ondanks 
het grotere accent op zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik, nog altijd gericht op het 
scheppen van voorwaarden voor economische groei.
Het onderzoek bevestigt tevens de veronderstelling dat de voorwaardenscheppende 
doelstellingen van het beleid leiden tot een te omvangrijke planningsopgave voor 
nieuwe bedrijventerreinen. De huidige planning is gebaseerd op een overschatting 
van de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen en op een onderschatting van de ruimte 
die beschikbaar kan komen door herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. 
Realisatie van de planningsopgave waarover de ministers van VROM en Economische 
Zaken in 2009 afspraken hebben gemaakt met de provincies en de gemeenten, bete-
kent dat er in de komende tien jaar waarschijnlijk meer bouwrijpe grond op de markt 
komt dan in de afgelopen tien jaar het geval was.
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De uitgevoerde analyses laten zien dat de ontwikkelingen op de markt voor bedrij-
venterreinen het gevolg zijn van collectief overheidsfalen op de markt voor 
bedrijventerreinen. Het onderzoek bevestigt hiermee de veronderstellingen van het 
Centraal Planbureau (1999b) en het Ruimtelijk Planbureau (2006), die zich in hun 
conclusies vooral baseerden op de resultaten van de planning: het te ruime aanbod 
aan bouwrijpe grond en de te hoge grondprijzen.

Het overheidsfalen is het gevolg van tekortkomingen op alle bestuursniveaus.
• De nationale overheid schept onvoldoende uitvoeringskader voor het beleid 

gericht op zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik. Door het nog altijd sterke accent 
op de voor de economische groei noodzakelijk uitbreiding van het  areaal bedrij-
venterrein bieden de ministeries van VROM en Economische Zaken de lagere 
overheden teveel ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. 
Door de nationale planningsopgave te baseren op ramingen die uitgaan van 
voortzetting van het beleid uit het verleden, legitimeren zij de nog altijd sterke 
groei van het areaal bedrijventerrein.

• De provincies voeren onvoldoende regie door niet corrigerend op te treden tegen 
de te vrijblijvende regionale samenwerking en tegen gemeenten die een overmaat 
aan nieuwe bedrijventerreinen op de markt brengen. Gesteund door de natio-
nale planningsopgave geven zij in de praktijk prioriteit aan de ontwikkeling van 
nieuwe bedrijventerreinen. Wat betreft de herstructureringsopgave hebben de 
provincies het initiatief bij de gemeenten gelegd. De provincies vervullen hier-
bij tot nu toe vooral een faciliterende rol. Van een integraal beleid, waarbij de 
planningsopgave voor nieuwe bedrijventerreinen is afgestemd op bestaande 
bedrijventerreinen, is op provinciaal niveau nog geen sprake.

• Gemeenten schieten tekort, doordat ze opereren vanuit de gedachte dat zij con-
currenten zijn op de markt voor bedrijventerreinen. Dit betekent dat zij niet 
echt bereid zijn om in regionaal verband bindende afspraken te maken over de 
planning van bedrijventerreinen en over de realisatie van het beleid. Regionale 
samenwerking beperkt zich tot nu toe tot vrijblijvende afstemming van de plan-
ningsopgave op de lange termijn. Door de ruimte die de nationale overheid en 
de provincies bieden, is van afstemming echter geen sprake. De ambities van de 
individuele gemeenten passen goed binnen de door de hogere overheden gefor-
muleerde ruime planningsopgave. De regionale bedrijventerreinenvisies zijn 
hierdoor eerder een optelsom van gemeentelijke ambities dan een op de feite-
lijke vraag afgestemd programma. Verdergaande afspraken over de fasering van 
de ontwikkelingen in de tijd, over regionaal uitgiftebeleid, over regionaal grond-
prijsbeleid en over regionale verevening zijn niet populair. De veronderstelling dat 
gemeenten marktonderzoek uitvoeren om de aanleg van nieuwe bedrijventerrei-
nen af te stemmen op de feitelijke vraag, wordt niet bevestigd door de praktijk. 
Motief om dit niet te doen is dat het door de onzekerheden over de economische 
ontwikkelingen op de lange termijn niet mogelijk is de feitelijke vraag voor een 
periode van tien jaar vast te stellen. Gemeenten kiezen daarom voor zekerheid en 
baseren de aanleg op de ruime planningsopgave, zodat ze niet het risico lopen dat 
er tekorten ontstaan.
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Tabel 10.1 Beoordeling nationale, provinciale en gemeentelijke planningspraktijk aan de beleidsmatig 
gewenste planningspraktijk (op basis van tabel 1.1)

Nationale overheid schept het kader 

1.	 De	ministeries	van	VROM	en	Economische	
Zaken	werken	het	beleid	gericht	op	
zorgvuldig	en	efficiënt	ruimtegebruik	uit.

Het	beleid	is	onvoldoende	uitgewerkt	om	als	
uitvoeringskader	voor	de	lagere	overheden	
te	kunnen	dienen.	Het	nationale	beleid	
is	primair	voorwaardenscheppend	van	
karakter.	De	doelstellingen	zorgvuldig	en	
efficiënt	ruimtegebruik	zijn	ondergeschikt	
(randvoorwaarde	bij	de	ruimte	die	beschikbaar	
moet	komen	voor	economische	groei).

2.	 De	ministeries	van	VROM	en	Economische	
Zaken	baseren	de	nationale	planningsopgave	
op	de	beleidsdoelstellingen	zorgvuldig	en	
efficiënt	ruimtegebruik.	

In	de	ramingen	zijn	de	effecten	van	het	beleid	
gericht	op	efficiënt	en	zorgvuldig	ruimtegebruik	
niet	doorgerekend.	De	ramingen	gaan	uit	
van	voortzetting	van	beleid	uit	het	verleden.	
De	ramingen	laten	hierdoor	een	veel	grotere	
uitbreidingsvraag	zien	dan	in	het	geval	van	meer	
beleidsconforme	ramingen.

Provincies voeren de regie

3.	 Provincies	vertalen	de	nationale	
planningsopgave	in	een	structuurvisie,	waarin	
zij	de	strategische	reservering	voor	nieuw	te	
ontwikkelen	bedrijventerreinen	afstemmen	
op	het	herstructureringsprogramma.

De	vigerende	provinciale	beleidskaders	richten	
zich	op	de	aanleg	van	nieuwe	bedrijventerreinen.	
Het	programma	voor	te	herstructureren	
bedrijventerreinen	wordt	uitgewerkt	in	aparte	
beleidskaders.	Van	een	wederzijdse	afstemming	
tussen	de	aanleg	van	nieuwe	bedrijventerreinen	
en	de	herstructureringsopgave	is	nog	geen	
sprake.	

4.	 Provincies	stimuleren	het	tot	stand	
komen	van	regionale	samenwerking	bij	
de	planning	en	bij	de	uitvoering	van	het	
bedrijventerreinenprogramma.

Provincies	stimuleren	het	tot	stand	komen	
van	regionale	samenwerking	wel.	Zij	zijn	er	
echter	niet	in	geslaagd	een	minder	vrijblijvende	
samenwerking	dan	nu	het	geval	is,	af	te	dwingen.	

5.	 Provincies	maken	gebruik	van	
hun	juridische	bevoegdheden	om	
er	voor	te	zorgen	dat	gemeentelijke	
bestemmingsplannen	inzicht	geven	in	de	
actuele	vraag	naar	bedrijventerreinen.	

Onder	de	oude	WRO,	die	tot	1	juli	2008	van	kracht	
was,	hebben	provincies	bestemmingsplannen	
onvoldoende	getoetst.	Hoewel	een	aantal	
provincies	meer	eisen	stelt	aan	de	inhoud	van	
bestemmingsplannen	is	nog	niet	duidelijk	of	
zij	bij	afwijkingen	gebruik	zullen	maken	van	
juridische	bevoegdheden	uit	de	nWro	(punt	6	
en	9).

Gemeenten realiseren in regionaal verband

6.	 De	samenwerkende	gemeenten	stellen	
een	regionale	bedrijventerreinenvisie	op,	
waarin	de	planningsopgave	voor	nieuwe	
bedrijventerreinen	is	afgestemd	op	de	
herstructureringsopgave	volgens	het	principe	
van	de	SER-ladder.

Regionale	samenwerking	beperkt	zich	tot	
vrijblijvende	afspraken	over	de	planningsopgave	
voor	nieuwe	bedrijventerreinen	op	de	
lange	termijn.	Bindende	afspraken	over	
fasering	op	basis	van	de	actuele	vraag	in	
de	markt	worden	nauwelijks	gemaakt.	De	
herstructureringsopgave	blijft	in	de	meeste	
regionale	bedrijventerreinenvisies	onderbelicht.	
Dit	is	vooral	de	verantwoordelijkheid	van	
individuele	gemeenten,	of	komt	aan	bod	in	een	
afzonderlijk	beleidskader.
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De gesignaleerde tekortkomingen versterken elkaar bovendien. De gedachte dat er 
tekorten zouden kunnen ontstaan, heeft op alle niveaus geleid tot stimulerend beleid 
in plaats van terughoudend beleid. Dit laatste had meer voor de hand gelegen in het 
licht van het al omvangrijke aanbod aan bouwrijpe grond. Door het stimulerende 
beleid hebben de correctiemechanismen op provinciaal niveau niet goed gewerkt. De 
ruime planningsopgave op nationaal niveau vormde een legitimering voor voorwaar-
denscheppend beleid op provinciaal niveau. Vanuit dit voorwaardenscheppend beleid 
steunden provincies de ontwikkelingen van de meeste nieuwe bedrijventerreinen, in 
plaats van nut en noodzaak van de aanleg kritisch te toetsen aan de feitelijke markt-
vraag. De provinciale steun is vervolgens een belangrijk argument in de gemeentelijke 
besluitvorming. Het cumulatieve effect van het overheidsfalen op alle bestuursniveaus 
is zichtbaar in een zeer ruim aanbod aan bouwrijpe grond, dat volgens de huidige 
planning in de komende tien jaar waarschijnlijk nog verder zal worden uitgebreid.

Op gemeentelijk niveau is door het cumulatief overheidsfalen sprake van een ineffici-
ente aanwending van collectieve middelen. Uit angst dat er tekorten zouden ontstaan 
die de groei van de lokale economie zouden belemmeren, boden gemeenten in de 
afgelopen twintig jaar ruim twee maal zoveel bouwrijpe grond op nieuwe bedrijven-
terreinen aan dan noodzakelijk was geweest in het licht van de feitelijk gerealiseerde 
uitgifte. Dit leidt tot onnodige rentekosten op het geïnvesteerde kapitaal. Het gevolg 
van de nog altijd omvangrijke planningsopgave is bovendien een onnodige aantasting 
van de open ruimte.
Doordat gemeenten vanuit concurrentieoverwegingen bovendien te lage grondprijzen 
hanteren, is het eindresultaat van de grondexploitatie op nieuwe bedrijventerrei-
nen per hectare minder gunstig dan bij een meer terughoudende planning het geval 
zou zijn. Door het ontbreken van goede probleemanalyses is tevens niet zeker dat de 
investeringen in de herstructurering de veroudering op bedrijventerreinen daadwer-
kelijk zullen stopzetten.

7.	 Gemeenten	baseren	hun	
bestemmingsplannen	voor	bedrijventerreinen	
op	inzicht	in	de	actuele	vraag	naar	ruimte.

De	meeste	gemeenten	baseren	hun	
bestemmingsplannen	op	de	planningsopgave	
voor	de	lange	termijn	of	op	modelramingen	
voor	de	lange	termijn.	Ze	doen	niet	of	nauwelijks	
marktonderzoek	om	de	actuele	vraag	naar	
bedrijventerreinen	te	onderbouwen.

8.	 Gemeenten	baseren	de	
herstructureringsopgave	op	een	analyse	van	
knelpunten	en	bijbehorende	maatregelen.

Aan	de	herstructureringsopgave	ligt	geen	
goede	probleemanalyse	ten	grondslag;	
de	selectie	van	de	te	herstructureren	
bedrijventerreinen	is	gebaseerd	op	gevoel	
en	signalen	uit	het	bedrijfsleven.	De	selectie	
van	maatregelen	is	primair	gebaseerd	op	de	
eigendomsverhoudingen	en	op	het	beschikbare	
investeringsbudget.

9.	 Gemeenten	maken	over	de	uitvoering	
van	het	bedrijventerreinenprogramma	in	
regionaal	verband	bindende	afspraken.	

De	meeste	gemeenten	willen	geen	bindende	
afspraken	maken	over	grondprijsbeleid,	over	
uitgiftebeleid,	over	verevening	van	kosten	en	
opbrengsten	en	over	de	oprichting	van	regionale	
ontwikkelingsmaatschappijen.
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De hogere overheden faciliteren tot nu toe deze gemeentelijke beleidspraktijk. De 
ruime planningsopgave op nationaal en provinciaal niveau biedt gemeenten, bij 
gebrek aan harde gegevens over de lokale vraag naar bedrijventerreinen, een legitime-
ring voor hun eigen planning. Tegen de achtergrond van de voorwaardenscheppende 
doelstellingen is het tevens goed verklaarbaar dat provincies gemeentelijke bestem-
mingsplannen voor bedrijventerreinen onder de oude WRO, die van kracht was tot 1 
juli 2008, niet of nauwelijks toetsten aan de actuele vraag in de markt. Het feit dat een 
bedrijventerrein paste binnen de vigerende provinciale planologische kaders of dat er 
bestuurlijke afspraken waren gemaakt over de aanleg van een bedrijventerrein, waren 
doorslaggevende argumenten om bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen goed 
te keuren (Van Dinteren et al. 2007; Noordelijke Rekenkamer 2009a, b en c).

10.2 Een nieuwe wetenschappelijke basis voor 
het beleid voor bedrijventerreinen

Uit het voorafgaande blijkt dat het overheidsfalen mede het gevolg is van het voor-
waardenscheppende karakter van het beleid voor bedrijventerreinen. Het overschot 
aan bedrijventerreinen is mede ontstaan door een onjuiste probleemanalyse (er is 
een tekort aan bouwrijpe grond) en de hierop gebaseerde beleidsinzet (de aanleg van 
nieuwe bedrijventerreinen leidt tot economische groei). De vraag is of er een alterna-
tief wetenschappelijk fundament is voor het beleid, dat beter aansluit bij de huidige 
beleidsopgave die prioriteit geeft aan de herstructureringsopgave.
Deze vraag is niet alleen beleidsmatig relevant, maar ook wetenschappelijk. Uit de in 
het kader van dit onderzoek uitgevoerde theoretische beschouwingen over de bete-
kenis van bedrijventerreinen als vestigingsplaatsfactor blijkt, dat er geen stevig 
wetenschappelijk fundament is voor het huidige beleid. Het is niet erg waarschijn-
lijk dat de vestigers op bedrijventerreinen op zoek zijn naar een productiemilieu met 
fundamenteel andere eigenschappen dan het productiemilieu op de oude locatie. Het 
bedrijfseconomisch voordeel dat zij kunnen behalen uit de verhuizing is daarom niet 
erg groot. Om substantiële voordelen uit het vestigingsmilieu te behalen, zijn ver-
plaatsingen over lange afstand nodig, bijvoorbeeld naar Oost-Europa of naar Azië. Op 
bedrijventerreinen vestigen zich echter overwegend bedrijven die afkomstig zijn uit de 
directe omgeving. Bij deze bedrijven zullen de te behalen bedrijfseconomische voor-
delen vooral zijn verbonden aan de nieuwe huisvesting die de bedrijven betrekken. De 
vestiging op een bedrijventerrein lijkt daarom voor de meeste bedrijven primair het 
gevolg te zijn van een zoektocht op de regionale markt voor bedrijfsruimten (Louw et 
al. 2009).
Door bouwrijpe grond op bedrijventerreinen te benaderen als specifiek segment op 
de markt voor bedrijfsruimten is het mogelijk wetenschappelijk een steviger funda-
ment te leggen onder het beleid. Uit de theoretische beschouwingen over de mogelijke 
bijdrage van de vastgoedbenadering blijkt deze op een aantal punten toegevoegde 
waarde te hebben voor beleid, gericht op herstructurering van bestaande bedrijven-
terreinen (tabel 10.2). De vastgoedbenadering verdient daarom in het kader van het 
huidige beleid de voorkeur boven de regionaal economische benadering, die bedrij-
venterreinen als vestigingsplaatsfactor beschouwt.
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In de eerste plaats ontstaat er door de vastgoedbenadering een breder inzicht in de 
vraag naar bedrijventerreinen. Niet alleen de uitbreidingsvraag, die het gevolg is van 
economische groei en van groei van de werkgelegenheid, krijgt aandacht. Ook de ver-
vangingsvraag, die het gevolg is van het in onbruik raken van vastgoed, wordt in de 
beschouwing betrokken. Daarmee heeft de vastgoedbenadering meerwaarde boven 
de regionaal economische benadering, die uitsluitend de uitbreidingsvraag in de 
beschouwing betrekt. Het in onbruik raken van verouderd vastgoed is immers een 
belangrijke oorzaak van de veroudering van bedrijventerreinen. Door het accent op de 
voorwaardenscheppende doelstellingen van het beleid speelt de vervangingsvraag nog 
een ondergeschikte rol in de ramingen die de huidige planningsopgave onderbouwen.
In de tweede plaats geeft de vastgoedbenadering aandacht aan segmenten op de 
markt voor bedrijfsruimten die nu buiten beschouwing blijven. Naast de bouwkavels 
op nieuwe bedrijventerreinen om in eigen beheer nieuwbouw te realiseren, komen 
de door marktpartijen gerealiseerde nieuwbouw en de bestaande bouw in beeld. 
Ook is er aandacht voor de mogelijkheid het eigen pand te verbouwen of uit te brei-
den. Hierdoor biedt de vastgoedbenadering een betere basis voor het onderbouwen 
van de SER-ladder. Bij het toepassen van de SER-ladder gaat het immers niet alleen 
om de op bestaande bedrijventerreinen aanwezige ruimte voor de ontwikkeling van 
nieuwe bouwkavels. Ook de mogelijkheden een deel van de vraag onder te brengen 
in de bestaande voorraad bedrijfspanden en de mogelijkheden de huisvestingsvraag 
ter plaatse op te lossen door een verbouwing of een uitbreiding, zijn in dit kader van 
belang. De regionaal economische benadering biedt geen bouwstenen voor toepassing 
van de SER-ladder, omdat deze uitsluitend is gericht op de uitbreidingsvraag en op de 
aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. De noodzakelijke afweging met het aanbod in 
de bestaande voorraad blijft volledig buiten beschouwing.

Tabel 10.2 Betekenis van de regionaal economische benadering en de vastgoedbenadering voor het 
beleid voor bedrijventerreinen

Regionaal economische 
benadering
Bedrijventerreinen	als	
vestigingsplaatsfactor

Vastgoedbenadering

Bedrijventerreinen	als	segment	op	
de	markt	voor	bedrijfsruimten

Vraag Uitbreidingsvraag Uitbreidingsvraag
Vervangingsvraag	

Aanbod Nieuwe	bedrijventerreinen Nieuwe	bedrijventerreinen
Nieuwe	bedrijfspanden
Bestaande	bedrijfspanden
Ruimte	voor	verbouwing

Bestaande	voorraad - Relatie	tussen	nieuwbouw	en	
bestaande	bouw

Herstructurerings-
opgave

- Veroudering	van	het	bestaande	
vastgoed
Voorwaarden	voor	uitvoering	van	de	
herstructureringsopgave

Geschiktheid
voor de huidige 
beleidsopgave

Beperkt, door het eenzijdige 
accent op uitbreiding van het 
areaal nieuwe bedrijventerrein

Goed, door de aandacht voor 
de relatie nieuwe en bestaande 
bedrijventerreinen en voor de 
herstructureringsopgave



213

In de derde plaats laat de vastgoedbenadering zien wat de gevolgen zijn van de 
nieuwbouw voor de bestaande bouw. Beleidsmatig relevant is dat de vastgoedbena-
dering duidelijk maakt dat de omvang van de nieuwbouw volgens de theorie gelijk 
moet zijn aan de som van de uitbreidingsvraag en de vervangingsvraag. Tevens wordt 
duidelijk wat de gevolgen zijn van een nieuwbouwprogramma dat groter is dan deze 
som. Het bestaande vastgoed zal versneld verouderen. Daarmee is de vastgoedbena-
dering een goede basis voor integraal bedrijventerreinenbeleid dat is gericht op een 
afstemming van de herstructureringsopgave en de planningsopgave voor nieuwe 
bedrijventerreinen. De huidige regionaal economische benadering, die zich alleen 
richt op uitbreiding, geeft geen inzicht in de relatie tussen nieuwe en bestaande 
bedrijventerreinen.
In de vierde plaats geeft de vastgoedbenadering inzicht in de achtergronden van de 
veroudering van vastgoed en in de financiële voorwaarden voor herontwikkeling van 
verouderd vastgoed. Dit blijft in de regionaal economische benadering volledig buiten 
beschouwing. Als centraal thema voor de herstructurering van verouderde bedrij-
venterreinen is aan de vastgoedbenadering te ontlenen: waardevermeerdering van 
vastgoed. Dit moet behalve door het reduceren van de overmaat aan bouwrijpe grond 
vooral tot stand komen door in stedenbouwkundige plannen ruimte te bieden voor 
intensivering van het ruimtegebruik, door het toelaten van nieuwe functies, die een 
hogere residuele grondwaarde kennen en door het realiseren van meer kwaliteit op 
bedrijventerreinen.

Om waardevermeerdering tot stand te kunnen brengen is het noodzakelijk de huidige 
sterk sectoraal gerichte planning van bedrijventerreinen los te laten. Deze beschouwt 
bedrijventerreinen als geïsoleerde locaties die als monofunctionele klonten in de 
open ruimte liggen, zonder duidelijke relatie met het stedelijk gebied. De traditionele 
monofunctionele bedrijfskavel is echter maar één van de vele vestigingsmilieus waar 
bedrijven zich kunnen vestigen (Atelier Overijssel 2007).
Met een bredere benadering, die ook andere vestigingsmilieus in de beschouwing 
betrekt, wordt niet alleen een basis gelegd voor de aanleg van nieuwe bedrijventer-
reinen, maar ook een basis voor de herstructureringsopgave. Door de invulling van 
bedrijventerreinen op stedelijk niveau af te wegen tegen de ontwikkelingen elders 
in de gemeente, is het mogelijk een realistisch vastgoedprogramma vast te stel-
len. Lang niet altijd zal dit betekenen dat de oorspronkelijke bedrijfsfunctie volledig 
in stand blijft. Transformatie kan in veel gevallen een goede oplossing zijn voor de 
nieuwe invulling van een oud bedrijventerrein. Zolang dat functioneel of financieel 
meerwaarde heeft en er elders ruimte beschikbaar is voor bedrijven, kan dit zelfs te 
prefereren zijn. Hergebruik van de ruimte weegt in dat geval zwaarder dan vasthou-
den aan de oorspronkelijke functie.

10.3 Aandachtspunten voor het versterken van 
de empirische basis van het beleid

Het gesignaleerde overheidsfalen is mede het gevolg van de zwakke onderbouwing 
van het beleid voor bedrijventerreinen in Nederland. De belangrijkste bron voor de 
onderbouwing vormen de ramingen die het CPB (1999a; 2005) heeft gemaakt met 
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de Bedrijfslocatiemonitor. Niet alleen de nationale planningsopgave is hierop geba-
seerd. Om hun planningsopgave vast te stellen, maken de meeste provincies gebruik 
van de ramingen van het CPB of van de door het CPB gehanteerde parameters. Ook 
veel gemeenten baseren hun planningsopgave indirect op de ramingen van het CPB. 
Marktonderzoek, dat bestemmingsplannen die voorzien in de aanleg van bedrijven-
terreinen onderbouwt, wordt nauwelijks uitgevoerd.
Een belangrijke tekortkoming bij het toepassen van de BLM en de met de BLM ver-
gelijkbare modellen is dat de doelstellingen zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik niet 
zijn vertaald in de kwantitatieve planningsopgave. De ramingen gaan uit van voortzet-
ting van het beleid uit het verleden. Hierdoor sluit de planningsopgave niet aan bij het 
beoogde beleid. De ministers van VROM en Economische Zaken hebben bij de herij-
king van hun beleid in 2007 de nationale planningsopgave wel neerwaarts bijgesteld. 
Zij hebben dit echter uitsluitend gedaan door uit te gaan van een scenario van lagere 
economische groei. De effecten van het nieuwe beleid, dat is gericht op het reduce-
ren van het aanbod aan bouwrijpe grond, hebben zij niet laten doorrekenen. Hierdoor 
blijft de neerwaartse bijstelling veel minder groot dan het geval zou zijn als de minis-
ters beleidsconforme ramingen als uitgangspunt voor de bijgestelde planningsopgave 
hadden gehanteerd.
Bij de besluitvorming op de lagere overheidsniveaus hebben de beoogde effecten van 
het beleid evenmin een rol gespeeld. De ramingen fungeren hier min of meer als 
een black box. Zolang de uitkomsten passen bij de voorwaardenscheppende ambi-
ties van de betrokken provincies en gemeenten, lijken de ramingen acceptabel te zijn. 
De onderliggende veronderstellingen blijven grotendeels buiten beschouwing in de 
besluitvorming over nieuwe bedrijventerreinen.
De herstructureringsopgave is eveneens zwak onderbouwd. De in het kader van dit 
onderzoek uitgevoerde analyses laten zien dat de huidige herstructureringsopgave 
eerder is gebaseerd op globale signalen dan op een grondige analyse van knelpunten 
en bijbehorende oplossingsrichtingen. Met name is niet duidelijk in hoeverre oudere 
bedrijventerreinen nog geschikt zijn als vestigingsmilieu voor bedrijven.

Het beleid voor bedrijventerreinen is daarom gebaat bij een betere empirische 
onderbouwing (tabel 10.3). De kern hiervan is dat de ramingen die de basis voor de 
nationale planningsopgave vormen, gebaseerd zijn op de doelstellingen ‘efficiënt 
en zorgvuldig ruimtegebruik’. Provincies kunnen vervolgens hun planningsopgave 
afleiden uit de ambities van het eigen economisch structuurbeleid en uit een regiospe-
cifieke analyse van knelpunten en potenties op bestaande bedrijventerreinen. 
Gemeenten zouden zich ten slotte vooral kunnen richten op analyses van de vraag 
naar bedrijfsruimten en op de dynamiek in het bestaande vastgoed. Een aanzet voor 
een onderzoeksprogramma is gegeven in bijlage 5. De hoofdlijnen zijn in het vervolg 
van deze paragraaf samengevat.

Beleidsconforme ramingen op nationaal niveau
Omdat de ramingen die het CPB (1999a, 2005) heeft gemaakt met de 
Bedrijfslocatiemonitor veel invloed hebben gehad op het beleid van de lagere over-
heden, is het van belang dat de nationale ramingen aansluiten bij de doelstellingen 
van het beleid. Tot nu toe gaan die ramingen nog uit van voortzetting van het voor-
waardenscheppend beleid uit het verleden. Het doorrekenen van de beoogde 
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beleidseffecten is niet meer dan een logische stap binnen consistent overheidsbeleid. 
Om deze effecten te kunnen doorrekenen, is het nodig meer inzicht te krijgen in de 
voortgaande ontmenging van wonen en werken en het toenemende ruimtegebruik 
op bedrijventerreinen. Daarnaast is meer inzicht nodig in de omvang van de vervan-
gingsvraag als basis voor de uitvoering van de herstructureringsopgave en voor het 
toepassen van de SER-ladder.

Regiospecifieke ramingen op provinciaal niveau
Onderzoek op provinciaal niveau is nodig om de integrale regionale bedrijventerrei-
nenprogramma’s te kunnen onderbouwen. Een bottom-up benadering verdient hierbij 
aanbeveling. Het verdelen van de nationale planningsopgave over provincies en het 
verdelen van de provinciale planningsopgave over regio’s en gemeenten, zoals tot nu 
toe vaak gebeurt, houdt te weinig rekening met regiospecifieke omstandigheden. Aan 
de orde kunnen komen:
• de ruimtevraag als gevolg van het economisch structuurbeleid;
• de uitbreidingsvraag van het regionaal bedrijfsleven;
• de ruimtevraag die het gevolg is van transformatie van oudere bedrijventerreinen;
• de knelpunten op bestaande bedrijventerreinen en de oplossingen hiervoor.

Marktonderzoek op lokaal niveau
In hun onderzoeken naar het beleid voor bedrijventerreinen in de jaren zestig, zeven-
tig en tachtig constateerden Hilferink (1974) en Eiff (1990) al dat de feitelijke vraag 
naar bedrijventerreinen een ondergeschikte rol speelde. Het beleid was vooral gericht 
op taakstellingen voor de beleidsmatige gewenste groei van de werkgelegenheid. De 
situatie is sinds die tijd nauwelijks veranderd. Marktonderzoek zal daarom een betere 
basis geven aan het gemeentelijk beleid. Dit marktonderzoek zou zich kunnen richten 
op:
• het programma van eisen (PvE) van ondernemers met een concrete ruimtevraag;
• de mogelijkheden om de ruimtevraag ter plaatse op te lossen of onder te brengen 

in de bestaande voorraad bedrijfspanden;

Tabel 10.3 Aandachtspunten voor het versterken van de empirische basis van het beleid voor 
bedrijventerreinen

Beleidsconforme	ramingen	op	
nationaal	niveau

1.	 Effecten	van	zorgvuldig	en	efficiënt	ruimtegebruik	
doorrekenen

2.	 Het	ramen	van	de	vervangingsvraag	op	basis	van	
versterking	van	de	empirische	basis

Regiospecifieke	ramingen	op	
provinciaal	niveau

3.	 Analyse	van	de	effecten	economisch	structuurbeleid	op	
de	vraag	naar	ruimte

4.	 Analyse	van	de	huisvestingsvraag	als	gevolg	van	
transformatie

5.	 Analyse	van	de	knelpunten	en	oplossingsrichtingen	op	
oude	bedrijventerreinen

Marktonderzoek	op	lokaal	niveau 6.	 Analyse	van	de	vraag	naar	bouwrijpe	grond	als	afgeleide	
van	de	vraag	naar	bedrijfsruimte

7.	 Analyse	van	het	PvE	Huisvesting	van	ondernemers
8.	 Analyse	van	de	courantheid	van	het	bestaande	vastgoed
9.	 Analyse	van	de	mogelijkheden	tot	waardevermeerdering	

bestaand	vastgoed
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• de courantheid van het bestaande vastgoed;
• de mogelijkheden tot waardevermeerdering van bestaand vastgoed.

Een aan de vastgoedbenadering ontleende empirische onderbouwing van het beleid 
zal aanleiding zijn voor een andere probleemformulering. Deze zal de plannings-
opgave voor nieuwe bedrijventerreinen niet taakstellend opvatten, maar zien als 
afgeleide van de op de regionale markt voor bedrijfsruimten gevraagde nieuw-
bouw. Door bij de planning van bedrijventerreinen niet langer uit te gaan van 
taakstellingen wordt de kans op overheidsfalen aanzienlijk verkleind. Het zal tevens 
het negatieve cumulatieve effect van het overheidsfalen op de verschillende bestuurs-
niveaus wegnemen.

10.4 Slotbeschouwing

Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het beleid voor bedrijventerreinen niet 
alleen is gebaat bij nieuwe instrumenten, maar vooral ook bij een andere wetenschap-
pelijke benadering en een betere empirische onderbouwing. De veronderstelling dat 
bedrijventerreinen leiden tot economische groei en de zwakke onderbouwing van 
de vraag naar bedrijventerreinen zijn aanleiding geweest voor cumulatief overheids-
falen op alle bestuursniveaus. De voorstellen voor verbetering van de planning van 
bedrijventerreinen gaan echter voorbij aan deze constatering. De gedachte is dat de 
noodzakelijk geachte reductie van het aanbod vanzelf tot stand zal komen door een 
strakke regionale planning onder regie van de provincies. De in het kader van dit 
onderzoek uitgevoerde analyses laten echter zien dat dit een veel te optimistische ver-
onderstelling is. Door de voorwaardenscheppende doelstellingen van het beleid niet 
ter discussie te stellen, blijft het mechanisme dat leidt tot overheidsfalen in stand.
Gezien ook de ruimte die het ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’ biedt voor 
de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, is het niet erg waarschijnlijk dat de 
voor het versnellen van de herstructureringsopgave noodzakelijke reductie van het 
aanbod aan bouwrijpe grond tot stand zal komen. Binnen de huidige afspraken kun-
nen provincies en gemeenten de huidige planningspraktijk gemakkelijk voortzetten. 
Dit betekent dat de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen prioriteit zal houden boven 
de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen.
Bovendien zijn gemeenten niet echt bereid om regionaal samen te werken. De samen-
werking beperkt zich tot het vrijblijvend verdelen van een te grote planningsopgave 
voor de lange termijn, waarbinnen de eigen ambities moeiteloos kunnen worden inge-
past. Bindende afspraken over de fasering van het aanbod of over een gezamenlijke 
uitvoering van de herstructureringsopgave zijn niet erg populair. De regie van provin-
cies was er tot nu toe niet op gericht de vrijblijvendheid te corrigeren.
De planning van bedrijventerreinen zal daarom in de komende tien jaar waarschijnlijk 
niet de condities scheppen die nodig zijn om de uitvoering van de herstructurerings-
opgave te kunnen versnellen. Het overschot aan bouwrijpe grond dat het gevolg is van 
het overheidsfalen, zal blijven bestaan.

Versnelde uitvoering van de herstructureringsopgave vraagt om een verdergaande 
koerswijziging dan nu in het ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’ is vastgelegd.
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In de eerste plaats is een forse neerwaartse bijstelling van de planningsop-
gave nodig, bij voorkeur gebaseerd op nieuwe beleidsconforme ramingen met de 
Bedrijfslocatiemonitor. De angst dat dit zal leiden tot schaarste die schadelijk is voor 
de economische groei van ons land, is niet terecht. Het neerwaarts bijstellen van de 
planningsopgave leidt niet tot een moratorium. Er is inmiddels meer dan voldoende 
ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen vastgelegd in bestemmingsplannen. Als in 
specifieke gevallen toch sprake is van tekorten, zijn bovendien uitzonderingen te 
maken, mits deze goed worden onderbouwd.
In de tweede plaats is in het convenant veel meer aandacht nodig voor de program-
mering. Het planologisch veilig stellen van de strategische reservering voor de lange 
termijn is niet de belangrijkste opgave in de komende tien jaar. Beleid, gericht op het 
reduceren van het aanbod aan bouwrijpe grond, is meer gebaat bij een goede fase-
ring van de harde plancapaciteit in de tijd. Als alle capaciteit in bestemmingsplannen 
wordt omgezet in bouwrijpe grond, zal er teveel bedrijventerrein op de markt komen. 
Aan afspraken over het saneren, dan wel uitstellen van een deel van de capaciteit in 
bestemmingsplannen, valt daarom niet te ontkomen.
In de derde plaats zijn in een bijgesteld convenant afspraken nodig over de gewenste 
onderbouwing van bestemmingsplannen, die voorzien in de aanleg van nieuwe 
bedrijventerreinen. Gezien de al beschikbare harde plancapaciteit is terughoudend-
heid nodig bij het nog vaststellen van bestemmingsplannen. Alleen als op basis van 
marktonderzoek vaststaat dat er acute tekorten zijn in een regio of in een specifiek 
segment, is er nog aanleiding een bestemmingsplan vast te stellen.
In de vierde plaats zijn afspraken nodig over het toepassen van de SER-ladder. Te 
gemakkelijk wordt nu op alle bestuursniveaus de conclusie getrokken dat herstruc-
turering geen ruimtewinst oplevert. Het eerste doel van de SER-ladder is echter niet 
het boeken van fysieke ruimtewinst. Het gaat om hergebruik van vrijkomend vast-
goed. Dit vraagt meer inzicht in de courantheid van het bestaande vastgoed en in de 
vervangingsvraag.
In de vijfde plaats is gezien de omvang van de overheidsinvesteringen een herover-
weging van de herstructureringsopgave aan de orde. De huidige financieringsstromen 
zijn gebaseerd op voorzetting van de huidige aanpak die is gericht op revitalisering 
van het openbare gebied. Door de gebrekkige onderbouwing van de problematiek op 
verouderde bedrijventerreinen is echter niet zeker dat de financiële afspraken in het 
convenant ook de beoogde effecten zullen hebben. De huidige inzet op revitalisering 
van het openbaar gebied, zou daarom tot verspilling van overheidsgelden kunnen lei-
den. Bij de heroverweging vragen zowel de omvang van de herstructureringsopgave 
(hoeveel bedrijventerreinen zijn echt verouderd), als de herstructureringsstrategie 
(wat is nodig om de veroudering te stoppen) aandacht.

Cruciaal is echter dat de basis van het beleid verandert. Zolang het beleid voor bedrij-
venterreinen zich blijft richten op het stimuleren van economische groei, zal de 
huidige planningspraktijk niet veranderen. Doel van dit onderzoek was daarom het 
ontwikkelen van een breder wetenschappelijk fundament en het aandragen van bouw-
stenen voor een betere empirische onderbouwing van het beleid. Het onderzoek geeft 
invulling aan dit doel vanuit de gedachte dat bouwrijpe kavels op bedrijventerreinen 
een specifiek segment binnen de markt voor bedrijventerreinen zijn. De toegevoegde 
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waarde hiervan is een bredere benadering van de vraag en betere bouwstenen voor 
een herstructureringsbeleid.
Politiek en beleidsmatig moet daarom het besef groeien dat het aanleggen van 
bedrijventerreinen een zeer beperkte betekenis heeft als instrument van regionaal eco-
nomisch beleid. Daarnaast moet de politieke wil bij gemeentebesturen aanwezig zijn 
om in regionaal verband samen te werken en om daadwerkelijk de voorwaarden te 
scheppen waaronder marktpartijen bereid zijn te investeren in de herontwikkeling 
van bedrijventerreinen. Een verdere uitwerking hiervan valt buiten de reikwijdte van 
dit onderzoek. Bouwstenen hiervoor zijn inmiddels voldoende op tafel gekomen in de 
diverse adviezen over het (her)ontwikkelen van bedrijventerreinen.

In de discussies over bedrijventerreinen blijft tot nu toe één punt sterk onderbe-
licht: de rol van de overheid. Dat de gemeente als grondexploitant optreedt bij het 
ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen, wordt min of meer als vanzelfsprekend 
beschouwd. Uit de analyses in dit onderzoek blijkt bovendien dat gemeenten dit graag 
zo willen houden. Ook het ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’ gaat ervan uit 
dat hierin voor 2020 geen verandering komt. In het licht van het geconstateerde over-
heidsfalen, moet nadrukkelijker de vraag aan de orde komen of het inschakelen van 
marktpartijen bij het (her)ontwikkelen van bedrijventerreinen niet tot een beter resul-
taat zal leiden. Aangezien het bij het ontwikkelen van bedrijventerreinen primair gaat 
om het realiseren van vastgoed, lijkt de keuze voor marktpartijen een logische. Op de 
kantorenmarkt en de winkelmarkt zijn immers ook private partijen actief. Er is geen 
enkele aanwijzing dat het inschakelen van marktpartijen bij het (her)ontwikkelen 
van bedrijventerreinen zou leiden tot een zodanig marktfalen dat overheidsingrijpen 
noodzakelijk is. Ervaringen met de privaat ontwikkelde Engelse businessparks leren 
in ieder geval dat de betrokkenheid van marktpartijen een positief effect heeft op de 
kwaliteit en op het duurzame karakter van bedrijventerreinen. Ruim zestig jaar gele-
den schreven Maaskant en Van der Veen (1947) hierover al een zeer lezenswaardig 
artikel in het tijdschrift Bouw.
Meerwaarde van het inschakelen van marktpartijen is dat het ontwikkelen van 
nieuwe bedrijventerreinen en de herontwikkeling van verouderde bedrijven terreinen 
in één hand ligt. Gemeenten kunnen dit stimuleren door een nieuw voor oud 
 regeling, waarbij de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein is gekoppeld aan 
de herstructurering van een verouderd bedrijventerrein. De huidige aanpak waarbij 
gemeenten zich richten op de aanleg van winstgevende nieuwe bedrijventerreinen en 
de herontwikkeling van verliesgevende herontwikkelingsprojecten doorschuiven naar 
marktpartijen, lijkt in ieder geval geen vruchtbare basis voor een samenhangende uit-
voering van het beleid.
Voordeel van het inschakelen van marktpartijen is dat er minder taken op het bordje 
van de gemeenten komen te liggen. In vergelijking met de ons omringende landen 
hebben de Nederlandse gemeenten wel erg veel taken, die kunnen leiden tot oneigen-
lijke afwegingen. Door zich terughoudend op te stellen bij de realisatie van nieuwe 
bedrijventerreinen kunnen gemeenten zich richten op de kern van hun taak. Dit 
zijn het binnen planologische randvoorwaarden regelen van de ruimte die nodig is 
voor de nieuwbouw en het planologisch faciliteren van de herstructurerings opgave. 
Hierbij is overigens wel een kritische opstelling nodig. Alleen het inschakelen van 
marktpartijen zal niet voldoende zijn. Ervaringen op de kantorenmarkt leren dat 
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een voorwaardenscheppende benadering die veel ruimte schept voor nieuwbouw tot 
dezelfde problemen leidt als op de markt voor bedrijfsruimten (NVB 2009; NEPROM 
2009).

Het initiatief voor de koerswijziging ligt bij voorkeur op nationaal niveau bij de minis-
ters van VROM en Economische Zaken. Hoewel gemeenten niet verplicht zijn de 
nationale planningsopgave te realiseren en zij zelfstandig kunnen besluiten geplande 
bedrijventerreinen niet op de markt te brengen, is het niet erg waarschijnlijk dat zij 
hiertoe het initiatief nemen. Hetzelfde geldt voor de provincies die hun rol als regis-
seur tot nu toe nauwelijks hebben waargemaakt en zich vooral hebben gericht op het 
doorvertalen van de nationale planningsopgave.
Zolang provincies en gemeenten de nationale planningsopgave als legitimering van 
hun eigen voorwaardenscheppend beleid beschouwen, zal een terughoudende plan-
ning binnen de huidige beleidskaders niet vanzelf tot stand komen. Het is daarom aan 
de ministers van VROM en Economische Zaken om de kaders in te perken. Daarmee 
dwingen ze provincies en gemeenten tot het maken van keuzes, die ze nu ontlopen. 
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Samenvatting

Het areaal bedrijventerrein is sinds het begin van de jaren negentig sneller gegroeid 
dan andere vormen van stedelijk grondgebruik. Gemeenten hebben, als belang-
rijkste grondexploitant, op grote schaal bouwrijpe grond aangemaakt. Ruw geschat 
hebben zij voor iedere hectare die zij hebben uitgegeven, een nieuwe hectare bouwrijp 
gemaakt. Landelijk was het aanbod aan bouwrijpe grond in de afgelopen dertig jaar 
hierdoor altijd toereikend om minimaal twee jaar in de vraag te voorzien. Inclusief 
de harde plancapaciteit in bestemmingsplannen hadden gemeenten bijna altijd voor 
meer dan acht jaar grond beschikbaar. Dit betekent dat steeds veel grond uit voorraad 
leverbaar was om te voorzien in de vraag naar bedrijventerreinen en dat er ook vol-
doende harde planologische reserveringen waren om de voorraad bouwrijpe grond 
tijdig aan te vullen. De ontwikkelingen in de afgelopen twintig jaar laten zien dat de 
markt voor bedrijventerreinen altijd als ruim tot zeer ruim was te karakteriseren.

Dit onderzoek toetst de veronderstelling dat het overaanbod het gevolg is van de voor-
waardenscheppende doelstellingen van het beleid voor bedrijventerreinen. De aanleg 
van bedrijventerreinen is al geruime tijd een instrument in het kader van het regio-
naal economisch beleid en van het gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid. De nadruk 
in het beleid op groei van de regionale economie en op groei van de werkgelegen-
heid zou leiden tot een eenzijdig accent op de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. 
Er zou tevens onvoldoende aandacht zijn voor het herstructureren van verouderde 
bedrijventerreinen. Volgens het CPB (1999b) en het RPB (2006) is het sterke accent op 
voorwaardenscheppende effecten zelfs aanleiding voor overheidsfalen bij de planning 
van bedrijventerreinen. Gemeenten zouden niet alleen teveel bouwrijpe grond op de 
markt brengen. Ze zouden vanuit concurrentieoverwegingen ook te lage grondprijzen 
vragen en een te ruimhartig uitgiftebeleid voeren.

Het onderzoek analyseert de planningspraktijk op de drie bestuursniveaus (het Rijk, 
de provincies en de gemeenten) op basis van beleidsdocumenten en interviews met 
sleutelpersonen. Het onderzoek is niet op te vatten als een traditionele beleidse-
valuatie, waarbij het evalueren van beleidseffecten centraal staat. Doelstelling van 
een dergelijke beleidsevaluatie is het beantwoorden van de vraag of de beleidsin-
zet de beoogde oplossing voor het geformuleerde beleidsprobleem heeft geboden. 
Effectmeting is in het kader van dit onderzoek niet aan de orde. De effecten van 
het beleid zijn al bekend. Er is een overmaat aan bouwrijpe grond gerealiseerd. De 
in het onderzoek te beantwoorden vraag is, in hoeverre de overmaat wordt veroor-
zaakt door een niet goed onderbouwde probleemformulering (er is veel ruimte nodig 
voor economische groei) en door een beleidsinzet, die als gevolg hiervan prioriteit 
geeft aan het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen boven het herstructureren van 
bestaande bedrijventerreinen.
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Aanleiding voor het onderzoek
Er is zowel beleidsmatig als wetenschappelijk aanleiding voor het onderzoek. De 
beleidsmatige aanleiding voor het onderzoek is de herijking van het nationaal beleid 
voor bedrijventerreinen dat de uitvoering van de herstructureringsopgave wil ver-
snellen. Het ruime aanbod aan relatief goedkope bedrijventerreinen vormt volgens de 
Taskforce (Her)ontwikkkeling bedrijventerreinen (2008) hierbij een belemmerende 
factor. De planning van bedrijventerreinen zou daarom gericht moeten zijn op reduc-
tie van dit aanbod.
De wetenschappelijke aanleiding hangt hiermee samen. Uit empirisch onderzoek 
naar bedrijfsmigratie blijkt dat de voorwaardenscheppende effecten van het beleid 
beperkt zijn. Bedrijven migreren vooral over korte afstand (Pellenbarg 2005; Van Oort 
et al. 2007). Bedrijventerreinen trekken nauwelijks bedrijven aan van buiten de regio 
(Weterings et al. 2008). Dit roept de vraag op of er wel voldoende wetenschappelijke 
basis is voor het beleid en of beleid gericht op herstructurering niet is gebaat bij een 
alternatieve basis.

Als er inderdaad een relatie bestaat tussen de voorwaardenscheppende doelstellingen 
van het beleid en het ontstaan van overcapaciteit, heeft dit consequenties voor de plan-
ning van bedrijventerreinen. Er zal waarschijnlijk een grotere koerswijziging nodig 
zijn dan is voorgesteld. De veronderstelling is nu dat een andere verdeling van ver-
antwoordelijkheden tussen de bestuursniveaus de oplossing zal bieden (VROM-raad 
2006; THB 2008). Een strakke regionale planning onder regie van de provincies moet 
leiden tot het terugdringen van bouwrijpe grond en moet de uitvoering van herstruc-
tureringsplannen versnellen. Dit is ook een belangrijk uitgangspunt in de afspraken, 
die de ministers van VROM en Economische Zaken in 2009 hebben gemaakt met 
de provincies en de gemeenten in het ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’. De 
afspraken gaan echter voorbij aan het mechanisme dat mogelijk aanleiding is voor 
het ontstaan van de overschotten aan bouwrijpe grond (het voorwaardenscheppend 
beleid).

De wetenschappelijke basis van het beleid voor bedrijventerreinen
De wetenschappelijke basis voor het beleid vindt zijn oorsprong in het economisch 
geografische begrip productiemilieu. Het begrip productiemilieu is verwant met 
begrippen als vestigingsklimaat en bedrijfsomgeving. Het omvat de externe facto-
ren die het bedrijfseconomisch functioneren van ondernemingen beïnvloeden (Van 
Keulen en Van der Hart 1971; Lambooy 1975; De Smidt 1975). Analyses van het regio-
nale productiemilieu bieden beleidsmakers mogelijkheden factoren te signaleren die 
onvoldoende aansluiten bij de vraag van het bedrijfsleven. Tevens kunnen zij op basis 
van de analyses instrumentarium ontwikkelen om deze leemten weg te werken.
De vraag is echter waarom bedrijven zich op bedrijventerreinen vestigen. De basis-
gedachte achter de economisch geografische locatietheorieën is dat de locatiekeuze 
in essentie een simpel afwegingsmechanisme is, waarbij een ondernemer de eisen die 
zijn bedrijfsvoering stelt aan de vestigingsplaats afweegt tegen de karakteristieken van 
de potentiële vestigingslocaties. Bij verhuizing van bedrijven naar bedrijventerreinen 
is het niet erg waarschijnlijk dat de externe factoren in de bedrijfsomgeving hier-
bij een grote rol spelen. Omdat de desbetreffende bedrijven overwegend over korte 
afstand verhuizen, blijven zij binnen wat Van Heelsbergen en De Smidt (1982) het 
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locationeel tolerantiegebied noemen. In de economische geografie wordt dit gebied 
ook wel de ruimtelijke marge van winstgevendheid genoemd (Boschma et al. 2004). 
Binnen dit gebied zijn de verschillen in winst, die ondernemers kunnen behalen op 
basis van de externe condities in het productiemilieu, relatief klein. Met uitzondering 
van het voordeel dat zij kunnen boeken door vestiging in efficiënter huisvesting, kun-
nen zij nauwelijks winst boeken door hun verhuizing (Louw 1996).
Om structureel winst te kunnen boeken op basis van externe vestigingsplaatsfacto-
ren, moeten bedrijven de grenzen van het locationeel tolerantiegebied overschrijden. 
Bijna altijd betekent dit een verplaatsing over lange afstand, naar bijvoorbeeld de lage 
lonen landen in Oost-Europa en Azië. Voor deze bedrijven zijn de economisch geo-
grafische locatietheorieën wel van toepassing. Hetzelfde geldt voor de vestiging van 
buitenlandse bedrijven in Nederland, die op zoek zijn naar een nieuwe afzetmarkt in 
West-Europa.

Vanuit de constatering dat verplaatsingen over korte afstand vooral het gevolg zijn van 
huisvestingsmotieven, ontleent het onderzoek de alternatieve basis voor het beleid aan 
de dynamiek op de vastgoedmarkt. Het beschouwt bouwrijpe kavels op bedrijventer-
reinen als een specifiek segment op de markt voor bedrijfsruimten. Ondernemers, die 
op zoek zijn naar nieuwe huisvesting voor hun bedrijf, kunnen een bouwrijpe kavel 
op een bedrijventerrein kopen om in eigen beheer nieuwbouw te realiseren. Zij kun-
nen ook kiezen voor een tweedehands bedrijfspand uit de bestaande voorraad, of voor 
door marktpartijen gerealiseerde nieuwbouw (Louw et al. 2009). De belangrijkste 
meerwaarde van een op de vastgoedmarkt gerichte benadering van bedrijventerreinen 
is, dat deze een breder inzicht geeft in de vraag naar bedrijventerreinen en een betere 
basis biedt voor de herstructureringsopgave.
In tegenstelling tot de regionaal economische benadering, die het accent legt op de 
voorwaardenscheppende effecten van de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, 
betrekt de benadering vanuit de vastgoedmarkt niet alleen de uitbreidingsvraag in de 
beschouwing. Ook de vervangingsvraag komt aan bod. Dit is belangrijk in het licht 
van de huidige beleidsopgave, omdat de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen steeds 
meer zal worden bepaald door de vervangingsvraag. Bovendien is inzicht in de ver-
vangingsvraag nodig om de herstructureringsopgave te kunnen onderbouwen. De 
veroudering van bedrijventerreinen is mede het gevolg van het in onbruik raken van 
verouderd vastgoed.
Veroudering van vastgoed zal versneld optreden, indien er meer nieuwbouw op de 
markt komt dan er nodig is aan netto uitbreiding en de nieuwbouw een betere prijs-
kwaliteitsverhouding heeft dan de bestaande bouw (Brouwer 1994). In dat geval zullen 
bedrijfsruimtegebruikers verhuizen van de oudbouw naar de nieuwbouw. In de litera-
tuur staat dit proces bekend als relatieve veroudering (Schuur 2001a; Korteweg 2002). 
Gezien het omvangrijke aanbod aan bouwrijpe grond dat voortdurend beschikbaar is, 
is het niet denkbeeldig dat gemeenten het proces van relatieve veroudering aanjagen 
door hun voorwaardenscheppend beleid.
Dat de leegstand op bedrijventerreinen nog niet echt problematisch is, betekent niet 
dat er geen problemen zijn. De relatief lage leegstand is waarschijnlijk het gevolg van 
de levenscyclus van de bedrijfspanden, die zich aan de onderkant van de vastgoed-
markt bevinden. Omdat eigenaren van verouderd vastgoed op bedrijventerreinen 
voorkeur zullen hebben voor voortzetting van het gebruik in de huidige staat, zijn 
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hun bedrijfspanden aantrekkelijk voor gelegenheidsgebruikers die (tijdelijk) op zoek 
zijn naar goedkope bedrijfsruimten. De keuze ‘voortzetting van het gebruik in de 
huidige staat’ betekent echter dat de veroudering van de desbetreffende panden door-
gaat. Onderdeel van deze keuze is vaak het bezuinigen op onderhoud en beheer om 
een zo groot mogelijk rendement te behalen. Uiteindelijk zal dit volgens de vastgoed-
theorieën leiden tot verval (Kruijt 1974). Bovendien zullen de problemen toenemen, 
doordat het aanbod aan incourante panden in de komende jaren verder groeit, als 
gevolg van economische structuurveranderingen. Er zullen steeds meer industriële 
panden vrijkomen, die niet zonder meer te zijn hergebruiken door nieuwe vestigers 
(Traa en Knoben 2009).
Binnen de herstructureringsopgave is herontwikkeling van vastgoed daarom een 
belangrijk aandachtspunt. Om de herontwikkeling van verouderd vastgoed daadwer-
kelijk van de grond te trekken, is waardevermeerdering een belangrijke voorwaarde 
(Korteweg 2002). Volgens het fasenmodel van Bourne (1967) moeten de bouwkun-
dige ingrepen die nodig zijn om commercieel vastgoed aan te passen aan de eisen van 
de nieuwe vestigers, worden gefinancierd uit de hogere opbrengsten die de opeenvol-
gende functies genereren.
Het onttrekken van een deel van het vastgoed aan zijn huidige functie zal, gezien de 
noodzaak tot waardevermeerdering, in veel gevallen nodig zijn. De veronderstel-
ling dat vastgoedeigenaren zullen investeren in de vernieuwing van hun vastgoed als 
reactie op overheidsinvesteringen in het openbare gebied, gaat zonder perspectief op 
waardevermeerdering maar beperkt op. Om ontwikkelaars te laten investeren, moeten 
de commerciële potenties van locaties de drijvende kracht achter de herontwikkeling 
zijn (Korteweg 2002). Marktpartijen zullen niet investeren, als het alleen gaat om een 
reactie op de veroudering.

De planningspraktijk
Het uitgevoerde onderzoek naar de planningspraktijk op nationaal, provinciaal en 
gemeentelijk niveau bevestigt de veronderstelling dat het voorwaardenscheppend 
beleid leidt tot overheidsfalen. Ondanks het feit dat het beleid op alle bestuursniveaus 
de noodzaak van herstructurering benadrukt, blijft de planning gericht op uitbreiding 
van het areaal bedrijventerrein. Op alle bestuursniveaus is de overheersende opvat-
ting die hieraan ten grondslag ligt dat bouwrijpe grond op bedrijventerreinen een 
vestigingsplaatsfactor is, waarmee de regionale en de lokale economie kan worden 
gestimuleerd.
Uit de analyses komt een aantal tekortkomingen naar voren bij de onderbouwing van 
het beleid, die direct samenhangen met de voorwaardenscheppende doelstellingen 
van het beleid.
In de eerste plaats overschatten de ramingen, die de basis vormen voor de plannings-
opgave, de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen. Deze ramingen zijn bijna zonder 
uitzondering gebaseerd op aanhoudend hoge economische groei en op voortzetting 
van het beleid uit het verleden, dat aanleiding was voor het ontstaan van het omvang-
rijke aanbod aan bouwrijpe grond. De effecten van nieuw beleid dat prioriteit geeft 
aan de herstructureringsopgave, blijven buiten beschouwing. Hierdoor bieden de 
vigerende planologische kaders op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau veel 
ruimte voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen.
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In de tweede plaats schiet de onderbouwing van bestemmingsplannen tekort. 
Gemeenten baseren nut en noodzaak van de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen 
op de ruime planningsopgave voor de lange termijn en niet op de actuele vraag in 
de markt. De belangrijkste reden hiervoor is dat gemeenten vanuit hun voorwaar-
denscheppende doelstellingen niet het risico willen lopen dat er tekorten ontstaan. 
Veiligheidshalve kiezen zij daarom voor een ruime aanleg. Omdat provincies in hun 
rol als regisseur onvoldoende toezien op de onderbouwing van bestemmingsplannen, 
dreigt de ruime planologische reservering voor de lange termijn volledig voor uitgifte 
beschikbaar te komen.
In de derde plaats is de herstructureringsopgave onvoldoende onderbouwd. Uit de 
huidige investeringsstrategieën, die vooral zijn gericht op revitalisering, is af te leiden 
dat de overheersende opvatting is dat de problematiek zich toespitst op het openbare 
gebied. Doordat er onvoldoende inzicht is in de omvang en de samenstelling van de 
herstructureringsopgave, is niet vast te stellen of dit feitelijk zo is. Vooral is niet dui-
delijk in hoeverre de veroudering is voortgeschreden en welke maatregelen nodig zijn 
om de veroudering te stoppen. In de praktijk lijkt het selecteren van te herstructure-
ren bedrijventerreinen eerder gebaseerd op gevoel en op signalen van ondernemers, 
dan op een grondige analyse van knelpunten en bijbehorende oplossingsrichtingen. 
De uitvoering van de herstructureringsopgave is bovendien sterk afhankelijk van 
het beschikbaar zijn van subsidies. Slechts weinig gemeenten hebben structureel 
geld vrijgemaakt voor herstructurering. Niet uit te sluiten is daarom dat de subsidie-
voorwaarden van de hogere overheden in sterke mate bepalend zijn voor de huidige 
prioriteit voor revitalisering. De huidige, op het openbare gebied gerichte aanpak van 
de herstructureringsopgave, voldoet echter niet aan de eisen van waardevermeerde-
ring. Er is eerder sprake van waardevermindering, die het gevolg is van de vestiging 
van laagwaardiger activiteiten en van gelegenheidsgebruikers in het oude vastgoed.

De gesignaleerde knelpunten in de onderbouwing hebben geleid tot een plannings-
opgave, die sterke invloed heeft op de beleidsinzet op alle bestuursniveaus. Basis voor 
de planningsopgave is de veronderstelling dat er in de komende periode nog een forse 
uitbreidingsvraag is naar bedrijventerreinen, waarvan de accommodatie noodzakelijk 
is voor de economische groei van ons land. Tevens wordt verondersteld dat de ruimte-
winst die is te behalen door herstructurering van verouderde bedrijven terreinen 
relatief beperkt is. Beide slecht onderbouwde veronderstellingen hebben geleid tot 
overheidsfalen op alle bestuursniveaus.
De nationale overheid biedt de lagere overheden teveel ruimte voor de ontwikkeling 
van nieuwe bedrijventerreinen. Hiermee legitimeren zij de nog altijd sterke groei 
van het areaal bedrijventerrein. Het ‘Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020’ biedt, 
ondanks het accent op herstructurering van verouderde bedrijventerreinen, nog altijd 
meer ruimte voor het bouwrijp maken van grond dan in de afgelopen tien jaar is 
gerealiseerd.
De provincies voeren onvoldoende regie door niet corrigerend op te treden tegen 
de te vrijblijvende regionale samenwerking en tegen gemeenten die een overmaat 
aan nieuwe bedrijventerreinen op de markt brengen. Gesteund door de nationale 
planningsopgave geven zij in de praktijk prioriteit aan de ontwikkeling van nieuwe 
bedrijventerreinen. Van een integraal beleid, waarbij de planningsopgave voor nieuwe 
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bedrijventerreinen is afgestemd op de herstructureringsopgave, is op provinciaal 
niveau nog geen sprake.
Gemeenten schieten tekort, doordat ze opereren vanuit de gedachte dat zij concurren-
ten zijn op de markt voor bedrijventerreinen. Dit betekent dat zij niet echt bereid zijn 
om in regionaal verband bindende afspraken te maken over de planning van bedrij-
venterreinen en over de realisatie van het beleid. Door de ruimte die de nationale 
overheid en de provincies bieden, is afstemming ook niet echt noodzakelijk. De ambi-
ties van de individuele gemeenten passen goed binnen de door de hogere overheden 
geformuleerde ruime planningsopgave.

De tekortkomingen versterken elkaar. De angst dat er tekorten zouden kunnen ont-
staan, heeft op alle bestuursniveaus geleid tot stimulerend beleid. In het licht van het 
al omvangrijke aanbod aan bouwrijpe grond had terughoudend beleid meer voor de 
hand gelegen. Door het stimulerende beleid hebben de correctiemechanismen op pro-
vinciaal niveau niet goed gewerkt. De ruime planningsopgave op nationaal niveau 
vormde een legitimering voor voorwaardenscheppend beleid op provinciaal niveau. 
Vanuit dit beleid steunden provincies de ontwikkelingen van de meeste nieuwe bedrij-
venterreinen, in plaats van nut en noodzaak van de aanleg kritisch te toetsen aan de 
feitelijke marktvraag. De provinciale steun is vervolgens weer een belangrijk argument 
in de gemeentelijke besluitvorming.
Het cumulatieve effect van het gesignaleerde overheidsfalen op alle bestuursniveaus is 
zichtbaar in het zeer ruime aanbod aan bouwrijpe grond. Volgens de huidige planning 
zal dit aanbod als gevolg van het voorwaardenscheppend beleid in de komende tien 
jaar waarschijnlijk nog verder worden uitgebreid. Een daadwerkelijke koerswijziging 
in de planning die de marktcondities schept, waaronder de herstructureringsop-
gave tot uitvoering kan komen, vraagt daarom om een andere benadering die niet 
langer is gebaseerd op de veronderstelling dat bedrijventerreinen functioneren als 
vestigingsplaatsfactor.
Operationalisering van de alternatieve benadering vanuit de vastgoedmarkt vraagt 
om nader onderzoek, gericht op het verkrijgen van meer inzicht in de veroudering 
van bedrijventerreinen, in de dynamiek op de markt voor bedrijfsruimten, in het pro-
gramma van eisen dat ondernemers stellen aan hun huisvesting en in de mate van 
courantheid van bedrijfspanden. Tevens vraagt de huidige ramingsmethodiek aan-
dacht. Een raming die primair is gebaseerd op de groei van de werkgelegenheid op 
bedrijventerreinen, sluit onvoldoende aan bij de beleidsopgave. Een nieuw model, dat 
is gericht op de dynamiek op de markt voor bedrijfsruimten en aandacht besteedt aan 
de vervangingsvraag, biedt in dit licht betere perspectieven.

De rol van de gemeente
Gezien de kans op overheidsfalen, is de vraag aan de orde of het wel vanzelfsprekend 
is dat gemeenten functioneren als grondexploitant op nieuwe bedrijventerreinen. In 
vergelijking met de ons omringende landen hebben de Nederlandse gemeenten veel 
taken (Gorter en Olden 2007). Dit kan leiden tot oneigenlijke afwegingen, omdat de 
rol van grondexploitant en de beleidsmatige rol op gespannen voet kunnen staan. 
Aangezien het bij het ontwikkelen van bedrijventerreinen primair gaat om het rea-
liseren van vastgoed, lijkt de keuze voor marktpartijen in het realisatietraject een 
logische. Er is geen enkele aanwijzing dat het inschakelen van marktpartijen bij het 
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(her)ontwikkelen van bedrijventerreinen zou leiden tot een zodanig marktfalen dat 
overheidsingrijpen noodzakelijk is. Ervaringen met de privaat ontwikkelde Engelse 
businessparks leren in ieder geval dat de betrokkenheid van marktpartijen een posi-
tief effect heeft op de kwaliteit en op het duurzame karakter van bedrijventerreinen 
(Van Dinteren en Needham 2000; Louw et al. 2009). Voordeel van het inschakelen 
van marktpartijen is bovendien dat het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen en 
de herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen in één hand liggen.
Gemeenten kunnen zich bij deze taakverdeling terughoudend opstellen bij de uit-
voering en zich nadrukkelijker richten op de kern van hun beleidsmatige taak. Dit 
zijn het binnen planologische randvoorwaarden regelen van de ruimte die nodig is 
voor de nieuwbouw en het planologisch faciliteren van de herstructureringsopgave. 
Hierbij is overigens wel een kritische opstelling nodig. Alleen het inschakelen van 
marktpartijen zal niet voldoende zijn. Ervaringen op de kantorenmarkt leren dat een 
voorwaardenscheppende benadering die teveel ruimte biedt aan nieuwbouw ook hier 
leidt tot overschotten, zelfs al zijn private partijen verantwoordelijk voor de ontwikke-
ling van het vastgoed (NVB 2009; NEPROM 2009).

De start
Het initiatief voor de noodzakelijke koerswijziging van het beleid ligt bij voorkeur 
op nationaal niveau bij de ministers van VROM en Economische Zaken, te begin-
nen met een forse neerwaartse bijstelling van de planningsopgave in het ‘Convenant 
Bedrijventerreinen 2010-2020’. Dit kan al op korte termijn een belangrijke negatieve 
prikkel achter het huidige beleid weghalen. Zolang provincies en gemeenten de natio-
nale planningsopgave als legitimering van hun eigen voorwaardenscheppend beleid 
beschouwen, zal een terughoudende planning bij de lagere overheden niet tot stand 
komen.
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Summary

Since the beginning of the 1990s, business estates have experienced more rapid growth 
than other forms of urban land use. Municipalities, the biggest land developers, have 
prepared sites for development on a large scale. According to broad estimates, for 
every hectare of land that is issued, a new hectare of land is prepared for construction. 
As a result, over the past 30 years the national supply of serviced land has always been 
sufficient to meet the demand.
Including the ‘hard planning capacity’ in zoning plans, municipalities almost always 
have sufficient land available for allocation, up to over eight years from now. This 
means that to meet the demand for business estates a lot of land was supplied out of 
stock. There were enough hard planning reservations to replenish the stock of serviced 
land on time. Developments over the past 20 years have shown that the market for 
business estates can be characterised as large to very large.

This study tests the assumption that the oversupply is the result of an allocation 
policy for business estates that is subject to facilitating objectives. The construction 
of business estates has long been an instrument within the framework of the regional 
economic policy and municipal employment policy. The policy focus on regional 
economic growth and employment growth has allegedly led to an emphasis on the 
construction of new business estates and to insufficient attention on the restructuring 
of outdated industrial estates. According to the Netherlands Bureau for Economic 
Policy Analysis (1999b) and the Netherlands Institute for Spatial Research (2006) the 
heavy emphasis on facilitating effects is even a cause of government failure regarding 
the planning of business estates. Allegedly, municipalities have not only put too many 
serviced land on the market. As a result of mutual competition they have charged land 
prices that are too low, and their allocation policy has been too generous.

The research analyses the planning practice on three administrative levels (national 
government, provinces and municipalities) based on policy documents and interviews 
with key figures. The research cannot be perceived in terms of a traditional policy 
evaluation whereby the focus is on evaluating the policy effects. A policy evaluation 
aims to answer the question whether the implementation of policy has offered the 
proposed solution to the formulated policy problem. This study did not focus on 
measuring the effects. The effects of the policy are already known, namely a surplus 
availability of serviced land.
The study focuses on answering the question to what extent the oversupply was 
caused by a policy that was not properly formulated (a lot of space is needed on 
behalf of economic growth) and an implementation of policy that gives priority to the 
construction of new business estates above restructuring existing industrial estates.
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Reason for the study
There is both a scientific and policy reason for the study. The policy reason for the 
study is to rethink national policy on business estates which is aimed at accelerating 
the implementation of the restructuring issue. According to the Taskforce for the 
(Re-) development of Business Estates (THB 2008) the excess supply of relatively 
cheap business estates forms a hindering factor. Planning of business estates should 
therefore be aimed at reducing this supply.
This is linked to the scientific reason. Empirical research into firm migration shows 
that the facilitating effects of the policy are limited. Companies primarily migrate 
short distances (Pellenbarg 2005; Van Oort et al. 2007). And business estates hardly 
draw companies from outside the region (Weterings et al. 2008). This raises the 
question as to whether there is sufficient scientific basis for the policy and whether or 
not policy based on restructuring will benefit from an alternative basis.

If there is a relationship between the facilitating objectives and the creation of 
overcapacity, then this has consequences on the planning of business estates. This will 
most likely mean that a bigger change of course will be necessary than as currently 
proposed. According to the current assumption a different division of responsibilities 
between the administrative levels will solve the problem (VROM council 2006; THB 
2008). A tight regional planning that is managed by the provinces should result in a 
reduction of serviced land, and should accelerate the implementation of restructuring 
plans. This is also an important starting point in the agreements that the ministers of 
Housing, Spatial Planning and the Environment and Economic Affairs made in 2009 
with the provinces and the municipalities and in the ‘Business Estates Covenant 2010-
2020’. However, the agreements neglect the mechanism that may have given cause to 
the creation of the surpluses of serviced land (the facilitating policy).

The scientific basis of the policy for business estates
The scientific basis for the policy originates in the economic geographic concept of 
a productive environment. The term productive environment is related to terms like 
business establishment climate and business environment. It includes external factors 
that influence the economic functioning of companies (Van Keulen en Van der Hart 
1971; Lambooy 1975; De Smidt 1975). Analyses of the regional productive environment 
offer policymakers tools to observe factors that insufficiently meet the demand 
from the business sector. Additionally, based on the analyses they can create a set of 
instruments with which to remove these gaps.
The question is why do companies establish on business estates? The basic idea behind 
the economic geographic location theories is that the choice of location is essentially 
a simple evaluation mechanism, whereby an entrepreneur weighs the company’s 
requirements against characteristics of the potential locations. It is unlikely that 
external factors play a big part in the company’s relocation to a business estate. Due 
to the fact that companies will only move over a short distance, they remain within 
what Van Heelsbergen and De Smidt (1982) refer to as the ‘locational tolerance zone’. 
In economic geography this area is also referred to as spatial margin of profitability 
(Boschma et al. 2004). Within this area, the differences in profit which entrepreneurs 
can make based on the external conditions in the productive environment are 
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relatively small. With the exception of benefiting from more efficient housing, they 
can hardly achieve any ‘gains’ from their relocation (Louw 1996).
To achieve structural gains based on external business location factors, companies 
need to exceed the borders of the spatial margin of profitability. This almost always 
means relocating over a longer distance, e.g. to low-wage countries in Eastern Europe 
and Asia. The economic geographic location theories do apply to these companies. 
The same applies to foreign companies that establish in the Netherlands and seek a 
new market in Western Europe.

Based on the observation that short-distance relocations are primarily based on 
accommodation motives, the study derives the alternative basis for the policy on the 
dynamics in the property market. It views plots that are prepared for building on 
business estates as a specific segment in the market for business accommodations. 
Entrepreneurs that seek a new accommodation for their companies can purchase 
a plot that is prepared for building on a business estate and build the new premises 
themselves. They can also choose an existing business property from the available 
stock, or a new property that has been realised by a property developer (Louw et al. 
2009). The main added value of an approach to business estates that is based on the 
property market is that it gives closer insight in the demand for business estates, and 
offers a better basis for the restructuring issue.
As opposed to the regional economic approach, whereby the emphasis is placed on 
the facilitating effects of the construction of business estates, a property market based 
approach not only takes the demand for new premises into consideration, but also 
the demand for replacement premises. This is important in view of the current policy 
aim, because the demand for new business estates shall increasingly be determined 
by the demand for replacement premises. To be able to formulate the restructuring 
issue requires insight in the replacement demand. The reason why industrial estates 
are becoming outdated is partly due to the property on these sites falling into disuse.
This obsolescence will occur at a faster rate if more new developments are put on 
the market than required in terms of net expansion, and the new development offers 
a better price/quality ratio than existing properties (Brouwer 1994). In this case, 
occupants will relocate from existing properties to new developments. In the literature 
this process is referred to as relative obsolescence (Schuur 2001a; Korteweg 2002). 
In view of the excessive supply of serviced land that is constantly available, it is not 
imaginary that municipalities stimulate the process of relative obsolescence through 
this facilitating policy.

The fact that vacancy rates on business estates are not really problematic does 
not mean that problems do not exist. The relatively low vacancy rate is most likely 
due to the life cycle of the business properties at the bottom end of the property 
market. Because owners of outdated property on industrial estates will generally 
give prevalence to continue using the property in its current state, these business 
properties will appeal to ‘ad hoc occupants’ who (temporarily) seek cheaper business 
accommodation. However, the choice to ‘continue using the property in its current 
state’ means that the properties will continue to become further outdated. This often 
also means the owner will cut back on maintenance and management costs in order 
to achieve the highest possible returns. According to property theories this will 
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ultimately lead to decay (Kruijt 1974). Additionally, the problems will increase because 
the supply of unsaleable properties will continue to grow over the coming years, as a 
result of economic structural changes. This will lead to a further increase in industrial 
properties that are not immediately reusable by their new occupants (Traa and 
Knoben 2009).
The redevelopment of property is an important point of attention within the 
restructuring issue. An important condition to stimulate the redevelopment of 
outdated property is that it must result in an increase in value (Korteweg 2002). 
According to Bourne’s phase model (1967) the structural modifications that are 
required to adapt the commercial property to the requirements of the new occupants 
is financed from higher returns generated by the successive functions.
In view of the need for an increase in value, this will often mean that part of the 
property will lose its current function. The assumption that property owners will 
invest in the renovation of their property in response to government investments in 
public areas, without the prospect of an increase in value, will only apply on a limited 
scale. In order for developers to invest, the commercial potential of locations must 
serve as the driving force behind the redevelopment (Korteweg 2002). Property 
developers will not invest simply in response to the fact that a property is outdated or 
has become obsolete.

Planning practice
The study into the planning practice on national, provincial and municipal level 
confirms the assumption that the facilitating policy leads to government failure. 
In spite of the fact that the policy emphasises the need for restructuring on all 
administrative levels, the planning remains focused on an expansion of the area 
occupied by business estates. The prevailing notion on all administrative levels 
underlying this idea is that serviced land on business estates is a location factor, via 
which to stimulate the regional and local economy. The analyses reveal a number of 
shortcomings with regard to substantiating the policy, which are directly related to the 
facilitating objectives.
Firstly, the estimates which form the basis for the planning aim, overestimate the 
demand for new business estates. These estimates are almost all based on constant 
high economic growth and on the continuation of policy from the past, the cause 
of the ample supply of serviced land. The effects of new policy that give priority to 
the restructuring issue are not taken into consideration. As a result, the prevailing 
planning frameworks on national, provincial and municipal level offer plenty of space 
for the development of business estates.
Secondly, the substantiation of zoning plans also shows shortcomings. Municipalities 
base the need for the construction of new business estates on a long-term planning 
aim, and not on the current market demand. The main reason for this is that, based 
on their facilitating objectives, municipalities do not want to risk having shortages. 
Just to be safe, they opt for an excessive supply of serviced land. Because provinces 
insufficiently monitor the contents of zoning plans, there is a risk that the planned 
reservation for the long term will be fully available for allocation.
Thirdly, the restructuring issue is insufficiently substantiated. The current investment 
strategies, which are mainly aimed at revitalisation, show that the prevailing view 
is that these issues concern public areas. Owing to the fact that there is insufficient 
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insight in the extent and composition of the restructuring issue, it cannot be 
established if this is actually the case. The extent to which properties have become 
deteriorated or obsolete and the measures needed to prevent further deterioration 
remains unclear. In practice, the selection and restructuring of industrial estates 
seems to be based more on feelings and on observations by entrepreneurs than on 
a thorough analysis of bottlenecks and corresponding solutions. Furthermore, 
the execution of the restructuring issue is highly dependent on the availability of 
subsidies. Not many municipalities keep structurally reserved funds on behalf of 
restructuring. It is not impossible that the subsidy conditions of higher government 
bodies have a strong impact on the current priority for revitalisation efforts. The 
current approach, which focuses on public space, does not meet the requirements for 
value increases. The opposite seems true. There is a decline in value as a result of the 
establishment of lower-value activities and ad hoc occupants in the old properties.

The observed flaws in the argumentation have led to a planning aim which has 
a strong influence on the policy on all administrative levels. The planning aim is 
based on the assumption that over the coming period there will be a huge increase 
in demand for business estates, which need to be accommodated in order for the 
Netherlands to experience economic growth. It is also assumed that the extra space 
that is achievable through restructuring of outdated industrial estates is limited. 
Both these poorly substantiated assumptions have led to government failure on all 
administrative levels.

National government allows local governments too much space for the development 
of new business estates, and thereby legitimises the strong growth of new business 
estates. In spite of the emphasis on restructuring outdated industrial estates, the 
‘Business Estates Covenant 2010-2020’ still offers more space for preparing sites than 
has been realised over the past ten years.
The provinces insufficiently manage this process through corrective measures against 
this non-committal regional cooperation, and against municipalities that put a 
surplus of new business estates on the market. Via support from the national planning 
aim, in practice, they give priority to the development of new business estates. An 
integrated policy, whereby the planning aim for new business estates is geared to the 
restructuring issue is non-existent on a provincial level.
Municipalities fail because they operate on the basis of the belief that they are 
competing in the market for business estates. This means that municipalities are 
generally unwilling to make binding agreements with each other on a regional level 
with regard to the planning of business estates, and the implementation of policy. As 
a result of the space that national government and provinces give, the municipalities 
are not required to reach an agreement here with each other. The ambitions of the 
individual municipalities fit within the wide planning aim as formulated by national 
government.

The shortcomings have a strengthening effect on each other. The fear of shortages has 
led to a stimulating policy on all administrative levels. In light of the extensive supply 
of serviced land, a more restrictive policy would have seemed obvious. As a result of 
this stimulating policy, the corrective mechanisms on a provincial level have failed 
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to function properly. The extensive planning aim on a national level legitimised the 
facilitating policy on a provincial level. Based on this policy, the provinces supported 
the development of most new business estates, instead of subjecting them to a critical 
evaluation in terms of the usefulness and need for these new sites, as well as to actual 
market demand. The provincial support is an important argument in the municipal 
decision-making.
The cumulative effect of the observed government failure on all administrative levels 
is evident in the wide supply of serviced land. According to the current planning, 
over the coming ten years, the supply is likely to further increase as a result of this 
facilitating policy. An actual change of direction in the planning, thereby creating 
market conditions subject to which the restructuring issue can be implemented, 
requires a different approach that is no longer based on the assumption that business 
estates function as business location factor.
The implementation of an alternative approach from the property market requires 
further research that is aimed at achieving more insight in outdated industrial sites, 
dynamic factors in the business accommodation market, the schedule of requirements 
that entrepreneurs set on their accommodations, and the saleability of business 
properties. The current estimation method also demands further attention. Estimates 
that are primarily based on the growth of employment on business estates are 
insufficiently in line with the current policy aim. A new model, based on dynamics 
in the market for business accommodation, and which focuses on the replacement 
demand, would offer better perspectives.

The municipality’s role
The possibility of government failure raises the question whether municipalities 
should act as land developers on new business estates. Compared to the surrounding 
countries, Dutch municipalities have a great deal of tasks (Gorter and Olden 2007). 
This could lead to improper decision-making, because the role of land developer and 
the implementation of policy are opposing interests.
In view of the fact that the development of business estates primarily revolves 
around property development, it would seem logical to leave this role to property 
developers. There is no evidence that the engagement of property developers in the 
(re-)development of business estates would lead to market failure and thereby require 
government intervention. Experience with privately developed English business parks 
has shown that the involvement of property developers has a positive effect on the 
quality and sustainable character of business estates (Van Dinteren and Needham 
2000; Louw et al. 2009). A further benefit to allow property developers to realise new 
business estates and redevelop outdated business estates is that this lies in one hand.

Municipalities can adopt a reticent attitude with regard to the execution, and 
focus more explicitly on their key policy tasks. Within the planning, this concerns 
arranging the preconditions that are required for new developments, and facilitating 
the planning of the restructuring issue. This does require a critical attitude, and 
simply calling in property developers will not be sufficient. Experiences on the office 
market have shown that a facilitating approach that offers too much space for new 
developments can lead to oversupply, even if property developers are responsible for 
realising the real estate (NVB 2009; NEPROM 2009).
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The start
The initiative for the required change of direction in policy should preferably occur at 
national level, and be implemented by the ministers of Housing and Spatial Planning, 
and Economic Affairs. This should begin with a downward adjustment of the planning 
aim in the ‘Business Estates Covenant 2010-2020’. This could already have an impact 
on the current policy. As long as provinces and municipalities continue to legitimise 
the national planning aim as their own facilitating policy, this will never result in a 
more reticent planning from local government.
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Bijlage 1

Internationale vergelijking planning van bedrijventerreinen

Deze bijlage besteedt aandacht aan de verschillen tussen de planning van bedrijven-
terreinen in Nederland en in de ons omringende landen. De bijlage is gebaseerd op bij 
Stogo uitgevoerd onderzoek (Gorter en Olden 2007).

Rol van gemeenten
In Nederland hebben de gemeenten in vergelijking met de ons omringende landen 
een zeer uitgebreid takenpakket. Zowel als het gaat om planning en programmering, 
als om ontwikkeling en uitgifte ligt het zwaartepunt bij de gemeenten. In Vlaanderen 
hebben de gemeenten relatief weinig taken bij planning en programmering. Alleen 
de kleinere lokale bedrijventerreinen in het buitengebied vallen onder hun verant-
woordelijkheid. Gemeenten hebben wel een belangrijke taak bij de ontwikkeling en 
de uitgifte van bedrijventerreinen. Hoewel private ontwikkeling incidenteel voor-
komt, is het beleid in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen gericht op publieke 
ontwikkeling door de gemeente. Vaak hebben de gemeenten dit echter overgedra-
gen aan de intercommunales (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden). In 
Duitsland ligt het zwaartepunt van planning en programmering, net als in Nederland, 
bij de gemeenten. In de stedelijke gebieden is ontwikkeling en uitgifte van bedrijven-
terreinen vaak in handen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, waarin 
private partijen kunnen participeren. In de landelijke gebieden is de situatie verge-
lijkbaar met Nederland. De gemeenten zorgen voor ontwikkeling en uitgifte. In het 
Verenigd Koninkrijk ligt het zwaartepunt van planning en programmering bij samen-
werkende gemeenten. Ontwikkeling en uitgifte zijn echter in handen van private 
partijen. In Frankrijk is de situatie bij planning en programmering vergelijkbaar met 
die in het Verenigd Koninkrijk. Het zwaartepunt ligt bij samenwerkende gemeenten. 
Ontwikkeling en uitgifte zijn taken van de lokale overheid, die dit soms heeft overge-
dragen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Intermediaire overheid
De betrokkenheid van de intermediaire overheden is in drie van de vier onderzochte 
landen beperkt. In het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk is de betrokkenheid van 
de intermediaire overheid van oudsher niet groot. In deze twee landen liggen plan-
ning en programmering op het bordje van de (samenwerkende) gemeenten. In het 
Verenigd Koninkrijk is versterking van het intermediaire niveau in de ruimtelijke 
planning overigens in studie. In Duitsland werkt de overheid op het intermediaire 
niveau wel aanvullend op de deelstaat. Van een sterke betrokkenheid is ook hier 
geen sprake. Het accent ligt op het ramen van de vraag en op een indicatieve aan-
duiding van locaties. Van regie is geen sprake. Vlaanderen neemt een tussenpositie 
in. De rol van de provincies is kleiner dan die van het Gewest Vlaanderen. De pro-
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vincies zijn slechts verantwoordelijk voor de planning en programmering van 30% 
van de planningsopgave. De provincies wijzen de regionale bedrijventerreinen aan 
in de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden, in de kleinstedelijke gebie-
den op provinciaal niveau en in de specifieke economische knooppunten. Anders dan 
in Nederland richten de provincies zich niet op de gehele planningsopgave. Ze voe-
ren dus geen regie. De bevoegdheden zijn overigens wel ruimer dan in Nederland. De 
provincie heeft net als het Gewest ook de bevoegdheid om uitvoeringsplannen vast te 
stellen voor de tot haar pakket behorende bedrijventerreinen.

Nationale overheid
De betrokkenheid van de nationale overheden is in het Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland en Frankrijk, evenals in Nederland, beperkt. In Vlaanderen is de rol van het 
Vlaamse Gewest groter. Het Gewest Vlaanderen is verantwoordelijk voor de planning 
en programmering van 54% van de planningsopgave voor nieuwe bedrijventerreinen. 
Het Gewest is verantwoordelijk voor de aanwijzing van de regionale bedrijventer-
reinen in de grootstedelijke gebieden, in de regionaal stedelijke gebieden en in het 
zogenaamde economische netwerk van het Albertkanaal. Voor deze terreinen stelt 
het Gewest de omvang en de locatie vast. Tot de verantwoordelijkheid van het Gewest 
behoort ook de bevoegdheid tot het opstellen van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, die 
de bestemming van gronden regelen. Anders dan in Nederland is dit in Vlaanderen 
niet de exclusieve taak van gemeenten. In Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk 
beperkt de nationale overheid zich tot het formuleren van richtlijnen, waaraan plan-
nen van lagere overheden moeten voldoen. Deze richtlijnen zijn specifiek gericht op 
de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Ze zijn bovendien gedetailleerder dan de glo-
bale uitspraken in de Nota Ruimte (2004) over bedrijventerreinen. Het gaat onder 
meer om locatiecriteria, hergebruik van verouderde bedrijventerreinen en het inpas-
sen van bedrijventerreinen in het landschap. Beide landen hanteren bovendien een 
richtlijn, die gelijkenis vertoont met de SER-ladder. Dit betekent eerst het benutten 
van capaciteit op bestaande bedrijventerreinen, voordat nieuwe bedrijventerreinen in 
uitleggebieden kunnen worden ontwikkeld. In Frankrijk is de invloed van de natio-
nale overheid beperkt.

Regie
Van een sterke regie op de markt van bedrijventerreinen is in geen van de ons omrin-
gende landen sprake. Anders dan in Nederland, waar de provincies op grond van de 
planningsfilosofie uit de Nota Ruimte regie moeten voeren, is de regie niet aan een 
specifieke overheidslaag toebedeeld. In Vlaanderen heeft het Gewest wel veel invloed, 
maar niet zeker is dat hier ook tijdig bouwrijpe grond beschikbaar is. Het verster-
ken van de regie tijdens het ontwikkelingsproces, zodat de planningsopgave ook 
daadwerkelijk wordt gerealiseerd, is hier punt van aandacht. In Duitsland hebben de 
deelstaten en de districten op intermediair niveau onvoldoende greep op de ongecoör-
dineerde aanleg en uitgifte van bedrijventerreinen in het landelijke gebied. Evenals in 
Nederland, wordt de oplossing hiervoor gezocht in het versterken van intergemeen-
telijke samenwerking bij de planning en de programmering van bedrijventerreinen. 
In het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk moet de regie door de geringe betrokken-
heid van de nationale en intermediaire overheid vooral invulling krijgen op het niveau 
van intergemeentelijke samenwerking. In deze landen heeft intergemeentelijke samen-



253

werking het karakter van verlengd lokaal bestuur. Ze is niet gericht op het voeren van 
regie over lokale plannen.

Herstructurering
In Nederland ligt de herstructureringsopgave voornamelijk op het bordje van de 
lagere overheden. Het Rijk beperkt zich tot het geven van subsidies via de regeling 
voor Topperprojecten van het ministerie van Economische Zaken. In Vlaanderen en 
in het Verenigd Koninkrijk heeft de nationale overheid beleid geformuleerd voor her-
structurering. In Vlaanderen via het Decreet voor Brownfields en in het Verenigd 
Koninkrijk via een nationale brownfieldstrategie. In Vlaanderen participeert het 
Gewest via de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) risicodragend in de her-
ontwikkeling van strategische projecten, waarvoor een brownfieldconvenant is 
afgesloten. In het Verenigd Koninkrijk studeert het ministerie van Financiën op aan-
passingen in het belastingstelsel om herontwikkeling te stimuleren.
De gemeente (grondbedrijf) is in Nederland nog altijd de belangrijkste partij die 
investeert in de herstructureringsopgave. Private partijen komen vooral in beeld 
als het gaat om transformatie waardoor het mogelijk is waarde toe te voegen aan de 
locatie. In de ons omringende landen is de rol van gemeenten minder exclusief. In 
Vlaanderen is herstructurering een taak van zowel intercommunale samenwerkings-
verbanden als van de Provinciale ontwikkelingsmaatschappijen. In het Verenigd 
Koninkrijk zijn private partijen actief bij herstructurering. Daarnaast is ook sprake 
van publiekprivate samenwerking via de Urban Development Corporations. Het 
Landesentwicklungsgesellschaft (LEG), een intergemeentelijke ontwikkelingsmaat-
schappij waarin ook de deelstaat participeert, investeert in Nordrhein Westfalen in 
herstructurering. In Frankrijk opereren eveneens intergemeentelijke ontwikkelings-
maatschappijen, die in opdracht van de betrokken gemeenten bedrijventerreinen 
ontwikkelen en uitgeven. De genoemde ontwikkelingsmaatschappijen richten zich 
op een breder pakket dan de Nederlandse grondbedrijven. Naast het herontwikkelen 
van grond, behoren ook het ontwikkelen van commercieel vastgoed en van woning-
bouwprojecten tot het takenpakket. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden voor het 
verevenen van kosten binnen de eigen bedrijfsvoering. Het LEG Nordrhein-Westfalen 
heeft deze vorm van bedrijfsinterne verevening ook gerealiseerd via het oprichten van 
een grondkostenfonds.

Intergemeentelijke samenwerking
In Nederland is het versterken van intergemeentelijke samenwerking een belangrijk 
aandachtspunt. In de ons omringende landen speelt dit vooral in Duitsland en in het 
Verenigd Koninkrijk. In Duitsland is de ongecoördineerde ontwikkeling en uitgifte 
van bedrijventerreinen in het landelijke gebied hiervoor de belangrijkste aanleiding. 
In het Verenigd Koninkrijk is versterken van het bovenlokale schaalniveau een bre-
der aandachtspunt binnen de ruimtelijke planning, omdat hier het accent tot nu toe 
ligt op de nationale en lokale overheid. In Vlaanderen en in Frankrijk is interge-
meentelijke samenwerking van oudsher wat sterker ontwikkeld. Intergemeentelijke 
samenwerking functioneert hier meer als verlengd lokaal bestuur (gezamenlijke uit-
voering van gemeentelijke taken) dan als afstemmingskader voor gemeentelijke 
activiteiten. In Vlaanderen heeft intergemeentelijke samenwerking vooral betrek-
king op de realisatiefase (ontwikkeling, uitgifte en beheer van bedrijventerreinen). 
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In Frankrijk heeft intergemeentelijke samenwerking ook betrekking op planning en 
programmering.
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Bijlage 2

Het bedrijventerreinenregistratiesysteem IBIS

Gegevens over bedrijventerreinen zijn vanaf 1978 beschikbaar in het Integraal 
Bedrijventerreinen Informatiesysteem (IBIS) van de Rijksplanologische Dienst. Dit 
systeem met als peildatum 1 januari bevat jaarlijks voor alle bedrijventerreinen in 
Nederland oppervlaktegegevens over de totale omvang, de reeds uitgegeven voorraad, 
over het aanbod nog uitgeefbare grond en over de gerealiseerde uitgifte in het vooraf-
gaande jaar. Doordat voor 1983 nog om de twee jaar werd geënquêteerd, zijn er sinds 
de registratie in 1978 gegevens over de uitgifte vanaf 1976.131 Het aanbod is uitgesplitst 
in:
• nog uitgeefbare reeds bouwrijp gemaakte grond (terstond uitgeefbaar);
• harde plancapaciteit in bestemmingsplannen, die nog niet bouwrijp is gemaakt 

(niet terstond uitgeefbaar);
• zachte plancapaciteit (plannen voor nieuwe bedrijventerreinen die nog niet in 

een bestemmingsplan zijn opgenomen; dergelijke plannen kunnen wel in een 
streekplan, in een structuurplan of in een sectorale bedrijventerreinennota zijn 
aangewezen als bedrijventerrein).

In de loop van de tijd is de registratie een aantal malen gewijzigd. Aanvankelijk had 
de registratie uitsluitend betrekking op bedrijventerreinen, waar nog minimaal vijf 
hectare grond uitgeefbaar (terstond en niet terstond) was. Sinds 1991 is de ondergrens 
gelegd bij één hectare uitgeefbare grond (terstond en niet terstond). Bovendien wor-
den sinds die tijd ook volledig uitgegeven bedrijventerreinen meegenomen. De zachte 
plancapaciteit is in 2000 voor het eerst geïnventariseerd. Vanaf 2005 zijn voor de 
zachte plannen geen gegevens meer opgenomen over de oppervlakte, maar alleen over 
het aantal plannen. Voor het jaar 2008 zijn ook geen gegevens meer opgenomen over 
zachte plannen.
Naast gegevens over de oppervlakte zijn in IBIS financiële gegevens (prijs per m2) 
opgenomen evenals een aantal kwalitatieve gegevens, zoals de eigendomssituatie, 
de wijze van ontsluiting, het terreintype, een globale aanduiding van de toe te laten 
bedrijvigheid en de maximaal toe te laten hindercategorie. Sinds 2002 zijn ook gege-
vens over de veroudering van bedrijventerreinen meegenomen. In 2008 is voor het 
eerst aangegeven welk deel van de verouderde bedrijventerreinen daadwerkelijk ver-
ouderd zijn.
IBIS onderscheidt zeehaventerreinen en overige bedrijventerreinen. Wat betreft de 
overige bedrijventerreinen zijn er vier typen onderscheiden: gemengde bedrijventer-
reinen, hoogwaardige bedrijvenparken, distributieparken en zware industrieterreinen.

131 Er zijn ook gegevens beschikbaar over de uitgifte in 1975, maar deze zijn waarschijnlijk minder 
betrouwbaar.
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De gegevens in IBIS zijn gebaseerd op een enquête onder gemeenten die de provin-
cies voor hun grondgebied coördineren. De gehanteerde vragenlijsten zijn te vinden 
in de jaarlijkse publicaties, die zijn te downloaden via www.bedrijvenlocaties.nl. Tevens 
zijn gegevens beschikbaar voor de periode 1988 t/m 2007 in een excelbestand, dat is 
te downloaden via dezelfde site. Daarnaast is ook een afzonderlijk excelbestand voor 
2008 beschikbaar. Dit kon niet worden geïntegreerd in het bestaande bestand, omdat 
de opbouw van de enquête niet geheel vergelijkbaar is.
De wijze van enquêteren heeft gevolgen voor de kwaliteit van de data. Er zijn boven-
dien verschillen tussen de gegevens in de jaarlijkse publicaties en de gegevens in het 
excelbestand. De mogelijkheden om zonder lokale kennis op een gedetailleerd geogra-
fisch schaalniveau uitspraken te doen over de ontwikkelingen in de tijd, zijn hierdoor 
beperkt. De belangrijkste knelpunten zijn:
• ieder jaar ontbreekt een wisselend aantal bedrijventerreinen in de registratie;
• een deel van de gegevens is niet ingevuld;
• het invullen van de kwalitatieve gegevens, zoals de gegevens over de veroudering 

van bedrijventerreinen is mede afhankelijk van de interpretatie van degene die de 
enquête invult.

Als gevolg van de genoemde knelpunten zijn de gegevens over het areaal uitgege-
ven bedrijventerrein niet consistent in de tijd. Dit komt omdat verbeteringen die in 
de loop van de tijd in de registratie zijn aangebracht, niet zijn doorgerekend in de 
oudere jaargangen. Een deel van de groei van het uitgegeven areaal bedrijventerrein is 
hierdoor toe te schrijven aan de administratieve verbeteringen. Daarnaast is jaarlijks 
sprake van non-respons doordat een wisselend aantal gemeenten niet voor alle bedrij-
venterreinen gegevens aanlevert.
De groei van het areaal uitgegeven bedrijventerrein is in dit onderzoek daarom her-
berekend met als uitgangspunt de situatie per 1 januari 2007. Gekozen is voor 2007 
omdat er voor dit jaar minder ontbrekende gegevens zijn dan voor het jaar 2008. De 
herberekening is gestart met het uitgegeven areaal bedrijventerrein volgens de publi-
catie uit 2007. Vervolgens is steeds op basis van de uitgifte in het voorafgaande jaar 
en op basis van een gemiddelde jaarlijkse onttrekking van 70 hectare het areaal uitge-
geven bedrijventerrein in het voorafgaande jaar berekend. Om het uitgegeven areaal 
bedrijventerrein in 2008 te kunnen vaststellen is de uitgifte in 2007 opgeteld bij het 
uitgegeven areaal bedrijventerrein in 2007. Vervolgens is de gemiddelde jaarlijkse 
onttrekking hiervan afgetrokken. De jaarlijkse uitgifte is ontleend aan IBIS. De ont-
trekkingen zijn gebaseerd op indicatieve schattingen van het CPB (2002).

De gegevens over het aanbod aan bedrijventerreinen zijn door de wijze van registratie 
intern eveneens niet consistent, doordat jaarlijks voor een wisselend aantal bedrijven-
terreinen geen gegevens zijn ingevuld. Hierdoor is het verschil tussen het totale netto 
areaal bedrijventerrein en het reeds uitgegeven areaal bedrijventerrein niet gelijk aan 
het aanbod. Op 1 januari 2007 bedroeg het netto uitgeefbare oppervlak volgens het 
excelbestand 60.326 hectare. Hiervan was 50.221 reeds uitgegeven. Dit betekent dat 
nog 10.105 hectare bedrijventerrein uitgeefbaar zou zijn. Volgens de jaarlijkse publica-
tie is echter slechts 9.414 hectare uitgeefbaar. Volgens het excelbestand zou overigens 
9.777 hectare totaal beschikbaar zijn. De onderverdeling van het aanbod in terstond 
en niet terstond uitgeefbaar, is volgens het excelbestand respectievelijk 5.096 en 4.321 



257

hectare. Dit stemt niet overeen met het totale aanbod volgens het excelbestand, maar 
is wel vrijwel gelijk aan het aanbod volgens de publicatie. Om vergelijkingen in de tijd 
mogelijk te maken, hanteert dit onderzoek de opgegeven gegevens over het aanbod. 
Dit betekent dat de cijfers in dit onderzoek het aanbod waarschijnlijk onderschatten. 
Voor 2007 zou dit 691 hectare zijn (7% van het gehanteerde aanbodcijfer).

Gegevens over de mate waarin het bestaande areaal bedrijventerrein verouderd is, 
zijn door de hoge non-respons niet betrouwbaar. IBIS bevat voor veel bedrijventer-
reinen geen gegevens over veroudering. In 2007 was van 22.485 hectare bruto (28% 
van het totale areaal aan bruto uitgegeven bedrijventerrein) onbekend of sprake 
was van veroudering. IBIS publiceert alleen gegevens over bedrijventerreinen waar-
voor de veroudering bekend is (STEC groep 2007, p. 44). Dit is echter geen correcte 
gang van zaken. De mate waarin gegevens over veroudering beschikbaar zijn, ver-
schilt sterk per provincie. In zes provincies (Groningen, Friesland, Drenthe, 
Flevoland, Noord-Holland en Zeeland) waren de gegevens over veroudering niet 
of zeer beperkt ingevuld. Van het totale areaal ‘veroudering onbekend’ op (overige) 
bedrijven terreinen (22.485 hectare) heeft 99% (22.203 hectare) betrekking op deze 
zes provincies. In deze provincies is slechts 4.093 hectare verouderd bedrijventerrein 
ge registreerd, waarvan 3.894 in Noord-Holland.132 Het is echter uiterst onwaar-
schijnlijk dat in de zes genoemde provincies in 2007 niet of nauwelijks verouderde 
bedrijventerreinen aanwezig waren. Als wordt verondersteld dat in deze provincies 
het aandeel verouderde bedrijventerreinen in het totale areaal gelijk is aan het aandeel 
van de provincies waarvoor wel gegevens beschikbaar zijn, komt het totale areaal aan 
verouderd bedrijventerrein op 34.375 hectare bruto. Dit is 43% van het totale areaal 
uitgegeven bedrijventerrein.
Waarschijnlijk zal het feitelijk verouderde areaal bedrijventerrein aanzienlijk lager 
uitkomen. In de eerste plaats hanteert IBIS geen duidelijke criteria om te bepalen 
of een bedrijventerrein verouderd is. IBIS laat dit over aan de interpretatie van de 
gemeenten. Hierdoor is ook niet duidelijk welke knelpunten er spelen op verouderde 
bedrijventerreinen en voor wie deze knelpunten een probleem zijn. In de tweede 
plaats registreert IBIS de veroudering van een deel van een bedrijventerrein als ware 
het bedrijventerrein volledig verouderd.
In 2008 is aanzienlijk minder verouderd areaal bedrijventerrein geregistreerd dan in 
2007. Als wordt uitgegaan van de volledige oppervlakte van de bedrijven terreinen, 
zou bruto 13.400 hectare verouderd zijn. Een verklaring voor het mindere areaal in 
2008 is niet goed te geven. Mogelijk hebben de gemeenten onder invloed van het 
advies van de THB (2008), die concludeerde dat de herstructurering is overschat, 
minder bedrijventerreinen als verouderd opgegeven. Nieuw in 2008 is dat voor het 
eerst is aangegeven welk deel van een bedrijventerrein daadwerkelijk verouderd is. De 
veroudering blijft ook in deze registratie een punt van aandacht. Door de onbetrouw-
baarheid is het niet mogelijk analyses over de ontwikkeling van de veroudering uit te 
voeren op basis van IBIS.

132 In Noord-Holland valt 6.094 hectare bruto in de categorie veroudering onbekend. 
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Bijlage 3

Een definitie van overschotten en tekorten

In de analyses in hoofdstuk 2 zijn overschotten en tekorten gedefinieerd op basis van 
een benadering vanuit de voorraad (Olden 1995b). Centraal hierbij staan de verschil-
lende stadia in het productieproces. Hierbij gaat het erom steeds zoveel bouwrijpe 
grond voor uitgifte beschikbaar te hebben dat het mogelijk is te kunnen inspelen op 
onvoorziene fluctuaties in de vraag, zonder dat onnodig veel bouwrijpe grond braak 
blijft liggen.
Het bedrijfseconomische begrip ijzeren voorraad is een element in de voorraadbe-
nadering. IJzeren voorraad is de minimaal voor de bedrijfsvoering noodzakelijke 
voorraad om continuïteit te kunnen waarborgen. Bij de planning van bedrijventerrei-
nen gaat het bij ijzeren voorraad om de bouwrijpe grond die direct uitgeefbaar is. Er 
is echter geen overeenstemming over de noodzakelijke omvang van de ijzeren voor-
raad. De in de praktijk gehanteerde maat varieert van drie tot vijf maal de jaarlijkse 
uitgifte en verschilt van regio tot regio (CPB 1999 p. 26; Van Dinteren et al. 2007, p. 4). 
Het gaat hierbij overigens eerder om algemeen gangbare stelregels dan om een vanuit 
bedrijfseconomische principes berekende minimale omvang van het aanbod.
Volgens BRO (2007 p. 20) dient de omvang van de ijzeren voorraad gelijk te zijn aan 
de gemiddelde jaarlijkse uitgifte, vermenigvuldigd met de gemiddelde ontwikkel-
termijn van bedrijventerreinen. De bepalende factor voor de omvang van de ijzeren 
voorraad in de definitie van BRO is de ontwikkeltermijn. Om een nieuw bedrijven-
terrein te kunnen uitgeven, is het nodig een aantal stadia te doorlopen. In oplopende 
mate van hardheid zijn de belangrijkste stadia:
• vastleggen van strategische reserveringen voor de lange termijn;
• het opnemen van strategische reserveringen in bestemmingsplannen;
• het verwerven van agrarische grond;
• het bouwrijp maken van de grond.

Naarmate de omvang van de voorraad in de verschillende stadia van hardheid beter 
op orde is, kan worden volstaan met minder ijzeren voorraad. Als er voldoende capa-
citeit in bestemmingsplannen beschikbaar is en gemeenten tijdig zijn overgegaan tot 
het verwerven van grond, dan is de tijd die nodig is voor het bouwrijp maken van de 
grond bepalend voor de omvang van de ijzeren voorraad.
Wordt rekening gehouden met de kosten die zijn verbonden aan het aanhouden van 
de voorraad, dan lijkt twee maal de actuele uitgifte een goede norm voor de omvang 
van de ijzeren voorraad aan bouwrijp bedrijventerrein. Hiermee is het mogelijk rela-
tief grote schokken in de vraag op te vangen, zonder dat de kosten die zijn verbonden 
aan het aanhouden van de voorraad te hoog oplopen.
Om de ijzeren voorraad op peil te kunnen houden, moet de gemeente als ontwikke-
laar van bouwrijpe grond het ontwikkelingsproces van het eerste plan naar uitgeefbare 



260

grond wel kunnen beheersen. Als de uitgifte sneller verloopt dan was verwacht en 
het aanbod dreigt onder de minimaal vereiste ijzeren voorraad van twee maal de 
jaarlijkse uitgifte te komen, dan moet de gemeente de productie kunnen versnellen. 
Blijft de uitgifte echter achter bij de verwachting, dan moet de ontwikkelaar kunnen 
temporiseren.
Tijdig grond bouwrijp maken kan daarom alleen, als er voldoende plancapaciteit 
beschikbaar is. Hierbij zijn capaciteiten in verschillende stadia van hardheid te onder-
scheiden. Harde plancapaciteit is vastgelegd in bestemmingsplannen. Uitgangspunt is 
dat de in het bestemmingsplan opgenomen gronden met de bestemming bedrijven-
terrein binnen tien jaar worden gerealiseerd. Zachte plancapaciteit is opgenomen in 
streekplannen, structuurplannen of sectorale beleidsnota’s. Van deze gronden is de 
fasering slechts globaal bekend. De zachte plannen hebben betrekkingen op de ruim-
tereserveringen op de lange termijn. Een deel fungeert als reservecapaciteit.
Ook voor de omvang van de harde plancapaciteit zijn geen algemeen geldende nor-
men geformuleerd. Afgeleid van de gemiddelde tijdsduur die nodig is voor de 
planologische procedure (opstellen van het bestemmingsplan) en het verwerven en 
het bouwrijp maken van de gronden, is als criterium gehanteerd dat de harde plan-
capaciteit in bestemmingsplannen (inclusief bouwrijpe grond) minimaal acht jaar 
moet kunnen voorzien in de actuele vraag naar bedrijventerreinen. Dit betekent dat 
de minimaal gewenste harde plancapaciteit afhankelijk is van de omvang van het aan-
bod aan bouwrijpe grond. Als het aanbod aan bouwrijpe grond twee jaar in de actuele 
vraag kan voorzien, is er minimaal voor zes jaar aan harde plancapaciteit nodig. 
Indien er voor drie jaar bouwrijpe grond aanwezig is, kan worden volstaan met mini-
maal vijf maal de actuele uitgifte aan harde plancapaciteit.
Het resterende aanbod kan beschikbaar zijn in de vorm van zachte plancapaciteit.

De genoemde termijnen, minimaal twee jaar bouwrijpe grond en minimaal acht jaar 
capaciteit in bestemmingsplannen (inclusief bouwrijpe grond) is uitgangspunt bij het 
definiëren van tekorten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in urgente tekorten en 
dreigende tekorten (Olden 1995b p. 87). Van een urgent tekort is sprake, als het aan-
bod aan bouwrijpe grond ligt onder de minimaal gewenste ijzeren voorraad van twee 
maal de uitgifte. Van een dreigend tekort is sprake, als de totale capaciteit in bestem-
mingsplannen (bouwrijpe grond + harde plancapaciteit) minder dan acht maal de 
jaarlijkse uitgifte bedraagt. Bij deze normen is het dus mogelijk dat er een overschot is 
aan bouwrijpe grond, maar dat er op termijn toch een tekort dreigt, omdat er onvol-
doende capaciteit in harde plannen beschikbaar is om de voorraad aan bouwrijpe 
grond tijdig te kunnen aanvullen.

Overschotten	en	tekorten	op	de	markt	voor	bedrijventerreinen

Bouwrijpe grond Capaciteit in bestemmingsplannen:
Bouwrijpe	grond	+
Harde	plannen

Tekort <	2	maal	actuele	jaarlijkse	vraag <	8	maal	actuele	jaarlijkse	vraag
Evenwicht 2-3	maal	de	actuele	jaarlijkse	vraag 8-10	maal	actuele	jaarlijkse	vraag
Overschot >	3	maal	actuele	jaarlijkse	vraag >	10	maal	actuele	jaarlijkse	vraag
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Naast deze twee tekorten is er ook een tekort op de lange termijn mogelijk. Hiervan 
is sprake, als er onvoldoende zachte plancapaciteit beschikbaar is om de harde plan-
capaciteit tijdig aan te vullen. In dat geval is sprake van een potentieel tekort. Omdat 
er geen betrouwbaar landsdekkend overzicht bestaat van de zachte plancapaciteit is 
ervan afgezien een potentieel tekort te definiëren. Hierbij speelt mee dat een eendui-
dige maat voor dit tekort niet is te geven, doordat de gewenste omvang van de zachte 
plancapaciteit afhangt van de planhorizon die in het geding is. Die planperiode kan 
van regio tot regio en van plan tot plan verschillen.

Aangezien het in de discussies over bedrijventerreinen niet alleen over tekorten, maar 
ook over overschotten gaat, is het tevens nodig om een definitie van een overschot te 
geven. Als het gaat om bouwrijpe grond is van een overschot sprake, als er meer dan 
drie maal de actuele jaarlijkse uitgifte aan bouwrijpe grond beschikbaar is. In dat geval 
is er meer bouwrijpe grond beschikbaar dan er aan ijzeren voorraad beschikbaar zou 
moeten zijn. Van een overschot aan harde plannen is sprake, als de ruimte in bestem-
mingsplannen (inclusief bouwrijpe grond) groter is dan tien maal de jaarlijkse uitgifte. 
Gekozen is voor de grens van tien jaar vanwege de planhorizon van bestemmings-
plannen. Indien er meer ruimte is vastgelegd in bestemmingsplannen dan voor tien 
maal de jaarlijkse actuele uitgifte, dan zal mogelijk een deel van deze capaciteit niet 
binnen de planhorizon van de desbetreffende bestemmingsplannen worden uitgege-
ven. Van een evenwichtige markt is bij deze normen sprake als de ijzeren voorraad 
aan bouwrijpe grond toereikend is om te voorzien in twee tot drie maal de jaar-
lijkse actuele uitgifte en als de capaciteit in bestemmingsplannen (inclusief bouwrijpe 
grond) toereikend is voor acht tot tien jaar.

Dit voorraadprincipe sluit aan bij de in de herijking van het nationaal beleid voor 
bedrijventerreinen opnieuw voorgestelde planningmethodiek ‘maximaal reserveren; 
naar behoefte aanleggen’. Bij deze methodiek kan de strategische reservering voor de 
lange termijn worden gebaseerd op modelramingen, zoals het Centraal Planbureau 
die maakt met de Bedrijfslocatiemonitor. Hierbij kan ook enige reservecapaciteit wor-
den opgenomen om flexibel te kunnen inspelen op niet voorziene ontwikkelingen van 
vraag en aanbod. Reservecapaciteit is altijd als zachte plancapaciteit opgenomen.
Het omzetten van zachte plancapaciteit in harde plancapaciteit en het omzetten 
van harde plancapaciteit in bouwrijpe grond kan dan worden gebaseerd op de eer-
der genoemde normen. Anders dan bij de strategische reserveringen voor de lange 
termijn, zou dit deel van de programmering niet moeten worden gebaseerd op de 
modelramingen. Periodiek marktonderzoek om de actuele vraag in beeld te brengen 
verdient de voorkeur. Tevens is het nodig het nog beschikbare aanbod aan bouwrijpe 
grond en aan harde plancapaciteit regelmatig te monitoren in het licht van de recente 
uitgifte en de op de korte termijn te verwachten vraag naar grond.
In de programmering kunnen de criteria uit de in deze bijlage opgenomen tabel als 
leidraad dienen. Dit betekent:
• aanvulling van de harde plancapaciteit, als de capaciteit in bestemmingsplannen 

onder de norm van acht maal de actuele vraag dreigt te komen;
• aanvulling van de voorraad bouwrijpe grond als deze onder de norm van twee 

maal de actuele vraag dreigt te komen.
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Bijlage 4

Overzicht van provinciale en gemeentelijke en beleidsdocumenten

A. Provincies

Groningen
Monitor Bedrijventerreinen 2007. Groningen, 2007.
Handreiking voor het opstellen en beoordelen van Gemeentelijke Ruimtelijke 

Plannen. Groningen, december 2007.
Ontwerp Provinciaal Omgevingsplan, 2009-2013. Groningen, 13 januari 2009.

Friesland
Om de kwaliteit fan de romte; Streekplan Fryslân 2007. Leeuwarden, december 2006.
Notitie behoefteraming bedrijventerreinen (op basis van stand van zaken per 1-01-

2007). Concept, Gedeputeerde Staten van Fryslân, 24 juni 2008.

Drenthe
Bedrijventerreinen tot 2015; lessen uit het verleden en consequenties voor de 

toekomst; actualisering beleidsnota Bedrijventerreinen in Drenthe (1996). Assen, 
juni 2002.

Provinciaal Ontwikkelingsplan (POPII). Assen, juli 2004.
Richtinggevende beleidskeuzes voor het nieuwe omgevingsbeleid Drenthe. Assen, 

december 2008.

Overijssel
Streekplan Overijssel 2000+; plannen voor Ruimte, Water en Milieu. Zwolle 2000 

(met wijzigingen tot mei 2008).
Ontwerp Omgevingsvisie; visie en uitvoeringsprogramma voor de ontwikkeling van 

de fysieke leefomgeving van de provincie Overijssel. Zwolle, november 2008.
Bedrijvigheid in Overijssel; trends, ontwikkelingen en prognoses, onderzoeksrapport. 

Zwolle, december 2008.
Leidraad voor gemeenten ten behoeve van de structuurvisie/bedrijventerreinenvisie. 

Zwolle, 2009

Flevoland
Visie Werklocaties Flevoland 2020. Bureau Buiten, Utrecht, maart 2005.
Omgevingsplan Flevoland. Lelystad, 2006.

Gelderland
Van trekkracht naar slagkracht; Nota Bedrijventerreinen 2002-2006, Arnhem 2003.
Streekplan Gelderland 2005; kansen voor de regio’s. Arnhem, juni 2005.
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Gelderland in vier bedrijven; vier toekomstscenario’s over de uitbreidingsvraag naar 
bedrijventerreinen en kantoren. Bureau Economisch Onderzoek, Arnhem, 2006.

Plan van aanpak voor de partiële streekplanherziening bedrijventerreinen. Arnhem, 
2007.

Gelderse aanpak herstructurering: slimmer sturen sneller schakelen. Arnhem, oktober 
2008.

Noord-Holland
Streekplan Noord-Holland Zuid. Haarlem, 2003.
Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord; ontwikkelen met kwaliteit; ruimtelijke 

samenhang op uitvoering gericht (streekplan); Haarlem, oktober 2004.
Evaluatie HIRB 2004-2007 en aanbevelingen HIRB 2008-2011. Haarlem, september 

2007.
Kansen benutten; Economische Agenda 2008-2011. Haarlem, juni 2008.
Ontwerp Structuurvisie Noord-Holland 2040: kwaliteit door veelzijdigheid. Concept, 

Haarlem, september 2009.
Monitor bedrijventerreinen provincie Noord-Holland. Ecorys, Rotterdam, januari 

2009.

Utrecht
Streekplan 2005-2015. Utrecht, december 2004.
Handleiding bestemmingsplannen 2006. Utrecht, 2006.
Kansen benutten! Krachten bundelen! Economisch beleidsplan 2007-2011. Provincie 

Utrecht, maart 2007.
Herstructurering Plus; kwaliteitsimpuls bestaande bedrijventerreinen. Utrecht, januari 

2009.
Ontwerp Provinciale ruimtelijke verordening. Utrecht, april 2009.

Zuid-Holland
Stappen vooruit!; meerjarenprogramma bedrijventerreinen 2004-2007, Den Haag, 

2004.
Eindverslag Stappen vooruit! Meerjarenprogramma bedrijventerreinen collegeperiode 

2003-2007. Eindevaluatie, Den Haag, 19 december 2006.
Actieprogramma Ruimte voor Economie 2007-2011; beleidskader en instrumenten. 

Den Haag, oktober 2007.
Uitvoeringsprogramma Ruimte voor Economie 2008-2011; met een overzicht van 

prioritaire bedrijventerreinen, Den Haag, januari 2009.
Visie op Zuid-Holland; ontwikkelen met schaarse ruimte. Ontwerp Provinciale 

Structuurvisie. Den Haag, april 2009.

Zeeland
Ruimtebehoefteraming bedrijventerreinen provincie Zeeland. Buck Consultants, 

Nijmegen, 2005.
Ruimte maken voor kansen. Provinciaal Sociaal-Economisch Beleidsplan 2005-2008. 

Middelburg, april 2005.
Beleidsregel impuls herstructurering en transformatie bedrijventerreinen. 

Middelburg, januari 2006.
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Omgevingsplan Zeeland 2006-2012. Middelburg, juni 2006.

Noord-Brabant
Streekplan Noord-Brabant 2002; Brabant in Balans. ‘s-Hertogenbosch, februari 2002 

(gedeeltelijk herzien december 2004).
Prognose bedrijventerreinen Noord-Brabant 2006-2040. Hoofdrapport, ETIN-

adviseurs ’s-Hertogenbosch, 2006.
Werklocaties in Noord-Brabant; een bredere kijk op bedrijventerreinen. 

‘s-Hertogenbosch, januari 2009.
Startnotitie Verordening Ruimte Noord-Brabant, ‘s-Hertogenbosch, december 2008. 

Voorontwerp Structuurvisie RO. ’s-Hertogenbosch, juni 2009.

Limburg
Werklocaties Limburg 2007; resultaten monitor Limburgse bedrijventerreinen en 

dienstenlocaties in 2007. Maastricht, 2007.
Programma Werklocaties Limburg 2020. Maastricht, december 2008.

B. Gemeenten

Almere
Almere Inc. – de economische visie Almere 2030. Almere, december 2008.
Concept Structuurvisie Almere 2.0. Almere, juni 2009.
Uitvoeringsstrategie Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka). 

Noordvleugelconferentie, februari 2006.

Amsterdam
Uitvoeringsstrategie Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka). 

Noordvleugelconferentie, februari 2006.
Herstructurering Bedrijventerreinen in de Metropoolregio Amsterdam; de opgave tot 

2020. Bureau Buiten, Utrecht, mei 2008.

Barendrecht
Kadernota Economie. Barendrecht, 8 februari 2008.
Uitvoeringsprogramma RR 2020. Stadsregio Rotterdam, december 2005.
Bedrijventerreinenstrategie Stadsregio Rotterdam 2008-2020. Ecorys, Rotterdam, 

2009.

Barneveld
Regionale bedrijventerreinenvisie De Vallei; welk bedrijf, wanneer en waar. ETIN-

adviseurs; ’s-Hertogenbosch, september 2006.
Economisch Actieplan Barneveld; samen kansen pakken. Seinpost Adviesbureau, 

Arnhem, december 2006.
Behoefteonderzoek bedrijventerreinen Barneveld. Arcadis, januari 2008.

Breda
Bedrijventerreinennota Breda. Stec Groep, Nijmegen, 2007.
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Strategische agenda West-Brabant 2008-2011. De Westbrabantse vergadering, SES 
West-Brabant, Roosendaal 2007.

Bedrijventerreinenrapportage West-Brabant. SES West-Brabant en KvK Zuidwest-
Nederland, Roosendaal/Breda, 2008.

Brunssum
Uitvoeringsprogramma revitalisering; ambities en maatregelenoverzicht uitgewerkt, 

Parkstad Limburg, Heerlen, 2005.
Herontwikkeling Oostflank; startnotitie bestuursopdracht. Brunssum, december 

2006.
Kadernota Economie Regio Parkstad Limburg 2007-2010. Parkstad Limburg, Heerlen, 

2007.
Bedrijvige stad in een dynamische regio; sterke pijlers voor de toekomst. Brunssum, 

december 2008.
Ondernemersbeleid en Faciliteiten; stimulerende maatregelen in een neergaande 

economie. Brunssum, april 2009.

De Ronde Venen
Collegeprogramma 2007-2010; programma economie en recreatie. De Ronde Venen, 

2006.
Nieuwsbrief inventarisatie bedrijventerreinen, Gemeente De Ronde Venen, Kamer 

van Koophandel voor Midden-Nederland, april 2008.

Den Haag
Nota bedrijventerreinenstrategie Den Haag 2005-2020. Stec Groep, 2005.
Update gemeentelijke bedrijventerreinenstrategie 2005-2020. Raadsvoorstel 26 maart 

2007.
Nota Uitgiftebeleid 2008-2009. DSO, juni 2008.
Ruimte voor ondernemend Haaglanden; een regionale bedrijventerreinenstrategie. 

Gewest Haaglanden, Den Haag, april 2008.

Dordrecht
Ruimte voor ondernemen; de ontwikkeling van de stad in economisch perspectief. 

Programmabureau economie, 2005.
De Drechtse Poort; bedrijventerreinenstrategie voor de Drechtsteden. Dordrecht, 

januari 2007.
Uitvoeringsstrategie Bedrijventerreinen voor de Drechtsteden. Dordrecht, juni 2007.
Ontwerp Structuurvisie Dordrecht 2020. Dordrecht, februari 2008

Enschede
Kwaliteitsmatch vraag en aanbod bedrijventerreinen Enschede. Ecorys, Enschede, 

januari 2008.
Stand van zaken bedrijventerreinen Enschede; memo Wethouder Eric Helder aan 

Gemeenteraad Enschede d.d. 6 juni 2008.

Etten-Leur
Integraal sociaal-economisch beleidsplan. Etten-Leur, juli 2002.
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Etten-Leur in bloei; Structuurvisie 2020. Etten-Leur, mei 2005.
Strategische agenda West-Brabant 2008-2011. De Westbrabantse vergadering, SES 

West-Brabant, Roosendaal, 2007.
Bedrijventerreinenrapportage West-Brabant SES West-Brabant en KvK Zuidwest-

Nederland, Roosendaal/Breda, 2008.

Gorinchem
Gemeentelijke Structuurvisie 2005-2015. Gorinchem, 2004.
Bedrijventerreinenstrategie Alblasserwaard-Vijfherenlanden. Ecorys, Rotterdam, 

2007.

Groningen
Samen sterk in het netwerk Regiovisie Groningen-Assen 2030; Visiedeel. Groningen 

2004.
Terrein in bedrijf; van kwantiteit naar kwaliteit op bedrijventerreinen in de stad 

Groningen 2008-2015. Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken, juli 
2007.

Economisch Businessplan; stad aan de slag. Groningen, 2005.
Kwaliteitsatlas voor werklocaties; Regio Groningen-Assen. Buck Consultants 

International, Nijmegen, 2006.

Harderwijk
Toelichting bestemmingsplan Lorentz-Oost, Harderwijk, mei 2003.
Convenant vestigingscriteria bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Harderwijk, 

november 2006.
Masterplan Revitalisering bedrijventerrein Lorentz te Harderwijk, 18 oktober 2006.
Economisch programmerings- en ontwikkelingsdocument (epo) voor het 

bedrijventerreinenbeleid in de regio Noord-Veluwe, juni 2009.

Heerenveen
Sociaal-economische beleidsvisie 2005. Heerenveen, december 2005.
Integrale visie Heerenveen-Skasterlân; ruimte voor de toekomst. Heerenveen-

Skasterlân, november/december 2005.
Startnotitie MER/SMB Internationaal Bedrijvenpark Friesland. Heerenveen, mei 

2008.

Nijmegen
Een andere kijk op Nijmeegse bedrijventerreinen. DWS/DGG, oktober 2003.
Versterken – Verbinden – Vernieuwen; Sociaal Economisch Beleidsplan. Nijmegen, 

april 2005.
Uitvoeringsprogramma Sociaal Economisch Beleidsplan Gemeente Nijmegen 2005-

2009. Nijmegen, september 2005.
Regionaal Plan 2005-2020; werken aan een aantrekkelijke en concurrerende 

stadsregio in Noordwest Europa. Stadsregio Arnhem Nijmegen, Nijmegen, oktober 
2006.

Economische agenda Visie en ambitie 2007-2010. Stadsregio Arnhem Nijmegen, 
Nijmegen, februari 2008.
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Reimerswaal
De Bevelanden werkt! Ruimte voor economische dynamiek; regionale structuurvisie 

De Bevelanden: themarapport werken. Bestuurlijk platform De Bevelanden, 
Rotterdam/Middelburg, juli 2004.

Ontwerp thematische regiovisie De Bevelanden; Wonen, werken en recreëren in de 
regio. Rothuizen van Doorn ’t Hooft, Middelburg, juni 2005.

Regionaal Bedrijventerreinenprogramma De Bevelanden; ruimte voor economische 
dynamiek, regio De Bevelanden, september 2007.

Rijssen-Holten
Ruimtebehoefte in de gemeente Rijssen-Holten. Stogo Onderzoek +advies, Utrecht, 

april 2003.
Bedrijvigheidsplan Gemeente Rijssen-Holten. Bureau Takkenkamp, Rijssen-Holten, 

november 2004.
Uitgiftebeleid Vletgaarsmaten in de gemeente Rijssen-Holten. Rijssen-Holten, juli 

2007.
Actualisatie ruimtevraag bedrijventerreinen, 2008-2020. Gemeente Rijssen-Holten, 

Stogo onderzoek + advies, juli 2008.

Sittard-Geleen
Bestemmingsplan Distripark Sittard fase 3; toelichting, juli 2009.

Tiel
Convenant bedrijventerreinen Rivierenland. Stimuleringsprogramma Economie 

Rivierenland, december 2001.
Werken aan De Toekomst van Tiel; Meerjaren OntwikkelingsProgramma 2005-2010. 

Tiel, juli 2004.
Visie Wonen-Werken Gemeente Tiel. Tiel, oktober 2004.
Structuurvisie Tiel 2030, voorontwerp. Tiel, november 2008.
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Bijlage 5

Een onderzoeksprogramma voor het eleid voor bedrijventerreinen

In hoofdstuk 10 zijn suggesties gedaan voor een onderzoeksprogramma dat kan die-
nen als onderbouwing van het beleid voor bedrijventerreinen. Deze bijlage werkt de 
onderdelen van dit onderzoeksprogramma verder uit.

Beleidsconforme ramingen op nationaal niveau
Ondanks het feit dat de ministeries van VROM en Economische Zaken maar een 
beperkte rol hebben in het beleid voor bedrijventerreinen, hebben de ramingen die 
het CPB (1999a, 2005) heeft gemaakt met de Bedrijfslocatiemonitor in de afgelo-
pen tien jaar veel invloed gehad op het beleid van de lagere overheden. De meeste 
provincies en veel gemeenten baseren hun planningsopgave rechtstreeks op het regio-
naliseren van de nationale ramingen van de BLM. Daarom is het van belang dat de 
nationale ramingen aansluiten bij de doelstellingen van het beleid. Tot nu toe gaan die 
ramingen nog uit van voortzetting van het voorwaardenscheppend beleid uit het ver-
leden. Het doorrekenen van de beoogde beleidseffecten is niet meer dan een logische 
stap binnen consistent overheidsbeleid. Om deze effecten te kunnen doorrekenen is 
het nodig de empirische basis onder het beleid te versterken. Uit hoofdstuk 7 bleek dat 
er nog veel witte gaten zijn.

Om de beleidseffecten te kunnen doorrekenen, is het in de eerste plaats nodig meer 
inzicht te krijgen in de drijvende krachten achter de twee ontwikkelingen die in de 
ramingen met de BLM bepalend zijn voor de ruimtevraag. Hierbij gaat het om:
• De voortgaande ontmenging van wonen en werken. Meer onderzoek is nodig naar 

de motieven van bedrijven die zich vanuit woonwijken op bedrijventerreinen 
vestigen. Gaat het om een noodzakelijk stap in de huisvestingscarrière van bedrij-
ven die groei mogelijk maakt? Of bepalen de relatief goedkope grond op nieuwe 
bedrijventerreinen dan wel de goedkope bedrijfspanden op bestaande bedrijven-
terreinen de aantrekkingskracht? Zijn er gezien het programma van eisen van de 
desbetreffende ondernemingen alternatieve vestigingsmogelijkheden voor deze 
bedrijven? Als die er zijn, waarom kiezen de ondernemers hier niet voor? Anders 
dan in het traditionele economisch geografisch onderzoek dat zich concentreert 
op de locatiefactoren, is hierbij vooral aandacht nodig voor de huisvestingsmotie-
ven die bepalend zijn voor de keuze van ondernemers.

• Het toenemende ruimtegebruik op bedrijventerreinen. Om projecties te kunnen 
maken van het ruimtegebruik in de toekomst moeten de factoren bekend zijn die 
bepalend zijn voor het ruimtegebruik. Hierbij spelen onder meer de volgende vra-
gen. Is de toenemende extensivering van het ruimtegebruik op bedrijventerreinen 
het gevolg van bedrijven die meer ruimte nodig hebben per werkzame persoon? 
Of is dit het gevolg van een ruimhartig uitgiftebeleid van een relatief omvangrijke 
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en goedkope voorraad bedrijventerrein? Welke mogelijkheden zijn er gezien het 
Programma van Eisen (PvE) van ondernemers om het bestaande ruimtegebruik 
te intensiveren? In hoeverre is het extensieve ruimtegebruik het gevolg van de ste-
denbouwkundige inrichting van bedrijventerreinen? Welke stedenbouwkundige 
mogelijkheden zijn er om tot verdichting te komen?

In de tweede plaats is aandacht nodig voor de vervangingsvraag. Dit deel van de plan-
ningsopgave is empirisch nog onvoldoende onderbouwd. Omdat in de komende 
jaren een steeds groter deel van de planningsopgave betrekking zal hebben op de 
vervangingsvraag, is versterking van de empirische basis op dit punt cruciaal om 
beleidsconforme ramingen te kunnen maken. Een goede raming van de vervan-
gingsvraag is verreweg het belangrijkste verbeterpunt voor de nationale ramingen. 
Relevante aanknopingspunten hiervoor zijn te ontlenen aan de in hoofdstuk 4 
beschreven dynamiek op de vastgoedmarkt. Dit vraagt onder meer om nader onder-
zoek op de volgende terreinen:
• verhuisketens op de markt voor bedrijfsruimten, om inzicht te krijgen in de door-

stroming binnen de bestaande voorraad bedrijfspanden en in de verhouding 
tussen de bestaande voorraad en de nieuwbouw;

• hergebruik van bestaande bedrijfspanden om te kunnen vaststellen, voor wie en 
waarom de bestaande voorraad aantrekkelijk is;

• de levenscyclus van bedrijfspanden om een beeld te krijgen van de gebruiksopvol-
ging in de bestaande voorraad en in de investeringen die ondernemers doen om 
dit mogelijk te maken;

• courantheid van bestaande bedrijfspanden in het licht van het PvE van onder-
nemers om te kunnen bepalen welke onderdelen van de bestaande voorraad nog 
aantrekkelijk zijn voor toekomstig gebruik;

• vraag naar bedrijfsruimten als gevolg van transformatie van verouderde bedrij-
venterreinen om inzicht te krijgen in de vraag naar ruimte die de onttrekkingen 
aan de bestaande voorraad met zich mee brengen.

Als het gaat om het onderbouwen van concrete investeringsplannen op regionaal 
niveau kan het nationale onderzoek hooguit indicaties geven van de ruimtevraag. Er 
zijn aanvullende analyses op regionaal niveau nodig die rekening houden met spe-
cifieke kenmerken van de regionale vastgoedmarkt en met de eisen van de concrete 
vragers, die op zoek zijn naar nieuwe huisvesting voor hun bedrijf.

Regiospecifieke ramingen op provinciaal niveau
Onderzoek op provinciaal niveau is nodig om de integrale regionale bedrijventerrei-
nenprogramma’s te kunnen onderbouwen. Een bottom-up benadering verdient hierbij 
aanbeveling. Het verdelen van de nationale planningsopgave over provincies en het 
verdelen van de provinciale planningsopgave over regio’s en gemeenten, zoals tot nu 
toe veel gebeurt, houdt te weinig rekening met regiospecifieke omstandigheden. Aan 
de orde kunnen komen:
• Analyse van de ruimtevraag als gevolg van het economische structuurbeleid. Hierbij 

gaat het vooral om het inzichtelijk maken van het PvE van bedrijven, waarop de 
regionale acquisitie zich richt en om het vertalen van deze eisen in omvang en 
samenstelling van de vraag naar bedrijventerreinen. Dit moet leiden tot een betere 
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afstemming tussen het acquisitiebeleid en het ruimtelijk beleid voor bedrijventer-
reinen. Ondanks het sterke voorwaardenscheppende karakter van het beleid is dit 
op dit moment nog een ontbrekende schakel in de onderbouwing. Doelstellingen 
op het gebied van acquisitie vertalen zich tot nu toe vooral in extra kwantitatieve 
taakstellingen.

• Analyse van de ruimtevraag die het gevolg is van transformatie. De huidige 
planning gaat er nog teveel vanuit dat de door transformatie te onttrekken bedrij-
venterreinen 100% moeten worden gecompenseerd. In de praktijk zal dit echter 
zelden het geval zijn. Een deel van de te transformeren bedrijventerreinen staat 
al leeg. Daarnaast zullen niet alle uit te plaatsen bedrijven zich hervestigen in 
dezelfde regio; bijvoorbeeld, omdat zij er voorkeur aan geven het bedrijf te beëin-
digen of, omdat zij de productie in het kader van een reorganisatie elders in de 
onderneming willen onderbrengen. Ook is het mogelijk dat zich in een deel van 
het vastgoed tijdelijk gelegenheidsgebruikers hebben gevestigd, in afwachting van 
de feitelijke transformatie. Een terreinscan, gericht op het huidige gebruik en een 
analyse van de investeringsplannen van de nog zittende ondernemers, zijn belang-
rijke onderdelen van het onderzoek.

• Analyse knelpunten en oplossingen op bestaande bedrijventerreinen. Dit onderzoek 
moet een consistente relatie leggen tussen de uitvoering van herstructurerings-
maatregelen op specifieke bedrijventerreinen en de op die bedrijventerreinen 
aanwezige knelpunten. Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, is het nodig als 
referentiekader uniforme kwaliteitsprofielen te ontwikkelen. Tevens zijn uni-
forme beoordelingscriteria nodig om de kwaliteit van bedrijventerreinen te 
kunnen beoordelen. De beoordeling moet zowel betrekking hebben op de open-
bare ruimte als op het aanwezige vastgoed. De terreinscans, die tot nu toe worden 
uitgevoerd, besteden nog te weinig aandacht aan de kwaliteit van het vastgoed. 
Provincies kunnen uniforme scans gebruiken als benchmark om verschillende 
bedrijventerreinen te vergelijken en als basis voor de prioriteitstelling in het kader 
van de integrale bedrijventerreinenvisies die zij moeten opstellen in overleg met 
de samenwerkende gemeenten. Gemeenten kunnen de beoordeling gebruiken als 
basis voor concrete uitvoeringsprogramma’s.

Marktonderzoek op lokaal niveau
In hun onderzoeken naar het beleid voor bedrijventerreinen in de jaren zestig, zeven-
tig en tachtig constateerden Hilferink (1974) en Eiff (1990) al dat de feitelijke vraag 
naar bedrijventerreinen een ondergeschikte rol speelde. Het beleid was vooral gericht 
op taakstellingen voor de beleidsmatig gewenste groei van de werkgelegenheid. De 
situatie is sinds die tijd nauwelijks veranderd.
De analyses in hoofdstuk 9 laten zien dat marktonderzoek, dat de vraag naar bedrij-
venterreinen afleidt uit de ontwikkelingen op de markt voor bedrijfsruimten, nog 
schaars is. Alleen het door de bedrijvenconsultatiemethode vragen aan ondernemers 
hoeveel ruimte op nieuwe bedrijventerreinen zij nodig hebben, is niet voldoende. De 
volgende typen onderzoek kunnen deel uitmaken van dit marktonderzoek:
• Het programma van eisen (PvE) van ondernemers met een concrete ruimtevraag. 

Om de vraag naar bedrijfsruimten goed in beeld te krijgen, is het niet alleen nodig 
inzicht te hebben in de omvang van de ruimteclaim maar vooral ook in de eisen 
die ondernemers aan hun vastgoed stellen. Hierbij gaat het onder meer om het 
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type gebouw, de indeling van het pand, de activiteiten die in het pand moeten 
worden uitgevoerd, de gewenste uitstraling, de benodigde ruimte voor parkeer-
plaatsen of voor opslag in de open lucht en de gewenste inrichting van de kavel. 
Dit onderzoek kan zich richten op bedrijven die zich hebben ingeschreven op een 
gemeentelijke wachtlijst voor bouwrijpe kavels of op bedrijven die de gemeente 
wil uitplaatsen in het kader van stedelijke vernieuwing. Ook is het mogelijk het 
totale bedrijfsleven (of een steekproef hieruit) te benaderen. Specifieke aandacht is 
nodig voor de mogelijkheden om de vraag op te vangen door een verbouwing of 
uitbreiding ter plaatse, dan wel binnen de bestaande voorraad bedrijfspanden.

• Analyse van de courantheid van het bestaande vastgoed. Dit onderzoek is nodig om 
te kunnen bepalen in hoeverre de bestaande voorraad kan voorzien in de vraag, 
gegeven het PvE van de betrokken ondernemers. Hierbij gaat het niet alleen om 
een analyse van de structureel leegstaande panden. Het ruimtegebruik in de totale 
voorraad bestaande bedrijfspanden is van belang. Er kan immers sprake zijn 
van gelegenheidsgebruikers die het pand maar gedeeltelijk gebruiken of die niet 
tot de doelgroep van bedrijventerreinbehoevende bedrijven behoren. Ook in dat 
geval is sprake van onttrekking van panden aan hun functie. Confrontatie van de 
belangrijkste kenmerken van het bestaande vastgoed aan het PvE geeft een indi-
catie van de mate van courantheid van de betrokken panden. Als blijkt dat deze 
onvoldoende is, is een nadere analyse van de vastgoedpotenties van de betrokken 
panden nodig, gericht op het selecteren van de meest kansrijke strategie (zware 
revitalisering, herontwikkeling of transformatie).

• Analyse van de mogelijkheden tot waardevermeerdering van bestaand vastgoed. 
Belangrijk aandachtspunt in het kader van herstructurering is dat de kosten 
voor vernieuwing en herontwikkeling zoveel mogelijk worden gedragen door de 
potentiële opbrengsten van het vastgoed. De tot nu toe gangbare veronderstel-
ling dat vastgoedeigenaren zullen investeren in de vernieuwing van hun vastgoed 
als gevolg van overheidsinvesteringen in de openbare ruimte zal lang niet altijd 
opgaan. Het ontwikkelen van vastgoedprogramma’s en het doorrekenen van het 
exploitatieresultaat van alternatieve programma’s is daarom een belangrijk aan-
dachtspunt voor de planning. Belangrijk is de vastgoedprogramma’s te toetsen aan 
hun haalbaarheid in de markt. Tevens is het nodig de gebiedspotenties te analy-
seren en de potenties van alternatieve locaties in de beschouwing te betrekken. 
Niet altijd is het kiezen van de meest hoogwaardige functie die het meest gunstige 
exploitatieresultaat biedt de oplossing. Soms is het kiezen voor een verliesgevende 
laagwaardiger functie en de daaruit voortvloeiende noodzaak voor verevening 
beter voor de regio als geheel. 
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