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Voorwoord 
Voor u ligt mijn afstudeerscriptie ter afsluiting van de studie Bouwkunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Toen ik startte met mijn onderzoek was ik vooral 
benieuwd naar wat er precies gebeurde in de regio Eindhoven. Waarom was deze regio 
benoemd tot Brainport van Nederland? Tijdens mijn stage is de interesse ontstaan voor 
concepten voor bedrijventerreinen. En al snel rees de vraag wat een goed functionerend 
bedrijventerrein in een toptechnologieregio zou zijn. Deze ogenschijnlijk simpele vraag 
dwong me om voortdurend keuzes te maken en mijn onderzoek af te bakenen. Ook de 
theorie en de praktijk bleken niet altijd op elkaar aan te sluiten. 

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om middels deze weg alle experts te bedanken 
voor hun tijd. verstrekte informatie en hun bijdrage aan dit onderzoek. Het waren niet 
alleen zeer interessante en informatieve gesprekken, maar ze dwongen me ook om 
kritisch te kijken naar mijn eigen doelstellingen. 

Zoals voor bijna alle studenten geldt, is afstuderen een inhoudelijke en persoonlijke 
uitdaging. Daarbij duurde het ook even voordat Maarten, Sebastiaan en ik de goede 
afstemming vonden tussen studie. werk en privé. De slapeloze nachten met een baby 
zorgden ervoor dat ook overdag mijn "onderzoekskwaliteiten" goed verborgen bleven. Ik 
ben mezelf vaak tegengekomen. Maar daardoor heb ik enkele persoonlijke valkuilen 
eindelijk eens kunnen dichten. Daarom kijk ik met een trots gevoel terug op de 
afgelopen periode. 

Ik wil mijn familie en vrienden bedanken voor hun steun, geduld en vertrouwen in mij. 
Ook veel dank aan mijn begeleiders Rianne Appel-Meutenbroek en Ingrid Janssen, 
omdat ze me altijd op het rechte pad hielden. 

Isabelle Prohn 
Eindhoven. december 2007 
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Samenvatting 
Ruimte en economie hebben veel met elkaar te maken. De economie draait op de 
werkgelegenheid en de bedrijvigheid. Een goed vestigingsklimaat, waar het aanbod aan 
bedrijventerreinen een onderdeel van is, zorgt ervoor dat bestaande bedrijven in de regio 
actlef blijven en het aantrekkelijker wordt voor nieuwe bedrijven om zich in de regio te 
vestigen. Ook in Brainport moet hier aandacht voor zijn. 

De term Brainport, oftewel de regio Eindhoven, staat synoniem voor stuwende 
industriële bedrijvigheid, samenwerking, onderzoek en ontwikkeling (R&D), 
hoogtechnologische producten en innovatie. Brainport is momenteel vooral een 
economisch concept, de ruimtelijke vertaling ontbreekt nog op veel vlakken. De 
probleemstelling van dit onderzoek is: 

Op welke manier moeten de bedrijventerreinen worden opgezet zodat zy een 
bydrage leveren aan een vestigingsklimaat dat de positie van de regio Eindhoven 
als Bralnport van Nederland kan behouden en versterken? 

Het doel van dit verkennende onderzoek is het opstellen van een longlist van 
(bedrijventerrein)aspecten waar de gemeente rekening mee moet houden in het 
bedrijventerreinbeleid voor Brainport Eindhoven. Dit gebeurt op basis. van een 
literatuurstudie en interviews met beleidsmakers en ervaringsdeskundtgen. De 
onderzoeksvragen die centraal staan in dit rapport zijn: 

• Wat is een Brainport? 
• Wie zijn de kenniswerkers van Bramport Eindhoven en welk bedrijvigheidprofiel 

vertegenwoordigen zij? 
• Welke rol spelen samenwerkingsverbanden en welke invloed heeft dit op de 

onderlinge ruimtelijke positionering van bedrijven? 
• Aan welke aspecten moet een bedrijventerrein voldoen om aantrekkelijk te zijn 

voor Brainport bedrijven? 
• Wat is een longlist van factoren die voor de gemeenten van Brainport van belang 

zijn bij het opstellen van het bedrijventerreinbeleid? 

De Bramport bedrijvigheid bestaat uit: Ontwerp en adviesbureaus, Ier, Research and 
development bedrijven, Onderwijs- en kennisinstellingen. Maar opgemerkt moet worden 
dat onderzoek en ontwikkeling hand in hand gaan met productie en distributie van 
goederen. Ook deze bedrijven, die sterk gelieerd zijn aan het bedrijvigheidprofiel, moeten 
op de juiste manier gehuisvest worden op een bedrijventerrein. 

Brainport is gebaat bij een goede samenwerking tussen de overheid, het 
bedrijfsleven en kennisinstellingen. De Triple helix wordt bemoeilijkt door een verschil 
in dynamiek en snelheid tussen de verschillende actoren. Helderheid in 
onderzoeksprogramma's en doelstellingen kan bijdragen aan de opstart van 
samenwerking. Clustering van bedrijven binnen één bedrijfstak is alleen zinvol als dit 
leidt tot een economisch voordeel voor de betrokken bedrijven. Dit kan het geval zijn als 
er sprake is van een belangrijke gemeenschappelijke voorziening(en). 

Er moeten hogere eisen worden gesteld aan de bedrijventerreinen die een aantrekkende 
werking moeten hebben op de Brainport bedrijvigheid. Het gaat vaak om (inter)natlonale 
bedrijven die een vestiging overwegen in een toptechnologieregio. Een kwalitatief 
hoogwaardig bedrijventerrein draagt bij aan de innovativiteit en het imago van een 
bedrijf en de regio als totaal. Uit de literatuur volgen de bedrijventerreinaspecten die 
belangrijk zijn voor de Brainport bedrijvigheid: 
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Bereikbaarheid 
• Ontsluiting van de locatie en omgeving 
• Aanwezigheid multimodaliteiten 
• Aanwezigheid OV voorzieningen 
• Bereikbaarheid voetgangers en fietsers. 

Voorzieningen 
• Voorzieningen voor werknemers 
• Algemene voorzieningen voor bedrijven 
• R&D faciliteiten 

Imago 
• Herkenbaarheid 
• Thematisering 

Beeldkwaliteit 
• Beeldbepalende gebouwen en structuren 
• Aandacht voor de inrichting van ontmoetingsfuncties en openbare ruimte 
• Herkenbare routes en oriëntatiepunten en verschillende soorten openbare 

ruimten 
• Samenhang, relatie en integratie tussen de verschillende functies en 

voorzieningen 
• Streven naar goede belevingswaarde en leefbaarheid 
• Inbouwen van ruimtelijke flexibiliteit 
• Voorkomen van achterkantsituaties en heldere verbindingen in alle richtingen 

Uitgifte en beheer 
• Vestigingsvoorwaarden 
• Parkmanagement 

De bevindingen uit het literatuuronderzoek zijn voorgelegd aan experts. Uit deze 
interviews blijkt dat er geen houvast is om concrete aanbevelingen te doen voor de opzet 
of invulling van bedrijventerreinen in Bramport Eindhoven. Vanuit welke invalshoek we 
de materie bekijken, er ontstaat geen eenduidig beeld. De meningen en ervaringen van 
de experts lopen sterk uiteen. Waar de een aangeeft dat kwaliteit voorop zou moeten 
staan, meldt de ander dat het prijsniveau een bepalende factor is voor het succes op het 
bedrijven terrein. 

Waar men het wel over eens is. is dat partijen moeten samenwerken en één 
gezamenlijk doel voor ogen moeten houden. Dit vereenvoudigt de regtonale afstemming, 
waardoor concurrentie tussen gemeenten bij de uitgifte van bedrijventerreinen wordt 
voorkomen. Daarnaast blijft de vraag bestaan hoe deze terreinen concreet ingevuld 
dienen te worden. Om hier antwoord op te kunnen geven, moeten vraagprofielen 
opgesteld worden van clusters van bedrijven. Gemeenten moeten starten met het in 
kaart brengen van de vraag van de meest kansrijke en belangrijke clusters in Brainport. 

Wanneer gemeenten meer grip krijgen op de vraag naar bedrijventerreinen, is 
het zaak om realistische ambities op te stellen over de kwaliteit en het aantal vierkante 
meters bedrijventerrein. Door ondernemers te betrekken bij het proces van 
herstructurering en ontwikkeling kan het aanbod nog beter worden afgestemd op de 
gebruikers. Wanneer besloten wordt om een bedrijventerrein te (her)ontwikkelen moet 
men zorgen voor heldere vestigingsvoorwaarden. Hierdoor blijft de thematisering op het 
terrein behouden, waardoor het bedrijventerrein als een visitekaartje voor een bepaalde 
sector kan gaan dienen. 
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1.1 Aanleiding 

Brainport is een titel die refereert aan de positie die de regio Eindhoven, of Zuidoost 
Brabant, inneemt binnen de Nederlandse kenniseconomie en is het handelskenmerk dat 
eind 2004 voor het eerst verscheen in landelijke beleidsnota's. Brainport Eindhoven is een 
regio van 1.440 km2 en telt 22 gemeenten met 725.000 inwoners [Commissie Sistermans, 
2005 en www.lisa.nl]. 

In Zuidoost-Brabant is er in de afgelopen honderd jaar een netwerk ontstaan van 
technologische bedrijven, onderwijsinstellingen en kennisintensieve organisaties. Samen 
bieden zij een compleetheid in de keten fundamenteel onderzoek tot en met het 
ontwikkelen, produceren en vermarkten van producten [SRE, 2007]. De term Brainport 
staat synoniem voor stuwende industriële bedrijvigheid, samenwerking, onderzoek en 
ontwikkeling (R&D)I, hoogtechnologische producten en innovatie. [Brainport Eindhoven, 
2004 en Gemeente Eindhoven, 2003]. Dat Bramport een toppositie inneemt in Nederland 
blijkt wel uit het feit dat in deze regio twintig procent van alle niet door de overheid 
gefmancierde onderzoeken plaatsvindt, terwijl slechts 4,5 procent van de Nederlandse 
bevolking hier woont [Kwast, 2007]. Het is daarnaast de enige regio in Nederland -en één 
van de weinige in Europa - die aan de Barcelonanorm uit de Lissabondoelstellingen voldoet 
[Brainport Eindhoven, 2005)2. Bramport Eindhoven mag zich dus met recht het trekpaard 
van de Nederlandse kenniseconomie noemen [Stee groep, 2007]. 

Brainport scoort ook in de top van Europa. Een van de monitoren die de 
ontwikkeling van de kenniseconomie in Europa volgen, het 'European Innovation 
Scoreboard' [Europese Commissie, 2003], plaats Brainport op de vierde positie binnen 
Europa na Stockholm, Helsinki en München. Bepalend voor de plaats op deze ranglijst zijn 
onder meer het opleidingsniveau van de inwoners, de productiviteit, het aantal patenten, de 
werkgelegenheid en uitgaven op gebied van onderzoek en ontwikkeling. 3 

Een blijvend sterke positie van Brainport op nationale en Europese schaal is niet 
vanzelfsprekend. Door toenemende mondialisering en liberalisatie zijn arbeid, kapitaal en 
kennis steeds beter bereikbaar en mobieler geworden. Landen en regio's, die economische 
bedrijvigheid willen aantrekken en vasthouden, zijn steeds meer elkaars concurrenten 
geworden in het bieden van de gunstigste vestigingsvoorwaarden [Nyfer, 2003]. Wil de 
Nederlandse Brainport kunnen overleven in concurrentie met andere toptechnologie regto's 
dan zal deze vanuit economisch oogpunt moeten blijven groeien. 

Het aantrekken van (inter-)nationale bedrijven vormt de basis van deze groei. Om 
het imago van de regio bij deze bedrijven te verbeteren, profileert Brainport zich met 
statements zoals Voorop in technologie', 'Industriële Mainport' en Wonen en werken in het 
groen' [Gemeente Eindhoven, 2003]. Maar het imago van de regio als vestigtngslocatie wordt 
grotendeels bepaald door de kwaliteit van de bedrijventerreinen [SRE, 2003]. Het is dus van 
toenemend belang te zorgen voor kwantitatief en kwalitatief voldoende bedrijventerreinen 
[RPB, 2003a]. In de Bramport Navigator [Commissie Sistermans, 2005] staat dat de regio 
bedrijventerreinen met een Brainportprofiel moet hebben: ruimte en kwaliteit, beschikbaar 
en bereikbaar. Hoe dit profiel verder ingevuld moet worden is tot op heden niet uitgewerkt. 

I Onder r&d (research & development, speur- en ontwikkelingswerk) verstaat men het vergroten van technisch
wetenschappelijke kennis (fundamenteel onderzoek), het systematisch zoeken naar oplossingen van praktische 
problemen (toegepast onderzoek) en het systematisch uitwerken van onderzoeksresultaten tot nieuwe of verbeterde 
producten. diensten of processen (ontwikkeling). 
2 Het aandeel van de bedrijfstakken in R&D is minimaal 3% van het Bruto Regionaal Product. Het Bruto 
Regionaal Product is de som van de toegevoegde waarde die gevormd is in de regio. 
3 Bron: http: //www.fractal.org/Training-Interactie-Management/Uitzicht.html gelezen in 
Eindhovens Dagblad, 23 juni 2006 Internetpagina bekeken op 4 september 
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In Bramport zijn de laatste jaren enkele nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld waar 
kennisintensieve bedrijven gevestigd zijn die hoge eisen stellen aan hun bedrijfsomgeving. 
De Philips High Tech Campus is hiervan het bekendste voorbeeld; een bedrijventerrein dat 
zelfs de prijs voor het 'Beste bedrjjventerretn van Nederland' ontving. In het 
bedrijventerreinbeleid wordt daarnaast aandacht geschonken aan bestaande 
bedrijventerreinen. Omdat ruimte schaars is, moet er verder worden gekeken dan het 
ontwikkelen van nieuwe terreinen. 

Er is echter nog weinig bekend over welke aspecten belangrijk zijn bij het opstellen 
van het bedrijventerreinbeleid in een toptechnologieregio als Bramport Eindhoven. Welke 
eisen stellen bedrijven aan de ruimtelijke en functionele kwaliteit op bedrijventerreinen? 
Wat wil de kenmerkende Brainport bedrijvigheid nog meer dan een goede bereikbaarheid en 
voldoende fysieke ruimte? 

1.2 Probleemstelling en doelstelling 
Bramport is momenteel vooral een economisch concept, de ruimtelijke vertaling ontbreekt 
nog op veel vlakken. Ruimte en economie hebben veel met elkaar te maken, zowel 
kwantitatief als kwalitatief. De economie draait op de werkgelegenheid en de bedrijvigheid. 
Een goed vestigingsklimaat zorgt ervoor dat bestaande bedrijven in de regio actief blijven en 
het aantrekkelijker wordt voor nieuwe bedrijven om zich in de regio te vestigen. Maar hoe 
creëer je in Brainport Eindhoven condities waaronder bedrijvigheid opbloeit en de 
kenniseconomie een kans krijgt? 

De focus van dit onderzoek ligt op de vormgeving van het vestigingsklimaat met 
specifieke aandacht voor de aspecten die een rol spelen op de bedrijventerreinen. Het 
resultaat is een longlist van aspecten die gebruikt kan worden door de gemeenten van 
Brainport die betrokken zijn bij de ruimtelijke en inhoudelijke vormgeving van 
bedrijventerreinen. De doelstelling van dit onderzoek is: 

Het opstellen van een longlist met bedrijventerreinaspecten waar de gemeente 
rekening mee moet houden bij het opstellen van het bedrijventerreinbeleid voor 
Bramport Eindhoven. 

Dit leidt tot de volgende probleemstelling: 

Op welke manier moeten de bedrijventerreinen worden opgezet zodat zij een biJdrage 
leveren aan een vestigingsklimaat dat de positie van de regio Eindhoven als Bramport 
van Nederland kan behouden en versterken? 

Beantwoording van de probleemstelling zal plaatsvinden aan de hand van vijf 
onderzoeksvragen: 

I. Wat is een Brainport? 
2. Wie zijn de kenniswerkers van Brainport Eindhoven en welk bedrijvigheidproftel 

vertegenwoordigen zij? 
3. Welke rol spelen samenwerkingsverbanden en welke invloed heeft dit op de 

onderlinge ruimtelijke positionering van bedrijven? 
4. Aan welke aspecten moet een bedrijventerrein voldoen om aantrekkelijk te zijn voor 

Bramport bedrijven? 
5. Wat is een longlist van factoren die voor de gemeenten van Brainport van belang zijn 

bij het opstellen van het bedrijventerreinbeleid? 
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1.3 Begrippen uit de probleem- en doelstelling. 
De gehanteerde begrippen in de probleemstelling en doelstelling dienen nader te worden 
gedefinieerd om de focus van het onderzoek te verduidelijken. Het begrip Brainport wordt in 
hoofdstuk 2 behandeld. Daarom beperken we ons in deze paragraaf tot het definiëren van 
de volgende twee begrippen: 

• Bedrijventerrein 
• Vestigingsklimaat 

Ook worden in deze paragraaf enkele tennen verduidelijkt die centraal staan in het rapport. 

Bedrijventerrein 

In de literatuur worden diverse definities gegeven van een bedrijventerrein. Er kan een 
onderscheid gemaakt worden naar terreinen die slechts door één bedrijf gebruikt worden of 
terreinen waar meerdere bedrijven gevestigd zijn. Dit onderzoek is gericht op terreinen waar 
meerdere bedrijven gevestigd zijn, een samenhangend gebied van bedrijfskavels. Door 
SenterNovem [2005) wordt een bedrijventerrein omschreven als: 

"Een terrein of een cluster van terreinen met een oppervlakte van ten minste 10 
hectare per terrein, dat bestemd en geschikt is voor gebruik door vestigingen ten 
behoeve van handel. nYverheid, commerciële en niet-commerciële dienstverlening en 
industrie, daaronder niet begrepen een terrein dat in ovenvegende mate bestemd is 
voor detailhandel of horeca." 

Deze definitie sluit locaties uit die overwegend bestemd zijn voor detailhandel of horeca. 
Vaker zien we dat pure kantorenlocaties niet passen binnen de definitie van een 
bedrijventerrein. Het functioneren van kantorenlocaties is onvergeltjkbaar met de situatie 
op andere werklocaties. Daarom wordt in dit onderzoek aangesloten bij de definitie van een 
bedrijventerrein van het ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Mtlieu (2006): 

"Een terrein, groter dan een hectare bruto, dat bestemd en geschikt is voor gebruik 
door meerdere bedrfjven uit de sectoren industrie, handel, nYverheid en/ of 
dienstverlening, Het terrein kan eventueel gedeeltelUk gebruikt worden voor 
kantoren." 
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Vestigingsklimaat 

In de literatuur zijn geen definities gevonden van het begrip vestigingsklimaat. Het 
vestigingsklimaat van een regio of stad is de resultante van diverse aspecten. Aan de hand 
van een rapport van ING (2006) en de European Cities Monitor (Cushman & Wakefield, 
2006) kan gesteld worden dat het vestigingsklimaat bepaald wordt door tenminste de 
volgende aspecten: 

• Voorwaarden overheid (belastingen, financiële prikkels, vergunningenbeleid) 
• Interregionale transportverbindingen 
• Telecommunicatie-infrastructuur 
• Imago van de stad 
• Economische structuur 
• Wet en regelgeving 
• Arbeidsmarkt en onderwijs 
• De kwaliteit van de vestigingslocaties 

De vestigingslocaties {c.q. bedrijventerreinen) zijn dus slechts een van de vele aspecten die 
samen het vestigingsklimaat bepalen. Dit is een belangrijk gegeven wanneer we antwoord 
proberen te geven op de probleemstelling van dit onderzoek. Met alleen de juiste {kwaliteit 
van} bedrijventerreinen kan de regio haar positie als Brainport niet behouden of versterken. 
Dit kan alleen als de regio goed scoort op alle aspecten behorende tot het begrip 
vestigingsklimaat. 

Terminologie 

• Wanneer in het vervolg sprake is van 'de regio'. 'de regio Eindhoven' of 'Brainport' dan 
wordt daarmee Brainport Eindhoven bedoeld, oftewel de 22 gemeenten die samen het 
SRE-gebied vormen (zie ook hoofdstuk 2}. 

• Wanneer we schrijven over bedrijvigheid zullen we het in dit onderzoek ook hebben over 
organisaties en niet alleen over bedrijven. Met organisaties worden kennisinstellingen 
en overheidsorganisaties bedoeld. 

• Als in dit onderzoek gesproken wordt over een 'terrein' of 'locatie' zonder dat dit verder 
gespecificeerd is, dan wordt een bedrijventerrein bedoeld zoals gedefinieerd. 

• Brainport wordt veelal aangeduid als 'toptechnologieregio', 'kennisregio' of 
'kenniscluster'. Omdat het begrip 'kennis' niet altijd betrekking heeft op technologie. 
wordt in dit onderzoek de term toptechnologieregio gehanteerd. 

1.4 Afbakening onderzoek 
De geformuleerde probleem- en doelstelling suggereren een zeer breed onderzoeksgebied. 
Door de beperkte tijd en middelen voor het onderzoek moeten er grenzen gesteld worden 
aan het onderzoek. Het onderzoek wordt als volgt afgebakend: 
• Het onderzoek is kwalitatief van aard, kwantiteit en kosten worden niet behandeld; 
• Gegevens betreffende eisen en wensen van ondernemers zijn gebaseerd op 

literatuuronderzoek. Het onderzoek is geen marktonderzoek naar de eisen die 
verschillende bedrijfssectoren stellen aan een bedrijventerrein in Brainport; 

• De longlist van aspecten kan door gemeenten gebruikt worden bij het opstellen van 
beleid en dus niet bij de daadwerkelijke vormgeving van een bedrijventerrein; 

• Er wordt niet getracht een oplossing te vinden voor de problematiek op bestaande 
bedrijven terreinen. 
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1.5 Onderzoeksaanpak 
Het onderzoek is een zogenaamd kwalitatief onderzoek. Op basis van literatuuronderzoek 
en interviews wordt er inzicht gegeven in redenering, feiten en ontwikkelingen op het gebied 
van bedrijventerreinen in een toptechnologieregio zoals Brainport Eindhoven. De 
combinatie van theorie en praktijkervaringen geeft het geheel een verkennend karakter. In 
ieder hoofdstuk wordt gezocht naar de aspecten die essentieel zijn voor goed functionerende 
bedrijventerreinen in Brainport Eindhoven. 

Het onderzoek start met een verkenning van het begrip Brainport op basis van literatuur. 
Dit begrip wordt concreet gemaakt door onder andere het benoemen van de kwaliteiten en 
ambities van de regio, de ruimtelijke economische positionering en de speerpuntsectoren. 
Aan de hand van enkele kenmerken van een toptechnologieregio wordt bekeken op welke 
manier de regio invulling geeft aan het predicaat 'toptechnologieregio'. 

Aansluitend wordt er in hoofdstuk 3 meer inzicht gegeven in de begrippen 
'kenniseconomie' en 'kenniswerkers'. Bedrijven gaan binnen de kenniseconomie anders om 
met informatie. Het menselijk kapitaal, de kenniswerker, wordt steeds belangrijker voor de 
bedrijfsprocessen. Er wordt bepaald wie de kenniswerkers van Brainport Eindhoven zijn en 
binnen welke sectoren zij werkzaam zijn. Deze sectoren vormen het bedrijvigheidproftel van 
Brainport Eindhoven 

Om te komen tot een aanbeveling met betrekking tot de invulling van het 
bedrijventerreinbeleid, zal er eerst gekeken moeten worden naar de manier waarop deze 
bedrijven (samen)werken en gehuisvest moeten worden. Het vormen van eventuele clusters, 
samenwerking binnen netwerken en ruimtelijke eisen die hiermee samenhangen, komen 
aan bod in hoofdstuk 4. 

Hoofdstuk 5 behandelt de locatiekeuzeaspecten die bepalend zijn voor een bedrijf 
dat vestiging op een bedrijventerrein overweegt. Naast een inleiding op de theorie rondom 
locatiekeuze, wordt er dieper ingegaan op bestaande bedrijventerreinscans. Dit resulteert in 
een overzicht van aspecten die van belang zijn bij de vormgeving van de bedrijventerreinen 
in Brainport Eindhoven. 

Omdat deze longlist puur gebaseerd is op literatuuronderzoek, zal in hoofdstuk 6 de 
theorie getoets worden aan de praktijk. De interviews met ervaringsdeskundigen leveren 
een kritische noot en interessante praktijkvoorbeelden op. Aan de hand van de uitkomsten 
van de interviews wordt de longlist getoetst op volledigheid en bruikbaarheid. 

Het afsluitende hoofdstuk 7 geeft de conclusies van het onderzoek weer. Ook de 
aanbevelingen voor vervolg onderzoek komen in dit hoofdstuk aan bod. Afbeelding 1 toont 
een schematische weergave van het plan van aanpak. 
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Samenwerking 

Bedrijvigheidprofiel Locatiekeuzefactoren 

Bedrijventerrein scans Bedrijventereinen 

Longlist I I Toetsing 

Conclusies & Aanbevelingen 

Afbeelding 1: Schematische weergave Plan van Aanpak 
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2 
Brainport Eindhoven 
De regio Eindhoven staat voor de uitdaging haar positie als Brainport 
van Nederland vast te houden en te versterken. Dit roept allereerst de 
vraag op wat de titel Brainport precies betekend voor de regio. Er 
wordt ingegaan op de ontwikkeling die de regio heeft doorgemaakt in 
iets meer dan een eeuw tijd. Van dorpsgemeenschap tot de Brainport 
van Nederland. De definitie van Brainport Eindhoven en haar 
toekomstambities staan centraal in paragraaf twee. In de derde 
paragraaf van dit hoofdstuk wordt in gegaan op de ruimtelijk 
economische relaties waar binnen de regio functioneert. Om te 
kunnen bepalen hoe de regio als toptechnologieregio functioneert, 
worden in paragraaf vier de kenmerkende aspecten van 
toptechnologieregio's behandeld. In de afsluitende paragraaf van dit 
hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de eerste onderzoeksvraag: 
Wat is een Brainport? 
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2.1 Van dorpsgemeenschap tot Brainport 
Dat Zuidoost Brabant de status van Nederlandse Brainport heeft gekregen, komt niet uit de 
lucht vallen. De regio heeft in de vorige eeuw een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De 
basis voor het huidige Brainport ligt in het einde van de negentiende eeuw. Eindhoven lag 
nog in een agrarische omgeving met ongeveer 5.000 inwoners. 

De opkomende industriële productie in de negentiende eeuw ging hand in hand met 
de aanleg van spoorlijnen en kanalen. Veel bedrijven trokken naar Zuidoost Brabant omdat 
daar voldoende en goedkope arbeidskrachten aanwezig waren. De aantrekkende 
bedrijvigheid had een stuwende werking op de ontwikkeling van de stad, maar tegelijk bleef 
het ideaal van de dorpse samenleving nog lang overeind. De Brabantse plattelandsbewoner 
mocht bijvoorbeeld maar maximaal zes kilometer van zijn werk vandaan wonen. Dit 
resulteerde in een zeer goede ontsluiting van de bedrijventerreinen en woonwijken uit die 
tijd [SRE, 2007). Iets waar we nu nog van profiteren. 

Met de toenemende bedrijvigheid ontstonden er problemen rondom het transport 
van arbeiders en goederen tussen Eindhoven en de omliggende dorpen. In 1920 annexeerde 
Eindhoven daarom de dorpen Woensel, Tongelre, Stratum, Gestel en Strijp. Hier waren al 
enkele belangrijke fabrieken gevestigd, zoals Philips in Strijp. Sinds deze annexatle is de 
oppervlakte van de stad Eindhoven niet meer vergroot [Kuijk, 2006). 

Tot aan de tweede wereldoorlog bleef Eindhoven sterk groeien, zowel wat betreft de 
industrie als de inwonersaantallen. De textielindustrie, metaalnijverheid en 
voedingsmiddelenproductie waren toen de grootste bedrijfstakken binnen de industriële 
pijler. Rond 1960 werd de randweg rondom Eindhoven aangelegd. Hierdoor ontstond er 
meer eenheid in de stad. De vraag naar meer centrale en groots opgezette voorzieningen 
werd steeds sterker. Philips zorgde voor alle bewoners van Eindhoven voor recreatie, 
cultuur en onderwijs. Doordat Philips zo'n belangrijke stempel op de stad drukte, niet 
alleen door het verschaffen van werkgelegenheid maar juist door de voorzieningen die zij 
aanbood, werd Eindhoven sinds die tijd getypeerd als companytown. 

De overgang van companytown naar Brainport wordt gekenmerkt door 
schaalvergroting. De focus van Eindhoven ligt nu op het terrein van kennis, innovatie en 
technologie. Steeds meer kennisintensieve bedrijven vestigen zich in de regio, de locatie van 
Philips natlab wordt ontwikkeld tot HighTech Campus en er ontstaan netwerken die de 
landsgrenzen overschrijden. 

)\ ;, 
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Afbeelding 2: stedelijke ontwikkeling van Bndhoven 1899-2004. (Bron: Morfologische Atlas Bndhoven) 
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2.2 Definitie en ambitie 
Ondanks dat er al veel geschreven is over het onderwerp Bratnport of toptechnologteregio's, 
ontbrak het lange tijd aan een operationele definitie. In onderhavig onderzoek wordt de 
definitie van een Brainport van Doevendans, Smeets en Soeterboek (2005) overgenomen: 

Brandpunt van een iruwvatieve cultuur gericht op kennisontwikkeling, -distributie, en 
valorisatie/toepassing en productie door: 

• De aanwezigheid van: 
o R&.D van intemationaal aanzien 
o Een technologisch productiemilieu 
o Hooggekwalificeerd onderwys 
o Creatieve bedrfjvigheid en markante designcentra 

• Een optimale infrastructuur, waaronder geavanceerde ICT-ir!fra.; 
• De (Inter-}nationale aantrekkingskracht als verblflfsplaats voor kenniswerkers, ook 

t(Jdelyk: 
• De betekenis als ankerpunt van {inter-}nationale en regionale (kennis-}netwerken. 

Niet alle punten uit deze definitie worden in dit onderzoek behandeld, maar daarmee zijn zij 
zeker niet van ondergeschikt belang. Een Brainport kan niet zonder kennisintensieve 
bedrijven. Maar deze bedrijven kunnen niet zonder werknemers die goed opgeleid zijn. En 
om hen aan te kunnen trekken moet de leefomgeving over bepaalde kwaliteiten beschikken. 
Brainport kan dus niet optimaal functioneren wanneer een van deze schakels ontbreekt. 

Dit is ook het uitgangspunt voor het beleid dat voor Brainport is opgesteld. In bijlage 
VI is een overzicht van de belangrijkste beleidsstukken opgenomen. Stichting Brainport 
[2004) heeft in een van haar rapporten de ambitie van Brainport Eindhoven als volgt 
verwoord: 

"De ambitie van Brainport Eindhoven is te excelleren als Europese 
toptechnologieregio met als missie in staat te zyn dUllTZaam succesvol economisch te 
kunnen blyven concurreren op mondiaal niveau dankzy een kennisindustrie die 
voorsprong behoudt door innovatie." 

Om deze ambitie te kunnen verwezenlijken moet Brainport blijven groeien door het 
aantrekken van kennisintensieve bedrijven die aansluiten bij het profiel van Brainport {zie 
paragraaf 2.3). Capello (1999) redeneert dat middelgrote steden zoals Eindhoven de sterkste 
economische groei kunnen verwachten, aangezien zij duurzamer zijn, minder congestie 
kennen en mensen het gevoel geven van geborgenheid (kleinschaligheid/dorps). Maar daar 
staat tegenover dat de regio op zichzelf wellicht over onvoldoende kritische massa beschikt 
om op de lange termijn haar positie als betekenisvolle toptechnologieregio in Europa te 
kunnen behouden. Het versterken van grensoverschrijdende netwerken, zoals de 
Eindhoven. Leuven, Aachen Technology Triangle, zorgt voor compleetheid in de keten. Deze 
keten wordt gevormd door bedrijven die zich bezig houden met fundamenteel onderzoek tot 
en met het ontwikkelen, produceren en vermarkten van producten (Commissie Sistermans, 
2005). In paragraaf 2.3 wordt ingegaan op de ruimtelijke economische positionering van de 
regio. Het vormen van ruimtelijke netwerken is hier een belangrijk onderdeel van. 
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2.3 Ruimtelijke economische positionering 
Beleidsmakers spreken over een ·grenzeloze Brainport'. Ze bedoelen daarmee dat de 
grenzen van Brainport worden bepaald door de nationale en internationale netwerken van 
bedrijven. onderzoek- en onderwijsinstellingen. De stijgende concurrentie tussen regto's 
noodzaakt tot samenwerking op een hoog schaalniveau: dat van de stedelijke regio, het 
inter-stedelijk netwerk zoals Brabantstad of zelfs internationale samenwerking in de 
Eindhoven, Leuven, Aachen-driehoek [Kempen et al. 2006). 

Het zuidelijk deel van Nederland ligt midden in het economisch zwaartepunt van 
Noordwest-Europa. De deelgebieden die daarbij worden onderscheiden zijn ondermeer de 
mainports Rotterdam, Schiphol en Antwerpen. Vervolgens zijn er de economische, 
fmanciêle en administratieve centra in Londen, Frankfurt, Amsterdam, Den Haag, Brussel, 
Düsseldorf en Keulen. De regio Eindhoven ligt grofweg op het snijpunt van de assen tussen 
de Randstad, de Vlaamse ruit en het Ruhrgebied. Dit verklaart gedeeltelijk de dynamiek in 
de regio. 

In deze paragraaf zoomen we uit van het regionale niveau tot het internationale netwerk 
ELAt (Eindhoven. Leuven. Aachen Technologie Triangle). 

2.3.1 Regio Eindhoven 

De regio Eindhoven bestaat uit 22 samenwerkende gemeenten in Zuidoost Brabant en telt 
725.000 inwoners [Stichting Brainport, 2007]. Met circa 47.000 bedrijven en ruim 379.000 
arbeidsplaatsen vormt deze regio, buiten de Randstad, de grootste 
werkgelegenheidsconcentratie in Nederland [www.lisa.nl]. 

Afbeelding 3: De 22 gemeenten die Sämen Drainport Eindhoven vormen (Bron: NV Rede) 
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De gemeente Eindhoven vormt het hart van de Brainport, maar zij heeft haar 
randgemeenten nodig om goed te kunnen functioneren. Net als in andere 
toptechnologieregio's in Europa gaat het om een gebied waarin meerdere (kleinere) steden 
een plaats hebben. Samen bieden deze steden een rijk en volledig pakket aan voorzieningen 
[SRE, 2007]. 

Het grootste gedeelte van de kennisintensieve bedrijven is gevestigd op de 
bedrijventerreinen in de gemeente Eindhoven. Een overzicht van deze terreinen is 
opgenomen in Bijlage VII. 

2.3.2 Brabantstad 

Binnen de Provincie Noord-Brabant hebben de vijf grote steden zich verenigd in het netwerk 
Brabantstad. De steden Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond, en de 
provincie werken op verschillende terreinen nauw samen. Het samenwerkingsverband 
Brabantstad is opgericht om ervoor te zorgen dat de steden, met elk hun eigen specifieke 
economische, demografische en locatie kwaliteiten, niet met elkaar concurreren maar juist 
proberen aanvullend te zijn [Vastgoedmonitor Zuidoost-Brabant, 2007]. Duurzame 
economische, ruimtelijke, sociale en culturele ontwikkeling staan hierbij centraal. Het 
uitgangspunt is . dat deze steden een complementair aanbod van toplocaties en 
voorzieningen hebben, waardoor de positie van Brainport als toptechnologieregio versterkt 
wordt. 

Brabantstad is met 1,4 miljoen mensen en zo'n 20% van de industriële productie de 
tweede grootste netwerkstad van Nederland en kent een specifieke focus op innovatie en 
design. 4 Daar staat de verwevenheid van de steden met de groene ruimte tegenover als 
karakteristiek voor Brabantstad. De uitdaging voor de toekomst is om de stedelijke druk op 
het landelijk gebied te combineren met behoud en versterking van natuur en landschap. 

Een belangrijk aandachtspunt voor Brabantstad is het verbeteren van de interne en 
externe bereikbaarheid. Zowel de verbindingen tussen de steden als de bereikbaarheid 
binnen de afzonderlijke stedelijke regto's moeten worden verbeterd. De externe 
bereikbaarheid is gebaat bij een goede aansluiting op het Europese HSL-netwerk en het 
optimaal functioneren van Eindhoven Airport als regionale luchthaven. 

2.3.3 A2-Kennisas 

De snelweg A2 is binnen Nederland een belangrijke verkeersader. maar vervult tegelijk een 
belangrijke functie als kennisas die loopt van Maastricht naar Amsterdam. Op en langs de 
A2 liggen een aantal kennisintensieve steden, waar Eindhoven er een van is. De steden 
hebben elk hun specialisme. 

De problemen rondom de A2-as zijn de steeds slechtere bereikbaarheid, 
ruimtegebrek en een krappe arbeidsmarkt. In de regio Eindhoven wordt gewerkt aan de 
fYsieke knelpunten rondom de stad. De verbreding van de ring rondom de stad zal rond 
20 I 0 gereed zijn en moet de grootste congestieproblemen oplossen. 

De bedrijfshuisvesting langs de A2 is een ander punt van aandacht. [Doevendans et 
al, 2005) De A2 wordt namelijk gezien als het visitekaartje van de regio. De 
verkeersstromen tonen bezoekers en passenten een belangrijk deel van de bedrijven(
terreinen) in de regio. Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) heeft een 
ontwikkelingsplan opgesteld voor deze zogenoemde A2-zone. In dit plan wordt gesteld dat 
de gebieden langs de A2 een hoogwaardige uitstraling moeten krijgen. passend bij 
Brainport Eindhoven. Het is de bedoeling dat (inter)nationale topbedrijven zich in de A2-
zone gaan vestigen. 5 

4 Bron : www.brabantstad.nl 

5 Bron: NteuwsbrtefProperty NL. 14 februart2006 
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2.3.4 Eindhoven, Leuven, Aachen Technology Triangle 

Om zichtbaar te blijven tussen concurrenten en om nieuwe bedrijvigheid en investeerders 
aan te kunnen trekken. moet Brainport Eindhoven zich als regio duidelijk proilleren. De 
grensoverschrijdende samenwerking in de driehoek Eindhoven, Leuven en Aken vormt een 
wezenlijk onderdeel in de Brainport strategie. Deze internationale samenwerking betekent 
een grotere economische basis en voldoende kritische massa in R&D en innovatie. 

0 0 
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Afbeelding 4: Kennisdriehoek Aken- Leuven -Eindhoven (Bron: Stichting Drainport 2004) 

In 2004 ondertekenden daarom de burgemeesters van Eindhoven, Leuven en Aken een 
intentieverklaring waarin de ambitie is opgenomen om de technologiedriehoek voor 2010 te 
laten uitgroeien tot een absolute toptechnologieregio in Europees- en mondiaal verband. 
Samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden moet hiervoor de 
basis vormen. 

In de driehoek staat de combinatie van technologie en design centraal. En binnen de 
technologie name de combinatie van siliciumtechnologie met onder andere micro- en nano
technologteën. Ieder van de drie regto's beschikt over specifieke kennis en kunde welke een 
grote mate van complementariteit kennen. Het streven is om naast kennisinstellingen ook 
industriële bedrijven (van klein tot groot) te laten participeren om zo een maximale inzet 
van kennis, kunde en creativiteit te bewerkstelligen. Om nieuwe perspectieven te creëren en 
nieuwe impulsen te geven aan de nieuwe regto is het van groot belang de vestiging van 
nieuwe bedrijven te stimuleren. 6 

6 Bron:htto://www.stedenlink.nl/actueel/nieuws/2004/3/Eindhoven-Aken-
Leuven Europese toptechnologie-regio.html, bekeken op 3 september 2006. 
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2.4 Brainport Eindhoven: een toptechnologieregio 
De globalisering heeft de economische structuur van steden fundamenteel veranderd. 
Steden worden gedwongen tot economische specialisaties en investeringen in de kennis- en 
diensteneconomie. Veel van de oude industrieên zijn uit de steden verdwenen en steden zijn 
veranderd in de broed- en vestigingsplaatsen voor creatieve en innovatieve bedrijvigheid. 
Het feit dat de regio Eindhoven is aangewezen als Brainport, laat zien dat de regio hierin 
een voorsprong heeft binnen Nederland. In de eerste drie paragrafen van dit hoofdstuk is er 
een beeld geschetst van de regio, maar wat zijn de specifieke kenmerken van deze 
toptechnologieregto? 

2.4.1 De kenmerken van een toptechnologieregio 

Het begrip 'toptechnologteregio' is in de literatuur niet eenduidige gedefinieerd. Meestal 
worden enkele regto's in de wereld met elkaar vergelen en wordt op basis van de verschillen 
een uitspraak gedaan over de kwaliteiten van de afzonderlijke regio's. Helaas worden de 
criteria op basis waarvan de prestaties worden gemeten niet eenduidig gehanteerd. De 
economische groei in een regio, het aantal patenten, de aantallen werknemers et cetera zijn 
voorbeelden van deze criteria. Daarnaast blijkt dat ruimtelijke factoren, zoals de kwaliteit 
van bedrijventerreinen, geen onderdeel uitmaken bij de beoordeling van het functioneren 
van een toptechnologieregto. 

Euricur [2004) heeft een onderzoek gedaan naar 9 Europese toptechnologieregio's. 
Het onderzoek geeft een beeld van de prestaties van de regio Eindhoven. Wil Brainport 
concurreren op Europees schaalniveau dan vormen deze regto's een belangrijke referentie. 
De regio's zijn beoordeelt op de punten: Kennisbasts, economische basis, leefkwaliteit, 
bereikbaarheid, stedelijke diversiteit, stedelijke omvang en sociale gelijkheid. Brainport 
scoort gemiddeld qua bereikbaarheid, stedelijke diversiteit en stedelijke omvang. Alleen de 
kennisbasis is in de regio Excellent te noemen. 

De vergelijking met andere toptechnologieregio's laat de relatieve positie van de regio 
binnen Europa zien. Maar het doel van dit hoofdstuk is om aan de hand van enkele 
factoren een beeld te schetsen van wat een Bramport precies is. Om te kunnen bepalen 
welke factoren daarvoor belangrijk zijn, zijn enkele beleidsrapporten en de definitie van een 
Brainport naast elkaar gelegd. Stichting Brainport [2004), Technopolis BV (2005) heeft op 
basis van een quick-scan van Europese toptechnologieregio's een aantal succesfactoren 
opgesteld. Ook het Ministerie van Economische Zaken (2006) en de Commissie Sistermans 
(20051 geven een overzicht van de karakteristieken van een toptechnologieregto. Hoe dit 
overzicht tot stand is gekomen, wordt in deze rapporten niet vermeld. Weggeman (20041 
heeft op basis van eerdere onderzoeken naar toptechnologteregto's, zoals Californiê en rond 
steden zoals Leuven, een aantal succesfactoren onderscheiden. Alle factoren uit deze 
rapporten worden, samen met de definitie van Doevendans et al (2004), weergegeven in 
Tabell. 
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troonaangevende onderzoekstnstelllngen 

Tabe/1: Kenmerken toptechnologieregio in diverse onderzoeken 

Of deze opsomming van kenmerken uitsluitend is, is niet de kemvraag van dit onderzoek. 
Het is dus ook niet duidelijk in welke mate deze kenmerken essentieel zijn voor het goed 
kunnen functioneren van Brainport als toptechnologieregio. Duidelijk is wel dat er een 
sterke samenhang is tussen deze kenmerken. ZO is 'voorlichting en communicatie' 
essentieel bij de acquisitie van bedrijven. Maar in dat traject is het 'imago en de 
intemationale aantrekkingskracht' een bepalende factor. 

Een schijnbare tegenstelling is dat zowel 'focus en massa op technologische 
kemcompetenties' als 'afdekking van de innovatieketen' genoemd worden in Tabel I. Maar 
het wil niks meer zeggen dat er voldoende bedrijven aanwezig zijn in de regio die de 
bedrijven die behoren tot de kemcompetenties kunnen faciliteren; van onderzoek, 
productie, transport en het vermarkten van het product. 

Om te kunnen bepalen welke van de in totaal 27 kenmerken uit Tabel 1 uitgewerkt 
moeten worden, is allereerst bekeken welke aspecten met elkaar samenhangen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij de aspecten 'onderwijs' en 'Arbeidsmarkt'. Vervolgens is de vraag 
gesteld: Heeft dit kenmerk betrekking op de vestiging van bedrijven op een bedrijventerrein 
in Brainport? En is kan het beïnvloed worden door de specifieke situatie op de 
bedrijventerreinen in de regio? We gaan er in dit onderzoek vanuit dat de overige 
kenmerken in voldoende mate vertegenwoordigd zijn of dat er specifieke acties en beleid zijn 
opgesteld om de situatie te verbeteren. Dit leidt tot de volgende negen kenmerken: 

• Focus en massa op technologische kemcompetenties; 
• Afdekking innovatieketen; 
• Samenwerking Triple Helix (ook Europees); 
• Clustering; 
• Imago en intemationale aantrekkingskracht; 
• Optimale infrastructuur en bereikbaarheid; 
• Arbeidsmarkt: voldoende aanbod van kenniswerkers; 
• Voldoende bedrijventerreinen kennisintensieve bedrijven; 
• Quality of life. 

16 

x 

x 

x 

x 

x 
x 



In hoofdstuk 3 wordt er specifiek ingegaan op de kenmerken 'Arbeidsmarkt: voldoende 
aanbod van kenniswerkers'. Deze kenmerken helpen ons om antwoord te geven op de 
onderzoeksvraag: Wie zijn de kenniswerkers van Brainport Eindhoven en welk 
bedrijvigheidproflel vertegenwoordigen zij? In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de rol die 
samenwerkingsverbanden spelen en welke invloed dit heeft op de onderlinge ruimtelijke 
positionering van bedrijven. Kenmerken die hiermee samenhangen zijn 'Samenwerking 
Triple Helix' en 'Clustering'. Een kenmerk dat als enige in alle rapporten wordt vermeld is 
Quality of Lffe. Dit kenmerk is medebepalend voor het imago voor de regio. Dit resulteert in 
vier kenmerken die worden behandeld in de volgende subparagrafen: 

• Focus en massa op technologische kerncompetenties 
• Optimale infrastructuur en bereikbaarheid 
• Voldoende bedrijventerreinen kennisintensieve bedrijven 
• Imago en internationale aantrekkingskracht 

2.4.2 Focus en massa op technologische kerncompetenties 

Focus en massa op technologische kerncompetenties wil niets anders zeggen dan dat de 
regio zich moet richten op datgene waar zij momenteel goed in is en dat bedrijven 
aangetrokken moeten worden die hierop aansluiten. R&D, kennis, innovatie en technologie 
zijn begrippen die we in ieder beleidsstuk over Brainport tegenkomen. Minister van 
Economische Zaken Maria van de Hoeven verwoordde dit tijdens een speech als volgF: 
"De essentie is voor m[j: ken u zelve. Uw sterktes en uw zwaktes. En duif te kiezen voor uw 
sterktes. Zuidoost-Brabant koos voor high-tech. Friesland zal eerder kiezen voor water. Wát u 
kiest is belangr{jk. Maar nog belangr{jker is dát u kiest." 

De sterktes van Brainport worden niet eenduidig omschreven. In Tabel 2 is een overzicht 
gegeven van de indelingen die gehanteerd worden door het Ministerie van Economische 
Zaken [2007], Stichting Brainport [2005] en Doevendans, Smeetsen Soeterboek [2005]. De 
indelingen zijn tot stand gekomen door te inventariseren welke bedrijven gevestigd zijn in 
de regio en welke kansrijk zijn voor de toekomst. De kerncompetenties worden aangeduid 
in het Engels omdat ze zo international georiënteerd zijn, dat er geen passende Nederlandse 
vertaling voor is. 

High tech systemen & materialen 
Life scteces & medische technologie 
Food& nutrttion 

Au tornative 
Embedded systems 
Design & technology 
Ier 
LtfeTech 
Mechatronics 
Micro- nano systems technology 

Tabel 2: Indelingen In de kerncompetenties van de regio. 

et 
Micro- electronics 
Mechatronics 
Nanotechnology 
AutomaUve Industry 
Medical Technology 
Ambtent Intelligence 

7 Toespraak minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, t.g.v. 
Wethoudersconferentie, 10 september 2007, Den Haag 
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De tabel laat zien dat de diverse indelingen een duidelijke overlap hebben. De sectoren 
bedrijvigheid die in de indeling van EZ passen onder 'Food & Nutrition' kunnen door 
Stichting Brainport gekoppeld zijn aan 'Life Tech'. Het gaat er niet om te bepalen welke van 
deze indelingen correct of volledig is. Het doel van deze indelingen is het versterken van de 
economie door het aanbrengen van focus in de inspanningen van overheden, 
kennisinstellingen en bedrijven op kansrijke gebieden. 

EZ zet daarbij in op het sluiten van de waardeketen binnen deze gebieden. Daarmee 
wordt bedoeld dat naast kenniscreatie de kennis ook een toepassing moet vinden in een 
product of dienst en dat deze vervolgens ook effectief vermarkt moet worden [Min. EZ, 
2007). Daarnaast moet opgemerkt worden dat toptechnologie bedlijven beter functioneren 
in een omgeving waar ook ondersteunende technologie aanwezig is. Enabling technologies 
zijn de ondersteunende technologieën die een rol spelen bij waardetoevoeging en -creatie, 
zoals: ICT, creatieve industrie en design, value added sercices (o.a. logistiek en onderhoud) 
[RfRZ. 2005) 

Naast bedrijven die passen bij de kerncompetenties van de regio is het belangrijk 
dat ook onderzoeksinstellingen binnen de regio vertegenwoordigd zijn met belangrijke 
vestigingen. Behalve op de High Tech Campus zijn de onderzoeksinstellingen te vinden op 
het Vehil-lab (automotive) in Helmond, de ASML-locatie in Veldhoven en het 
multimediacluster op het Science Park Eindhoven in Son en Breugel. Een belangrijke spil 
vormt de 1U/e-campus met, naast de universiteit, een variëteit aan instituten zoals het 
Dutch Polymer Institute en Eurandom. Ook zijn hier organisatie gevestigd gelicht op het 
bevorderen van kennisvalorisatie bij het grootbedrijf, het MKB ('INO Industrie) en startende 
ondernemers (1U/e Innovation Lab en Incubator3+). [Commissie Sistermans, 2005] 

2.4.3 Optimale infrastructuur en bereikbaarheid 

De verdere ontwikkeling van Brainport is mede afhankelijk van een goede bereikbaarheid. 
Infrastructuur is namelijk sturend voor de ruimtelijke ontwikkelingen. Binnen het begrip 
infrastructuur kan er een onderscheid gemaakt worden tussen fysieke infrastructuur en 
digitale infrastructuur. Onder de fysieke infrastructuur valt de bereikbaarheid via de weg, 
vervoer over water en door de lucht, goederenvervoer over spoor en openbaar vervoer. 
Digitale infrastructuur omvat de IT- en telecommunicatie-infrastructuur en de 
kennisinfrastructuur [NEl, 2001]. De bereikbaarheid en digitale infrastructuur worden in 
twee subparagrafen uitgewerkt. 

Bereikbaarheid 

Bereikbaarheid is de mate waarin bedrijven in staat zijn om hun stromen van personen, 
goederen en data efficiënt en concurrerend te verwerken. De nabijheid van markten, 
toeleveranciers en/ of dienstverleners is hierbij van belang, evenals een goede organisatie 
van vervoersstromen en voldoende capaciteit op de fysieke infrastructuur. IEIM, 2005a] 
Goed functionerend personen- en goederenvervoer en een internationaal concurrerende 
bereikbaarheid betekent zo min mogelijk tijd en dus geld kwijt zijn aan verplaatsingen. 
(Min. V&W, 2004]. Andersom kunnen mes en omleidingen een grote kostenpost voor het 
bedrijfsleven vormen. 

Allereerst zal de bereikbaarheid van en naar Bramport optimaal moeten zijn, maar 
minstens zo belangrijk is de bereikbaarheid binnen Brainport. Een optimale bereikbaarheid 
binnen Brainport betekent dat de verbindingen tussen bedrijventerreinen, woonlocaties en 
voorzieningen in de regio goed moeten functioneren. De helft tot tweederde van het 
Brainport gerelateerde verkeer bestaat namelijk uit verplaatsingen tussen deze locaties 
[SRE, 2006). Voor een overzicht van de infrastructurele voorzieningen en een beschrijving 
van de modaliteiten in de regio zie Bijlage VIII. 
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De infrastructuur moet zo worden vormgegeven dat zowel interne als externe ontsluiting 
van het bedrijventerrein zo optimaal mogelijk verloopt. Als vanzelfsprekend is dit voor het 
functioneren van logistieke bedrijven belangrijk, maar voor ieder ander bedrijf is de 
bereikbaarheid van het bedrijventerrein door werknemers en klanten essentieel voor het 
bedrijfsproces. Voor ieder bedrijventerrein moeten de personen- en goederenstromen 
geïnventariseerd worden, zodat de capaciteit van de modaliteiten erop afgestemd kan 
worden. Elke modaliteit, oftewel vervoerswijze, heeft zijn eigen markt en doelgroep. De 
uitwisselbaarheid tussen de typen vervoer is gering, zeker bij het personenverkeer. De 
aanleg van extra spoorinfrastructuur lokt mensen niet uit de auto, minder file op de weg 
leidt niet tot minder vervoer over water (Min. V&W, 2004). 

Bereikbaarheid van het bedrijventerrein staat al sinds lange tijd bovenaan het lijstje 
van locatiekeuzefactoren. De geldende mening is dan ook dat een bedrijventerrein op een 
zichtlocatie en het liefst zo dicht mogelijk in de buurt van een af- en oprit van een snelweg. 
Randvoorwaarden voor de bereikbaarheid in een toptechnologieregio zijns: 

• Een goed doorstromend snelwegennetwerk 
• Een fijnmazig secundair wegennet en openbaarvervoer netwerk voor de regio 
• Hogesnelheidslinks met belangrijke stedelijke concentraties 
• Een nabijgelegen vliegveld met verbindingen met belangrijke zakenbestemmingen. 

Digitale infrastructuur 

Informatie en communicatie technologie (ICT) is niet meer weg te denken in de huidige 
maatschappij. De ontwikkelingen op dit gebied verlopen in een sneltreinvaart. Naast de 
capaciteit en toepassingsmogelijkheden van deze voorzieningen is vooral de 
betrouwbaarheid voor ondernemers van belang. Het uitvallen van internet en telefonie is 
voor het bedrijfsleven namelijk een enorme kostenpost, omdat een groot gedeelte van de 
werkzaamheden hiervan afhankelijk is. Daarom zijn bijvoorbeeld op de High Tech Campus 
alle cruciale onderdelen van de ICT voorzieningen dubbel gezekerd. 

De Ier infrastructuur is voor weinig bedrijven een onderscheidende factor bij het 
vergelijken van regio's of steden [Brutl, Eshuis en Van Geffen, 2001]. Weinig bedrijven 
hebben echt behoefte aan grootschalige breedbandinfrastructuur. Alleen bedrijven met een 
bovengemiddeld dataverkeer of grote zakelijke en financiële dienstverleners hebben in 
toenemende mate behoefte aan hoogwaardig datatransport waardoor een aansluiting op een 
glasvezelnetwerk noodzakelijk is. De aanwezigheid van ICT voorzieningen is dus geen harde 
eis voor een locatie. Wanneer een geschikt pand beschikbaar is dat niet direct op glasvezel 
is aangesloten, kiezen bedrijven toch voor het pand en niet voor de infrastructuur. 
Aanbieders zijn immers bij voldoende vraag naar bandbreedte bereid deze infrastructuur 
aan te leggen. 

Pellenbarg (2001) stelt dat 'state-of-the-art' ICT infrastructuur voornamelijk een 
promotionele waarde heeft voor de locatie. Op alle bedrijventerreinen in Eindhoven wordt 
momenteel glasvezel aangelegd. De terreinen kunnen op dit aspect niet langer onderling 
concurreren. 

8 www.brabantstad.nl geraadpleegd op 27 oktober 2007 
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2.4.4 Voldoende bedrijventerreinen kennisintensieve bedrijven 

In deze paragraaf wordt geen antwoord gegeven op de vraag wat de specifieke eisen van 
kennisintensieve bedrijven zijn voor een bedrijventerrein. Dit komt aan bod in hoofdstuk 5. 
In deze paragraaf wordt beknopt ingegaan op het soort bedrijventerrein dat beleidsmakers 
geschikt achten voor kennisintensieve bedrijven: een science park. 

Een science park is een bedrijventerrein dat formele en operationele banden heeft met een 
universiteit of hogeschool of met een groot kennisinstituut [Vastgoedlexicon, 2001]. Het 
terrein is zo ontworpen dat de formatie en groei van kennisintensieve bedrijvigheid wordt 
gestimuleerd (evenzo voor andere organisaties die op het terrein gevestigd zijn). Daarnaast 
heeft het terrein een management functie: het is actlef betrokken bij de overdracht van 
technologie en bedrijfsvaardigheden tussen de bedrijven op het terrein. Het Cabral Dahab 
SciencePark Management Paradigm (Cabral, 1998] stelt dat een succesvolsciencepark ook 
moet beschikken over: 

• Toegang tot voldoende gekwalificeerde kenniswerkers 
• Een omgeving waar producten en processen beschermd worden 
• Helder vestigingsbeleid: bedrijven kunnen weigeren omdat het businessplan van het 

bedrijf niet aansluit bij de identiteit van het terrein 
• Een eigen identiteit, eventueel versterkt door een logo en naam 

Aan deze opsomming voldoet momenteel slechts één bedrijventerrein in Brainport 
Eindhoven: de High Tech Campus. Dit bedrijventerrein werd in 2006 onderscheiden met 
het predicaat 'Beste Bedrijventerrein van Nederland' door het vakblad Bedrijventerrein. 
Uniek zijn de werklandschappen. de functiemenging en het concept voor het terrein dat van 
toegevoegde waarde is voor de gevestigde ondernemers [Vastgoedmonitor, 2007]. 

Waarom wordt deze succesformule dan niet op andere locaties gekopieerd? Om te 
beginnen is de HighTech Campus ontwikkeld door de eigenaar en gebruiker van het 
terrein, Philips. Om een nieuw bedrijventerrein om deze manier op te zetten en uit te geven 
is een lange adem en voldoende financiële middelen noodzakelijk. In de praktijk is het voor 
gemeenten te risicovol om in te zetten op één ontwikkeling, terwijl in de stad op meerdere 
bedrijventerreinen geïnvesteerd moet worden in de economische functie. In Eindhoven 
wordt de komende jaren gewerkt aan hoogwaardige stedelijk werkmilieus in Strijp S. Het 
gaat dan niet om bedrijventerreinen, maar om een combinatie van wonen en werken. 

In de bedrijventerreinprognose 2006-2040 van de Provincie Noord-Brabant (2006] 
vormen diverse economische scenario's de basis voor de prognose van de vraag naar en het 
gebruik van bedrijventerreinen. In alle scenario's voorziet de planvoorraad in voldoende 
hectare direct uitgeefbaar terrein in het hoogwaardig gelabeld segment: het segment dat 
passend wordt geacht voor kennisintensieve bedrijven. 

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de eisen van kennisintensieve bedrijven en hoe dit 
vertaald wordt in een kwalitatieve vraag naar bedrijventerreinen. Daarbij moet de 
kanttekening geplaatst worden dat niet ieder kennisintensief bedrijf beschikt over 
voldoende fmanciële mlddelen om zich op een science park of hoogwaardig gelabeld 
bedrijventerrein te vestigen. Een gemengd of ander type bedrijventerrein kan dan evenwel 
passend zijn. 
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Een indeling naar typen bedlijventerreinen kan als handvat worden gebruikt bij het 
bestemmen of inlichten van de bedrljventerreinen. In Bijlage IX is een overzicht opgenomen 
van de manieren waarop een bedlijventerrein kan worden gesegmenteerd. De ruimtevraag 
van bedtijven zou gespecificeerd kunnen worden in verschillende segmenten 
bedrljventerreinen. Een typologie van bedlijventerreinen kan vervolgens door de gemeente 
gebruikt worden als sturingsinstrument bij de regionale afstemming van het aanbod van 
bedrljventerreinen. Maar ook voor het toestaan of weigeren van sectoren bedlijvigheid op 
een bepaald type terrein (SenterNovem, 2005). 

2.4.5 Imago en internationale aantrekkingskracht 

Promotie van de regio 

Er is een sterke concurrentie tussen toptechnologieregio's. Iedere regio wil de beste 
bedtijven aantrekken. Deels om de speerpuntsectoren in de regio te versterken, wat de 
economie en werkgelegenheid ten goede komt. Maar ook omdat deze bedtijven op hun beurt 
weer andere bedtijven aantrekken. Een grote speler zoals ASML vraagt om diverse 
gespecialiseerde toeleveranciers. 

Met alleen goede bedlijventerreinen en de juiste infrastructuur redt de regio het in 
de huidige economie niet. Het is zaak de dat regio herkend en erkend wordt. Toen in 2004 
de regio Eindhoven als Brainport van Nederland erkend werd, was dit een enorme 
stimulans voor de promotie van de regio. Het versterkte het imago van de regio met 
betrekking tot de bijdrage die zij levert aan de Nederlandse kenniseconomie. Hiermee is de 
regio op de kaart gezet en zeker op europees niveau is dit een belangrijke ontwikkeling. 

Een doel van Brainport Eindhoven is dat bewoners, bedtijven en instellingen trots 
en zelfbewust zijn over de positie. het belang en de potenties van Brainport. In de nabije 
toekomst zal hier het Impulsprogramma Brainport mentaliteit worden opgestart. Een 
programma waarin 4,5 miljoen euro geïnvesteerd wordt (Commissie Sistermans, 2005). We 
lezen dat de gemeente Eindhoven het belang van een goed imago ook voorop stelt: 

"De gemeente Eindhoven gaat de komende jaren stevig inzetten op een sterker economisch 
imngo. De aandacht gaat voomarnelijk uit naar regionale en (inter}nationale dienstverlening, 
promotie en acquisitie. Hiervoor is een € 1 mln gereserveerd uit eigen middelen. ......... De 
aandacht voor de economische ontwikkeling past binnen de gemeentebrede citymarketing 
aanpak met Technologie als verticale boodschap en Licht, Design en Sport als thema's." 

[Bron: Nieuwsbrief Property NL. 5 september 2007} 

Ondanks dat de focus van Brainport ligt op toptechnologie en een goed 
vestigingsklimaat voor de bijbehorende bedrijven, wil de regio zich ook profileren met 
slogans zoals "Designstad" en "Wonen in het Groen". Dit heeft alles te maken met 'Quality 
ofUfe'. 
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Quality of life 

Quality of life is een Engels beglip dat zich laat vertalen als 'leefbaarheid'. Wanneer het 
aanbod van (stedelijke) voorzieningen, woningen, recreatie mogelijkheden en de 
landschappelijke setting van een stad tegemoet komen aan de belangrtjkste waarden voor 
de mens, dan kan je spreken van echte quality of life. In Afbeelding 5 zijn deze waarden 
weergegeven [Bouman, 2006) 

Democratie 

Gezondheid 

" 
-schoonheid 

/ 
Efficiëntie Veiligheid 

Vitaliteit 

Afbeelding 5: Aspecten van quality of life 

Dit staat op het eerste gezicht los van het bedrijventerreinbeleid van de regio. Maar met het 
gegeven dat bedrijven zich bij de keuze van een vestigingsplaats steeds vaker laten leiden 
door de voorkeur van (toekomstige) werknemers, wordt Quality of Life opeens een belangtijk 
onderdeel van het vestigingsklimaat [SRE, 2007). 

Wanneer steden werknemers (ook wel kenniswerkers genoemd) aan kunnen trekken en 
behouden, dan volgen de bedrijven vanzelf, zo stelt Florida [2002]. Maar kenniswerkers 
vestigen zich niet in een regio waar het woon- en leefklimaat van onvoldoende kwaliteit is. 
Voor het aantrekken van (inter)nationale kenniswerkers en bedrijven zal de regio dus ook 
fors moeten investeren in9: 

• Cultuur 
• Voorzieningen op het gebied van sport en recreatie 
• Woonmilieus die voldoen aan de eisen van kenniswerkers: rustig, veilig en groen 
• De historische steden en landschappen 

De gemeente Eindhoven heeft de laatste 25 jaar geïnvesteerd in ondermeer de Heuvelgalerie 
(winkelaanbod} en cultuurvoorzieningen zoals het Frits Philips Muziekcentrum, de Witte 
Dame en het Van Abbe Museum. Kuijk [2006) stelt dat het stedelijk klimaat verbeterd kan 
worden door voorzieningen zoals hotels, restaurants en vermaak in een cluster te 
concentreren. 

Een pluspunt voor de regio is de verwevenheid van stad en land. De groene ruimte 
en de rust zijn aantrekkelijk voor de bewoners van Brainport Eindhoven. De intensieve 
werkzaamheden die worden gevraagd van een kenniswerker vragen om een woonomgeving 
waar zij zich in hun vrije tijd weer op kunnen laden [Kuijk, 2006]. De uitdaging is dan ook 
de stedelijke druk op het landelijke gebied te combineren met behoud en versterking van 
natuur en landschap. 

9 www.bom.nl 
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Een punt waar in het beleid de aandacht naar uitgaat, is het stimuleren van een 
internationale gemeenschap. Er zijn wel internationale scholen, maar verder zijn er weinig 
specifieke voorzieningen of netwerken in de regio die gericht zijn op de internationale 
kenniswerker. Naast de kenniswerker moet ook zijn of haar hele gezin zich in Brainport 
willen vestigen. Een internationale gemeenschap draagt dus bij aan de Quality of Life van 
internationale kenniswerkers. In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de rol van de 
kenniswerkers in Brainport. 

2.5 Conclusies 
Brainport begrenzen we onderzoeksmatig tot de regio Eindhoven, oftewel de 22 gemeenten 
die samen het SRE gebied vormen. Maar het economische concept spreidt zich uit over een 
veel groter gebied. Het blijkt dat Brainport Eindhoven zeker de potentles in huis heeft om 
uit te groeien tot een toptechnologieregio. Het draagvlak en de beleidsmatige ondersteuning 
is reeds aanwezig of is in ontwikkeling. Maar uit de literatuur blijkt dat er onder 
beleidsmakers geen overeenstemming is over welke factoren nu werkelijk van belang zijn 
voor Brainport. Om te kunnen komen tot een ruimtelljke vertaling van Brainport zullen 
allereerst deze factoren duidelijk moeten zijn. In het interviewprotocol worden daarom de 
volgende twee vragen opgenomen: 

<• Kunt u in het kort aangeven welke aspecten u essentieel acht voor Brainport 
Eindhoven? 

•!• Kunt u aangeven welke van de 9 kenmerken van een toptechnologieregio u het 
belangrijkst acht met betrekking tot het vestigingsklimaat in de regio? 

• Focus en massa op technologische kerncompetenties; 
• Clustering; 
• Samenwerking Triple Helix ( ook europees); 
• Optimale infrastructuur en bereikbaarheid; 
• Imago en internationale aantrekkingskracht; 
• Arbeidsmarkt: voldoende aanbod van kenniswerkers; 
• Voldoende bedrijventerreinen kennisintensieve bedrijven; 
• Afdekking innovatieketen; 
• Quality of life. 

Om de ambitie van Brainport Eindhoven te kunnen verwezenlijken moet de regio zich 
allereerst focussen op de eigen sterktes in technologie en kennisontwikkelingen. De kansen 
liggen daar waar de regio sterk in is. Daarnaast is het belangrijk dat de regio 
complementair blijft aan andere toptechnologieregio's waarmee zij een 
samenwerkingsverband is aangegaan. 

Om als regio te kunnen blijven groeien is het daarnaast belangrijk dat men zich richt op het 
versterken van de kerncompetentles van Brainport, door het aantrekken van bedrijven uit 
de sectoren: Automotive, Embedded systems, Design & technology, ICT, Life Tech, 
Mechatronics, Micro- nano systems technology en Kennisinstelllngen en researchbedrijven. 
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Om deze bedrijven aan te kunnen trekken moet er aandacht uitgaan naar: 
• Een optimale infrastructuur en bereikbaarheid: 
• Voldoende bedrijventerreinen voor kennisintensieve bedrijven en een goed imago 

met internationale aantrekkingskracht; 
• De gebieden langs de A2 moeten een hoogwaardige uitstraling krijgen. Hier moeten 

de (inter)nationale topbedrijven zich gaan vestigen. 
• Bij de thematisering van een bedrijventerrein als science park gaat het om meer dan 

alleen de kwalitatieve invulling, een succesvol science park moet ook beschikken 
over: 

• Toegang tot voldoende gekwaltftceerde kenniswerkers 
• Een omgeving waar producten en processen beschermd worden 
• Helder vestigingsbeleid: bedrijven kunnen weigeren omdat het businessplan 

van het bedrijf niet aansluit bij de identiteit van het terrein 
• Een eigen identiteit, eventueel versterkt door een logo en naam 
• Quality of Ufe. 

Om meer grip te kunnen krijgen op deze aandachtspunten worden onderstaande twee 
vragen opgenomen in het interviewprotocol: 

•!• Welke bedrijventerreinen in de regio zou u typeren als een Brainport 
bedrijventerrein? 

•:• Kunt u daar een specifieke typologie aan verbinden? 
• Topkantorenlocatie 
• Sctence en R&D park 
• Gemengd bedrijventerrein 
• Woonwerklocatie 
• Logistiek en/ of distributielocatie 
• Broedplaats {TAC, Strijp S) 
• Zwaar industrieterrein 
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3 
Kenniswerkers & Brainport 
bedrijven 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de cruciale rol die het menselijk 
kapitaal speelt binnen Bralnport Eindhoven. Voor bedrijven gelden 
concurrentlevoordelen indien ze de beschikking hebben over 
voldoende menselijk kapitaal dat inzetbaar is voor hun 
bedrijfsactiviteiten [RPB, 2004]. 

Kennis wordt door mensen gegenereerd, overgedragen en 
toegepast. Schaarste aan bepaalde groepen kenniswerkers kan 
daardoor innovatieprocessen afremmen en daarmee ook de 
economisch groei op lange termijn. Dit kan uiteindelijk tot gevolg 
hebben dat bedrijven hun kennisintensieve activiteiten verplaatsen 
naar locaties buiten de regio en zelfs dat buitenlandse bedrijven 
andere landen en regto's prefereren als vestigingsplaats [ROA. 2002). 
De aanwezigheid van voldoende, en voldoende geschoolde, 
kenniswerkers is dus een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor 
bedrijven geworden. 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag: Wie zijn 
de kenniswerkers van Bramport Eindhoven en welk 
bedrijvigheidprofiel vertegenwoordigen zij? 
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3.1. De kenniseconomie 
Halverwege de twintigste eeuw werd de tenn kenniseconomie geïntroduceerd in publicaties 
van Drucker [1973) sindsdien wordt het begrip steeds vaker toegepast, terwijl de exacte 
definiëring een probleem heeft opgeleverd voor diverse onderzoekers. Binnen de 
kenniseconomie ligt de nadruk volgens Drucker op technologische vernieuwing. In plaats 
van productie staat nu het ontwikkelen van nieuwe producten en processen en het 
genereren en toepassen van kennis centraal. 

Tegenwoordig wordt de kenniseconomie in beleidsnota's voornamelijk toegespitst op 
de uitgaven aan Research & Development. Het Ruimtelijk Planbureau (20041 stelt de rol 
van opleiding, onderwijs en beroepsvaardigheden centraal in hun onderzoek naar de 
kenniseconomie in Nederland. Daarnaast betekent kenniseconomie samenwerking en 
kennisuitwisseling. Helaas blijkt dit in de praktijk vaak problematisch: er zijn verschillen in 
belangen of in visie, er is gebrek aan tijd of geld en bovenal is men vaak niet op de hoogte 
van wat andere partijen precies doen [City Journal, 2005). In hoofdstuk 4 worden de 
mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven en instellingen verder uitgewerkt. 

3.1.1 De definitie van de kenniseconomie 

De aspecten die horen bij de kenniseconomie laten zich moeilijk vangen in een definitie. Het 
Van Dale woordenboek definieert de kenniseconomie als volgt: 

"Economie waarin de productiefactoren arbeid en kapitaal sterk gericht zyn op de 
ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie." 

[www.vandale.nl, 17 januart 2007) 

Deze definitie accentueert technologische ontwikkelingen vanuit een algemeen economisch 
perspectief. Maar er wordt voorbij gegaan aan de specifieke relaties tussen bedrijven, 
onderzoeksinstellingen en de overheid. De kenniseconomie vraagt namelijk om een andere 
inzet van middelen en om samenwerking. Dit is ook terug te vinden in de definitie van de 
kenniseconomie zoals deze door het Ruimtelijk Planbureau [2004) wordt gebruikt: 

"Het gebruik van kennis in interactieve relaties tussen marktpartyen by het 
voortbrengen en gebruiken van goederen en diensten. De drie dimensies die worden 
onderscheiden als karakteristieken voor de kenniseconomie zyn: r&d, kenniswerkers 
en innovatie." 

In onderhavig onderzoek sluiten we aan bij de definitie van het Ruimtelijk Planbureau. 
In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de dimensie kenniswerkers. De overige twee 
dimensies komen aan bod in hoofdstuk 4 en 5. 
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3.1.2 Het belang van onderwijs 

De kenniseconomie wordt vaak onterecht in verband gebracht met het alleenrecht van de 
topbedrijven en hoogopgeleide werknemers. Want het gaat niet alleen om kennis, maar 
vooral ook om kunde en het commercialiseren van die kennis en kunde. Een 
gedifferentieerd potentieel aan werknemers vanuit alle niveaus van het beroepsonderwijs 
vormt de basis voor een goed draaiende kenniseconomie, zo stelt het Innovatieplatform. 10 

Dit is een belangrijk gegeven, aangezien de eerste ingeving van velen is dat het binnen een 
toptechnologieregio alleen draait op hoogopgeleide ingenieurs. 

Kennis en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: onderwijs levert de 
vaardigheden om kennis te genereren en draagt bij aan een flexibele beroepsbevolking die 
kan omgaan met veranderingen IRPB, 2004]. In Brainport Eindhoven is een solide 
onderwijsinfrastructuur aanwezig. De TU Eindhoven en een breed spectrum aan HBO 
instellingen zorgen voor de aanwezigheid van een groot potentieel aan hoog opgeleide 
arbeidskrachten. Het ROC (Regionaal Opleidingen Centrum) Eindhoven verzorgt Middelbare 
Beroeps Opleidingen, volwassenenonderwijs en voortgezet onderwijs. Momenteel gaat er 
veel aandacht uit naar het verwezenlijken van een intemationale school. Er moet een 
campus komen voor intemationaal basis en voortgezet onderwijs die competitief is 
Europees niveau !Commissie Sistermans, 2005]. Het blijkt namelijk dat de aanwezigheid 
van een goede internationale school een belangrijke vestigingsplaatsfactor is voor 
buitenlandse kenniswerkers. 

3.2 Kenniswerkers 
In deze paragraaf wordt het begrip Kenniswerker behandeld. Na een verkenning van het 
belang van kenniswerkers voor Brainport Eindhoven, wordt er gestart met een 
inventarisatie van de diverse definities en indelingen die gehanteerd worden voor 
kenniswerkers. Er wordt inzicht gegeven in het menselijk kapitaal dat aanwezig is of zou 
moeten zijn binnen de regio. De sectoren waarbinnen deze mensen werkzaam zijn, staan 
voor het bedrijvigheidprofiel van Brainport. 

Het groeiende belang van kennis in de economie vraagt om mensen die kennis kunnen 
creëren en kennis kunnen toepassen en gebruiken in innovatie- en productieprocessen. Het 
concurrentievermogen van een ondememing wordt namelijk grotendeels bepaald door de 
productiviteit en innovativiteit van de werknemers IMin.OC&W, 2003]. In plaats van 
werknemers wordt er steeds vaker gesproken over kenniswerkers of professionals. Het was 
Peter Drucker die in 1973 de term Knowledge worker (in het Nederlands vertaald als 
Kenniswerker) introduceerde. Volgens Drucker is een kenniswerker een werknemer die 
primair werkt met informatie en daarmee kennis ontwikkelt en gebruikt. II De aandacht 
gaat in het bijzonder uit naar technici en natuurwetenschappers, maar daarbij wordt het 
belang van alfa-, leraren- en zorgopleidingen niet uit het oog verloren. Want ook voor een 
kenniseconomie geldt dat communicatie, basisonderwijs en zorg erg belangrijk blijven IMin. 
OC&W, 2005a]. 

10 Het lnnovatieplatfonn is in 2003 door de regering ingesteld. Haar missie is om de 
innovatiekracht van Nederland te versterken, zodat ons land in 2010 weer een koploper is in de 
Europese kenniseconomie. 
11 Bron: wikipedia.nl 
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Er is een onderscheid te maken tussen ruime en enge definities van kenniswerkers. Ruime 
definities van kenniswerkers hebben betrekking op alle mensen die een bijdrage kunnen 
leveren aan het innovatief vermogen van de economie. De meest ruime definitie van 
kenniswerkers is de HRST-groep ('human resources in science and technology', meestal 
aangeduid als 'HRST). Enge definities beperken zich tot mensen die nieuwe kennis 
scheppen door R&D. De definities van de Creatieve Klasse en de Creatieve economie worden 
in dit kader behandeld. 

3.2.1 Waarom kenniswerkers? 

Bramport staat als toptechnologie regio voor een hoogwaardige kenniseconomie. Uit 
economisch onderzoek blijkt dat vergroting van de kennis en vaardigheden van de 
beroepsbevolking direct leidt tot een hogere productiviteit. Op bedrijfsniveau leidt een 
stijging van het gemiddelde opleidingsniveau met één jaar tot ca. 8% extra productiviteit, op 
macroniveau tot 6% extra BBP per hoofd van de bevolking (Min. OC&W, 2003]. 

Alleen als Nederland zelf R&D verricht is het mogelijk te profiteren van elders 
ontwikkelde kennis en technologieên, omdat de eigen kennis alleen dan op voldoende hoog 
niveau is. De arbeidsproductiviteit wordt dus verhoogd via investeringen in eigen R&D en 
innovatie. De beschikbaarheid van kenniswerkers beïnvloedt daarom ook indirect de 
rendementen die bedrijven kunnen behalen op R&D. 

De theorie van menselijk kapitaal als bron voor regionaal-economische groei is 
recentelijk aangevuld door Florida (2002]. Florida wijst op de toegevoegde waarde die 
creatievellingen creëren, een beroepsgroep die niet perse hoog opgeleid is. Omdat 
kenniswerkers vaak ook zorgen voor hogere consumptieve bestedingen, is er een indirecte 
positieve bijdrage aan de economie. 

De toenemende internationalisering van het wetenschappelijk onderzoek en toegenomen 
krapte op de arbeidsmarktheeft er toe geleid dat een aantal landen binnen Europa hun 
toelatingsprocedures heeft gewijzigd of plannen daarvoor heeft, om hooggekwalificeerde 
arbeidsmigranten sneller en eenvoudiger aan te trekken. Daarmee is de internationale 
concurrentie om de meest talentvolle kenniswerkers een feit. Het is van belang dat 
Nederland, en daarmee ook Brainport Eindhoven. kan concurreren met andere landen om 
talent aan te trekken en vast te houden.t2 Buitenlandse bedrijven zullen hun (R&D-) 
activiteiten niet naar Nederland verplaatsen als er geen personeel voorhanden is. Ook moet 
voorkomen worden dat bedrijven bij de uitbreiding van researchactiviteiten uitwijken naar 
andere regio's of zelfs het buitenland. 

Voor het aantrekken of behouden van kenniswerkers in Brainport zijn financiêle 
stimulansen onvoldoende. De aanwezigheid van een goede internationale school, cultuur, 
sport- en groenvoorzieningen en sterke international community kunnen kenniswerkers wel 
motiveren om zich te vestigen in een bepaalde regio. 13 

De erkenning van de noodzaak van voldoende beschikbare kenniswerkers is terug te 
lezen in enkele recente artikelen uit Trouw. In mei 2006 was de berichtgeving redelijk 
positief. De verwachte groei van buitenlandse kenniswerkers zou de gemeente Eindhoven 
moeten stimuleren een beleid te ontwikkelen om deze groeiende groep werknemers te 
behouden en behagen. 

12 Deze ambitie past ook binnen de Ussabonstrategie om van Europa de meest competitieve en 
dynamische kenniseconomie van de wereld te maken. 
13 Drs. Elies Lemkes-Straver, programmadirecteur Brainport tijdens het congres Zuidoost 
Nederland -a smart region, 26 januari 2007, High Tech Campus Eindhoven 
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Eindhoven verwacht meer buitenlandse kenniswerkers 
EINDHOVEN (ANP) - De regio Eindhoven telt over tien jaar zeker 4600 buitenlandse kenniswerkers. Dat zijn er 
duizend meer dan nu ( + 28 procent). Dat blijkt uit onderzoek dat samenwerkingsproject Eindhoven Brainport 
heeft laten uitvoeren en dat woensdag werd gepresenteerd. 
De onderzoekers conduderen dat de gemeente Eindhoven beleid moet ontwikkelen om de groeiende groep 
hoogopgeleide werknemers te behouden en behagen. De ondervraagde kenniswerkers wijzen op de bekende 
problemen tijdens hun vestiging in Nederland. Het vinden van een huis, betaalbare kinderopvang, huisarts en de 
juiste instanties valt tegen. Ze klagen over wachtlijsten in de zorg en de zorgverzekering. Verder beperken hun 
sociale contacten zich vaak tot collega's. 
De genoemde groeicijfers zijn gebaseerd op verwachtingen van grote technische bedrijven in de zogenoemde 
kennisregio Eindhoven. Omdat te weinig Nederlandse studenten een technische studie kiezen, vallen de 
aantallen mogelijk nog hoger uit, waarschuwen de onderzoekers. 
(Bron: Trouw, 31 mei 2006) 

Iets meer dan een half jaar later, in januari 2007, is er slechts ruimte voor klitlek in de 
media. Eindhoven zou er niet in slagen een economische en innovatieve topregio te worden. 
Het strikte immigratiebeleid, dat de komst van kennismigranten belemmert, zou hier een 
van de oorzaken van zijn. 

'Kenniswerker niet welkom. Strikt immigratiebeleid belemmert 'Brainport Eindhoven' 
Van onze redactie economie 
Eindhoven slaagt er niet goed genoeg in een economische en innovatieve topregio te worden. Het strikte 
immigratiebeleid belemmert kennismigranten in hun komst, en ook de slechte bereikbaarheid speelt de regio 
parten. 
Dat stellen economen van ABN Amro in een nieuw rapport over de zogeheten Brainport Eindhoven. Met dat 
begrip wordt een dustering van activiteiten in deze regio aangeduid met multinationals als Philips en ASML, de 
Technische Universiteit, TNO en diverse andere wetenschappelijke instituten. Een prima uitgangspositie, die wat 
de overheid betreft ook ten volle benut moet worden ....... de overheid moet duidelijker keuzen maken. Zo kreeg 
de regio Eindhoven in de nota Pieken in de Delta (2004) de status van Brainport, en Twente die van 'technology 
valley'. 
(Bron: Trouw, 23 januari 2007) 

In de volgende subparagrafen worden de verschillende definities en indelingen van 
kenniswerkers behandeld. 

3.2.2 Human Resources in Science and Technology (HRST) 

Iedereen die een bijdrage kan leveren aan het innovatieproces of de wetenschap is een 
kenniswerker. Internationaal wordt deze groep aangeduid onder de noemer HRST, oftewel 
wetenschappelijk en technologisch arbeidspotentieel. De kenniswerkers binnen de Human 
Resources in Science and Technology zijn volgens het CBS [2006]: 

"Alle personen die een HBO of WO opleiding hebben en de personen die dit 
opleidingsniveau niet hebben. maar wel een fwu:tie bekleden waarin zY een 
katalyserende rol vervullen voor de implementatie van innovatieprocessen, te weten 
leidinggevend personeel en specialisten op het gebied van de natuurkunde, 
gezondheidszorg, rechten economie, automatisering, journalistiek enz., alsmede 
assistenten die op hoog niveau op deze gebieden werkzaam zgn." 

Het gaat dus om personeel dat een rol speelt bij innovatie en direct van belang is voor de 
kenniseconomie. Het gaat niet alleen om hoger opgeleid personeel, maar juist ook mensen 
op MBO-niveau die kennis kunnen toepassen en gebruiken. 
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Vooral in het MKB vervullen MBO'ers een cruciale rol bij de implementeren of versnellen 
van een innovatie. Het gebruik van de HRST als begrip kent als voordeel dat zij terugkomt 
in de internationale statistieken waardoor vergelijkingen tussen landen mogelijk worden. 
Het gevaar van de ruime definitie van HRST is dat veel werknemers die geen bijdrage 
leveren aan innovatieprocessen tot de mensen met HRST-beroepen gerekend worden [CBS, 
2006). 

Volgens de HRST-defmitie vormen de kenniswerkers bijna de helft (3,6 mln. personen) van 
de beroepsbevolking in Nederland. Een derde hiervan betreft werknemers met een MBO
opleiding. Relatief weinig HRST -ers hebben een bèta of technische achtergrond, terwijl juist 
zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onderzoek en innovatie. Binnen de HRST 
verrichten er 105.000 personen R&D. Daarbinnen is dan weer de groep wetenschappelijke 
onderzoekers te onderscheiden ofwel R&D'ers op WO-niveau. Deze groep is 4 7.000 
personen groot [Min. OC&W, 2003). 

De focus van Brainport Eindhoven (zie hoofdstuk 2) staat centraal bij het bepalen van de 
relevante beroepsgroepen van kenniswerkers voor Brainport Eindhoven. Aan de hand van 
de International Standard Classification of Occupations 1988 kan de definitie van HRST 
vertaald worden naar concrete beroepsgroepen. 14 Deze classificatie gaat uit 10 van 
hoofdcategorieën, oftewel major groups (zie Tabel 3). 

Legislators, senior officials and managers 
Professionals 
Technicians and associate professionals 
Clerks 
Service workers and shop and market sales workers 
Skilied agricultural and fishery workers 
Craft and related trades workers 
Plant and machine operators and assemblers 
Elementary occupations 
Armed farces 

Tabe/3: Beroepsgroepen onderverdeeld in Major groups [Min. ~w, 2005b] 

Slechts twee van deze major groups passen binnen de definitie van HRST: Professionals en 
Technicians and associate professionals. Een major group kan weer onderverdeeld worden 
in Minor en Sub-minor groups. De sub-minor groups die niet in Tabel 4 zijn opgenomen, 
omvatten de personen die werkzaam zijn in het onderwijs en de gezondheidszorg. Dit zijn 
onderwijzers, verplegend personeel, verloskundigen, huisartsen, beoefenaars van 
alternatieve geneeswijzen en beveiligers. Ook religieuze professionals, schrijvers, 
bibliothecarissen en sociale wetenschappers behoren tot de major group "Professionals". 
Omdat deze beroepsgroepen geen bèta of technische achtergrond hebben, behoren zij niet 
tot de focus van Brainport Eindhoven. Uiteraard zijn het wel beroepsgroepen die een 
belangrijke ondersteunende functie hebben voor de regio. 

14 Zie voor meer informatie www. ilo.org 
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Phystcal, mathematica! and engineering science professionals 

Llfe sctence and health professionals 

Physical and engineering science assoctate professionals 

Llfe sclence and health assoclate professionals 

Physicists, chemists and related professionals 
Mathematiclans, statlstlclans and related professionals 
Computlng professionals 
~hitects. engineers and related professionals 
Llfe science professionals 
Health professionals (except nursing) 
Physical and engineering sclence technicians 
Computer assoctate professionals 
Optlcal and electronic equipment operators 
Ship and aircraft controllers and technicians 
Ufe sctence technlclans, related assoclate professionals 

Tabe/4: Overzicht relevante beroepsgroepen HRST onderverdeeld in Minor en Sub-minor groups [Mln. OC&W, 
2005b] 

Op basis hiervan komen we tot vier relevante M1nor Groups. De subminor groups in Tabel 
4 staan voor de beroepen die op basis van de definitie van HRST behoren tot de focus van 
Brainport Eindhoven. Interessant is om te bekijken wat de verschillen en overeenkomsten 
zijn met de beroepsgroepen die volgen uit de subparagrafen 'Creatieve economie' en 
'Creatieve klasse'. 

3.2.3 Creatieve Economie 

Een andere indeling van de kenniswerkers van Brainport Eindhoven hangt samen met de 
term Creatieue Economie. De afgelopen jaren is in Europa uitgebreid onderzoek gedaan naar 
de aard, de omvang en het belang van de Creatieve Economie. Over wat deze term precies 
inhoudt, lopen de meningen uiteen. Cultuur en creativiteit zijn opgewaardeerd van een 
waardevolle toevoeging tot een belangrijke bron voor stedelijk en economisch leven. Het zijn 
belangrijke elementen voor de ontwikkeling van economische groei en werkgelegenheid 
[Stichting Alice, 2003). 

Het concept Creatieve Economie is geïntroduceerd om een groter domein van 
activiteiten te bestrijken dan het begrip Culturele Industrie. Dit ruimere concept was in het 
bijzonder bedoeld om ook elementen op het gebied van vrijetijdsbesteding, toerisme en 
vermaak te omvatten. In veel onderzoeken wordt de term Creatieve Industrie gebruikt in 
plaats van Creatieve economie. Maar het woord industrie staat in niet-Angelsaksischetalen 
specifiek voor de industriële economie en roept al snel de associatie op met kolen en staal. 
Dit staat ver af van de creatieve of kenniseconomie waar 'Creatieve Industrie' aan refereert 
[Stichting Alice, 2003). Daarom heeft het de voorkeur om in het Nederlands te spreken van 
de Creatieve Economie. 

In dit afstudeeronderzoek is er voor gekozen aan te sluiten bij de definitie van de 
Creatieve Economie zoals gehanteerd in het Creative Industries Mapping Document van het 
Britse departement voor Cultuur, Media en Sport[2001): 

"Alle uonnen uan bedrfjuigheid die hun bestaansrecht danken aan individuele 
creatiultelt, uaardigheden en talenten, en die de mogelgkheid ln zich hebben om 
weluaart en banen te scheppen door het genereren en of exploiteren uan intellectuele 
eigendom In grote liJnen gaat het om: ambachten. cultureel erfgoed, architectuur, 
beeldende kunst, schrfjuen en uitgeuen, film en uideo, (leisure) software, muziek, 
teleuisie en radio, podiumkunsten, reclame en communicatie, en design en 
uormgeuing." 
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Binnen de creatieve economie worden vier domeinen onderscheiden: kunsten. media & 
uitgeverijen, creatieve zakelijke diensten en kennisintensieve diensten. Uit een onderzoek 
van Etin Adviseurs [2003] blijkt dat deze domeinen een interessante economische factor 
vertegenwoordigen in de regio. Het gaat om ongeveer 8.500 bedrijven, waarbinnen 30.000 
personen werkzaam zijn. De sector is daarmee goed voor ongeveer 8% van de totale 
werkgelegenheid in de regio. 

Omdat we ons in dit onderzoek richten op de sectoren die passen bij de doelstelling 
en ambitie van Brainport en de invulling van bedrijventerreinen(beleid), worden de 
domeinen 'kunsten' en 'media & uitgeverijen' verder buiten beschouwing gelaten. Slechts de 
categorieën Kennisintensieve diensten en Creatieve Zakelijke diensten kunnen in dit kader 
gerekend worden tot de focus van Bratnport Eindhoven. 

Op basis van de indeling die de Kamers van Koophandel hanteren kan een overzicht 
gemaakt worden van de sectoren die passen binnen deze twee domeinen van de creatieve 
economie (zie bijlage X). In Tabel 5 is een overzicht opgenomen van de sectoren die behoren 
tot de focus van Brainport. De sectoren die puur gericht zijn op het creatieve ontwerp zijn 
niet opgenomen in deze tabel. aangezien zij de technische of kennisintensieve invalshoek 
van Brainport mtssen.1s 

BIK code Sector 
74201 Architecten- en technische ontwerp- en adviesbureaus voor burgerlijke en utiltteltsbouw 
74202 Technisch ontwerp en advies voor stedenbouw-, verkeers-, tuln- en landschapskunde, 

ruimtelijke ordening en planologie 
7 4203 Technisch ontwerp en advies voor grond-. water- en wegen-bouw 
74204 Technisch ontwerp en advies voor elektro-, installatietechniek en telematica 
7 4205 Technisch ontwerp en advies voor werktuig-. machine- en apparatenbouw 
74206 Technlscb ontwerp en advies voor de procestechniek 
7 4207 Technisch ontwerp en advies niet gespecialiseerd 
74208 Overig technisch ontwerp en advies 
7221 Ontwikkelen, produceren en uitgeven van standaard software 
7222 

73101 
73102 
73103 
73104 

732 
74143 

Ontwikkelen en produceren van maatwerk software; software consultancy 
R&D op het gebied van landbouw en visserij 
Technisch speur- en ontwikkelingswerk 
Medisch en farmacologisch r&d 
Overig natuurwetenschappelijk r&d 
Maatschappij- en geesteswetenschappelijk r&d 
Economische onderzoeksbureaus 

Tabel5: Oe creatieve economie van Brainport Eindoven [bewerking van BM 2005b] 

De sectoren waarover gediscussieerd kan worden of ze wel tot de typische Brainport 
sectoren behoren, zijn: R&D op het gebied van landbouw en visserij, Maatschappij- en 
geesteswetenschappelijk R&D en economische onderzoeksbureaus. In Nederland ligt het 
zwaartepunt van de R&D op het gebied van landbouw en visserij in Wageningen, Het is niet 
het streven van Brainport om ook uit te blinken in dit onderzoeksgebied. Maar het kan wel 
zo zijn dat toepassingen op dit gebied hun oorsprong vinden bij R&D bedrijven in 
Brainport. 

15 Bijvoorbeeld: Reclameontwerp en -adviesbureaus, overige reclamediensten, interieur- en 
modeontwerpers e.d. 
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3.2.4 Creatieve Klasse 

Een derde indeling is die van de Creatieve Klasse. Richard Florida, auteur van The Rise of 
the Creative Class [2002]. stelt dat werkgelegenheid in creatieve beroepen een drijvende 
kracht is achter economische groei. De mensen die werken binnen deze creatieve beroepen 
worden ook wel de 'creatieve klasse' genoemd. De creatieve klasse omvat veel meer dan de 
creatieve economie. De creatieve klasse bestaat uit mensen die niet perse een hoge 
opleiding hebben genoten, maar creatief zijn en innovatieve ideeën hebben. Ook 
wetenschap en techniek, onderzoek en ontwikkeling, hightech en kennisintensieve 
beroepen behoren tot de creatieve klasse. Hiermee wordt nadrukkelijk de link gelegd met de 
kenniseconomie. 

Florida benoemt drie factoren die een rol spelen in de relatie tussen creatieve klasse 
en economische groei: Tolerantie, Talent en Technologie. Een grote creatieve klasse leidt tot 
een leefklimaat met een hogere acceptatie voor minderheden en minderheidsstandpunten 
(Tolerantie). Daarnaast maakt een grote creatieve klasse een gebied aantrekkelijk voor 
hoger opgeleiden (Talent). Beide maken gebieden aantrekkelijk als vestigingsplaats voor 
(hightech) bedrijven en zijn voorwaardenscheppend voor innovaties in het bedrijfsleven 
(Technologie). 

De theorie van de Creatieve Klasse houdt in dat in een omgeving die wordt 
gekenmerkt door creativiteit en sociale diversiteit relatief veel getalenteerde zullen gaan 
wonen en dat de barrières voor innovatie daar laag zijn. Dit zorgt vervolgens voor het 
aantrekken van hightech bedrijvigheid en het zelf opzetten van nieuwe ondernemingen, wat 
uiteindelijk leidt tot een relatief hoge economische groei (uitgedrukt in werkgelegenheidgroei 
of inkomensgroei) De mate waarin steden en regio's beschikken over talent, tolerantie en 
technologie zou daarmee een van de belangrijkste indicatoren voor toekomstig economisch 
succes zijn. In zijn boek onderscheidt Richard Florida twee sub-categorieen: de Super
Creative Core en de Creative Professionals (zie Tabel 6). 

Computer en wiskundige beroepen 
Architecten en Ingenieurs 
Beroepen binnen de levens-. fysische of sociale wetenschappen 
Beroepen binnen onderwijs. training en bibliotheken 
Beroepen binnen kunst. vormgeving, entertainment, sport en media 

Creattve 
Managers 
Beroepen binnen de bedrljfs- en flnanclêle dienstverlening 
Juridische beroepen 
Gewndheldswrg en technische beroepen 
High-end verkoop en verkoopmanagers 

Tabe/6: De twee creatieve beroepsgroepen [bewerking van Florida 2002, p. 328] 

Ook binnen deze definiëring vallen enkele beroepsgroepen af omdat deze niet passen 
binnen de focus van Bramport Eindhoven. Ze kunnen wel gezien worden als onderdeel van 
de enabling technologies. Zo komen we tot het volgende rijtje van relevante beroepsgroepen 
voor Brainport op basis van de definitie van de creatieve klasse: 

• Computer en wiskundige beroepen 
• Architecten en ingenieurs 
• Beroepen binnen de fYsische wetenschappen 

Uit deze definiëring blijkt dat er veel overeenkomsten zijn tussen de beroepsgroepen die 
Richard Floridarekent tot zijn Creatieve Klasse en de eerder gedefinieerd begrippen HRSf 
en Creatieve Economie. In paragraaf 3.4 worden deze drie indeling naast elkaar gelegd. 
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3.3 Het bedrijvigheidprofiel van Brainport Eindhoven 
Om te komen tot een definitie/indeling van de kenniswerkers van Brainport Eindhoven, zijn 
ook de speerpuntsectoren uit hoofdstuk 2 van belang. Er wordt een onderscheid gemaakt 
tot de sectoren die echt tot de kem van de Brainport bedrijvigheid horen en bedrijven die 
passen binnen de categorie 'Enabltng Technologtes'. Zoals eerder al is aangehaald zijn deze 
Enabling Technologies van belang voor het totale functioneren van de regio. Een topbedrijf 
kan niet zonder een bepaalde mate van ondersteuning door bijvoorbeeld toeleveranciers en 
logistieke bedrijven. 

Maar het gaat er om te bepalen in welke sectoren de kenniswerkers van Brainport 
werkzaam zijn. Allereerst worden de gebruikte termen binnen de verschtllende definities 
'vertaald' naar gelijke synoniemen. Een voorbeeld is de 'computer beroepen' van de 
Creatieve Klasse die net zoals 'Ontwikkelen en produceren van standaard software' uit de 
definitie van de Creatieve economie zal vallen onder de beroepsgroep ICT. Tabel 7 geeft de 
beroepsgroepen weer per behandelde definitie. 

' a:QT ~tteve' ..... Creatlii'IJ'el:laae 
Wiskundigen x x x 
Architecten en ingenieurs RO x x x 
Fysische Ingenieurs x x 
Beroepen binnen onderwijs. training en bibliotheken x 
Beroepen binnen kunst. vormgeving, entertainment, sport en media x 
Managers x 
Beroepen binnen de bedrijfs- en financiële dienstverlening x 
Juridische beroepen x 
Life science & Heaith x x x 
Verkoopmanagers x 
Ingenieurs in de grond-. water- en wegen-bouw x 
Ingenieurs in de elektro-, installatietechniek en telematica x 
Ingenieurs werktuig-. machine- en apparatenbouw x 
Ingenieurs in de procestechniek x 
Chemische ingenieurs x 
ICT x x x 
Optische en electrontsche systeemtechnologen x 

Tabel 7: De beroepsgroepen 

De relevante beroepsgroepen van Brainport volgen onder meer uit de speerpuntsectoren 
zoals behandeld in hoofdstuk 2. Kunst, vormgeving, entertainment, et cetera passen niet 
binnen de focus op deze speerpuntsectoren. Beroepsgroepen die ook toegeschreven worden 
aan de categorie 'enabling technologtes' en dus buiten beschouwing worden gelaten zijn: 
onderwijzers, managers, juridische beroepen, verkoopmanagers en beroepen binnen de 
bedrijfs- en financiële dienstverlening. 

Een volgende stap is om de over gebleven beroepsgroepen 16 te vertalen naar 
concrete sectoren bedrijvigheid. Wanneer we in Brainport namelijk kijken naar een 
bedrijventerrein, dan gaat het niet om de exacte functies van de kenniswerkers. Het gaat 
erom wat de focus is van het bedrijf dat er gevestigd is, oftewel de sector waarin het bedrijf 
opereert. Een onderscheid dat gemaakt kan worden is of de kenniswerker werkzaam is bij 
een bedrijf, een kennis- of onderwijsinstelling. 

16 Wiskundigen, Life Science & Health, ingenieurs, lCT, optische en electronische 
systeemtechnologen. 
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De reden van dit onderscheid en het weken naar een overkoepelende indeling in sectoren 
bedrijvigheid is de stelling dat de aanwezige sectoren op een bedrijventerrein het terrein 
"kleuren". De rol van bijvoorbeeld de Technische Universiteit Eindhoven is niet te 
vergelijken met de rol van Philips op haar onderzoekscampus. En toch werken in beide 
organisatie kenniswerkers met een gelijke achtergrond. De kenniswerkers16 van Brainport 
zijn werkzaam bij organisaties die institutioneel van elkaar verschillen. Op basis van 
bovenstaande uitgangspunten komen we tot het bedrijvigheidprofiel van Brainport: 

• Ontwerp en adviesbureaus 
• ICT 
• Research and development bedrijven 
• Onderwijsinstellingen 
• Kennisinstellingen 

Hoe de bedrijven op een bedrijventerrein functioneren, kan wellicht medebepaald worden 
door de aanwezigheid van concurrenten, aanvullende bedrijvigheid of een 
onderwijsinstelling. Dit komt aan bod in hoofdstuk 4 en 5 

3.4 Conclusies 
De kenniseconomie wordt vaak onterecht in verband gebracht met het alleenrecht van de 
topbedrijven en hoogopgeleide werknemers. Want het gaat niet alleen om kennis, maar 
vooral ook om kunde en het commercialiseren van die kennis en kunde. Een 
gedifferentieerd potentieel aan werknemers vanuit alle niveaus van het beroepsonderwijs 
vormt de basis voor een goed draaiende toptechnologieregto. De aanwezigheid van 
voldoende kenniswerkers in Brainport is een voorwaarde voor de innovatiekracht van de 
regio. Wanneer de regio aantrekkelijk is als vestigingsplaats voor kenniswerkers, dan zullen 
ook de bedrijven volgen en zich vestigen op de bedrijventerreinen in de regio. 

Onderwek en ontwikkeling gaan hand in hand met productie en distributie van 
goederen. Ook deze bedrijven, die sterk gelieerd zijn aan het bedrijvigheidprofiel, moeten op 
de juiste manier gehuisvest worden op een bedrijventerrein. In hoofdstuk 4 wordt 
onderwcht wat de invloed kan zijn op het functioneren van de sectoren uit het 
bedrijvigheidprofiel, wanneer er samengewerkt wordt met concurrenten, aanvullende 
bedrijvigheid, kennis- of onderwijsinstellingen. 

Hoofdstuk 3 heeft een antwoord gegeven op de vraag wie de kenniswerkers zijn van 
Brainport Eindhoven en daarmee welk bedrijvigheidprofiel passend is voor de regio. Het 
begrip kenniswerker kent verschillende dimensies, maar moet in Brainport vertaald worden 
naar personen die werkzaam zijn bij Ontwerp en adviesbureaus, ICT, Research and 
development bedrijven, Onderwijsinstellingen en Kennisinstellingen. Om de bevindingen in 
dit hoofdstuk te kunnen toetsen aan de praktijk, zullen de volgende twee vragen voorgelegd 
worden aan de experts: 

•!• Welke bedrijven of sectoren vindt u typisch "Brainport bedrijvigheid"? 

•!• Uit mijn literatuuronderzoek blijkt dat de volgende bedrijven het bedrijvigheidprofiel 
voor Brainport eindboven vormen. Kunt u zich hierin vinden? Of mist u een 
specifieke sector? 

• Ontwerp en adviesbureaus 
• ICT 
• Research and development 
• Onderwijsinstellingen 
• Overige kennisinstellingen 
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4 
De regio centraal: 
samenwerking 

De kenniseconomie is een netwerkeconomie. Gespecialiseerde 
bedrijven moeten samenwerken om nieuwe producten, concepten en 
technologieën te ontwikkelen. Door het verdwijnen van de grenzen en 
de internationalisering van de economie zijn bedrijven footloose 
geworden, maar tegelijk zijn bedrijven sterk afhankelijk van de 
vestigingslocatie omdat ze hoogopgeleid personeel en de integratie in 
het locale kennisnetwerk nodig hebben [Kuijk, 2006). Niet alleen 
netwerken van bedrijven zijn nodig, maar ook strategische allianties 
tussen bedrijven en onderzoek- en onderwijsinstellingen. Dit is van 
belang bij de uitwisseling van kennis. 

Hoofdstuk 3 heeft een antwoord gegeven op de vraag wie de 
kenniswerkers zijn van Brainport Eindhoven en daarmee welk 
bedrijvigheidprofiel passend is voor de regio. Hoofdstuk 4 is gericht 
op samenwerking. Samenwerking tussen bedrijven, 
kennisinstellingen en de overheid, het vormen van clusters en 
netwerken. Oftewel de samenwerking die noodzakelijk is om de 
ambities van Brainport Eindhoven te verwezenlijken. Naast een korte 
inleiding behandelt paragraaf 1 een aantal veel gebruikte begrippen 
en een model uit het ruimtelijk economisch onderzoek. Dit biedt een 
handvat voor de inhoud van de overige paragrafen. In dit hoofdstuk 
wordt antwoord gegeven op de vraag welke rol 
samenwerkingsverbanden spelen en welke invloed dit heeft op de 
onderlinge ruimtelijke positionering van bedrijven. 
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4.1 Het regionale schaalniveau 
Brainport Eindhoven is de toptechnologieregio van Nederland, maar waarom is dit regtonale 
schaalniveau zo belangrijk? 

Globalisering en regionaliseren gaan hand in hand in het bedrijfsleven. Bedrijven zetten 
hun producten af over de hele wereld en verplaatsen de productie en calleenter activiteiten 
naar bijvoorbeeld China en India. Maar tegelijk zoeken bedrijven naar regtonale clusters 
waar ze de mogelijkheid hebben om van elkaars diensten en expertise gebruik te maken 
(Lambooy et al, 1997). De kennisintensieve bedrijvigheid is sterk georiënteerd op de eigen 
regio. 

Binnen de regio vinden ondernemers partijen die hun eigen taal spreken, oftewel 
dezelfde normen en waarden hebben. Uit het onderzoek Economische Netwerken in de Regio 
(RPB, 2006a] blijkt dat de helft van alle bedrijfsrelaties binnen Brainport is met bedrijven 
buiten de provincie of in het buitenland, de andere helft is regionaal. Bij de regtonale 
relaties in Bratnport blijkt Eindhoven de centrale spil in het stedelijke netwerk. De stad is 
meer dan evenredig betrokken bij het merendeel van deze relaties.l7 In het ruimtelijk 
economische beleid moet er dus rekening mee worden gehouden dat, als het gaat om 
relaties tussen bedrijven, de centrale stad in de regio nog altijd een dominante rol speelt. 

In het ruimtelijk economisch onderzoek waarin kennisoverdracht en technologie 
centraal staan, worden de begrippen 'Regionaal Innovatie Systeem' (RIS) en 'de lerende 
regio' vaak gebruikt. In een RIS staat een intensieve interactie tussen de verschillende 
actoren centraal. De welvaart in een regio stijgt wanneer de actoren effectief samenwerken 
en de aanwezige kennis kunnen omzetten in productieve activiteiten. Een RIS kan 
gegroepeerd zijn rond een bepaald type activiteiten, bijvoorbeeld logistiek of I Cf, maar kan 
ook functioneren op het niveau van een hele regio. Verschillende sectoren maken dan deel 
uit van de regionale systeem (Nyfer, 2005]. 

De aanwezigheid van sterke netwerken tussen alle actoren in 'de lerende regio', 
maken dat ieder bedrijf kan excelleren en innoveren door eenvoudige kennisuitwisseling. 
Een lerende regio is: 

"Een regio waarin alle condities aanwezig zgn om de betreffende regio een broedplaats van 
innovatie te maken doordat er vele dwarsverbanden zgn tussen de actoren. De actoren delen 
bovendien een gemeenschappelgke visie rond innovatie en economische ontwikkeling van 
hun regio." (Dialogtc, 2004] 

Uit deze twee begrippen kan de conclusie getrokken worden dat interactie, samenwerking 
en een gemeenschappelijke visie bepalend zijn voor kennisuitwisseling en daarmee de 
innovatieve activiteiten in de regio. Marshall(l890] stelde dat bedrijven die zijn gevestigd in 
een regio waarin andere bedrijven en verwante organisaties uit dezelfde sector zich 
concentreren, kunnen profiteren van ruimtelijke schaalvoordelen. Ook in recente 
onderzoeken (o.a. RPB, 2004] zien we de drie voordelen die Marshall behandelt terug: een 
gespecialiseerde arbeidsmarkt, gespecialiseerde toeleveranciers en kennisspillovers. 

In hoofdstuk 3 is reeds ingegaan op het belang van een gespecialiseerd 
arbeidsmarkt. We gaan er in dit onderzoek vanuit dat er in de regio voldoende 
gespecialiseerde toeleveranciers aanwezig zijn of dat er passende stimuleringsmaatregelen 
worden getroffen om deze aan te trekken. Het valt buiten het gestelde kader om hier verder 
op in te gaan. Wat kennisspillovers precies zijn. wordt in onderstaande paragraaf 
behandeld. 

17 http://www.ufonds.uu.nl/template/brabant.asp?topicld=394 
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4.1.1 Kennisuitwisseling 

Het begrip kennisspillovers is een contaminatie van een Nederlands en Engels woord. 
Wanneer we de tweede term naar het Nederlands proberen te vertalen, dan spreken we van 
'kennisuitwisseling'. Onderwek naar kennisuitwisseling toont aan dat de (fysieke) 
reikwijdte hiervan klein is en vaak plaatsvindt binnen de grenzen van een regio [RPB, 
2003bl Veel kennis, in het bijzonder kennis die is opgedaan door ervaring, kan alleen via 
rechtstreeks contact (face to face) worden overgedragen [Artikel Hallowel, 1999). Ook 
nieuwe ideeën ontstaan vaker uit rechtstreeks persoonlijk contact. Kennisuitwisseling is 
dus cruciaal in de kenniseconomie. Het Ruimtelijk Planbureau [2007) hanteert de volgende 
definitie van kennisspillovers: 

"De leerprocessen die ontstaan doordat kennis geproduceerd bfj het ene bedrijf of de ene 
organisatie bedoeld of onbedoeld ook door andere organisaties benut kan worden." 

De uitwisseling van kennis kan bijvoorbeeld ontstaan door het gedrag van concurrenten te 
observeren, via interacties tussen organisaties of arbeidsmarktmobiliteit [Artikel Vicente & 
Suire 2007). Bedrijven die zijn gevestigd in een regio waar veel bedrijven van hun sector zijn 
geconcentreerd, kunnen eerder van kennisuitwisseling profiteren omdat zij een grotere 
kans hebben in contact te komen met andere organisaties met relevante kennis. [Artikel 
Jaffe e.a., 1993). Behalve deze interacties wordt het belang benadrukt van een gedeelde 
culturele achtergrond en normen en waarden. Deze vormen de basis voor het vertrouwen 
tussen kennispartners. Hierdoor zijn zij eerder geneigd kennis uit te wisselen en beter in 
staat om elkaar te begrijpen [Artikel Gertler, 2003). 

4.1.2 Het 7 C Model 

Naast de locatie waar een bedrijf gevestigd is, zijn er andere aspecten die van invloed zijn op 
het functioneren en samenwerken van de bedrijven in Brainport. Een opsomming vinden 
we terug in het '7 C model' van Bouwman en Hulsink [2000). De zeven C's in dit model 
staan voor de dimensies Collaboratie (samenwerking). Concurrentie, Centra voor kennis, 
Concentratie, Condities (infrastructurele randvoorwaarden), Cultuur en Coördinatie. 

De Centra voor Kennis komen aan bod in subparagraaf 4.2 over samenwerking. 
Centra voor kennis vormen een van de pijlers van de 11iple Helix in Eindhoven. De "c" van 
Condities staat voor de (infrastructurele) randvoorwaarden voor het functioneren van 
bedrijven in een regio. De ICT voorzieningen en infrastructuur zijn in paragraaf 2.4 aan de 
orde gekomen. De belangrijkste condities voor bedrijven in Brainport wordt uiteraard 
gevormd door het aanbod van bedrijventerreinen. Wat precies de condities zijn waaronder 
de bedrijven goed functioneren op een bedrijventerrein, wordt behandeld in hoofdstuk 5. 

Het begrip cultuur doet denken aan de normen en waarden in een land. In aanleg is 
het ook geen ruimtelijk begrip. Zoals al aangestipt is, is het met het oog op 
kennisuitwisseling van belang dat bedrijven elkaars 'taal spreken'. De cultuur in Brainport 
is een bepalende factor voor de mate van en de manier waarop kennisoverdracht 
plaatsvindt. Communicatie en zaken doen zijn er bij gebaat wanneer de partijen elkaar goed 
begrijpen. Onderhandelingen verlopen vlotter en misverstanden worden voorkomen. 
Beleidsmakers kunnen dit stroomlijnen door het organiseren van bijeenkomsten waarbij 
ondernemers op een informele manier van elkaars cultuur kunnen proeven. 

In de volgende paragrafen worden de overige vier dimensies uitgewerkt. 
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4.2 Collaboratie 
'Collaboratie' of 'samenwerking' is een algemeen begrip wat inhoudt dat een groep mensen 
met elkaar, met vereende krachten werkt of dat men gemeenschappelijk aan een zelfde taak 
of probleem werkt (zie: Van Dale). Het opbouwen en onderhouden van een goede 
samenwerkingsrelatie kost veel tijd en moeite, en er zal dus een economisch motief moeten 
zijn om een dergelijke relatie aan te gaan. 

In dit onderzoek gaat het om de samenwerking tussen bedrijven, waarbij het niet 
beperkt blijft tot de samenwerking tussen gelijksoortige bedrijven. Er kan een onderscheid 
gemaakt worden naar de verschillende partijen die met elkaar samenwerken: 

• Universiteiten en hogescholen; 
• Kennisinstell1ngen; 
• Starters: spin-offs en (techno)starters; 
• HetMKB; 
• Het grootbedrijf; 
• Overheden. 

Wanneer bedrijven, de overheid en kennisinstellingen samenwerken, noemt EIM [2001) dit 
een Samenwerking tussen institutioneel verschillende instelling. In Brainport spreekt men 
dan van een 'Triple Helix'. Drie andere vormen van samenwerking zijn: 

• Horizontale samenwerking: Hierbij wordt samengewerkt met bedrijven uit 
dezelfde sector, die buiten het cluster concurrent zijn. 

• Verticale samenwerking: Hierbij wordt samengewerkt door bedrijven in 
verschillende fasen van de productieketen. 

• Diagonale of branchedoorsnjjdende samenwerking: Hierbij werken bedrijven uit 
verschillende sectoren samen. Vaardigheden vullen elkaar aan en hierdoor 
kunnen breedtevoordelen gerealiseerd worden. 

Het doel van de samenwerking bepaalt dus met wie er wordt samengewerkt. Klein 
Woolthuis [1999] maakt onderscheid naar drie verschillende doelen: 

• Operationele doelen: samenwerking ter ondersteuning van de dagelijkse 
werkzaamheden, bijvoorbeeld gezamenlijke logistiek en het delen van ervaring 
op het gebied van personeelsmanagement. 

• Tactische doelere samenwerking ter ondersteuning van het beleid van de 
organisatie, bijvoorbeeld het gezamenlijk laten verrichten van onderzoek door 
een brancheorganisatie 

• Strategische doelere samenwerking gericht op langdurige concurrentievoordelen, 
bijvoorbeeld gezamenlijke productontwikkeling en bewust netwerkmanagement 
in verband met reputatie en informatie. 

De partijen en de verschillende soorten en doelen van samenwerking illustreren het 
complexe geheel van processen binnen een regio. Wanneer duidelijk is welke vorm van 
samenwerking het belangrijkst is voor een bepaald bedrijf en welk doel daarbij voorop staat, 
kan het ruimtelijk beleid daar wellicht op inspelen. In Brainport is de samenwerking binnen 
de Triple Helix belangrijk voor het verwezenlijken van de ambitie van de regio. Daarom 
wordt deze vorm van samenwerking verder uitgewerkt in onderstaande tekst. 
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4.2.1 De Triple Helix 

De huidige theorieën over innovatie benadrukken dat er diverse actoren zijn betrokken bij 
de productie en de benutting van kennis, ieder met hun eigen mogelijkheden en 
beperkingen. Etzkowitz en Leydesdorff [2000) introduceerden de theorie van de Triple Helix: 
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. 

Er zijn veel netwerktheorieën die gebaseerd zijn op de stelling dat succesvolle 
samenwerking en groei gebaat is bij de aanwezigheid van goede kennisinstellingen, 
kennistransfer mechanismen, het absorptievermogen en het ondernemerschap van de 
bedrijven en op de voorwaardenscheppende rol van de overheid [Technopolis BV, 2003). 
Ook de clustertheorie van Michael Porter stelt dat clusters van bedrijven een 
concurrentlevoordeel behalen als zij zijn ingebed in een hecht netwerk met andere clusters, 
kenniscentra, onderwijsinstellingen en dienstverlenende organisaties. De Triple Helix wordt 
omschreven als: 

"The increased interaction among university, industry and govemment as relatively 
equal partners, and the new development in innovation strategies and practices that 
arise from this cooperation, are the core of the triple helix model of economie and 
social development." 

[Etzkowitz, 2003, p.308) 

Het bedrijfsleven in de regio Eindhoven is altijd al direct betrokken geweest bij de 
kennisinstellingen. Bedrijven en instellingen werkten binnen dezelfde onderzoeksterreinen 
en waren daarnaast dicht bij elkaar gevestigd. De zwakke punten in deze homogene 
economische structuur werden maar al te duidelijk in de jaren '90 tijdens de crisis van DAF 
en Philips. Dit noodzaakte de drie actoren binnen de Triple Helix te zoeken naar nieuwe 
manieren van samenwerken. 

In de afgelopen 10 jaar is er door deze samenwerking al veel bereikt. Visies werden 
snel vertaald in concrete daden en de drie partijen hebben al een groot aantal projecten 
gezamenlijk vorm gegeven. 1B Er is een positief effect merkbaar op het gehele 
onderwijssysteem, de arbeidsmarkt, toponderzoek, uitwisseling en toepassing van kennis 
en risicodragend ondernemerschap [Ferendi 2005). 

Er is binnen de regio Eindhoven geen sprake van een echt model met een vaste 
structuur of hiërarchie. De samenwerking is gebaseerd op informele mechanismen en wordt 
vooral op gang gebracht door een aantal inspiratoren en stimuleringsregelingen. De Triple 
Helix is het sterkst als er onderwerpen zijn waarop de drie partijen met elkaar 
samenwerken, maar de rollen van de drie partijen moeten niet teveel overlappen. [Etzkowitz 
en Leydesdorff, 2000) De cultuur van samenwerking kan in Brainport als volgt worden 
getypeerd [Gemeente Eindhoven, 2004b): 

• De bereidheid om over de eigen schutting te kijken; 
• Een ander iets gunnen; 
• Resultaatgerichtheid; 
• Open staan voor nieuwe mensen en voor ideeën van buiten. 

Het belang van samenwerking binnen de Triple Helix is duidelijk. Maar er zijn grote 
verschillen tussen de actoren, waardoor een goede samenwerking niet vanzelfsprekend is. 
Intensivering en verdieping van de samenwerking en het verbinden van beleidsvoornemens 
wordt bemoeilijkt door een verschil in dynamiek en snelheid tussen de verschillende 
actoren [Nirov, 2006). Het omschrijven van alle aspecten van de relatie tussen de actoren 
binnen de Triple Helix valt buiten het kader van dit onderzoek. Slechts de aspecten die een 
ruimtelijke vertaling kunnen krijgen met het oog op de situatie op bedrijventerreinen 
worden behandeld. 

18 http:/ /www.fractal.org/Fractaaltjes/Brainport.htm 
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4.2.2 Een ruimtelijke vertaling 

De Triple Helix is meer dan alleen een samenwerkingsconstructie, het kan ook een 
ruimtelijke component hebben. Dit ontstaat wanneer bedrijven zich vestigen op een campus 
van een universiteit of op een bedrijventerrein waar ook kennisinstellingen gevestigd zijn 
(meestal science park of campus genoemd). Een voorbeeld van een kennisregio waar 
kennisinstellingen en bedrijven fYsiek geclusterd zijn, is Otaniemi Science Park in Helsinki. 
Na de aanleg van deze universiteitscampus in de jaren zestig is dit gebied uitgebreid met 
een researchcentrum en diverse bedrijventerreinen. De kennisintensieve bedrijven kunnen 
gebruik maken van de faciliteiten en infrastructuur van de universiteit. 

Op het universiteitsterrein in Eindhoven is er de laatste jaren een dergelijke 
ontwikkeling zichtbaar, al is dit nog op zeer beperkte schaal. Startende bedrijven kunnen 
op de campus goedkope bedrijfsruimte vinden in een gebouw met uitstekende 
voorzieningen, het Twinning Centre. In de Kennispoort zijn naast de Kamer van Koophandel 
diverse stichtingen en bedrijven gevestigd die ondermeer betrokken zijn bij regionale 
stimuleringsprogramma's. Belangrijke kennisinstellingen zijn bijvoorbeeld TNO, ECIS en 
het Embedded Systems Institute. 

Ook op de High Tech Campus is een sterke concentratie van kennisinstellingen 
zichtbaar. Meer dan veertig R&D bedrijven en kennisinstellingen werken hier samen aan 
proces- en productinnovaties. Er is ook een bedrijfsverzamelgebouw, de Eindhoven High 
Tech Accelerator (EHTA), speciaal ingericht als huisvesting voor (door)groeiende 
technologische bedrijven. 

4.3 Concurrentie 
In paragraaf 4.2 is ingegaan op het belang van samenwerking. Maar is het niet zo dat 
bedrijven het eigen belang voorop stellen omdat het toch om samenwerking met 
concurrenten gaat? Concurrentie betekent het bevorderen van de eigen verkoop door op 
voordeliger voorwaarden te werken dan vakgenoten19• En eigenlijk omvat deze zin de 
boodschap van deze totale paragraaf. 

Nog niet erg lang geleden zou men vreemd hebben opgekeken wanneer bedrijven uit 
dezelfde sector de handen ineen zouden slaan om samen te werken aan product- of 
procesinnovatie. Chesbrough [2003] beschrijft de veranderingen bij bedrijven in het proces 
van onderzoek, ontwikkeling en het op de markt brengen van producten. Waar voorheen al 
deze activiteiten binnen de grenzen van het bedrijf plaatsvonden, concentreert het bedrijf 
zich nu op haar kernactiviteiten. Hierdoor kunnen bedrijven hun innovatieproces meer 
effectief en efficiënt maken. Daarbij gaan bedrijven op zoek naar nieuwe technologieën en 
ideeën buiten de onderneming, en werken zij samen met bijvoorbeeld "concurrenten" om op 
die manier een meerwaarde voor de klant te creëren. Simarden West [2006] wijzen ons op 
het belang van de juiste locatie voor deze bedrijven. Innovatieve bedrijven zoeken naar een 
locatie dichtbij collega's en concurrenten of vlakbij een universiteit. Kwaliteit van producten 
en dienstverlening maar ook bijvoorbeeld de corporate identity van een bedrijf zullen steeds 
meer de onderscheidende factoren worden in de concurrentiestrijd. Voor wat betreft het 
laatste kan bijvoorbeeld de locatie en het gebouw hierin een belangrijke rol spelen 
(Lambooy et al, 1997]. 

19 www.vandale.nl 
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In de kenniseconomie heeft concurrentie binnen de R&D op sommige plekken al 
plaatsgemaakt voor Open Innovatie. Open Innovatie is: 
~Het combineren van interne en externe bronnen voor zowel de ontwikkeling als het op de 

markt brengen van nieuwe technologieën enproducten".20 

Op de High Tech Campus in Eindhoven zijn speciale voorzieningen ingericht om Open 
Innovatie te stimuleren. Het blijkt voor alle betrokkenen waardevol te zijn om met elkaar in 
contact te komen. De centrale voorzieningen, waarvan iedereen tegen betaling gebruik van 
kan maken, maken het mogelijk dat meer bedrijven mee kunnen komen in het snelle 
{ontwikkelings)tempo van de kenniseconomie. 

4. 4 Concentratie 

Concentratie staat voor gerichte aandacht, maar ook voor vereniging in één punt {zie: Van 
Dale). Dit kan in het kader van dit onderzoek vertaald worden naar clusters van bedrijven 
met eenzelfde focus. Deze bedrijven kunnen ruimtelijk gezien op één punt worden 
gehuisvest, op een bedrijventerrein bij elkaar. Of juist op regionaal niveau als een cluster 
functioneren. Moderne communicatiemiddelen zouden in principe alle ruimtelijke 
afstanden weg kunnen nemen. Daardoor lijkt het dat het voor een bedrijf niet uitmaakt 
waar ze gevestigd is. Maar bedrijven zijn in de kenniseconomie juist meer afhankelijk 
geworden van de locatie. 

Terwijl bedrijfsnetwerken ruimtelijk gezien opgerekt zijn naar het internationale 
niveau, zijn het lokale en regionale niveau ook belangrijker geworden. Een paradox die in 
de literatuur ook wel bekend staat als de 'global-localparadox' [Castells 1996). Op lokaal 
niveau vinden bedrijven namelijk hoog opgeleid personeel en integratie in het 
kennisnetwerk. Tegelijk zoekt een bedrijf binnen de regio naar relaties die essentieel zijn 
voor de bedrijfsprocessen. 

Porter [1990) wijst op het belang van deze nabijheid, of clustervorming, van 
bedrijven. Bedrijven gevestigd in clusters zijn innovatiever dan andere bedrijven, omdat 
ruimtelijke nabijheid tussen bedrijven kennisuitwisseling stimuleert. De behoefte aan 
ruimtelijke nabijheid is het grootst binnen de zakelijke dienstverlening, technologische 
bedrijven en de creatieve sector [Uum, 2006). In onderhavig onderzoek sluiten we aan bij de 
definitie van een cluster van Porter [Regional Studies, 2003): 

~clusters are geographical close groups of interconnected companies and associated 
institutions in a particular f~eld, linked by common technologies and sküls. They 
normally exist within a geographic area where ease of coT111Tl1.1llication, logistic and 
personaf interaction is possible. Clusters are normally concentrated in regions and 
sametimes in a single town." 

Binnen deze definitie is een cluster een geografische locatie of regio waarin een groep 
bedrijven en aanverwante instituten in een sector in elkaars nabijheid gevestigd zijn. Er is 
niet alleen sprake van concurrentie, maar ook van samenwerking waarbij schaalvoordelen 
kunnen worden benut [RPB, 2006b). 

2o http: //www. bigcongres.nl/index.php?page=64&name=Themabeschrijving, 
geraadpleegd op 16 oktober 2007 
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De termen cluster en netwerken worden vaak door elkaar gebruikt. Visser (20001 maakt het 
onderscheid dat bij netwerken wordt samengewerkt vanwege strategische keuzes; bedrijven 
kiezen ervoor om deel uit te maken van een netwerk. Een cluster kan toevallig ontstaan 
zijn. Het feit dat bedrijven geografisch dicht bij elkaar gevestigd zijn, hoeft geen bewuste 
keuze te zijn en hoeft niet te leiden tot samenwerking. In het onderzoek 'Four views on 
Dutch Clusters'(CPB, 20011 worden vier typen clusters en netwerken gedefinieerd: 

• Regtonaal cluster 
• Innovatief cluster 
• Informatienetwerk 
• Toeleverings- of handelsnetwerk 

De economische en kennisrelaties binnen deze clusters en netwerken laten zich moetlijk 
visualiseren en ruimteltjk vertalen. Elk type heeft een bepaalde specialisatie en tegelijk een 
overlap met een ander type. Dit kan het best verduideltjkt worden met behulp van 
Afbeelding 6. In deze figuur is de mate van samenwerking in onderzoek uitgezet tegen de 
regtonale concentratie. 

Hoog 

Laag 

Regionale 
concentratie 

Toeleverlngs 

\ c;::lementaire 

~ oo>~o 

5amenMrldng In onderzoek 

Afbeelding 6: Relaties en overlap tussen typen clusters [Bewerking van CPB, 2001] 

Hoog 

In alle typen clusters streven de actoren naar waardeontwikkeling door kostenreductle, het 
creêren van nieuwe kansen en kennistransfer (Harder, 2004). Harder onderzocht daarnaast 
in welke clusters en netwerken bedrijvigheidsectoren in Nederland vertegenwoordigt zijn. 
Toeleverings- en handelsnetwerken zien we in ontstaan binnen alle bedrijvigheidsectoren. 
In een regionaal cluster is de kleinschalige, vaak lokale bedrijvigheid, zoals handel en auto's 
al niet meer vertegenwoordigt. De overige twee typen, het informatienetwerk en het 
innovatieve cluster, zien we alleen terug in de sectoren chemie en metaal. Dit zijn twee 
sectoren die ook in Brainport sterk vertegenwoordigt zijn. 

44 



Dit illustreert dat. in welke regio dan ook, investeren in een innovatief cluster voor 
bijvoorbeeld de energiesector waarschijnlijk weinig kans van slagen heeft. 

In Nederland staat de clustertheorie in de belangstelling omdat dit als een 
mogelijkheid gezien wordt om tot de noodzakelijke productiviteitsgroei en een hogere 
economische welvaart te komen [Harder, 2004]. Door de synergie tussen partijen kan de 
aanwezige kennis en technologie omgezet worden in daadwerkelijke winst [Doevendans et 
al, 2005]. Volgens de theorieën van Porter [1990) en Capello [1999) is clustervorming de 
basis voor de ontwikkeling van een innovatieve regio. 

Clustering van bedrijven binnen één bedrijfstak is alleen zinvol als dit leidt tot een 
economisch voordeel voor de betrokken bedrijven. Dit kan het geval zijn als er sprake is van 
een belangrijke gemeenschappelijke voorziening(en}. Op het knooppunt waar verschillende 
disciplines en vaardigheden bij elkaar komen ontstaan innovaties. Informatie wordt 
uitgewisseld en gecombineerd, waardoor alle betrokkenen ervan profiteren [Castells, 1996). 

Een meer bottorn-up manier om clusters te vormen, is het labelen van 
bedrijventerreinen. Hieraan worden vaak bepaalde vestigingsvoorwaarden gekoppeld. Alleen 
bedrijven uit bepaalde sectoren mogen zich op het specifieke bedrijventerrein vestigen. 
Kennis wordt letterlijk bij elkaar gebracht, daarna is het aan de partijen om zelf activiteiten 
rondom kennisuitwisseling en innovatie te organiseren. Bedrijventerreinen zoals Flight 
Forum en de High Tech Campus zijn hier goede voorbeelden van. Het uitgangspunt hierbij 
is dat gelijksoortige bedrijven elkaar stimuleren om innovatiever te werken. 

4.5 Coördinatie 

Deze paragraaf behandelt de noodzaak van coördinatie vanuit de overheid om de ambities 
van Brainport Eindhoven te kunnen realiseren. De kwaliteit van de besluitvorming en de 
politiek-bestuurlijke daadkracht is een belangrijke randvoorwaarde om de ambities van 
Brainport Eindhoven te kunnen verwezenlijken. 
De basis wordt gevormd door het formuleren en nastreven van gemeenschappelijke 
doelstellingen. Een simpel gegeven, zo lijkt het in eerste instantie. Maar voor een 
succesvolle en duurzame coördinatie is openheid en vertrouwen noodzakelijk. Om dit te 
kunnen bereiken moeten de belangen, de verwachtingen en de rol van iedere partij duidelijk 
zijn. 

Niet alleen hebben deze actoren verschillende belangen, ook de manier van denken 
en werken is anders. Kortweg kan gesteld worden dat de overheid het algemeen of 
maatschappelijk belang dient en dat het financieel belang overheerst bij de private partijen. 
Daarnaast zijn er diverse factoren die van invloed zijn op het succes van het gekozen beleid. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om procesfactoren zoals politiek draagvlak, de consistentie van 
de samenwerkingsvisie en de communicatie. 

Coördinatie is meer dan samenwerking, het is afstemming en het nastreven van 
dezelfde totaalvisie. De overheid dient zich te richten op het ontwikkelen van een heldere 
visie over de richting waarin de regio zich ontwikkelt. De visie heeft alleen een 
toekomstwaarde wanneer deze in samenspraak met de andere partijen binnen de regio is 
opgesteld en wordt uitgevoerd. Dat geldt zeker voor het bedrijventerreinbeleid. 

Coördinatie met betrekking tot de invulling van bedrijventerreinen speelt op diverse niveaus 
die ook terug te zien zijn in de ruimtelijk economische positionering van Brainport 
Eindhoven(zie hoofdstuk 2}. Kortweg komt het er op neer dat op landelijk niveau in de nota 
Ruimte een beleidsuitgangspunt wordt geformuleerd, bijvoorbeeld het voornemen 
functiemenging op bedrijventerreinen te realiseren. De provincie vertaald deze naar meer 
concrete doelstellingen en het aantal vierkante meters bedrijventerrein dat ontwikkeld dan 
wel geherstructureerd dient te worden. 
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Op dit moment is het zo dat gemeenten de concrete invulling hiervan bepalen. Iedere 
gemeente stelt afzonderlijk prioriteiten en bepaalt het eigen ambitieniveau per 
bedrijven terrein. 

De markt voor bedrijventerreinen is vooral een regionale markt, waardoor regionale 
segmentering een goede manier is om aan de vraag van bedrijven te voldoen [Kolman, 
2003]. Verbazingwekkend is dat de coördinatie op dit regionale niveau nog in de 
kinderschoenen staat. De gemeenten uit de regio zijn vertegenwoordigt in diverse 
overlegorganen en staan qua regionale ambities redelijk op een lijn. Maar als het aankomt 
op afstemming van de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen of het segmenteren van deze 
terreinen, dan kan er nog veel verbeterd worden. 

Voor een gemeente is de uitgifte van grond op een bedrijventerrein namelijk een 
belangrijke bron van inkomsten, zowel direct uit de grondopbrengst als indirect door de 
groei van de werkgelegenheid. De belangen van de "eigen" gemeente gaan dan als snel voor 
die van de regio. 

Een belangrijk uitgangspunt is dat niet elke gemeente afzonderlijk over het 
gevraagde aanbod moet kunnen beschikken, maar dat op regionale schaal in de 
kwantitatieve en kwalitatieve behoefte kan worden voorzien [Provincie Noord-Brabant, 
2006] Bij de uitgifte of herstructurering van een bedrijventerrein zal allereerst gekeken 
moeten worden naar het overige aanbod en ontwikkelingen in de regio. Deze informatie zou 
op een centraal punt verzamelt en up-to-date gehouden moeten worden en voor iedere 
partij binnen de regio toegankelijk moeten zijn. Regelmatig overleg tussen de 
vertegenwoordigers van gemeenten uit dit beleidsveld vereenvoudigt de afstemming doordat 
partijen tijdig op de hoogte zijn van alle plannen. Door deze afstemming ontstaat er een 
meer evenwichtig aanbod van bedrijventerreinen dat het totale vestigingsklimaat in 
Bramport ten goede komt. Gezien de focus van onderhavig onderzoek, zal niet verder 
ingegaan worden op de manier waarop deze coördinatie vormgegeven dient te worden. 

4.6 Conclusie 
De kennisintensieve bedrijvigheid is sterk georiënteerd op de eigen regio. Bedrijven die zijn 
gevestigd in een regio waar bedrijven uit dezelfde sector geconcentreerd zijn, kunnen eerder 
van kennisuitwisseling profiteren omdat zij een grotere kans hebben in contact te komen 
met andere organisaties met relevante kennis. De nabijheid van 'concurrenten' maakt dat 
nieuwe technologieën en ideeën voor bedrijven binnen handbereik liggen. Door van elkaars 
kennis en diensten gebruik te maken, kunnen bedrijven zich concentreren op de 
kemactiviteiten om zo het innovatieproces meer effectief en efficiënt te laten verlopen. 

Maar voor deze samenwerking is het niet noodzakelijk dat bedrijven bij elkaar op 
een bedrijventerrein zitten. De totale regio is het speelveld van de bedrijven. Nabijheid kan 
dus worden opgevat als 'aanwezig binnen de regio'. Voor het slagen van de samenwerking 
kunnen een aantal factoren worden onderscheiden: 
Collaboratie: 

• R&D voorzieningen bereikbaar maken voor starters en het MKB. Wanneer deze 
bedrijven gebruik kunnen maken van de voorzieningen van anderen, zal de regio als 
totaal ook innovatiever zijn. 

• De samenwerking binnen de Triple helix wordt bemoeilijkt door een verschil in 
dynamiek en snelheid tussen de verschillende actoren. Helderheid in 
onderzoeksprogramma's en doelstellingen kan bijdragen aan de opstart van 
samenwerking. Wanneer de actoren nog niet op één terrein gevestigd zijn, zullen zij 
pas bij een duurzame samenwerkingsrelatie een vestiging op hetzelfde 
bedrijventerrein overwegen. 
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• Netwerkbijeenkomsten moeten worden georganiseerd zodat kennispartners elkaar 
leren kennen. Door wederzijds vertrouwen en gelijke normen en werden zullen zij 
eerder geneigd zijn kennis uit te wisselen en zijn ze beter in staat om elkaar te 
begrijpen. 

Concentratie: 
• Clustering van bedrijven binnen één bedrijfstak is alleen zinvol als dit leidt tot een 

economisch voordeel voor de betrokken bedrijven. Dit kan het geval zijn als er 
sprake is van een belangrijke gemeenschappelijke voorziening(en). 

• Het labelen van een bedrijventerrein met daaraan gekoppeld strenge 
vestigingsvoorwaarden is een manier om kennis letterlijk bij elkaar te brengen 
(concentreren). Alleen bedrijven uit bepaalde sectoren mogen zich op het specifieke 
bedrijventerrein vestigen in de veronderstelling dat bedrijven dan gaan 
samenwerken. 

Concurrentie: 
• De identiteit van een bedrijf zal in de toekomst een steeds belangrijkere 

onderscheidende factor worden. De kwaliteit van het bedrijventerrein en de 
uitstraling van het vastgoed dragen bij aan deze identiteit. Beiden moeten voldoende 
aandacht krijgen. 

Coördinatie: 
• Regtonale segmentering is een goede manier om aan de vraag van bedrijven te 

voldoen. Om zowel kwantitatief als kwalitatief aan de vraag te kunnen voldoen, is 
afstemming tussen gemeenten essentieel. 

De paragraaf over Collaboratie levert ons een aantal praktische en concrete aanbevelingen. 
Gezien de focus van dit onderzoek, zullen deze niet als gerichte vraag terugkomen in het 
interviewprotocoL Clustering komt aan de orde in een van de vragen die opgesteld is aan de 
hand van hoofdstuk 2. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op bedrijventerreinen en zal er meer 
duidelijkheid ontstaan over de gewenste en noodzakelijke invulling (of labeling) van 
bedrijventerreinen. Op basis van de conclusies in de paragraaf coördinatie kan de volgende 
vraag gesteld worden: Op welke manier moet de samenwerking tussen gemeente worden 
vormgegeven om een goede regtonale afstemming van bedrijventerreinen te realiseren? 
Omdat deze vraag zeer complex is en diverse invalshoeken kan hebben, zal deze niet in het 
interviewprotocol worden opgenomen. 
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5 
Het bedrijventerrein 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het bedrijventerrein zelf. De 
eerste paragraaf start met een introductie van locatietheorieën. De 
theorieën geven inzicht in de factoren die voor ondememers 
belangrijk kunnen zijn bij de keuze voor vestiging op een bepaalde 
locatie. 

Een inventarisatie van bestaande bedrijventerreinscans, levert 
een longlist van aspecten op die gebruikt wordt om bedrijventerreinen 
te beoordelen. Niet al deze aspecten zijn relevant bij het 
beantwoorden van de doelstelling van dit onderzoek. Daarom wordt in 
paragraaf 5.2 slechts ingegaan op enkele aspecten hiervan. 

In paragraaf 5.3 wordt ingegaan op de bedrijventerreinen in 
Brainport. Vanuit een typologie van bedrijventerreinen, krijgen we 
meer inzicht in de vraag en het aanbod. Daamaast wordt ingegaan op 
de manier waarop omgegaan moet worden met de bestaande 
bedrijventerreinen en de uitgifte van grond op nieuw te ontwikkelen 
bedrijventerreinen. 

De uitkomst van dit hoofdstuk is het antwoord op de 
onderzoeksvraag: Aan welke aspecten moet een bedrijventerrein 
voldoen om aantrekkelijk te zijn voor Brainport bedrijven? 
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5.1 Locatiekeuze 
Ondernemers die overwegen te verhuizen of een nieuwe vestiging te openen staan voor een 
complexe afweging. Ondermeer bedrijfseconomische aspecten, mogelijke 
concurrentievoordelen, maar ook het belang van werknemers wordt meegenomen in deze 
afweging. Omdat het onmogelijk is om een representatieve groep bedrijven te vragen naar 
hun motivatie voor een bepaalde vestlgingslocatie, wordt de locatiekeuze benaderd vanuit 
bestaande locatietheorieën. Vervolgens wordt ingegaan op de factoren die het 
besluitvormingsproces kunnen beïnvloeden. 

5.1.1 De theorie 

De vestiging van een bedrijf is een strategische beslissing. Een bedrijf investeert met een 
nieuwe vestiging in de toekomst en verwacht dat deze vestiging een bijdrage levert aan de 
continuïteit en winstgevendheid van de onderneming [STEC, 2002]. Uit empirisch 
onderzoek blijkt dat locatiebeslissingen door ondernemers vaak minder rationeel worden 
genomen dan dat deze volgens de traditionele locatietheorieën zouden moeten zijn [Naus, 
2005]. Er bestaan diverse locatietheorieën die zich bezig houden met de verklaring van 
vestigingsplaatskeuzen van ondernemingen. Er zijn vier stromingen die worden 
onderscheiden [Pen, 2002 en Naus, 2005]: 

• Klassieke benadering: de minimale kostenbenadering 
• Neoklassieke benadering: de marktgebieden benadering 
• Handelingsbenadering (behaviorale} 
• Strategische keuzebenadering 

De klassieke en neoklassieke benadering gaan er van uit dat een ondernemer alle relevante 
informatie ter beschikking heeft en op basis hiervan een rationele keuze maakt. In de 
klassieke benadering zijn het de kosten die samenhangen met de productiefactoren (arbeid, 
kapitaal en hulpbronnen} die de aantrekkelijkheid van de locatie bepalen. Een locatiekeuze 
wordt gemaakt op basis van de laagste kosten. Een voorbeeld van de klassieke benadering: 

Een bedrijf is op zoek naar een locatie die goed bereikbaar is. In de regio zijn twee locaties 
te huur die direct naast een afslag van de snelweg liggen. De bedrijventerreinen lopen qua 
uitstraling en voorzieningen sterk uiteen, maar zo ook het prijsverschil: 100 euro per m2 
tegenover 200 euro per m2. De ondernemer kiest dus voor de tweede locatie. 

De neoklassieke theorie gaat een stapje verder. Naast het minimaliseren van de kosten telt 
nu ook het maximaliseren van de opbrengst voor de ondernemer. Een ogenschijnlijk 
logische gedachte, maar tot die tijd was het begrip schaalvoordeel nog niet in beeld. De 
ondernemer gaat op zoek naar een locatie waar consumenten, voorzieningen of zelfs 
concurrenten aanwezig zijn. 

De handelingsbenadertng is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten uit de 
psychologie. Men gaat niet uit van wat 'rationeel gezien de juiste keuze' is, maar van wat er 
in de realiteit gebeurt. Oftewel wat de doorslaggevende factoren zijn voor een ondernemer 
bij het besluit om zich ergens te vestigen. Naus [2005] citeert: 

"In de handelingsbenadering is het oordeel over de vestigingsplaats niet de uitkomst 
van berekening, maar van besluitvormlng; hetgeen elkaar overigens niet behoeft uit te 
sluiten. Bg besluiten spelen allerlei persoonliJke omstandigheden en motieven een rol." 

[Atzema et al, 2002} 
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Een voorbeeld van de handelingsbenaderin~: 
Een bedlijf uit Deurne met 30 werknemers is op zoek naar een locatle die goed 
bereikbaarheid is. De directeur woont in Eindhoven en wil dichter bij huis werken. Maar 
het merendeel van de werknemers woont in Deurne. Het kan goed dat de nieuwe locatle van 
het bedlijf in Eindhoven gevonden wordt. omdat de mening en wensen van de directeur 
doorslaggevend zijn. Dat werknemers deze extra reistijd niet accepteren en wellicht een 
andere baan gaan zoeken kan erg nadelig uitpakken voor het bedlijf. 

De Strategische Keuzebenadeling is een institutionele locatietheolie over de 
vestigingsplaatsstrategie van grote, multllocationele ondernemingen. De keuze wordt 
ingegeven door productontwikkeling en marktstrategie. Wat we momenteel veel zien 
gebeuren is dat veel bedlijven zich uit strategisch oogpunt willen vestigen in de regio 
Eindhoven. Concurrenten zitten er al en er is een groot en actlef netwerk ontstaan. Andere 
bedlijven willen daar ook by horen omdat er een strategisch voordeel is te behalen als men 
dicht bij het vuur zit. Daar staat tegenover dat de (verhuis)kosten hoger kunnen zijn en dat 
een gedeelte van het bestaande netwerk verloren gaat. 

In deze vier theolieën wordt het bedlijventerrein niet specifiek benoemd als 
verklarende locatiekeuze-vartabele. De ligging van het bedlijventerrein in relatie tot 
afzetmarkt, infrastructuur, arbeidsmarkt, concurrenten en grondstoffen is wel een 
verklarende variabele. 

5.1.2 Locatiefactoren 

Zoals bovenstaande theolieën en voorbeelden verduidelijken, is de vestiging van een bedlijf 
een zeer complex krachtenspel. Waar het voor de ene ondernemer belangrijk is dat de 
werknemers dichtbij wonen, hecht de ander juist veel waarde aan de kwaliteit van de 
locatie. Naus [2005] omschrtjft het locatiebeleid van een bedlijf als: 

"Het locatiebeleid van een bedr{Jf is een afgeleide van zowel interne bedr{Jfsfactoren zoals 
productieproces, wijze van marktpenetratie, vastgoedstrategie, als externe bedry{sprocessen 
zoals benodigde toeleveranciers. concwrentie- en marktontwikkeling, wetgeving etc. Het zyn 
continu in beweging zijnde elementen waarop het bedrYf in meerdere of mindere mate kan 
sturen. • 

Meestal is dus niet één factor doorslaggevend, maar telt het totaalpakket aan 
voorzieningen, relaties en kwaliteiten die de nieuwe locatle te bieden heeft [Nyfer, 2005]. 
Een ding is duidelijk: Bedrijven vestigen zich pas in een gemeente, regio of land als de 
kwaliteit van het vestigingsklimaat zo optimaal mogelijk aansluit op die locatlefactoren die 
essentieel zijn voor het bedrijfseconomisch zo goed mogelijk functioneren van het bedlijf 
[Lambooy e.a., 1997]. Pen [2002] heeft onderzocht wat de belangrijkste lokale en regionale 
locatiefactoren zijn voor bedrijven die zich verplaatsen: 

• Bereikbaarheld over de weg 
• Laden en lossen 
• Parkeren 
• Personeel 
• Gebouw 
• ICT voorzieningen 
• Huur I grondprijs 
• Uitbreidingsmogelijkheden 
• Representativiteit 
• Bereikbaarheid openbaar vervoer 
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Helaas geeft deze opsomming ons nog steeds geen antwoord op de vraag wat nu precies de 
eisen zijn van de ondernemers aan de vestigingslocatie. Het begrip 'Bereikbaarheid over de 
weg' kan op verschillende manieren een functionele vertaling krijgen. De ene ondernemer 
vertaald het in "Direct naast een afrit van de snelweg", terwijl de ander kiest voor "Een 
verbinding op een hoofdweg is goed genoeg." Doordat iedere verplaatsing, ieder bedrijf en 
iedere ondernemer anders is, is het nagenoeg onmogelijk om in dit onderzoek te komen tot 
een rijtje van absolute factoren die van belang zijn bij de locatiekeuze van de Brainport 
bedrijvigheid. Daarom is er voor gekozen om bestaande bedrijventerreinscans nader te 
bekijken. 

5.1.3 Bestaande bedrijventerreinscans 

Diverse auteurs hebben getracht om de locatieaspecten van een bedrijventerrein samen te 
vatten in een bedrijventerreinscan. Deze scans zijn echter niet specifiek gericht op de 
bedrijventerreinen in een toptechnologieregio. 

Bestaande bedrijventerreinscans hebben onderling veel overeenkomsten maar iedere 
scan heeft een andere focus. Van de Ven [2003llegt de nadruk op procesmatige aspecten 
rondom de uitgifte van een bedrijventerrein, terwijl Embregts [20061 het 
voorzieningenniveau op een terrein verder specificeert. Als basis voor de 
bedrijventerreinscan neemt ECORYS [20031 de herstructureringsmogelijkheden en Pen 
[20021 de locatiekeuzefactoren. Nijssen (20051 legt in haar afstudeeronderzoek de nadruk 
op duurzame bedrijfskavels. In Tabel 8 is een overzicht gegeven van de factoren uit deze 
scans. Daarbij moet opgemerkt worden dat het specialisme van de gebruikte scans dwingt 
om te zoeken naar een bruikbaar schaalniveau en dus meer overkoepelende begrippen. Dit 
is bijvoorbeeld gebeurd met het begrip 'Duurzame energiesystemen' dat in het rapport van 
Nijssen verder gespecificeerd wordt naar de inzet van typen brandstof en energieketens. 

Er moet bepaald worden welke factoren uit de scans relevant zijn voor de 
bedrijventerreinen in Brainport Eindhoven en welke dus in paragraaf 5.2 uitgewerkt dienen 
te worden. Daarnaast ontbreken wellicht factoren die op basis van de literatuurstudie wel 
relevant zijn. Allereerst zijn alle aspecten onderverdeeld in de hoofdcategorieën 
bereikbaarheid, voorzieningen, imago, juridische en financiële aspecten, uitgifte en beheer, 
milieu en duurzaamheid, beeldkwaliteit, gemeentelijk beleid en inventarisatie. 
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!v.o. ven !Eeorys Pen !NijsleD 

; van de locatie en = = x x x x x 
overige modaliteiten x x x x x 

= OV voorzieningen x x x 
Laad- en losvoorzieningen x x x .... x x x 

! op de hoofdverkeersstructuur 

~· ·centrale x x x 
Dlgltale Infrastructuur x x 

~ . i' V ) 

·········i . . ... !...:unuur, rustone van oe 1ocaue x x 
• ':''5 van de locatle binnen de regtol x x x x 

1)rpe locatle x x x 
..... ~ ... x x x x 

x x x x 
ea 

J<unctle 1 ./wet- en -~-o· ··o x x x x 
, uvu~'5 grond en vastgoed x x x 

(per m2 bvo/grondJ x x x x 
-~-

~ per m2 l:lvo x x 
llJI1IIl'ble&-

x x x 
·~~· x x 

x x -= z 't; ,.Y)s%;~ k .. ~.;· 
x x x x 

IC' ... h· en stankcirkels x x x x 
mtlleuhlndercategorte x x x 

Meervoudig ruJmtegebrulk x 
nnnr7.nmp x 

·type vastgoed x x x x 

''!'!.'-" x x x 

·~-~· 
x 

Soort verharding x x 
u•v~o·~ .. straatmeubtlarr x x 
Gebruik openbare ruimte x 

.= omgevmgselementen x x 
:vastgoed x x 

•beleid . · . .. . . .. 
Past het binnen het beleid x x 

x x 
Wet •vv•n~u·~~~" Gemeente x 
Overige geldende wetten en regelingen x 

tnspraak x 
exlerne partijen x 

•c x x 

.·· 
: totale geotea x x 

Kavellngdeltng x x x x 
• ., vastgoed (M2 BVO) x 

(FSI) x x x 
. .."~... • ~~ .. o.ae~ x x x 

x x x 

Tabel 8: Overzicht aspecten uit bestaande bedrijventerreinscans 

53 



Om te bepalen welke categorieën nader uitgewerkt dienen te worden, worden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

• Milieu en duurzaamheid is een categorie die diverse aspecten omvat die nu en in de 
toekomst steeds belangrijker zullen worden. Niet alleen op bedrijventerreinen, maar 
op diverse gebieden in de samenleving wordt nagedacht over hoe we met energie en 
afval moeten omgaan. Om inzicht te kunnen geven over de manier waarop 
kennisintensieve bedrijven in hun bedrijfsprocessen rekening zouden moeten 
houden met het milieu en duurzaamheid, is een apart onderzoek nodig. Verder 
wordt in deze paragraaf volstaan met de stelling dat overlast, in welke vorm dan 
ook, en de aanwezigheid van risicovolle bedrijven de aantrekkelijkheid en kwaliteit 
op een bedrijventerrein negatief beïnvloeden. 

• Financiële aspecten, zoals de hoogte van de huurprijs of de prijs voor de grond, 
worden niet meegenomen in de scan. Dit aangezien het prijsniveau voor 
Htghtech/R&D bedrijven geen bepalende locatiekeuzefactor is (Pen, 2002). 

• Juridische aspecten omvatten de eigendomssituatie en de mogelijkheden die het 
bestemmingsplan biedt op het bedrijventerrein. Deze twee aspecten kunnen in 
principe worden aangepast aan de gewenste situatie met de juiste inzet van tijd en 
geld. 

• De categorie Gemeentelijk beleid omvat aspecten die iedere ontwikkeling mogelijk 
maakt of juist beperkt. Het inventariseren van de te doorlopen procedures, de 
betrokken actoren, de capaciteit en de mate waarin het project aansluit blj het 
beleid van de overheid wordt beschouwd als een vast kader waarbinnen gemeenten 
werken. 

• De categorie Inventarisatie omvat kenmerken die wel meewegen bij de beslissing van 
een bedrijf om zich op een specifieke kavel te vestigen, maar niet expliciet van 
belang zijn bij de keuze tussen bedrijventerreinen. Het vertelt ons niet specifiek iets 
over de kwaliteiten van het terrein en de manier waarop het terrein kan 
functioneren binnen Brainport. Wel kan het voor een afzonderlijk bedrijf belangrijk 
zijn om te weten hoe de specifieke situatie op het terrein is. 

Hiermee komen we tot de volgende categorieën die relevant zijn voor de invulling van de 
bedrijventerreinen in Bramport Eindhoven: 

• Bereikbaarheid 
• V oorzientogen 
• Imago 
• Beeldkwaliteit 
• Uitgifte en beheer 

In paragraaf 5.2. worden de vijf categorieën uitgewerkt. 
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5.2 Het bedrijventerrein in beeld 
In deze paragraaf worden de vijf categorieën uitgewerkt die volgens bestaande 
bedrijventerreinscans relevant zijn voor het in beeld brengen van de kwaliteiten van een 
bedrijventerrein. De categorieën zijn: 

• Bereikbaarheid 
• Voorzieningen 
• Imago 
• Beeldkwaliteit 
• Uitgifte en beheer 

5.2.1 Bereikbaarheid 

In hoofdstuk 2 is de interne en externe bereikbaarheid van de regio behandeld. In deze 
paragraaf richten we ons op de bereikbaarheid op het bedrijventerrein zelf. Volgens de 
bestaande bedrijventerreinscans wordt deze bereikbaarheid bepaald door de: 

• Ontsluiting van de locatie en omgeving 
• Aanwezigheid multimodaliteiten 
• Aanwezigheid OV voorzieningen 
• Laad- en losvoorzieningen 
• Parkeernorm 
• Bereikbaarheid voetgangers en fietsers. 

Deze aspecten kunnen gedetailleerd uitgewerkt worden, maar we richten ons hier op de 
knelpunten die kunnen ontstaan met betrekking tot de bereikbaarheid. Op een goed 
functionerend bedrijventerrein in Brainport zouden congestie- en parkeerproblemen niet 
mogen voorkomen. Simpel gezegd omdat congestie tijd en geld kost. Het bedrijfsproces 
wordt gefrustreerd wanneer mensen en goederen het bedrijf niet eenvoudig en snel kunnen 
bereiken. Ook vanuit de locatiekeuzefactoren kan gesteld worden dat op een 
bedrijventerrein de bereikbaarheid goed geregeld moet zijn: de top 3 van 
locatiekeuzefactoren bestaat uit aspecten die te maken hebben met de ontsluiting van de 
locatie en omgeving. Aandacht moet uitgaan naar de doorstroming op het 
bedrijventerrein, laad- en losmogelijkheden, parkeermogelijkheden, manoeuvreerruimte 
voor (vracht)auto's en de veiligheid. 

Het gebruik van andere modaUtelten dan vervoer over de weg is één van de overige 
deelaspecten die uit paragraaf 5.1.3 volgen. Eindhoven Airport speelt een belangrijk rol bij 
de {tnter)nationale bereikbaarheid van de regio. Dit is voor de internationaal georiënteerde 
bedrijven in Brainport een onmisbare verbindingsmogelijkheid. Slechts voor een zeer 
beperkt aantal bedrijven met hoogwaardige internationale bereikbaarheidseisen zal 
vestiging op een bedrijventerrein grenzend aan de luchthaven noodzakelijk zijn. Overige 
bedrijven zijn al gebaat bij de aanwezigheid van de luchthaven in de regto. 

Logistieke bedrijvigheid is geen onderdeel van de Brainport bedrijvigheid, maar de 
sector is aangewezen als onmisbare ondersteunende bedrijvigheid. Daarom worden de 
modaliteiten die extra mogelijkheden bieden voor deze sector behandeld: spoor en water. 
Een nadeel voor Bratnport is dat het goederenvervoer per spoor aanspraak maakt op 
dezelfde capaciteit als het personenvervoer, met veiligheids- , doorstromings- en 
bereikbaarheidsproblemen als gevolg. Ook het goederenvervoer over water is altijd 
ondergeschikt geweest aan de overige modaliteiten. 
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Dit terwijl er twee belangrijke hoofdaders zijn waannee de regio verbonden is met het 
internationale netwerk: de Zuid-Willerosvaart en het Wilhelminakanaal. De regio zet zich in 
voor het verbeteren van de overslagfaciliteiten, de bevaarbaarheid en het stimuleren van 
goederenvervoer over het water (SRE, 2006]. 

Bezoekers of werknemers op een bedrijventerrein die geen auto bezitten zijn 
aangewezen op het openbaar vervoer of de fiets- en wandelpaden. Kenniswerkers staan er 
om bekend dat ze graag op de fiets naar hun werk komen {BRONII). Een goede 
bereikbaarheld voor voetgangers en fietsers kan dus de aantrekkelijkheid van het terrein 
voor de werknemer positief beïnvloeden. 

Eindhoven staat bekend om het Hoogwaardig OpenbaarVervoerssysteem {HOV) Phileas. 
Dit systeem bestaat uit een vrije baan met elektronische geleiding, een modem voertuig en 
stimulerende maatregelen om het gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelijker te 
maken. Het vormt de basis voor een toekomstig netwerk van HOV-lijnen en draagt bij aan 
de verbetering van de bereikbaarheid van bedrijventerreinen. Totdat het systeem werkt is 
de kenniswerker aangewezen op het oude openbaarvervoerssysteem. Een onderscheid kan 
gemaakt worden tussen een bedrijventerrein dat: 

• Dichtbij een treinstation ligt; 
• Aangesloten is op een Hoogwaardig openbaarvervoer verbinding; 
• Een Busverbinding met station NS heeft. 

5.2.2 Voorzieningen 

De voorzieningen op een bedrijventerrein zijn de laatste jaren onderwerp geweest in vele 
studies. Onder de noemer 'parkmanagement' {zie paragraaf 5.2.5) werd onderzocht wat voor 
voorzieningen werknemers willen op een bedrijventerrein. Algemene centrale 
voorzieningen als een winkel, fitnesscentrum, stomerij en kinderopvang bleek voor veel 
mensen een praktische oplossing. Daarentegen waren ze niet bereid om er extra voor te 
betalen (ECORYS, 2003b] 

Algemene centrale voorzieningen gericht op de bedrijven op een terrein zijn 
bijvoorbeeld wasstraten, tankstations of gedeelde vergaderruimtes. De exploitatle hiervan 
kan in handen zijn van zelfstandige ondernemers of van een ondernemersvereniging op het 
terrein. R&:D voorzieningen zijn vaak eigendom van een groot bedrijf of instantie. Dit is het 
geval op het universiteitsterrein van de Technische universiteit Eindhoven en de High Tech 
Campus van Philips. Andere bedrijven wordt de mogelijkheid geboden om, tegen betaling, 
gebruik te maken van de faciliteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om: Testruimten en -
faciliteiten, apparatuur, cleanrooms en werkplaatsen. De voordelen van gezamenlijke 
voorzieningen zijn [Harder, 2004]: 

• Een efficiëntere benutting van de aanwezige faciliteiten, de personele inzet en de 
onderliggende infrastructuur. 

• Risicospreiding: Bij investeringen in nieuwe faciliteiten kunnen de risico's en 
fmanciële lasten worden gespreid over de aanbieder enerzijds en één of meerdere 
gebruikers anderzijds. 

• Kennisuitwisseling: Informatie over toepassingsmogelijkheden, marktkennis en 
meer bedrijfsmatig werken. Er is directe confrontatie van expertisegebieden en 
toepassings- en oplossingsmogelijkheden op de werkvloer. 

• Marketingtooi voor potentiële strategische samenwerkingsrelaties 

Voor Brainport bedrijven kan de aanwezigheid van gezamenlijke R&D voorzieningen dus erg 
interessant zijn. Het is zeker voor kleinere bedrijven niet altijd mogelijk om zelf te 
investeren in kostbare apparatuur (Harder, 2004]. Wanneer de juiste apparatuur 
onbereikbaar is, belemmert dit de innovatie. En innovatie is iets wat juist in Brainport 
centraal staat. 
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5.2.3 Imago 

In hoofdstuk 2 is het imago van Brainport Eindhoven als toptechnologieregio aan bod 
gekomen. Daarbij kwam naar voren dat de herkenbaarheid van de regio wordt bepaald door 
factoren die betrekking hebben op het woon-. leef- en ondememingsklimaat. Op het niveau 
van het bedrijventerrein spelen andere factoren een rol. Het imago van een bedrijventerrein 
wordt volgens de bedrijventerreinscans bepaald door: 

• Cultuur en historie 
• Concurrentiekracht 
• Identiteit (karakter) 
• Typelocatie 
• Doelgroepen 
• Zichtbaarheid, herkenbaarheid 
• Positionering binnen de regio 

Je zou kunnen stellen dat een terrein eerst herkenbaar moet zijn voordat je kunt spreken 
over een bepaald imago. De zichtbaarheid van een terrein, bijvoorbeeld vanaf de snelweg, is 
een sterk pluspunt voor de herkenbaarheid van het terrein. Jacobs [2001) probeert de 
herkenbaarheid meetbaar te maken door te controleren of de volgende aspecten aanwezig 
zijn: 

• Gebiedsaanduiding vanaf de snelweg 
• Terreinaanduiding buiten het gebied 
• Algemene terreininformatie 
• Bekendheid van het terrein 
• Aanwezigheid bekende ondememingen 

Wanneer het terrein herkenbaar is voor bedrijven, bezoekers en de inwoners van Brainport, 
kan het imago van het terrein worden vormgegeven. In enkele gevallen heeft het terrein al 
een duidelijk imago door de historie op de locatie. Vaker is er een thematisering toegepast. 
Thematiseren wil zeggen dat een bedrijventerrein wordt ingericht naar de 
bedrijfsactiviteiten van een specifieke sector zodat zo goed mogelijk wordt voorzien in hun 
eisen en wensen. Het bedrijventerrein kan als visitekaartje van de sector gaan dienen. In 
Bramport is op drie bedrijventerreinen een duidelijk thema aanwezig: 

• De HighTech Campus voor de kennisintensieve bedrijvigheid; 
• De AutomaUve Campus in Helmond; 
• Flight Forum in Eindhoven dat gericht is op luchthavengerelateerde bedrijven. 

Enkele intemationale voorbeelden van bedrijventerreinen met een duidelijke thematisering 
zijn: 

• Sophia Antipolis in Nice, ook wel Telecom valley genoemd; 
• Flanders language valley dat gespecialiseerd in spraaktechnologie; 
• Het Hsinchu science park in Taipei dat ingericht is voor de computerindustrie. 

Het uitgangspunt van thematisering is de veronderstelling dat de nabijheid van 
gelijksoortige bedrijvigheid een zichzelf versterkende impuls geeft aan de regionale 
economie. Voordat men overgaat tot de ontwikkeling van een gethematiseerd 
bedrijventerrein moeten de worden bekeken of er voldoende vraag naar bedrijfshuisvesting 
is in het specifieke segment. het terrein voldoende aantrekkingskracht heeft, of er 
voldoende draagvlak is voor specifieke voorzieningen en of er aantoonbare 
bedrijfseconomische voordelen zijn voor de clustering [ECORYS. 2003a). 
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Een voorwaarde om deze thematisering te kunnen verwezenlijken is dat er voor het 
bedrijventerrein vestigingscriteria worden opgesteld. In de vestigingscriteria staan eisen 
waaraan de bedrijven moeten voldoen als ze zich op het bedrijventerrein willen vestigen. 
Daaraan kunnen ook 'huisregels' worden gekoppeld die de gang van zaken op het terrein 
reguleren. 

Het thematiseren van bedrijventerreinen kan een meerwaarde zijn voor Brainport. 
De bedrijventerreinen vormen een visitekaartje voor de stad omdat in een oogopslag helder 
is wat de focus van het terrein is en welke bedrijven daar goed op zouden kunnen 
aansluiten. Deze helderheid kan van belang zijn bij de acquisitie van bedrijven voor de 
regio. 

5.2.4 Beeldkwaliteit 

De kwaliteit van een bedrijventerrein is bepalend voor de aantrekkingskracht op bedrijven 
die zich in de regio willen vestigen, maar ook of de werkomgeving aantrekkelijk is voor de 
kenniswerkers. Maar wat is kwaliteit nu precies? Door het Ministerie van Economische 
Zaken [2004] wordt de kwaliteit van een bedrijventerrein als volgt gedefinieerd: 

De mate waarin de prestaties van een bedrfjventerrein op jWJCtioneel (technisch. economisch) 
en maatschappelgk {milieuh.ygiënisch. ru.imtelgk, sociaal) gebied aansluiten by de wensen 
van alle betrokken partijen. Wanneer de prestaties goed aansluiten by de wensen is sprake 
van een optimale kwaliteit 

Onderzoekers zijn het er niet over eens welke aspecten nu precies de kwaliteit op een 
bedrijventerrein bepalen. Volgens de bedrijventerreinscans uit paragraaf 5.1 wordt de 
kwaliteit bepaald door het type vastgoed op het terrein, de uitstraling van het vastgoed en 
de kwaliteit van de openbare ruimte. Het Ruimtelijk Planbureau [RPB, 2005a] stelt dat de 
kwaliteit van een bedrijventerrein wordt bepaald door de architectuur van het vastgoed, het 
stedenbouwkundig ontwerp en het onderhoud van de openbare ruimte. Maar ook de 
aanwezigheid van voorzieningen op het bedrijventerrein, een duidelijke segmentering en de 
samenwerking tussen bedrijven en overheid zijn kwaliteitsaspecten. In het rapport 
Bedryventerreinen van hoge ruimtelgke kwaliteit: visie of illusie? [Jacobs, 2001] worden ook 
de ligging en het gebruik van het perceel, de recreatieve functie van de openbare ruimte en 
de sociale velligheld aangestipt. Van de Louw [2002) vat deze en andere aspecten samen in 
een checklist (zie Bijlage XIII). Deze checklist kan als handvat gebruikt worden door 
gemeenten die een hoog ambitieniveau hebben bij de uitgifte van een bedrijventerrein. 

Hoogwaardig of ... ? 

In het algemeen geldt dat ondernemers op bedrijventerreinen hogere eisen stellen aan de 
uitstraling van de omgeving en het vastgoed dan voorheen [Pen, 2002). Het gewenste 
kwaliteitsniveau blijft echter voor elke type bedrijvigheid verschillen. Lambooy e.a. [1997) 
stellen dat als het om kwaliteit gaat, voor ondernemers in de eerste plaats het kunnen 
functioneren van het bedrijf voorop staat. Pas wanneer voldaan is aan de primaire 
bedrijfsmatige aspecten (ruimte, flexibiliteit, bereikbaarheid), komen kwaliteitsaspecten in 
beeld. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het feit dat niet iedere ondernemer 
bereid is om te betalen voor meer kwaliteit op een bedrijventerrein. Een verouderd 
bedrijventerrein dat er minder aantrekkelijk uitziet voldoet prima wanneer representativiteit 
voor de bedrijfsvoering niet belangrijk is. Dit verklaart ook waarom gemengde 
bedrijventerreinen nog steeds het meest in trek zijn. 
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Tegenwoordig wordt een nieuw bedrijventerrein vaak gelabeld als 'hoogwaardig·. Maar 
slechts tien a vijftien procent van de markt voor bedrijventerrein is van hoogwaardige 
kwaliteit (Stee, 2006b). Hierbij kan worden gedacht aan terreinen met bedrijven die belang 
hechten aan identiteit, imago, 'branding', en dergelijke. Maar wat betekent 
'hoogwaardig'precies? Het bedrijf Buck Consultants International [19981 past de term 
hoogwaardig' op twee manieren toe: 

• Vanuit het gebruik geredeneerd: Bedrijventerrein voor hoogwaardige productie en/ of 
R&D activiteiten 

• Vanuit het terrein geredeneerd: terreinen met hoogwaardige invulling (groen, 
ruimte-extensief, representatief.} 

Het SRE [2006) stelt daarbiJ dat een bedrijventerrein uit het hoogwaardige segment ook een 
regionale uitstraling moet hebben. 

Allereerst zal voor ieder bedrijventerrein het ambitieniveau bepaald moeten worden. De 
kwaliteit op een bedrijventerrein dat internationale aantrekkingskracht moet hebben is 
natuurlijk niet te vergelijken met een bedrijventerrein dat geschikt moet zijn voor lokale 
bedrijvigheid. 

In een advies van de VROM-raad (2004) wordt gesteld dat een Bratnportmilieu moet 
kunnen concurreren op Europees niveau. Daarvoor is het noodzakelijk om een compleet 
scala aan te bieden van toplocaties met hoofdkantoren, een ruime sortering van overige 
typen bedrijventerreinen en milieus voor innovatieve activiteiten. Bedrijven in een 
toptechnologieregio moeten zich kunnen vestigen en ontwikkelen op locaties die voor hen 
geschikt en interessant zijn in of dicht bij de (hoog)stedelijke omgeving. 

Gemeenten in Brainport dienen in het bedrijventerreinbeleid dus rekening te 
houden met de gedifferentieerde vraag naar kwaliteitsniveaus. Er moet voldoende 
ruimte beschikbaar zijn voor bedrijven die niet primair belang hechten aan het uiterlijk. 
netheld en imago van hun werkomgeving. Maar tegelijk moeten er voldoende kwalitatief 
hoogwaardige bedrijventerreinen zijn. Het gevaar schuilt in het feit dat gemeente een te 
groot gedeelte van de nieuwe bedrijventerreinen bestempelen als hoogwaardig 
bedrijventerrein. Wanneer er een overaanbod van dit type terrein ontstaan, kunnen de 
terreinen niet goed afgezet worden. Hierdoor moet het ambitieniveau worden bijgesteld, wat 
afbreuk doet aan de segmentering van bedrijventerreinen in de regio. 

5.2.5 Uitgifte en beheer 

De categorie 'Uitgifte en beheer' omvat de aspecten vestigingsvoorwaarden, 
parkmanagement en terreinbeveiliging. Terreinbeveiliging kan een onderdeel zijn van 
parkmanagement en wordt daarom niet apart behandelt. Vestigingsvoorwaarden en 
parkmanagement worden ingezet om de gewenste kwaliteit op bedrijventerreinen te 
waarborgen. 

Vestigingsvoorwaarden zijn de voorwaarden waaronder een bedrijf de grond op een 
nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein kan kopen. Het blijkt dat ondernemers de voorkeur 
geven aan een bedrijventerrein waar niet allerlei gebruiks-, bebouwings- en 
milieuvoorschrtften van kracht zijn. Deze worden slechts gezien als ongewenste 
beperkingen [RPB, 2005b) Dit gegeven levert een spanningsveld op voor beleidsmakers. 
Enerzijds zijn bepaalde voorschrtften noodzakelijk om de gewenste invulling van een 
bedrijventerrein te realiseren en tegemoet te kunnen komen aan de kwaliteitseisen van 
ondernemers. Anderzijds kunnen deze voorschrtften diezelfde ondernemers juist afstoten. 

Een punt van aandacht is ook het vasthouden aan de vestigingsvoorwaarden in 
economisch slechtere tijden. Het blijkt voor gemeenten dan moeilijk te zijn om een balans te 
vinden tussen de winst op korte en lange termijn. Wanneer strak wordt vastgehouden aan 
de vestigingsvoorwaarden kan de verkoop van de grond op bedrijventerreinen stagneren. 
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Dit betekent minder inkomsten voor de gemeente waardoor zij geneigd is om enkele criteria 
los te laten. De verkoop van de grond levert vervolgens op korte termijn inkomsten op, maar 
benadeelt de kwaliteit van het bedrijventerrein op de langere termijn. De thematisering van 
het terrein moet worden losgelaten, met als gevolg dat het gewenste kwaliteitsniveau niet 
wordt bereikt. 

Een vorm van kwaliteitsbewaking is gekoppeld aan het beheer op het 
bedrijventerrein: parkmanagement. Bij de opzet van parkmanagement worden de 
kwaliteitseisen aan vorm, voorzieningen en beheer gedefinieerd. Veelal bestaat het 
parkmanagement uit een basispakket met verplichte elementen en een facultatief pakket 
met aanvullende diensten en voorzieningen [Min. EZ, 2002]. Bijvoorbeeld beveiliging, afval
en energiemanagement worden centraal georganiseerd. De financiële voordelen die dit heeft, 
komen ten goede van de inrichting en de kwaliteit van het bedrijventerrein. 

5.3 Conclusie 

In dit hoofdstuk is getracht antwoord te geven op de vraag: Aan welke aspecten moet een 
bedrijventerrein voldoen om aantrekkelijk te zijn voor Brainport bedrijven? Het resultaat is 
een lijst van aandachtspunten voor bedrijventerreinen in Brainport Eindhoven. 

Uit de locatietheorieën blijkt dat er meerdere redenen kunnen zijn waarom een ondernemer 
kiest voor vestiging op een bepaalde locatie. Factoren die de doorslag geven zijn: de laagste 
kosten, de schaalvoordelen voor het bedrijf, de marktstrategie, het aanwezige netwerk, of 
persoonlijke overwegingen. 

Omdat de theorieën geen duidelijkheid geven over wat de eisen en wensen van 
ondernemers zijn met betrekking tot het bedrijventerrein, is gekeken naar bestaande 
bedrijventerreinscans. Uit deze scans volgt een lange lijst van aspecten onderverdeeld naar 
hoofdcategorieën. Kortweg zijn de conclusies per hoofdcategorie: 

• De bereikbaarheid op een bedrijventerrein is zowel voor het bedrijf als de werknemer 
en bezoeker belangrijk. Goede verbindingen, via de weg, het openbaar vervoer of 
andere modaliteiten, dragen bij aan de efficiëntie en aantrekkelijkheid van het 
terrein. 

• Algemene voorzieningen op een bedrijventerrein zijn erg praktisch, maar het zijn de 
R&D voorzieningen die voor bedrijventerreinen in Brainport het verschil kunnen 
maken. Belangrijk voor Brainport is dat gezamenlijke R&D voorzieningen 
kennisuitwisseling stimuleren en innovatie in het midden- en kleinbedrijf 
bevorderen. Hierdoor stijgt de innovatiekracht van de totale regio. 

• Het imago van een bedrijventerrein wordt bepaald door de herkenbaarheid en 
thematisering van de locatie. Bedrijventerreinen met een duidelijk imago kunnen 
het visitekaartje voor de regio vormen. Voor bedrijven van buiten de regio is het dan 
direct duidelijk wat de focus van het bedrijventerrein is. Dit kan een meerwaarde 
zijn bij de acquisitie van deze bedrijven voor Brainport. 

• Gemeenten in Brainport dienen in het bedrijventerreinbeleid rekening te houden 
met de gedifferentieerde vraag naar kwaliteitsniveaus. Er moeten kwalitatief 
hoogwaardige bedrijventerreinen zijn omdat deze beeldbepalend zijn voor de regio. 
Deze bedrijventerreinen dragen bij aan het imago van het vestigingsklimaat. Tegelijk 
moet er voldoende ruimte beschikbaar zijn voor bedrijven die niet primair belang 
hechten aan het uiterlijk, netheid en imago van hun werkomgeving. De differentiatie 
in kwaliteitsniveaus maakt dat er voor ieder bedrijf een geschikte vestigingsplaats 
gevonden kan worden op een bedrijventerrein in Brainport. 
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• Om ook op de lange tennijn de kwaliteit op bedrijventerreinen te waarborgen, is het 
noodzakelijk om bij de uitgifte van nieuwe terreinen duidelijke 
vestigingsvoorwaarden voor bedrijven op te stellen. In combinatie met goed geregeld 
beheer, oftewel parkmanagement, is er voor zowel de ondernemer als de gemeente 
voordeel te behalen. 

De aspecten die op basis van dit hoofdstuk belangrijk worden geacht voor een optimale 
invulling en afstemming van bedrijventerreinen in Brainport Eindhoven zijn opgenomen in 
Tabel9. 

Bereikbaarheld 
Ontsluiting van de locatle en omgeving 
Aanwezigheid multlmodaliteiten 
Aanwezigheid OV voorzieningen 
Bereikbaarheid voetgangers en fietsers. 
V~e 

Voorzieningen voor werknemers 
Algemene voorzieningen voor bedrijven 
R&D faciliteiten 

Herkenbaarheid 
Thematisering 
Bee t 
Aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte 
Gedifferentieerde vraag naar kwaliteitsniveaus 
Netheid 
Ultame en beheer . 
Vestigingsvoorwaarden 
Parkmanagement 

Tabe/9: Aandachtspunten voor bedrijventerreinen in Drainport 

Deze conclusies en aandachtspunten kunnen vertaald worden in de volgende vragen voor 
het interviewprotocoL De aandachtspunten uit Tabel 9 worden voor het interview 
geoperationaliseerd. Op deze manier kunnen de experts concreet aangeven hoe de 
aandachtspunten geïnterpreteerd moeten worden. 

•!• Wat denkt u dat voor bedrijven in het algemeen de belangrijkste redenen zijn voor 
vestiging in Brainport Eindhoven? 

•!• Wat zijn de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren voor Brainport bedrijven? Wijken 
deze wezenlijk af van de vestigingsplaatsfactoren voor andere sectoren? 
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•!• Uit mijn onderzoek komen 14 aandachtspunten die in min of meerdere mate een rol 
spelen bij locattebeslissingen. Kunt u op het formulier aankruisen wat volgens u het 
belang is van deze factoren? 

•!• De kwallteit die de HighTechCampus biedt is het visitekaartje van de regio en staat 
bijna synoniem voor een bedrijventerrein in een toptechnologieregio. Hoe zou het 
ambitieniveau op de overige terreinen in de regio moet zijn? 

•) Kunt u aangeven (op het formulier} welke minimale eisen er gesteld worden aan een 
bedrijventerrein door de Brainport bedrijvigheid? 
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6 
Interviews en reflectie 
In voorgaande hoofdstukken is op basis van literatuur een zo volledig 
mogelijk beeld ontstaan van de aspecten die van belang zijn voor de 
bedrijventerreinen in Brainport Eindhoven. Deze aspecten zijn 
voorgelegd aan diverse experts. Elke expert heeft hiernaar gekeken 
vanuit zijn of haar ervaringen en referentlekader, wat zeer diverse 
gesprekken opleverde. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de 
opzet van de interviews, de kenmerkende uitspraken en 
meningsverschillen. De aandachtspunten die de interviews 
opleverden maken reflectie op het literatuuronderzoek mogelijk. Aan 
het eind van dit hoofdstuk kan antwoord gegeven worden op de 
laatste onderzoeksvraag: Wat is een longlist van factoren die voor de 
gemeenten van Brainport van belang zijn bij het opstellen van het 
bedrijventerreinbeleid? 

63 



6.1 Interviewprotocol 
In deze paragraaf wordt de opbouw van de interviews weergegeven. De interviews worden 
gehouden om te achterhalen hoe er in de praktijk gedacht wordt over Brainport Eindhoven, 
het bedrijvigheidproftel en de vormgeving van de bedrijventerreinen in de regio. 

Er is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode: Experts, die door 
ervaringen, kennis over of contacten met bedrijven een deskundige mening hebben, worden 
geïnterviewd. Daarbij is het interessante om experts te interviewen die de onderzoeksvraag 
ieder vanuit een andere invalshoek benaderen. Dit levert meer informatie op over de actuele 
onderwerpen en concrete acties en resultaten die er momenteel zijn voor de 
bedrijventerreinen in Brainport. De resultaten kunnen een goede indicatie geven van wat er 
zich afspeelt op en rondom de bedrijventerreinen van Brainport. 

De experts zijn benaderd via de telefoon of e-mail. Op basis van de informatie uit 
recente beleidsstukken of op de internetpagina's van de instantles zijn de experts 
geselecteerd. De thema's die tijdens de interviews worden besproken zijn vooraf vastgesteld. 
De thema's die aan de orde komen, lopen parallel met de onderwerpen van de afzonderlijke 
hoofdstukken in dit onderzoek. In de conclusies zijn steeds een aantal vragen geformuleerd. 

Ook is het nodig om bij enkele vragen met een tabel te werken waarin de 
geïnterviewde zijn of haar mening kan aankruisen. Door met vaste antwoordcategorieën te 
werken worden de geïnterviewden gedwongen om een keuze of rangorde kenbaar te maken. 
Het interview protocol is toegevoegd in Bijlage XV. 

Er is niet voor gekozen om de gesprekken op te nemen en ze volledig uit te typen. 
Het volledig uittypen van de interviews verhoogt de descriptieve validiteit, omdat er letterlijk 
wordt weergegeven wat de geïnterviewden hebben gezegd. Aangezien dit afstudeeronderzoek 
een verkennende studie is naar theorie, ervaringen en meningen, kan volstaan worden met 
het weergeven van de overeenkomsten en verschillen tussen de antwoorden van de 
geïnterviewden. 

Er zijn in totaal 11 interviews gehouden aan de hand van het interviewprotocoL Alle 
gesprekken waren face to face en hadden een gemiddelde duur van anderhalf uur. In eerste 
instantie zijn twee oriënterende gesprekken gehouden. Het eerste gesprek bij de gemeente 
Eindhoven was met mevrouw Van Gurp. Als Adviseur Economische Zaken bekijkt zij het 
aanbod aan bedrijventerreinen op het regtonale en lokale niveau. De heer Engel (BOM) is 
geraadpleegd vanwege zijn ervaring met de acquisitie van internationale bedrijven in Noord
Brabant. 

1\veemaal is er gesproken met mevrouw Naus die namens NV Rede en Stichting 
Brainport veel kon vertellen over de locatiekeuze van bedrijven. Naast de aspecten uit het 
interviewprotocol is er gesproken over recente beleidsstudies en actieprogramma's in de 
regio. 

De diverse overheidsinstanties bekijken Brainport ieder op een ander schaalniveau. 
Tijdens het driegesprek bij de Provincie Noord-Brabant, met Mevrouw Hofstee en de heren 
Van der Gaag en Munnecom, komt naar voren dat de planntngsmethodiek van 
bedrijventerreinen ter discussie staat en dat Brainport voor hen een groter gebied bestrijkt 
dan de regio Eindhoven. Op het schaalniveau van het SRE werkt de heer Harbers, senior 
beleidsadviseur economie, aan de integratie van de beleidsvelden Verkeer, Economie en 
Ruimtelijke Ordening. Allen dragen bij aan de positie van Brainport en kunnen niet los van 
elkaar gezien worden. Anders is dit bij de Gemeente Eindhoven waar de heer Vloet zich als 
Accountmanager Bedrijven puur richt op de invulling van de bedrijventerreinen. 
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Om te onderzoeken hoe bedrijven in de praktijk omgaan met een nieuwe vestiging is 
gesproken met de heer Sanders, taxateur bij bedrijfsmakelaars Bossers Fitters. De heer 
Admiraal, Business Development Director op de High Tech Campus, houdt zich bezig met 
de acquisitie van high tech bedrijven op de campus. De rol van de campus in Bratoport 
stond tijdens dit gesprek centraal. De heer Gordon, Hoofd Bedrijventerreinen bij de 
Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, komt in de praktijk veel ondernemers tegen die 
meewerken aan het oplossen van de herstructureringsproblematiek op bedrijventerreinen. 

Om een totaalbeeld te krijgen van praktijkervaringen en -kennis zijn ook twee 
commerciële partijen uitgenodigd voor een interview. Vanuit BRO gaf de heer Sutmuller, 
Senior Adviseur Werklocaties en jurylid bij de verkiezing van het 'Beste bedrijventerrein van 
Nederland', zijn visie op de toptechnologieregio en de kwaliteit op bedrijventerreinen die 
daarbij past. De heer Rijpma van DHV gtng onder meer in op de samenwerking en 
afstemming die er zou moeten zijn tussen gemeenten in Brainport. In Bijlage XIV is een 
overzicht opgenomen van alle experts die geïnterviewd zijn. 

6.2. Aandachtspunten uit de interviews 
Deze paragraaf geeft de resultaten van de interviews met de experts weer. Het doel van deze 
paragraaf is om grof (dat wil zeggen onbewerkt) weer te geven welke gegevens er ontleend 
kunnen worden aan de antwoorden van de geïnterviewden. In paragraaf 6.3 volgt een 
reflectie op deze antwoorden. Het resultaat van die analyse leidt vervolgens naar de toetsing 
van de gedefinieerde onderzoeksvragen in Hoofdstuk 7. 

De manier waarop deze paragraaf is opgebouwd. wijkt af van de vragenlijst uit het 
interviewprotocoL De antwoorden die gegeven zijn in het eerste gedeelte van het interview, 
over de functie en organisatie waar de expert werkzaam is, worden hier niet behandeld. De 
overige vier delen van het interview worden wel behandeld. Daarnaast zijn er ook aspecten 
aan bod gekomen die niet voorzien waren vanuit het literatuuronderzoek. Deze 
onderwerpen zullen in de subparagraaf 'Overige aandachtspunten' worden uitgewerkt. 

6.2.1 Brainport toptechnologieregio 

Over het relatief nieuwe begrip Bratoport met bijbehorende definitie bestaat nog geen 
consensus. Het ruimtelijk schaalniveau en de bedrijvigheid die kenmerkend is voor een 
toptechnologieregio als Brainport Eindhoven, zijn twee voorbeelden van aspecten waarover 
de meningen zeer uiteenlopen. 

Waar men het wel over eens is, is dat de kern van Brainport Eindhoven bestaat uit 
een paar topbedrijven, zoals Philips en ASML. Deze bedrijven zijn beeldbepalend voor 
Brainport en hebben een aantrekkende werking op andere bedrijven. Brainport staat 
volgens de Provincie Noord Brabant voor hoogwaardige dienstverlening en werkgelegenheid. 

Een kracht van Bratoport is dat de visie breed gedragen wordt, van burgemeester tot 
bedrijf en universiteit. De netwerkstructuur en de bereidheid tot samenwerking is een van 
de bijbehorende succesfactoren. De samenwerking verloopt vaak via de toplaag in het 
bedrijfsleven, de bestuursleden weten elkaar feilloos te vinden via hun (in)formele netwerk. 
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De experts zijn gevraagd wat zij belangrijke aspecten vinden voor een goed 
vestigingsklimaat in Brainport. Op basis van de antwoorden op open vragen en het lijstje 
dat hoort bij vraag 5 uit het interviewprotocol (zie Bijlage XV} kunnen de volgende aspecten 
onderscheiden worden: 

• Focus en massa op technologische kerncompetenties 
• Aanwezigheid topbedrijven 
• Diversiteit economische structuur /afdekking innovatieketen 
• Samenwerking Triple Helix 
• Optimale infrastructuur en bereikbaarheid 
• Imago en internattonale aantrekkingskracht 

Clustering, Creatieve bedrijvigheid en markante designcentra en Bedrijventerreinen van 
hoge (beeld)kwaliteit, worden niet genoemd als belangrijk aspect voor het vestigingsklimaat. 

6.2.2 Bedrijvigheidprofiel Brainport 

Over wat het bedrijvigheidprofiel van Brainport is, lopen de meningen ook sterk uiteen. 
Volgens Inge Naus vallen eigenlijk alle sectoren onder Brainport bedrijvigheid, detailhandel 
uitgezonderd, zo lang ze maar innovatief werken. Dit gaat volgens hen verder dan HighTech 
bedrijvigheid op de High Tech Campus, denk bijvoorbeeld aan Deurne met hoogwaardige 
ontwikkelingen in de paardensport en glastuinbouw. Ook vinden zij dat bij een gezonde 
economische structuur in Brainport alle sectoren horen. 

De experts zijn het er wel over eens dat het in de regio moet draaien om het aantrekken 
van bedrijven die passen bij de vijf speerpuntsectoren. De Brainport bedrijvigheid zoals 
gedefinieerd in mijn onderzoek is volgens de geïnterviewden een opsomming van bedrijven 
die het imago van de regio vormen. Hiermee kan de regio naar buiten treden: 

• Ontwerp en adviesbureaus 
• ICT 
• Research and development 
• Onderwijsinstellingen 
• Overige kennisinstellingen 

6.2.3 Locatiekeuzefactoren 

Meerdere experts wijzen op het belang een onderscheid te maken tussen het type bedrijf dat 
zich op een bedrijventerrein in Brainport wil vestigen. Onderscheid kan gemaakt worden op 
de marktoriëntatie van het bedrijf, de levensfase waarin het bedrijf zich bevindt en of het 
gaat om een verplaatsing van binnen of buiten de regio. Naast de onderzochte 
locatiekeuzefactoren komen ook deze drie aspecten aan bod in deze subparagraaf. 

Wanneer de experts gevraagd wordt wat de belangrijkste factoren zijn voor de 
kennisintensieve bedrijven, dan staat het aanwezige netwerk bovenaan. Overige belangrijke 
factoren zijn: 

• Imago 
• Veiligheid 
• Voorzieningen 
• Arbeidspotentieel 
• Kennisuitwisseling. 

De prijs, zichtbaarheid en autobereikbaarheid zijn volgens de experts niet echt van belang 
(neutraal). 

66 



Ben Engel en Cees Admiraal wijzen de locatietheorieën grotendeels naar de prullenbak. Het 
gaat niet om de kosten of strategisch voordeel die de doorslag geven blj een locatiekeuze, 
maar het is de mening van "de vrouw van" de directeur die telt. Als zij niet mee wil komen 
omdat bijvoorbeeld de school en de woonomgeving niet aantrekkelijk zijn, dan zal de 
directeur ook zijn bedrijf niet in Brainport vestigen. 

Een aspect dat niet naar voren kwam in het literatuuronderzoek is dat het 
bedrijventerrein moet voldoen aan een eis van "zuiver en schoon". Rob Gordon wijst me op 
het feit dat de productiemethodes in R&D vragen om cleanrooms, en meer algemeen om 
nette en zuivere ruimtes. Ondernemers willen dit graag weerspiegelt zien op het terrein. Hoe 
is het ook mogelijk om aan de klant uit te leggen dat ze binnen werken volgens alle 
protocollen, maar buiten wel wanorde en rommel accepteren. Daarnaast voelen 
kenniswerkers zich op dit soort terreinen fijner. 

Marktoriëntatie 

Een onderscheidende factor bij de locatiekeuze is volgens Marijn Hofstee de marktoriëntatie 
van een bedrijf.· Marktoriëntatie is een breed begrip dat in veel marketingliteratuur wordt 
behandeld. Het kan betrekking hebben op de waarden en normen van een organisatie, 
maar ook op de manier waarop een bedrijf omgaat met klanten en concurrenten. Er kan 
een onderscheid gemaakt worden naar bedrijven die gericht zijn op de lokale, regionale, 
nationale of internationale markt. De behoefte aan bereikbaarheid en nabijheid van klanten 
verschilt naar gelang de marktoriëntatle. 

Vester Munnecom stelt dat het niet zo is dat de behoefte aan bereikbaarheid groter 
is naarmate een bedrijf op een hoger schaalniveau functioneert, maar het is de aard van de 
behoefte die verandert. Zo willen internationaal georiënteerde bedrijven op een locatle zijn 
gehuisvest die internationaal goed bereikbaar is. Een locatle vlakbij een luchthaven is dan 
het meest aantrekkelijk, omdat klanten en personeel uit het buitenland indien nodig 
binnen korte tijd bij het bedrijf kunnen zijn. Nationaal georiënteerde bedrijven zijn gebaat 
bij een vestigingslocatle die vanuit heel Nederland goed bereikbaar is. Een snelweglocatie 
met zo min mogelijk congestieproblemen staat dan bovenaan het wensenlijstje. Dit geldt 
voor diverse sectoren, van een logistiek bedrijf tot een zakelijke dienstverlener. 

Voor bedrijven die zich echter op de lokale of regtonale markt richten is een centrale 
locatie in de stad of regio van belang, aldus Inge Naus. Klanten, maar ook collega's en 
concurrenten, zijn op relatief korte afstand gevestigd. Maar toch blijft aansluiting op het 
hoofdwegennet belangrijk voor het bedrijf om de (klant)relatles te onderhouden. Ben Engel 
wijst op het belang van de sociale woon- en werkomgeving. aangezien de werknemers een 
belangrijk deel zijn van het kapitaal van de onderneming. 

De levensfase van het bedrijf 

Rob Gorden stipt een andere onderscheidende factor aan: de levensfase waarin het bedrijf 
zich bevindt. Er kan een onderscheid gemaakt worden naar startende bedrijven, bedrijven 
die zich in de groeifase bevinden en bedrijven in de consolidatiefase (geen sterke groei 
meer). De startende bedrijven worden onderverdeeld in ·gewone' starters en spin-offs. Een 
spin-offontstaat wanneer binnen een bestaand bedrijf specifieke combinatles van kennis 
en toepassingsgebied ontstaan die niet aansluiten bij de oorspronkelijke 
bedrijfsdoelstelling. In deze terminologie onderscheidt een startend bedrijf zich van de spin
offop basis van de aanleiding voor het oprichten van een nieuw bedrijf. 
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Men zou het aanbod van bedrijventerreinen kunnen afstemmen op de eisen en wensen van 
startende bedrijven. Als de doelstelling is om op een specifiek bedrijventerrein starters aan 
te trekken, dan moet men volgens Peter Vloet in ieder geval zorgen voor lage (huur)kosten, 
gezamenlijke voorzieningen en de mogelijkheid bieden om contracten voor korte termijn aan 
te gaan. Voor spin-offs is informatie uitwisseling en samenwerking binnen een netwerk 
essentieel. Bij bedrijven uit andere levensfasen spelen zaken als arbeidsmarktaanbod, 
bereikbaarheid, parkeergelegenheid en beschikbaarheid van ruimte een grotere rol. 

Het verschil tussen vestiging en verplaatsing 

Welke factoren bij de locatiekeuze van een bedrijf een rol spelen is ook afhankelijk van het 
type locatiebeslissing. Volgens Inge Naus en Paul van der Gaat moet er een onderscheid 
gemaakt worden tussen een bedrijf dat zich voor het eerst in Nederland vestigt of een 
bedrijf dat op zoek is naar een andere locatie binnen dezelfde gemeente. De doelstelling van 
Brainport is uit te groeien tot Europese toptechnologieregto. Het behouden en aantrekken 
van bedrijven is dus erg belangrijk. 

Brainport zal geen (inter)nationale bedrijven aan kunnen trekken door er 'alleen 
maar' voor te zorgen dat het aanbod aan bedrijventerreinen goed aansluit bij de eisen en 
wensen van deze bedrijven, aldus Rob Harbers. Voor (inter)nationale bedrijven gelden 
andere bepalende factoren, zoals de beschikbaarheid van voldoende personeel en het 
belastingklimaat. De exacte locatie en haar kenmerken komt pas aan de orde als er al voor 
de regio gekozen is op basis van haar andere kwaliteiten. 

Cees Admiraal en Ben Engel gaan nog een stap verder. Zij stellen dat er soms geen 
logica zit in de locatiekeuze van een intemationaal bedrijf. Een bedrijf uit China kiest voor 
Brainport vanwege de specialisatie in technologie en R&D. Maar het terrein wordt 
voomarnelijk gekozen op basis van de kosten. Het kan dus goed dat dit internationale 
topbedrijf op een verouderd gemengd terrein ergens in Woensel terecht komt. En dat 
verwacht je niet. 

Voor bedrijven die zich binnen de regio verplaatsen is volgens Jelle Rijpma de 
invulling van het bedrijventerrein belangrijker. De openbare ruimte dient kwalitatief aan te 
sluiten bij de aard van de activiteiten en het vastgoed moet toegesneden zijn op de 
specifieke bedrijfsactiviteiten. 

6.2.4 Bedrijventerreinen 

In het interviewprotocol is een tabel opgenomen waarin ondermeer de begrippen 
bereikbaarheid en beeldkwaliteit zijn geoperationaliseerd. Aan de experts is gevraagd om 
aan te geven wat de minimale eisen zijn die de Brainport bedrijvigheid stelt aan een 
bedrijventerrein. Het bleek onmogelijk om te komen tot een overzicht van minimale eisen. 
Waar de Provincie aangeeft dat alles uitstekend geregeld moet zijn, stelt Naus dat het 
helemaal niet uitmaakt hoe het bedrijventerrein ingericht is. Volgens haar gaat het om het 
functioneren van de regio in totaal. Vanuit de optiek van Cees Admiraal is het juist van het 
grootste belang dat bedrijven op het terrein de juiste voorzieningen worden geboden. 
Ondanks dat de experts de tabel hebben ingevuld, is er geen eenduidig beeld aan te 
ontlenen. Daarom wordt in deze subparagraaf volstaan met de een overzicht van hoe de 
experts denken over de kwaliteit van bedrijventerreinen. 

Niet alle bedrijventerreinen kunnen van topkwaliteit zijn. Simpelweg omdat niet ieder 
(kennisintensief) bedrijf bereid is om hiervoor te betalen, maar ook omdat het niet 
noodzakelijk is voor het functioneren van het bedrijf. Ieder bedrijf is uniek en er bestaat 
geen typisch kennisintensief bedry{. Sommige bedrijven stellen het 'lekker kunnen werken' 
voorop, terwijl anderen meer belang hechten aan het imago en de kwaliteit van het terrein. 
Maar elk bedrijf kan in principe overal zitten. 
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Het bedrijventerrein is op basis van inhoud aantrekkelijk. De inhoud wordt onder andere 
gevormd door het imago en de ligging van het terrein en de aanwezig bedrijven. Een slecht 
pand dat goed bereikbaar is voor klanten en relaties kan zeer waardevol zijn voor een 
ondernemer. Bedrijven kiezen dan ook niet voor een bepaald segment bedrijventerrein maar 
voor het totaalpakket, aldus Rob Sanders. 

De kwaliteit die de High Tech Campus biedt is het visitekaartje van de regio en staat 
bijna synoniem voor een bedrijventerrein in een toptechnologieregio. Hoe zou het 
ambitieniveau op de overige terreinen in de regio moet zijn? Voor de acquisitie van 
bedrijven is het volgens de Provincie belangrijk dat alle terreinen voldoen aan een 
basisniveau. Hierbij hoort ook een duidelijke profilering, waarbinnen ook logistieke en 
NIMBY2 1 bedrijven een plek moeten krijgen. Ook Inge Naus en Trudy van Gurp vinden dat 
gemeenten moeten streven naar een basiskwaliteit voor de bedrijventerreinen in Brainport. 

Het grootste deel van de vraag blijft 'gewoon'. Het merendeel van de bedrijven zich 
zal blijven vestigen op een regulier, of gemengd, bedrijventerrein. De uitstraling van deze 
terreinen is gemiddeld en het terrein heeft een duidelijk functioneel karakter. Ook de kleine 
binnenstedelijke bedrijventerreinen voorzien nog steeds in een belangrijk deel van de 
bedrijfsruimtevraag. Hier vindt men vooral bedrijven met een lokale afzetmarkt, zoals een 
rijschool, koeriersbedrijven en fietsenmakers. Momenteel behoort 20 tot ruim 30o/o van de 
terreinen (in Brabant) tot dit segment. Het aandeel van bedrijven met een 'hoogwaardige 
vraag' is momenteel minder dan lOo/o van de markt. VeiWacht wordt dat dit percentage de 
komende jaren oploopt naar maximaal 15o/o. 

Op de vraag welk bedrijventerrein in de regio getypeerd kan worden als 'Brainport 
bedrijventerrein' geven de meeste experts het antwoord: "De HighTech Campus". Ondanks 
het belang van de gedifferentieerde kwaliteitsniveaus, wordt het imago van het 
vestigingsklimaat in Bramport bepaald door deze toplocatie. Ook Flight Forum wordt door 
veel personen genoemd (zie Bijlage VII) aangezien dit een nieuw bedrijventerrein is met een 
hoogwaardige uitstraling. De experts geven aan dat het onmogelijk is om een specifieke 
typologie te verbinden aan het (fictieve)ideale Brainport-bedrijventerrein. Een Brainport
bedrijf kan overal gehuisvest zijn, aldus Naus en Sanders. 

Een goed uitgedacht concept staat voor een bedrijventerrein van hoge kwaliteit. De 
concepten bepalen daarmee grotendeels het imago van de regio of stad als vestigingsplaats. 
De gemeente moet dan wel duidelijk hebben welke bedrijven zij wel en welke juist niet wil 
hebben. Het loslaten van het concept tijdens de uitgifte. bijvoorbeeld in tijden van 
laagconjunctuur, betekent dat je een terrein van middelmatige kwaliteit zult krijgen. 
Vasthouden aan het concept is essentieel om het terrein aantrekkelijk te houden voor de 
internationale topbedrijven. 

De gemeente Eindhoven stelt dat zij vanuit een strategisch oogpunt zich zal 
committeren aan de beleidsuitgangspunten zoals nu opgesteld zijn tot 2030. Volgens 
anderen bestaat er echter een kloof tussen beleid en uitvoering. Er wordt veel tijd en 
energie besteed aan de ontwikkeling van vernieuwend beleid. De daadwerkelijke uitvoering 
laat echter in veel gevallen (te) lang op zich wachten, komt niet van de grond of wordt 
uitgevoerd op een manier die geen recht doet aan de beleidsuitgangspunten. 

21 NIMBY staat voor 'Not In My Back Yard'. Ondernemers op een bedrijventerrein en 
omwonenden zouden deze bedrijven, die (milieu)overlast veroorzaken, het liefst uit hun omgeving 
weren. 
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6.2.5 Overige aandachtspunten 

Tijdens de interviews is er tijd ingericht om met elkaar van gedachten te wisselen over 
actuele thema's en situaties uit de praktijk. Dit leverde enkele aandachtspunten op die in 
subparagrafen worden uitgewerkt. 

Bestuurlijke processen 

In nagenoeg alle interviews kwam het belang van afstemming en samenwerking tussen 
gemeenten naar voren. Het gevaar in Bramport is dat iedere gemeente een hoogwaardig 
bedrijventerrein wil uitgeven om te kunnen profiteren van het concept Brainport. Maar de 
vraag naar toplocaties is zeer beperkt, waardoor afstemming noodzakelijk is. Anders 
worden overal terreinen uitgegeven die elkaar overlappen qua segment en dus niet goed 
gevuld kunnen worden. Naast het feit dat dit ruimteverspilling is, heeft dit tot gevolg dat 
concepten losgelaten worden en er nergens een hoogwaardige kwaliteit bereikt wordt. 

De afstemming tussen gemeentes met betrekking tot de uitgifte en segmentering van 
bedrijventerreinen verloopt tot op heden zeer problematisch. Dit heeft ondermeer temaken 
met geld, de eigen ambities van een gemeente en de korte bestuursperioden. Gronduitgifte 
op bedrijventerreinen genereert inkomsten voor de gemeente. Om (oneerlijke) concurrentie 
tussen gemeentes in de regio te voorkomen, en onderlinge afstemming te bevorderen, 
moeten buurgemeentes elkaars uitgiftevoorwaarden kennen. De provincie zou een 
onafhankelijk verzamelpunt kunnen zijn voor deze informatie. 

De invloed van de beperkte bestuurstermijnen moet niet onderschat worden. 
Bestuurders willen binnen hun ambttermijn iets bewijzen en proberen op korte termijn 
successen te boeken. De uitgifte van een nieuw hoogwaardig bedrijventerrein kan zo'n 
succes zijn. Daarnaast speelt het probleem dat wat onder de ene bestuurder wel mogelijk 
is, later wordt gedwarsboomd door zijn of haar opvolger. Waar de een inzet op intensief 
ruimtegebrulk, kan de ander functiemenging belangrijker vinden. Omdat de planning en 
uitgifte van bedrijventerreinen een langdurig proces is, komen deze verschillen in visie de 
uiteindelijke kwaliteit van het bedrijventerrein zeker niet ten goede. Bestuurders zouden 
bereid moeten zijn om een verbinding aan te gaan voor langere perioden. 

Draagvlak ondernemers 

Zonder voldoende draagvlak kan de regio niet de status van Europese toptechnologieregio 
bereiken. Zonder draagvlak zullen actoren zich niet inspannen om een positief 
eindresultaat te behalen en zal geen gezamenlijke visie ontstaan. Jelle Rijpma wijst op het 
belang van voldoende draagvlak bij de ondernemers. Dit is belangrijk zodat deze het proces 
niet zullen vertragen. Een manter om draagvlak te genereren is het creëren van voordeel 
voor alle partijen. Dit klinkt eenvoudiger dan het is, aangezien de partijen elk zeer 
uiteenlopende doelstellingen hebben. 

Rob Gordon stelt dat ondernemers in een vroeg stadium moet weten waar ze aan toe 
zijn. Iedere betrokkene moet op de hoogte gesteld worden van de plannen, processen en 
verwachtingen. Daarbij moet de boodschap zo verpakt worden dat ze veilig, begrijpelijk en 
aantrekkelijk over komt. Communicatie is de belangrijkste factor in het bij elkaar brengen 
van alle partijen en het creëren van draagvlak. 
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Nieuw versus bestaand 

Door de ruime voorraad van grond op nieuwe bedrijventerreinen wordt het de bedrijven op 
de verouderde terreinen te makkelijk gemaakt om te vertrekken. Zij verhuizen liever snel en 
goedkoop naar een nieuwe locatie dan dat zij investeren in het huidige pand en terrein. 
Hierdoor stijgt de leegstand en problematiek op bestaande terreinen en lopen de nieuwe 
terreinen snel vol. Dit stimuleert vervolgens gemeenten om nog meer grond te reserveren. 

Omdat verouderde terreinen ook beeldbepalend zijn in het vestigingsklimaat. moet 
te veel leegloop worden voorkomen. In het beleid moet daarom eerst kritisch worden 
gekeken naar de kwaliteiten op bestaande bedrijventerrelnen. De provincie werkt aan een 
koppeling tussen bestaande en nieuwe terreinen. Gemeenten krijgen geen toestemming om 
een nieuw terrein te ontwikkelen, voordat zij hebben aangetoond dat er onvoldoende ruimte 
beschikbaar Is op bestaande terreinen en dat er ook geïnvesteerd wordt in deze terreinen. 
Het doel is om voor meer samenhang te zorgen op de markt voor bedrijventerreinen. 

Jakob Sutmuller stelt dat de leegloop op bestaande terreinen niet te wijten is aan 
een te groot aanbod van grond op nieuwe bedrijventerreinen. Bedrijven vertrekken naar 
nieuwe terreinen vanwege de pushfactoren die op de huidige locatie aanwezig zijn. Een 
bedrijf zal een verplaatsing pas overwegen als de prijs, aanpasbaarheld van de kavel en het 
vastgoed op deze nieuwe locatie aantrekkelijk zijn. Maar met het oog op het behoud van 
(klant)relaties en personeel is zelfs dan een verplaatsing niet vanzelfsprekend. 

6. 3 Reflectie 

Op welk niveau we Brainport ook bekijken, van de regio tot op het niveau van het 
bedrijventerrein, er zijn weinig duidelijke eisen boven tafel gekomen. Wat wel blijkt uit de 
praktijk is dat het verwezenlijken van de ambitie van Brainport overal centraal staat. De 
geldende mening is dat de bedrijventerreinen in Bramport een bepaalde kwaliteit moeten 
bezitten zodat zij inhoudelijk voldoende massa hebben om een aantrekkende werking te 
kunnen hebben op bedrijven van buiten de regio. Daarnaast moeten er bedrijventerreinen 
zijn die voldoen aan de vraag van de lokale en ondersteunende bedrijven. 

Naast deze algemene uitgangspunten voor de invulling van bedrijventerreinen, zijn 
er ook enkele opmerkelijke aandachtspunten naar voren gekomen in de interviews. Deze 
aandachtspunten onderstrepen de theorie, kunnen een aanvulling hierop zijn of staan er 
inhoudelijk gezien lijnrecht tegenover. Deze paragraaf geeft een reflectie op de volgende 
aandachtspunten: 

• Bedrijventerretnen? 
• Bedrijventerreinen als visitekaartje van de regio 
• "Ja Mevrouw" 
• Doe maar gewoon 
• Processen 
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Bedrijventerreinen? 

Door de experts wordt "Bedrijventerreinen van hoge (beeld)kwaliteit" niet erkend als een 
belangrijk aspect voor het vestigingsklimaat van Brainport. Dit kan mijn inziens twee 
dingen betekenen: 

1. Bedrijven die een vestiging in Brainport Eindhoven overwegen kijken in eerste 
instanties niet op het schaalniveau van een bedrijventerrein. De kwaliteiten op 
regionaal niveau bepalen het vestigingsklimaat. 

2. Wanneer alle andere aspecten die samen het vestigingsklimaat bepalen aansluiten 
bij de eisen van het bedrijf, is de concrete vestigingslocatie op het bedrijventerrein 
van ondergeschikt belang. Welke kwaliteit het bedrijventerrein precies te bieden 
heeft, is niet belangrijk. 

Zelfs al zouden beide veronderstellingen waar zijn, dan doet dit niks af aan het belang van 
een juiste invulling van bedrijventerreinen. Dit aangezien een aanbod van goede 
bedrijventerreinen bijdraagt aan de innovativiteit van bedrijven in Brainport en aan het 
imago van de regio als totaal. Dit illustreert ook de High Tech Campus: een bedrijventerrein 
dat synoniem staat voor Brainport en een innovatieve omgeving. 

Bedrijventerreinen als visitekaartje van de regio 

De bedrijventerreinen aan de A2 moeten in de toekomst een hoogwaardige invulling krijgen 
zodat deze het visitekaartje van de regio worden. Autobereikbaarheid en zichtbaarheid 
liggen ten grondslag aan deze breed gedragen visie van het SRE. Uit de interviews blijkt 
echter dat de zichtbaarheid en autobereikbaarheid twee aspecten zijn die niet echt van 
belang zijn voor de Brainport bedrijvigheid. Oftewel: De visie voor de A2 zone is een goede 
manier om een duidelijke focus in het bedrijventerreinbeleid te krijgen, maar of het ook 
voor bedrijven een meerwaarde heeft is maar de vraag. 

Op basis van dit onderzoek zou het advies zijn om nog eens kritisch te kijken naar 
de doelstellingen voor de A2 zone. Als de lat te hoog gelegd wordt, za1 wellicht halverwege 
het proces het concept moeten worden losgelaten. Hierdoor blijft het gebrek aan 
samenhang in de A2 zone bestaan, wat het eindresultaat niet ten goede komt. 

"Ja mevrouw" 

Een opmerkelijk uitspraak die in twee interviews naar voren kwam, is dat het de vrouw van 
de directeur is die uiteindelijk bepaald waar het bedrijf gevestigd wordt. Naast de "harde 
locatiefactoren" (zoals arbeidspotentieel, het netwerk en de voorzieningen op een 
bedrijventerrein) moeten dus ook de "zachte factoren" in de regio goed georganiseerd zijn. 
Dit zijn de factoren die horen bij de Quality of Life in de regio. 

In beperkte mate wordt hier al op ingespeeld door beleidsmakers. De behoeften van 
de mens, vertaald naar wonen, reereeren en onderwijs, zijn al een onderdeel van de 
Brainport-programma's. Meer concreet kan er een (digitaal) informatiepunt of -netwerk 
worden opgestart. Het informeren en motiveren van 'de vrouw van' kan dan één van de 
hoofdtaken zijn. Net zoals er bedrijfsfunctionarissen in de gemeente zijn die de directeuren 
van (inter)nationa1e bedrijven wegwijs maken in Brainport. 
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Doe maar gewoon 

Uit de literatuur blijkt dat de kwaliteit op een bedrijventerrein bepalend is voor de identiteit 
van een bedrijf. Maar in de praktijk bliJkt dat dit slechts voor een zeer beperkte groep 
bedrijven interessant is. Het merendeel van de bedrijven wekt naar een locatie waar men 
gewoon goed kan functioneren. 

Naast dit gedifferentieerde aanbod komt uit de interviews nog een belangrijk 
aandachtspunt naar voren: de bedrijventerreinen moeten een zuiver en schone aanblik 
hebben. Het gaat dan niet om een hoogwaardige afwerking, maar afval, achterstallig 
onderhoud en buitenopslag mag op het terrein eigenlijk niet voorkomen. 

Hieruit volgt dat een bedrijventerrein in Brainport aantrekkeliJk is voor bedrijven, 
ook al voldoet het niet aan hoogwaardige kwaliteitspunten. Wat wel essentieel is voor ieder 
bedrijventerrein is dat het terrein een zuiver en schone aanblik heeft. 

Processen 

Een probleem in Bratnport is de regtonale afstemming van het aanbod van 
bedrijventerreinen. Net zoals de ambitie van Brainport doorgedrongen is tot alle partijen, 
zou er ook een breed gedragen visie voor bedrijventerreinen moeten zijn. Het benodigde 
draagvlak hiervoor kan alleen ontstaan door goede communicatie en informatievoorziening. 
Daarnaast is er nog het probleem van de wisselende focus in het bedrijventerreinbeleid dat 
ontstaat door de korte bestuurstermijnen. Deze wisselingen belemmeren het ontstaan van 
een evenwichtig aanbod van bedrijventerreinen. Alleen wanneer gemeenten bereid zijn zich 
te committeren aan het beleid voor de lange termijn, kan hier structureel iets aan 
veranderen. 
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7 
Conclusies & aanbevelingen 
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7.1 Conclusies 
Op basis van de onderzoeksvragen zijn in de voorafgaande hoofdstukken deelconclusies 
getrokken. In dit hoofdstuk worden deze met elkaar in verband gebracht zodat een 
antwoord gegeven kan worden op de probleemstelling van dit onderzoek: 

Op welke manier moeten de bedrfjventerreinen worden opgezet zodat zY een bydrage 
leveren aan een vestigingsklimaat dat de positie van de regio Eindhoven als BraiJlport 
van Nederland kan behouden en versterken? 

Uit hoofdstuk 2 blijkt dat de regio Eindhoven zich moet focussen op de eigen sterktes in 
technologie en kennisontwikkeling. De regio moet complementair zijn aan de 
toptechnologieregio's waarmee zij een samenwerkingsverband is aangegaan; Aachen en 
Leuven. Als de regio wil groeien als Bramport van Europa, dan moet zij bedrijven 
aantrekken die passen bij de kerncompetenties van de regio. 

De aanwezigheid van voldoende en goed opgeleide kenniswerkers is een belangrijke 
vestigingsvoorwaarde voor kennisintensieve bedrijven. Een gedifferentieerd potentieel aan 
werknemers vanuit alle niveaus van het beroepsonderwijs vormt de basis voor een goed 
draaiende toptechnologieregio. Alleen dan kan kennis omgezet worden in producten die 
vermarkt kunnen worden. Op basis van de definities van kenniswerkers wordt duidelijk dat 
de kenniswerkers van Brainport werkzaam zijn in de volgende typen bedrijven: 

• Ontwerp en Adviesbureaus 
• Ier 
• Research and development bedrijven 
• Onderwijsinstellingen 
• Kennisinstellingen 

Deze kennisintensieve bedrijvigheid is sterk georiënteerd op de eigen regio. Door van 
elkaars kennis en diensten gebruik te maken, kunnen bedrijven zich concentreren op de 
kernactiviteiten om zo het innovatieproces meer effectief en efficiênt te laten verlopen. Voor 
deze samenwerking is het niet noodzakelijk dat bedrijven bij elkaar op het zelfde 
bedrijventerrein gehuisvest zijn. De totale regio is het speelveld. 

Het grootste gedeelte van de bedrijventerreinen in Bramport wordt gebruikt door 
lokale en regionale bedrijvigheid. De (inter)nationale topbedrijven vertegenwoordigen slechts 
een klein gedeelte van alle bedrijven die op een bedrijventerrein in Bramport gevestigd zijn. 
Omdat de ambitie van Brainport is om te groeien als Europese toptechnologieregio, zal de 
regio meer bedrijven moeten aantrekken van buiten de regio. Dit vraagt om bedrijventerrein 
van hogere kwaliteit en met een goed (inter)nationaal imago. Maar als we bij de planning 
van bedrijventerreinen alleen uitgaan van het eisenpakket van deze bedrijven kan er een 
mismatch ontstaan tussen de vraag en het aanbod. 

Uit de interviews blijkt dat er geen eenduidig beeld bestaat over wat deze kwaliteit 
op de bedrijventerreinen dan precies zou moeten zijn. Ook de mate waarin de onderzochte 
bedrijventerreinaspecten van belang zijn, wordt niet duidelijk. Er is daarom voor gekozen 
om de conclusies op te delen in twee delen: 

• Bedrijventerreinaspecten voor de Brainport bedrijvigheid; 
• Beleidsmatige aspecten. 
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7.1.1 Bedrijventerreinaspecten voor de Brainport bedrijvigheid 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen bedrijventerrein die aantrekkelijk zijn voor 
Brainport bedrijvigheid en de vestiging van ieder 'normaal' bedrijf. 'Normaal' betekend in dit 
kader: een bedrijf dat het functioneren belangrijker acht dan aanzien en imago. Het gaat 
dan voornamelijk om lokale en regtonale bedrijvigheid die minder specifieke eisen hebben 
ten aanzien van de beeldkwaliteit. Het belang van de bereikbaarheid van het 
bedrijventerrein, voor zowel de werknemer, leveranciers als klanten, is niet minder ten 
opzichte van Brainport bedrijvigheid. 

Er worden extra eisen gesteld aan de bedrijventerreinen die een aantrekkende werking 
moeten hebben op de Brainport bedrijvigheid. Het gaat vaak om (inter)nationale bedrijven 
die een vestiging overwegen in een toptechnologieregio. Wanneer eenmaal is gekozen voor 
Brainport als vestigtngslocatie, zal de kwaliteit van een bedrijventerrein niet langer een 
bepalende factor zijn. Maar het gegeven dat een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein 
bijdraagt aan de innovativiteit en het imago van het bedrijf telt wel mee in de beslissing van 
de exacte vestigtngslocatie. Specifieke aandachtspunten zijn: 

• R&D faciliteiten: de aanwezigheid van deze voorzieningen bevordert de innovativiteit 
en maakt onderzoek en ontwikkeling ook voor het MKB en starters bereikbaar. 

• Beeldkwaliteit: het imago is een belangrijke onderscheidende factor voor de 
Brainport bedrijvigheid. 

• Vestigingsvoorwaarden: vestigingsvoorwaarden versterken en waarborgen de focus 
op het bedrijventerrein, waardoor het terrein ook op de langere termijn aantrekkelijk 
blijft voor de Brainport bedrijvigheid. 

De bedrijventerreinaspecten die belangrijk zijn voor de Brainport bedrijvigheid worden in 
onderstaande opsomming samengevat. 

Bereikbaarheld 
Ontsluiting van de locatie en omgeving 
Aanwezigheid multimodaliteiten 
Aanwezigheid OV voorzieningen 
Bereikbaarheid voetgangers en fietsers. 
Voorzieningen 
Voorzieningen voor werknemers 
Algemene voorzieningen voor bedrijven 
R&D faciliteiten 
Imago 
Herkenbaarheid 
Thematisering 
BeeldkwaUtelt 
Beeldbepalende gebouwen en structuren 
Aandacht voor de inrichting van ontmoetingsfuncties en openbare ruimte 
Herkenbare routes en oriëntatiepunten en verschillende soorten openbare ruimten 
Samenhang, relatie en integratie tussen de verschillende functies en voorzieningen 
Streven naar goede belevingswaarde en leefbaarheid 
Inbouwen van ruimtelijke flexibiliteit 
Voorkomen van achterkantsituaties en heldere verbindingen in alle richtingen 
Uitgifte en beheer 
Vestigingsvoorwaarden 
Parkmanagement 
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7.1.2 Reflectie op de conclusies 

Deze subparagraaf behandelt de aandachtspunten voor gemeenten die centraal zouden 
moeten staan wanneer vestiging of verplaatsing op een bedrijventerrein aantrekkelijk 
gemaakt moet worden voor de Brainport bedrijvigheid. Het gaat daarbij om 
aandachtspunten die tijdens de hele cyclus van bedrijventerreinontwikkeling. van 
visievorming tot uiteindelijk beheer. een rol spelen. 

Visievorming 

Gemeenten moeten tijdens de visievorming meer uit gaan van de wensen van de bedrijven 
bij het opstellen van een bestemmingsplan. het hanteren van segmentering en het opstellen 
van beeldkwaliteitplannen. Tot op heden worden de ondernemers op een bedrijventerrein 
vaak niet betrokken bij het proces. In plaats van het proces en het gewenste eindresultaat 
af te stemmen op de kwaliteitseisen en behoeften van de doelgroep. worden vaak de 
politieke ambities. vooraf gestelde beleidskaders en stedenbouwkundige trends als 
uitgangspunt genomen. Het is belangrijk om ook het bestaande bedrijfsleven, als 
ervaringsdeskundige. tijdig in te schakelen. Aangezien de bedrijventerreinenmarkt 
voornamelijk een lokale markt is, is het bestaande bedrijfsleven voor het grootste deel ook 
de doelgroep. 

Planontwikkeling 

De afstemming van de vraag en het aanbod van bedrijventerrein belangrijk. De basis van 
een meer vraaggerichte benadering van de planning van bedrijven is het in kaart brengen 
van de eisen en wensen van ondernemers. Omdat niet alle bedrijvigheid even belangrijk is 
voor het realiseren van de ambities van Brainport. kan gestart worden met het opstellen 
van een vraagprofiel van de kansrijke en belangrijke clusters van bedrijven. Als tweede stap 
moet ook de vraag vanuit alle andere clusters in kaart worden gebracht. Alleen zo krijg je 
voldoende inzicht in de vraag waarop de uitgifte en planning van bedrijventerreinen wordt 
afgestemd. 

Een onderdeel van de planontwikkeling zou ook de regionale afstemming moeten 
zijn. Het kan niet zo zijn dat binnen Brainport er concurrentie ontstaat rondom de uitgifte 
van bedrijventerreinen. Afstemming is gebaat bij een duidelijke lange termijn visie op de 
ontwikkeling van {bestaande) bedrijventerreinen waarin duidelijke kaders voor kwaliteit en 
functies is opgenomen. 

Belangrijk is ook dat gemeenten realistisch zijn met betrekking tot het 
ambitieniveau voor bedrijventerreinen. Als de lat te hoog gelegd wordt, zal wellicht 
halverwege het proces het concept moeten worden losgelaten. Hierdoor ontstaat een gebrek 
aan samenhang. wat de eindkwaliteit niet ten goede komt. 

Uitgifte 

De uitgifte van bedrijventerreinen moet gekoppeld worden aan vestigingsvoorwaarden. In 
deze voorwaarden kunnen bepalingen worden opgenomen ten aanzien van de sectoren 
bedrijvigheid die zich op het bedrijventerrein mogen vestigen. Hierdoor blijft de focus 
duidelijk en kan het terrein als visitekaartje voor een bepaalde sector gaan dienen. 

78 



Samenvatting 

De conclusies over de afstemming en het beleid kunnen worden samengevat als: 
• Betrek ondernemers in het proces van herstructurering en ontwikkeling van 

bedrijventerreinen; 
• Stel vraagprofielen op van clusters van bedrijven, te beginnen bij de meest kansrijke 

en belangrijke clusters in Brainport; 
• Zorg voor regionale afstemming, zodat concurrentie tussen gemeenten bij de uitgifte 

van bedrijventerreinen wordt voorkomen; 
• Wees realistisch in de ambities voor bedrijventerreinen, het aanpassen van een 

concept komt de kwaliteit niet ten goede; 
• Zorg voor heldere vestigingsvoorwaarden, waardoor de focus op bedrijventerreinen 

blijft bestaan en deze als visitekaartje voor bepaalde sectoren kan gaan dienen. 

7.2 Aanbevelingen 
Het doel van dit onderzoek was meer inzicht te krijgen in de aspecten die belangrijk zijn bij 
het opstellen van het bedrijventerreinbeleid voor Brainport. Door meer inzicht te hebben in 
de eisen die ondernemers stellen aan de ruimtelijke en functionele kwaliteit van 
bedrijventerreinen, zou de regio haar aantrekkelijkheid als vestigingsplaats kunnen 
versterken. 

Het blijkt echter dat er nauwelijks concrete aanbevelingen gedaan kunnen worden. 
Een obstakel is dat beleidsmakers aangeven een eenduidige focus te hebben en gezamenlijk 
een eenduidige visie na te streven. Maar wanneer hen gevraagd wordt naar de specifieke 
kenmerken van de regio, dan blijkt dat deze focus ontbreekt. Het is belangrijk voor de regio 
dat binnen Brainport alle partijen hetzelfde beeld voor ogen hebben. Het is niet bevorderlijk 
voor ontwikkeling van de regio dat er nu nog onduidelijkheid bestaat over de 
speerpuntsectoren van Brainport en over het bedrijvigheidprofieL Het advies voor de 
gemeenten is dan ook om door middel van goede informatievoorziening ervoor te zorgen dat 
deze focus er op korte termijn wel komt. Alleen dan kan er voldoende draagvlak ontstaan 
die noodzakelijk is de verdere ontwikkeling van de regio. 

Ondanks dat diverse literatuur is geraadpleegd en er gesproken is met tal van 
experts, blijkt dat er geen houvast te vinden is voor de concrete invulling van de 
bedrijventerreinen in Brainport. Om wel een antwoord te kunnen geven op de 
onderzoeksvraag, zou het interessant zijn om de Brainport bedrijvigheid die gehuisvest is 
op een bedrijventerrein te vragen naar hun eisen en wensen. Daarbij zou een onderscheid 
gemaakt moeten worden naar een (inter)nationaal georiënteerd bedrijf dat een vestiging 
overweegt in Brainport Eindhoven en een bedrijf uit de regio die op zoek is naar een andere 
locatie. Gezien de moeizame identificatie van deze populatie en de benodigde omvang om tot 
een relevante uitspraak te kunnen komen, was het niet mogelijk om dit in dit onderzoek op 
te nemen. 
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Dit afstudeeronderzoek is een eerste aanzet tot een totaalvisie op de bedrijventerreinen in 
Brainport Eindhoven. Gezien de beperkte tijd en middelen die beschikbaar waren. is het 
niet mogelijk om op basis van dit onderzoek deze totaalvisie te schrijven. De belangrijkste 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek zijn: 

• In kaart brengen van het aanbod aan bedrijventerreinen in de regio door een 
onderzoek naar: 

• Geschikte segmenteringen voor bedrijventerreinen in Brainport. 
• De kritische punten in het aanbod en de kwaliteit van de bedrijventerreinen. 
• Een manier om het aanbod van vestigingslocaties op bedrijventerreinen te 

monitoren. 
• In kaart brengen van de vraag door een onderzoek naar: 

• De gebruikerseisen door een uitgebreide enquête onder de verschillende 
sectoren die gevestigd zijn op een bedrijventerrein. 

• De verschillen tussen de eisen en wensen van starters. MKB. grootbedrijf en 
Multinational. 

• Toekomstige ruimtebehoefte van bedrijven. 
• Het functioneren en de opzet van bedrijventerreinen in andere 

toptechnologieregio's 
• In kaart brengen van de mogelijkheden en voorwaarden voor een regionale 

afstemming van de ontwikkeling van bedrijventerreinen in Brainport. 

Op basis van mijn afstudeeronderzoek en bovenstaande onderzoeken zou het mogelijk zijn 
een totaalvisie op te stellen voor de bedrijventerreinen in Brainport Eindhoven. Deze visie 
zou inzicht geven in: 

• De exacte vraag naar bedrijventerreinen, gespecificeerd naar: aantal vierkante 
meters, prijzen, bereikbaarheid, voorzieningen, imago, beeldkwaliteit, uitgifte en 
beheer; 

• swar bestaande bedrijventerrein22; 
• Toekomstige ontwikkelingen bedrijfsruimtegebruikers; 
• Geschikte bedrijventerreinconcepten; 
• Prioriteiten en rangorde in de herstructurering en ontwikkeling van 

bedrijventerreinen; 
• De afstemming op regionaal niveau. 

22 SWaf staat voor Strenghts and Weak:nesses Opportunities and Threats. Oftewel een 
interne en externe analyse van het bedrijventerrein. 
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dienstverlening, Het terrein kan eventueel gedeeltelijk gebruikt worden voor kantoren. 
Businessparlr.: Een gebied dat gekenmerkt wordt door een stedenbouwkundige enscenering 
en aandacht voor landscaping. 23 Een businesspark bestaat niet perse alleen maar uit 
representatieve kantoorgebouwen, bedrijven kunnen in alle typen vastgoedobjecten 
gehuisvest zijn. Ook bedrijfsruimten of objecten met een industrieel karakter kunnen dus 
onderdeel zijn van een businesspark 
Cluster: Een groep van bedrijven en organisaties die actief zijn op dezelfde 'markt' en die 
gezamenlijk gebruik maken van dezelfde voorzieningen en middelen, zoals 
kwaliteitsborging, hutsvesting en/ of een gezamenlijke energie- en watervoorziening. 
Herstructurering: Alle eenmalige ingrepen in het bedrijventerrein die tot doel hebben de 
veroudering van het terrein als geheel tegen te gaan en die niet tot het reguliere onderhoud 
worden gerekend. 
Hinder in de zin van geluid, geur of stof van bedrijven naar buurbedrijven en omwonenden. 
Hinder is het aantal officieel gemelde klachten over activiteiten op het bedrijventerrein. 
Imago: Voorstellingsbeeld, beeld in de publieke opinie, voorkomen/uiterlijk waarmee men 
indruk wil maken. 
Kenniseconomie: Het gebruik van kennis in interactleve relaties tussen marktpartijen bij 
het voortbrengen en gebruiken van goederen en diensten. De drie dimensies die worden 
onderscheiden als karakteristieken voor de kenniseconomie zijn: r&d, kenniswerkers en 
innovatie. 
Kenniswerlr.er: Een werknemer die primair werkt met informatie en daarmee kennis 
ontwikkelt en gebruikt. 
Keten: De aaneenschakeling/ ordening van opeenvolgende activiteiten van verschillende 
organisaties/professionals, gericht op het gezamenlijk bereiken van een vastgesteld 
resultaat. Het vertrek van de keten is de cliënt/ de klant en het primaire proces. 
Organisaties werken parallel aan producten en diensten die in de keten worden geleverd. 
Kwaliteit op bedrijventerreinen: Mate waarin de prestaties van een bedrijventerrein op 
functioneel (technisch, economisch) en maatschappelijk (milieuhygtënisch, ruimtelijk, 
sociaal) gebied aansluiten bij de wensen van alle betrokken partijen. 
Netwerk: Het samenbrengen van gelijkgestemde energie rond een ambitie of thema, incl. 
contacten en relaties tussen betrokken personen en/of organisaties. Een netwerk lijkt 
vrijblijvend georganiseerd, maar werkt dwingend door het principe 'halen en brengen', 
wederzijdse afhankelijkheden en/ of door onderlinge afspraken. 
Netwerlr.organisatie: Organisatie die uit niet hiërarchisch verbonden onderdelen of teams 
bestaat die een eigen relatie hebben met de omgeving en snel inspelen op veranderingen in 
die omgeving of op vragen van klanten. De onderdelen werken autonoom, ze worden eerder 
gefaciliteerd dan aangestuurd. 

23 Representatieve parkachtige omgevtng met een hoog verzorglngsnlveau. 
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Productie: De voortbrenging en vervaardiging van materiële en geestelijke goederen. 
Regio Eindhoven: Het in Nederland gelegen gebied: Zuidoost-Brabant 
Representatief: Geschikt om te vertegenwoordigen. 
Research en Development: Onder r&d verstaat men het vergroten van technisch
wetenschappelijke kennis (fundamenteel onderzoek), het systematisch zoeken naar 
oplossingen van praktische problemen (toegepast onderzoek) en het systematisch uitwerken 
van onderzoeksresultaten tot nieuwe of verbeterde producten, diensten of processen 
{ontwikkeling). 
Segmentering: Het zodanig rangschikken van de locatie van bedrijven dat ze optimaal 
profijt en minimale hinder van elkaar ondervinden. Daamaast wordt hierdoor ook de 
milieubelasting zoveel mogelijk beperkt. 
Triple Helb:: De samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. 
Vestigingsfactor: Een element dat in mindere of meerdere mate de 
investeringsaantrekkelijkheid (van een regio) voor een bedrijf vergroot. 
Vestigingsklimaat: Het totale pakket vestingaspecten dat voor een bedrijfvan belang is. 
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Bijlage V: Lijst met afkortingen 
BOM Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CPB Centraal Plan Bureau 
EZ Ministerie van Economische Zaken 
IBIS Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem 
ICT Informatie Communicatie en Technologie 
IPO Inter Provinciaal Overleg 
KvK Kamer van Koophandel 
MKB Midden- en Kleinbedrijf 
RVVP Regionaal Verkeer en Vervoer Plan 
OECD/OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
R&D Research and Development (onderzoek en ontwikkeling) 
SER Sociaal Economische Raad 
SRE Samenwerkingsverband regio Eindhoven 
SEOB Sociaal Economisch Overleg Brabant 
TU Ie Technische universiteit Eindhoven 
VROM Ministerie van Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
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Bijlage VI: Samenvatting beleidsdocumenten Brainport 
De belangrijkste programma's voor de regio zijn: 

1. Horizon (2002-2006): Een regionaal programma met als doel de overgang van 
industriële Mainport naar Brainport te faciliteren. De subdoelen daarbij waren: 

• Oplossen/reductie structurele tekorten arbeidsmarkt 
• Verhogen rendement kennis door innovaties/markt 
• Reductie conjunctuurgevoeligheid/diversificatie 
• Verhogen internationale zichtbaarheid/reputatie 

2. ELAt (2005-2007) Een grensoverschrijdend programma met als subdoelen het 
stimuleren van: 

• Toptechnologieregio op internationaal niveau 
• Economies of scope, scale & skilis 

3. Drainport (2005-2013): Een mondiaal programma dat als doel heeft een continuüm 
voor economische en maatschappelijke ontwikkeling te creëren. De geformuleerde 
subdoelen vormen de basis voor de ambitie van de regio m te excelleren als 
Europese toptechnologie (kennis-)regio. 

• Creëren van evenwicht op de arbeidsmarkt 
• Innovatie door het vermarkten van toegepaste kennis 
• Vermindering conjunctuurgevoeligheid door diversmcatie 
• Creëren van een stimulerend vestigingsklimaat 
• Versterken internationale zichtbaarheid en reputatie. 

Voor Brainport zijn in het rapport Bratn.port Navigator 2013: Lissabon voorbijt [Commissie 
Sistermans, 2005] onderstaande doelen geformuleerd: 

• Het ontwikkelen van innovation centres, eentres of excellence (volgens het open 
lnnovatiemodel) rond microsystemen, (an)organische medische systemen, embedded 
systemen, elektronische netwerkapplicaties (connectivity, etc.). high precision 
equipment. fijnchemie/materialen, automottve. Het gaat om het creërenvan. in 
internationaal perspectief, 'Pol es de competitivité'. 

• Het faciliteren van een gelaagde structuur met zowel grootbedrijf als midden- en 
kleinbedrijf (MKB). Met een geolied mechanisme voor vraagarticulatie en 
kennisoverdracht, waarbij de focus in het MKB wordt gelegd op bedrijven met 
innovatiepotentie en -kracht, de zogenaamde toepassers (ontwikkelaars en volgers). 

• Het bouwen van business &: technology communlties die aansluiten biJ de 
speerpunten van de regio (lifetech, food, automottve, design. mechatronica, ICT. etc.) 
en het open innovatiemodel ondersteunen. 

• Het bieden van een inspirerend en resultaatgericht start-up- en groelkUmaat dat 
ook attractief is voor venture capitalists. Met de overheid en grote bedrijven als 
launching customer. 

• Het stimuleren en faciliteren van ondernemerschap. Met regelgeving die stimuleert 
in plaats van belemmert. In Eindhoven mag je het opnieuw proberen als je failliet 
gaat. Falen mag/moet om ervan te kunnen leren. 

• Het bieden van bed.rljfsvestlginglocaties met een Brainportproftel: ruimte en 
kwaliteit, beschikbaar en bereikbaar. 
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• Het bieden van een Toptech kennisindustrie instrumentartum/ sociaal 
arrangement: flexibilisertng arbeid, inschakeling van inactieven, op maat gesneden 
opleidingsstructuur, duaal stelsel. Met een opleidingsstructuur die aansluit op de 
regionale behoefte van het bedrijfsleven. 

• De wereld als speelveld: internationale positionering. Het benutten en uitbreiden 
van netwerken met andere toptechnologieregio's. 

• Een leef- en werkomgeving die facUiteert en stimuleert (wonen, cultuur, 
bereikbaarheid, etc.). In staat om Oonge) mensen uit binnen- en buitenland aan de 
regio te binden. 'Quality of Hfe• is een belangrtjke concurrentiefactor in een 
kenniseconomie. 

• Het aantrekken en behouden van kenniswerkers. Wereldwijd is sprake van een 
'battle for talent'. Dit vraagt om gelichte en gecoördineerde inspanning voor het 
werven, maar ook het binden van (top)talent aan Brainport. 

• Het benutten en doorontwikkelen van de voorsprongpositie die is opgebouwd op het 
gebied van ICT (breedband) t.b.v. maatschappelijk en economische toepassingen, 
o.a. het delen van kennis en ervaringen. 

• Drainport als proeftuiD: Leef in je eigen toekomst. Naar het voorbeeld van de HOV
lijn (Hoogwaardig Openbaar Vervoer), Phileas en het nationale innovatieve ICT 
(breedband) expertment Kenniswijk kan Brainport een testbed zijn voor bijv. 
dynamisch verkeersmanagement, maar ook een kansenzone waartn regelgeving 
tijdelijk (gedeeltelijk) wordt los gelaten. Benut daarbij ook specifieke kenmerken van 
Brainport (bijv. de vooroplopende breedbandinfrastructuur of het opleidingsprofiel 
van de bevolking). Proeftuin zijn betekent ook dat falen mag in Drainport en soms 
zelfs moet om ervan te kunnen leren. 

• Het zelfbeeld/de trots van de Brainportbewoners: Bevolking en bedrijven mogen zich 
bewust zijn van de positie en het belang van Brainport. Ook de trots van de regio, de 
Brainportmentalitelt, is een element in het koersen op de Brainportdoelstellingen. 

• Het versterken van bekendheid en imago van Brainport. Het communiceren van de 
importantie van Brainport in (inter)nationaal perspectief. Van belang voor het 
stimuleren van belangstelling en support voor Brainport. 

• De acquisitie van (buitenlandse) investertngen: bedlijven en instellingen die passen 
in en bijdragen aan het Brainportprofiel (high tech systemen en matertalen, 
creatieve industrte, food & technologyen ICT en Chemie als enabling sectoren). 

• Programma's gelicht op het faciliteren en stimuleren van de sleutelgebieden. 
• Een actieve Triple Helix (bedrtjfsleven, kennisinstellingen en overheid) die 

vaandeldrager van Drainport is. 

Er worden vier domeinen aangemerkt waaronder de diverse beleidsuitgangspunten worden 
uitgewerkt: People, Business, Technology en Basics. 

• People: Ondernemerschap, arbeidsmarkt, opleidingen, Drainporttrots (het 
maatschappelijk draagvlak). 

• Technology: Centres of Excellence, kennistransfer, Integrale programma's 
sleutelgebied:en 2006-2013. 

• Business: Start-ups, acquisities, clustertng. voorlichting/ communicatie, Business 
Development, Business & technology community. 

• Basics: Internationaal, bereikbaarheid, imago, kwaliteit stedelijk mUieu, 
bedrijventerreinen, I CT, Quality of life, samenwerking Triple Helix europees. 
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Bijlage VII: Bedrijventerreinen in Eindhoven 

Sil W..tdoudKl\'107 

. ---- ··-""-

Afbeelding 7: De bedrijventerreinen in Eindhoven. 

Eindhoven Airport 

-· .. 

Omschrijving: Eindhoven Airport is een bedrijventerrein gelegen direct aan het vliegveld. 
Het terrein is ca 15 jaar geleden in ontwikkeling genomen. Inmiddels is ca 80% van de 
percelen verkocht. De nog resterende kavels zijn achteraf gelegen of zijn voor uitgifte 
geblokkeerd om infrastructurele werkzaamheden aan de zuidzijde mogelijk te maken. Het 
ontwerp van het terrein kenmerkt zich door een gridstructuur: de centrale as -
Luchthavenweg - eindigt bij de terminal van de luchthaven. Aan weerszijden van deze as 
zijn kantoorgebouwen gelegen met een hoogwaardige uitstraling. De bebouwingskwaliteit 
neemt af, naarmate men verder van de centrale as afkomt. Ook de kwaliteit van de open 
ruimte neemt af. 
Plannen: Momenteel worden studies ten aanzien van herstructurering uitgevoerd. 
Belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn "inbreiding" en de ontsluitingstructuur. 

BeA2 (afkorting BeatriKkanaal A2) 
Plannen: Het gebied is nu nog landelijk gebied maar heeft als bestemming bedrijventerrein 
in combinatie met groenontwikkeling. Het gebied omvat in totaal 200 ha. waarvan circa 70 
ha. voor bedrijvigheid zal worden bestemd. Het wordt werken in het groen en de 
bedrijvigheid en de omgeving moeten een hoogwaardige, campus-achtige uitstraling krijgen. 
BeA2 wordt ook wel gezien als vervolglocatie op de HighTech Campus Eindhoven. 

Landschap heeft een hoge ruimtelijke kwaliteit. Met name de openheid. de 
bomenrijen en de zichtbaarheid van het Eindhovens Kanaal (hoge groene wal) op de 
achtergrond is zeer kenmerkend. Dit toekomstige bedrijvenpark (bedrijven in het groen) 
springt meteen in het oog als je over de A2 de stad in rijdt. Behoud van openheid en 
zichtbaarheid (Eindhovens Kanaal)/ landschapsstructuur. in combinatie met 'rode 
druppels'. 
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Croy 
Omschrijving: Hoewel dit gebied later ('80) ontwikkeld is dan De Hurk heeft het gebied een 
lage ruimtelijke kwaliteit. Er bevinden zich kleinschaliger bedrijven en ook veel woon
werkeenheden. Ook hier geldt dat de bedrijven met de rug naar de snelweg zijn gebouwd. 
De afslag Veldhoven-Zuid biedt kansen als ontwikkellocatie. Ook hier geldt dat de 
zichtbaarheid vanaf de doorgaande banen van de A2 zeer beperkt zullen zijn door de hoge 
geluidsschermen. 
Plannen: Geen 

Esp 
Omschrijving: Strategische ligging ten opzichte van knooppunt van wegen, knooppunt 
Ekkersrijt. 
Plannen: De aanleg van een nieuw bedrijventerrein Esp-Zuid is in uitvoering. Esp-Zuid is 
fase 1. Daarna komt de aanleg van fase 2, Esp-Noord. Het is bestemd voor bedrijvigheid 
(met kantoorachtige uitstraling), maar niet bestemd voor pure kantooractiviteiten. Er blijft 
een noordelijk gelegen zone open voor de aanleg van de oostelijke randweg (BOSE) alsmede 
een groene buffer tussen Esp-Zuid en Esp-Noord. 

Flight Forum 
Omschrijving: Flight Forum Eindhoven is een hoogwaardig, gemengd bedrijventerrein 
direct nabij Eindhoven Airport. Het ontwerp kenmerkt zich door een structuur van 
vloeiende lussen voor eenrichtingsverkeer, zes clusters voor bebouwing en een 
tussenliggend aaneengesloten groengebied. De gebouwen worden direct tegen elkaar aan 
gebouwd, waardoor achterterreinen worden vermeden en er een aaneengesloten gevelbeeld 
ontstaat. Voor zowel de kantoor- als bedrijfsgebouwen is een beeld-kwaliteitplan opgesteld, 
waarin de architectonische randvoorwaarden staan opgenomen. Deze voorwaarden richten 
zich op de vorm en het gevelpatroon van het gebouw en niet op kleur- of materiaalgebruik. 
Plannen: Uitgifte overige kavels. 

GDCAcht 
Omschrijving: Eindhoven ambieerde vroeger een rol als goederendistributiecentrum en 
daarom is GDC Acht aangelegd. Er zijn de nodige goederendistributiebedrijven gevestigd, 
maar de ideeên over de ontwikkeling van een GDC zijn veranderd. Het terrein moet een 
meer gemengd karakter krijgen. Het bestemmingsplan is daarvoor gewijzigd en het is nu 
mogelijk om kwalitatief hoogwaardigere bedrijvigheid aan te trekken. Het terrein heeft een 
lage ruimtelijke kwaliteit. Het is een open, lege ruimte met op de achtergrond enkele 
'dozen'. Ambitie is om de uitstraling van het terrein en de gevestigde bedrijven te 
verbeteren, aangezien het een zichtlocatie vanaf de snelweg is. Een groot deel van het 
gebied grenzend aan de A2 (bocht bij knooppunt Batadorp) is niet bebouwd en is in handen 
van een particulier. 
Plannen: Er is een onderzoek gedaan naar een 'ecozone' in de zin van een milieupark 
(recyclingbedrijvigheid) en een nieuw intercitystation. Om een dergelijke 
intercityontwikkeling kansrijker te maken zal een sterke intensivering van bedrijvigheid 
nodig zijn en daarnaast vestiging van arbeidsintensievere activiteiten. 
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High Tech Campus 
Omschrijving: Dit bedrijvenpark heeft een nieuwe en eigen aansluiting op de A2 (vanaf de 
regtonale banen) Het landschap heeft een hoge ruimtelijke kwaliteit. 
De strook grond op de HighTech Campus, direct tegen de A2 is nog niet uitgegeven. Voor 
Philips, de eigenaar van de campus, liggen hier grote kansen om kwaliteit in de vorm van 
een landmark/icoon toe te voegen. 
Plannen: Het terrein is volop in ontwikkeling bij Philips. De zone direct achter de groene 
(geluids)wal is bouwrijp maar nog niet in gebruik genomen/ uitgegeven. De presentatie 
richting de A2 laat momenteel sterk te wensen over (groene wal ontneemt het zicht). De 
campus als hotspot binnen Brainport verdient een veel prominentere presentatie en 
uitstraling richting de A2. 

De Hurk 
Omschrijving: Het gebied is een belangrijk gemengd bedrijventerrein voor Eindhoven. 
Sommige delen hebben een lage ruimtelijke kwaliteit, maar dat geldt niet voor het gehele 
terrein. Met de ombouw van de A2 ontstaat een nieuwe afslag (regionale baan) en een 
tunnel onder de A2. Dit brengt hoge geluidsschermen met zich mee, die de zichtbaarheid 
van dit gebied vanaf de doorgaande baan sterk beperken. 
Plannen: Revitalisering De Hurk: Er ligt een ontwikkelingsvisie die uitgaat van 
kantoorachtige bedrijvigheid langs de A2. Rondom knooppunt Meerenakkerweg is ruimte 
voor intensivering en uitstraling richting de A2. Deze ontwikkeling sluit aan bij het RSP 
waar De Hurk is aangemerkt als herstructureringsgebied. De locatie rond de nieuwe afslag 
biedt kansen voor hoogwaardige bedrijvigheidontwikkeling. 

Kapelbeemd 
Omschrijving: Het is een bedrijvenlocatie, die ontwikkeld is in de jaren '70 en '80. De 
locatie is ontwikkeld als een bedrijvenlocatie aan de rand van de stad. De bedrijven staan 
ook met de rug naar de snelweg. De ruimtelijke kwaliteit is laag. 
De A2 ligt hier hoog en biedt uitzicht over de stad. De ligging van spoor richting het 
centrum (landmark) is zichtbaar en biedt kansen met het oog op het geplande IC station 
Acht (nieuwe skyline). 

Land Forum 
Omschrijving: In de omgeving van de Poot van Metz en het Beatrixkanaal komt Land 
Forum. In de toekomst wordt dit een zone met kantoren en aanverwante voorzieningen. Het 
gebied Land Forum zal pas over enkele jaren ontwikkeld worden. Hierdoor is er momenteel 
nog geen verdere informatie over Land Forum. 
Probleem van dit gebied is de zichtbaarheid vanaf de A2. De hoge dichte geluidsschermen 
die vanaf Land Forum tot en met Trade Forum zullen lopen ontnemen het zicht op dit 
gebied. 

Park Forum 
Omschrijving: Aan de westzijde van Meerhoven komt Park Forum. Dit bedrijventerrein is 
bedoeld voor handelsbedrijven, lichte industrie en kleine bedrijven aan huis. Het definitieve 
ontwerp voor de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Park Forum is vastgesteld door 
burgemeester en wethouders. Het bedrijventerrein is één van de onderdelen van de Vinex
locatie Meerhoven. Park Forum komt in het verlengde van Flight Forum te liggen. Er komen 
drie bedrijfsclusters met elk een eigen doelgroep: 

• Park Forum West (41 ha) voor de gemengde bedrijvigheid. 
• Park Forum Oost (20 ha) voor de hoogwaardige en technologische bedrijvigheid. 
• Park Forum Zuid (4 ha) voor de woonvriendelijke bedrijvigheid. Elk kavel bestaat 

hier uit een bedrijf en een woning. 

97 



De Run 
Omschrijving: De Run heeft een strategische locatie en goede zichtbaarheid en 
bereikbaarheid vanaf de A2. De aanleg van een verhoogd knooppunt De Hogt zorgt voor een 
vergroting van de zichtbaarheid van het terrein. De ruimtelijke kwaliteit van het terrein laat 
sterk te wensen over. De uitstraling van de bedrijven is over het algemeen slecht. Bij de 
afrit van de A2 ligt een carpool plaats. 
Plannen: Door de ombouw van de A2 ontstaat er een nieuw soort afslag waardoor de 
ruimtelijke mogelijkheden rond die afslag worden vergroot. De gemeente zou graag een 
kwaliteitsslag op het terrein maken Delen van het terrein zijn verouderd en zouden in 
aanmerking kunnen komen voor een kwaliteitsslag (naar hoogwaardiger functies en 
uitstraling) Er is geen sprake van transformatie, de bedrijvigheidfunctie blijft. 

Sciencepark 
Omschrijving: Sciencepark is een bedrijventerrein met hoogwaardige bedrijvigheid. Het 
terrein van ca. 100 hectare is opgezet met een ruime infrastructuur en ruime bermen. Nu 
het terrein volledig is uitgegeven, wordt de parkeerproblematiek knellend duidelijk. 
Parkeren is voorzien op eigen perceel. De praktijk is echter dat alle wegen aan weerszijde 
ingenomen worden door geparkeerde auto's, waardoor de ruime opzet tentet gaat. Op het 
bedrijventerrein zijn geen facilitaire voorzieningen aanwezig. 
Plannen: 
- Intensivering ruimtegebruik en versterken huidige functie. 
- Zichtbaarheid: stimuleren hoogbouw 
- Er komt een nieuwe afslag vanaf de A58 op het Sciencepark. 

Trade Forum 
Omschrijving/ plannen: Trade Forum zou geen gewoon bedrijventerrein worden , maar 
een Family Entertainment Center met voorzieningen en attracties voor volwassen en 
kinderen. Daarnaast waren er kantoren en een hotel voorzien. Trade Forum is in het RSP 
aangeduid als 'stedelijk knooppunt' en knooppunt van 'intensieve regionale recreatie' 
ontsloten door HOV. 
Naar aanleiding van gewijzigde inzichten en reacties van ondernemers, gemeente Veldhoven 
en de Provincie op de in het programma opgenomen aard en omvang van de 
winkelvoorzieningen, zullen de betrokken partijen opnieuw nadenken over de meest 
gewenst invulltng van dit strategisch gelegen gebied. 

Bron: Jacobs, B.I. (2001) Bedrgventerreinen van hoge rutmtelyke kwaliteit: visie of Ulusie? 
Eindhoven 
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Bijlage VIII: Bereikbaarheid van de regio 
Bereikbaarheid via de weg 

Voor de economische ontwikkeling van Bratnport Eindhoven is het van belang dat de wegen 
in en om Eindhoven worden verbeterd. In de regio Eindhoven komen een groot aantal 
snelwegen samen: de A2, ASO, A58 en A67. In potentie is de regio dus vanuit bijna alle 
richtingen goed bereikbaar. Maar de randweg van Eindhoven vormt een zeer kwetsbare 
schakel in het verkeersnetwerk. Als de westelijke randweg is geblokkeerd, staat Zuidoost 
Nederland vast. 

Aangezien door ondernemers de bereikbaarheid via de weg als een van de belangrijkste 
aspecten van het vestigingsklimaat wordt gezien, dienen nadrukkelijk oplossingen gezocht 
te worden voor de ontstane congestie. De Commissie Sistermans [2005] heeft voor het 
functioneren van Brainport de volgende actiepunten gesteld met betrekking tot de 
bereikbaarheid: 

• Aansluiting High Tech Campus op de A2/ A67 
• Vernieuwing aansluitingen kennisas A2 (Eindhoven Airport en Westcorridor) 
• Internationale bereikbaarheid OV (aansluiting op de Hoge Snelheid Trein, upgrading 

stations omgeving) 
• Verkeersruit rondom Eindhoven 
• Eindhoven Airport 

Legenda 
• Prioriteit 1 
• Prionte;t 2 
• Prioriteit l 
• Priooteit 4 
• !Tio<ilèit 5 
• Ovefi!J W"!!"OJ!el 

Afbeelding 8: Prioriteiten aanpak knelpunten in de bereikbaarheid over de weg (Bron: Regtonaal Verkeers- en 
Vervoerplan SRE, 2006) 

In Afbeelding 8 is aangegeven welke prioriteiten de regio heeft bij de aanpak van 
bereikbaarheidsproblemen op de belangrijkste verbindingswegen. De aanpak van de ring 
rondom Eindhoven en de verbinding tussen Eindhoven en Helmond hebben de hoogste 
prioriteit. 
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Een groot infrastructureel project dat de bereikbaarheid van de regio als geheel verbeterd, 
is de aanpassing van de randweg van Eindhoven. Naast de uitbreiding van 2 naar 4 
rijbanen, wordt er een systeem aangelegd waarbij het doorgaande verkeer wordt gescheiden 
van het verkeer dat een regionale bestemming kiest. Op de twee hoofdrijbanen geldt een 
maximumsnelheid van 120 km/u en erop sluiten geen op- en afritten aan. Het lokale en 
regionale verkeer maakt gebruik van de parallelbanen. Deze zijn aangesloten op alle op- en 
afritten en verkeer mag hier maximaal 80 km/ u rijden. In de nieuwe situatle moet het 
verkeer vóór de knooppunten Batadorp. De Hogt en Leenderheide kiezen voor de 
doorgaande rijbanen of de parallelbanen. 

Vetvoer over het water 

In Zuidoost-Brabant is het goederenvervoer over water altijd ondergeschikt geweest aan de 
overige modaliteiten. Er zijn twee belangrijke hoofdaders waarmee de regio verbonden Is 
met het internationale netwerk: de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal. Voor beide 
vaarwegen is de verbinding van en naar Rotterdam belangrijk. Een verschuiving naar 
goederenvervoer over water draagt bij aan de bereikbaarheid. De regio zet zich in voor het 
verbeteren van de overslagfaciliteiten, de bevaarbaarheid van de Zuid-Willemsvaart en het 
Wilhelminakanaal en het stimuleren van goederenvervoer over het water [SRE, 2006). 

Eindhoven Airport 

De aanwezigheid van Eindhoven Airport levert een positieve bijdrage aan het 
vestigingsklimaat. De regio krijgt een internationaal karakter doordat er directe 
verbindingen mogelijk zijn met andere kennisintensieve regio's binnen Europa. Een 
uitbreiding van bestemmingen en lijndiensten is belangrijk voor de zakenreiziger van de 
toekomst. Binnen beleid en regelgeving moet voor deze extra capaciteit wel ruimte geschept 
worden. 

Er is een gelijke afstand tot grotere regtonale en nationale luchthavens. zoals 
Schiphol. Brussel en Düsseldorl. Wanneer de verbindingen met deze luchthavens verbeterd 
worden, over de weg of per openbaar vervoer, kan de regio voordeel behalen door het 
uitgebreide netwerk en de faciliteiten van deze luchthavens. 

Spootvetvoer 

In de regio zijn twee belangrijke spoorroutes: de Brabantroute (Rotterdam-Breda
Eindhoven-Venlo) en de as Amsterdam-Utrecht-Eindhoven-Maastricht. Beide routes zijn 
niet of slechts beperkt aangesloten op het internationale netwerk [SRE, 2006). 
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Afbeelding 9: Spoorlijnen, stations en tenninals binnen Drainport Eindhoven (Bron: www.raj/cargo.nO 

Het goederenvervoer per spoor speelt binnen Brainport Eindhoven nauwelijks een rol. Er is 
geen belangstelling bij verladers en vervoerders en het spoortraject kampt met 
capaciteitsproblemen. Er is slechts één railterminal waar complete containertreinen worden 
geladen en gelost (zie Afbeelding 9}. Een ander nadeel is dat het goederenvervoer aanspraak 
maakt op dezelfde capaciteit als het personenvervoer, met veiligheids- , doorstromings- en 
bereikbaarheidsproblemen als gevolg. 

Openbaar Vexvoer 

Brainport Eindhoven heeft één treinstation waar intercitytreinen stoppen en negen stations 
waar één- of tweemaal per uur stoptreinen stoppen. De OV-assen Den Haag-Eindhoven
Ruhrgebied en Amsterdam-Eindhoven-Maastricht vormen respectievelijk de belangrijke 
noord-zuid en oost -west -verbindingen. 

Binnen Brainport Eindhoven is er een uitgebreid netwerk van stads- en 
streekbussen. In totaal zijn er 51 buslijnen die onderverdeeld kunnen worden in lijnen met 
een vaste frequentie, speciale lijnen die tijdens de spitsuren worden gebruikt en 
sneldiensten.24 Een uitbreiding hierop is het Hoogwaardig Openbaar Vervoerssysteem 
Phileas. Dit netwerk draagt ook bij aan de verbetering van de bereikbaarheid van 
bedrijven terreinen. 

24 www.oveindhoven.nl 
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Bijlage IX: Segmentering van bedrijventerreinen 
In Brainport is er een divers aanbod van bedrijventerreinen, van kleinschalig lokaal tot 'het 
beste bedrijventerrein van Nederland.' De manier waarop deze terreinen gesegmenteerd 
worden is niet eenduidig. 

Segmentering op basis van historische ontwikkeling 

Vanuit de historische ontwikkeling bezien zijn er vier generatles bedrijventerreinen te 
onderscheiden (Louw et al, 2004 en Guyt, 2002]: 

• Ie generatie: De terreinen zijn ontstaan tijdens het begin van de industrialisatie en 
omvatten grote individuele fabriekscomplexen met woningen van werknemers er 
omheen. In het kader van de stadsvernieuwing hebben deze terreinen in de jaren 
zeventig en tachtig veelal hun functie verloren en plaats gemaakt voor woningbouw. 

• 2e generatie: Deze bedrijventerreinen vindt men aan de rand van de vooroorlogse 
wijken en liggen veelal direct aan het water of het spoor. De terreinen dateren uit 
1910-1940 en huisvesten een diversiteit aan bedrijven. Er is veel leegstand door 
incourant vastgoed en de bereikbaarheid van de terreinen laat te wensen over. 

• Se generatie: Bedrijventerreinen die planmatig ontwikkeld zijn tussen 1950 en 
1980 en vaak goed ontsloten zijn op het hoofdwegennet. Op deze terreinen treden al 
de eerste verouderingsverschijnselen op, zoals leegstand en het in onbruik raken 
van modaliteiten zoals het spoor en de haven. 

• 4e generatie: Bedrijventerreinen die ontwikkeld zijn vanaf het begin van de jaren 
tachtig en vaak alleen bereikbaar zijn vanaf de weg: de typische snelweglocatles. 

Segmentering op basis van doelgroepen 

Deze indeling gaat er vanuit dat overeenstemmende activiteiten zich versterken. Hierop 
sluit een indeling aan op basis van de bestemming van specifieke bedrijfstypen. Ook de 
aanwezigheid en de mate van concentratie van activiteiten is bij deze invalshoek belangrijk. 

De onderverdeling die STEC (2006a] -ook CPB, Min. VROM & EZ -hanteert wordt al 
lange tijd gebruikt door provincies en gemeenten. Er worden vijf typen bedrijventerreinen 
onderscheiden: 

• Zwaar industrieterrein: een terrein voor zwaar milieuhinderlijke industrie 
{minimaal bedrijvigheid in hindercategorie 5 is toegestaan) 

• Gemengd bedrijventerrein: terrein voor reguliere bedrijvigheid, niet zijnde 
hoogwaardig bedrijvenpark of distributiepark (bedrijvigheid in hindercategorie 1, 2, 
3 of 4 is toegestaan) 

• Boogwaardig bedrijvenpark: terrein specifiek bestemd voor bedrijven met 
hoogwaardige activiteiten. 

• Zeehaventerrein: terrein met laad-/loskade langs diep vaarwater toegankelijk voor 
grote zeeschepen. 

• Distrlbutiepark: terrein specifiek bestemd voor transport-, distributie- en 
grothandelsbedrijven. 
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Segmentering op basis van toegestane milieucategorie 

Bedrijventerreinen worden voorzien van een milieucategorie. Deze wordt gekoppeld aan het 
bestemmingsplan ter bescherming van bedrijven en bewoners van de omliggende woon
en/ of bedrijfsgebouwen. Bij deze indeltng wordt uitgegaan van drie categorieên, te weten 
terreinen gelegen te midden van woonbebouwing, terreinen gelegen aan de rand van 
woonbebouwing en terreinen gelegen op afstand van woonbebouwing [VNG, 2007]: 

• Categorie A: Terreinen die te mldden van de woonbebouwing zijn gelegen, bestemd 
voor bedrijven die geen hinder of gevaar met zich meebrengen. Relatief kleine kavels, 
mllteucategorie 1 en 2. 

• Categorie 8: Terreinen gelegen aan de rand van de woonbebouwing. De bedrijven 
op deze terreinen hebben een grotere verkeersaantrekkende werking, zijn gevestigd 
op een groter kavel, veroorzaken geen hinder of gevaar voor de omgeving en passen 
binnen milteucategorie 3 en 4. 

• Categorie C: Terreinen gelegen op afstand van de woonbebouwing, bestemd voor 
grootschalige lichtere bedrijven, maar ook voor bedrijven met hinderlijke en/ of 
mogelijk schadelijke effecten voor bewoners {milieucategorie 4, 5 en 6). 

Segmentering op basis van de mate van functiemenging 

In de Nota Ruimte [Min. VROM, 2004) wordt er niet langer een onderscheid gemaakt naar 
typen bedrijventerreinen, maar wordt de term 'werkmilieus' geïntroduceerd. De indeling in 
drie hoofdtypen werkmllteus is voornamelijk gebaseerd op de mate van functiemengtng. 

• CentrummiUeus: concentraties op en rond 'knopen' in het stedelijke netwerk, 
met name geschikt voor ruimte- en bezoekersintensieve kantoren, winkels en andere 
voorzieningen; 

• Gemengde woon-/werkmilieus: kleinschalige centra op wijk- en buurtniveau en 
individuele verspreide vestigingen; 

• Bedrljventerreinen: deze zijn in principe alleen bestemd voor bedlijven en 
voorzieningen die uit het oogpunt van veiligheid, hinder of verkeersaantrekkende 
werking niet inpasbaar zijn in of nabij woonbebouwing. 

Deze indeling wekt enige onduidelijkheid, aangezien de definitie van een bedrijventerrein 
niet aansluit op de beperkingen die door VROM worden gesteld. Functiemenging op 
bedrljventerreinen, dus tussen de functies wonen en werken, is uiteraard alleen maar 
mogelijk wanneer overlast en onveiligheid kunnen worden uitgesloten. 

Segmentering op basis van diverse invalshoeken 

De verschillende genoemde invalshoeken kunnen worden samengevat tot een meer 
aspecten omvattende indelingsbasis. Een recente trend van 'broedplaatsen' mag hierbij niet 
ontbreken. Broedplaatsen zijn kleinschalige locaties die overal gevestigd kunnen zijn en met 
voornamelijk betaalbare ateliers en {woon-)werkruimtes. Het gunstige klimaat voor de 
informele kunst- en cultuursector dat hierdoor ontstaat, trekt veel startende creatieve 
bedrijven aan. Zes typen worden onderscheiden [Embregts, 2006]: 

• Topkantorenlocaties 
• Bedrijven- en productielocaties 
• Science en R&D -parken 
• Logistieke en distributielocaties 
• Woonwerklocaties 
• Broedplaatsen 
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Bijlage X: De creatieve economie 
llooldaeotor -tor 

~heppendeknnst Beeldende Kunst 
92521 Knnstgalerleën en -expositieruimten 
92522 Musea 

Knnsten 92512 Knnstullleencentra 
92513 Overige culturele uilleencentra en openbare archieven 
92523 Monumentenzorg 
92311 Beoefening van podiumknnst I 
92312 Producenten van podiumkunst 

Podlum-knnst 92321 Theaters, schouwburgen en concertgebouwen 
92322 Evenementenhallen 
92323 Dienstverlening voor kunstbeoefening en organisatie van cultu-rele evenementen 
92341 Dansscholen 
92342 Kunstzinnige vorming van amateurs {geen dansscholen) 
92343 Overig amusement n.e.g. 
921ll Productie van (vtdeo)ftlms 
92112 Ondersteunende acttv1telt en voor de productie van (vldeo)films 

Media 9212 Dtstrlbutie van (vldeolfilms 
9213 Vertoning van films 

92201 Omroeporganisaties 
Media & Uitgeverijen 92202 Productie van radio- en televtsleprogramma's 

92203 Ondersteunende activiteiten voor radio en televisie 
924 Pers- en nieuwsbureaus; journalisten 

~---·· Uitgeverijen n van dagbladen 
en van tiJdschriften 
en van geluidsopnamen 

2215 Overige uitgeverijen 
74201 Architecten- en technische ontwerp- en advlesbureaus voor burgerlijke en utiliteitsbouw 

1 74202 TechniSCh ontwerp en advles voor stedenbouw-, verkeers-, tuin- en landschapsknnde, ruimtelijke 
74203 Technisch onlwerp en advles voor grond-, water- en wegen-bouw 

Technisch Ontwerp 74204 Technisch ontwerp en advles voor elektro-. tnstaliatletechniek en telematica 
Creatieve zakelijke Dtensten 74205,Technlsch ontwerp en advles voor werktuig-, machtne-en ap-paratenbouw 

ontwerp en advles voor de procestechniek 
ontwerp en advles niet gespecialiseerd 

74206 Overig techntsch ontwerp en advles 
74401 Reclame-, reclameontwerp- en -adviesbureaus 

Reclame en Destgn 74402 Overige reclamediensten 
74875 Interieur-, modeontwerpers e.d. 

Software 7221

1 

Ontwikkelen. produceren en uitgeven van standaard software 
Ontwikkeling elen en produceren van maatwerk software; software consuitancy 

n ontwikkelingswerk op het gebled van landbouw en vtsser!J 
73102 Technisch speur- en ontwikkelingswerk 

Kennisintensleve Diensten Speur- en 73103 Medisch en farmacologisch speur- en ontwikkelingswerk 
ontwikkelingswerk 73104 Overig natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 

732 MaatschappiJ· en geesteswetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 
Onderzoek en 74141 Organtsatieadvlesbureaus 
advles bureaus 74142 Publlc relattonsbureaus 

74143 Economische onderzoeksbureaus 

Tabel JO: De sectoren die behoren tot de creatieve economie [EIM, 2005b] 
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Bij lage XI: Het locatiebeleid 
Overheden hebben diverse beleidsinstrumenten om de lokale economische ontwikkeling te 
stimuleren. Traditioneel was het beleid vaak gericht op het aantrekken van bedrijven door 
het bieden van gunstige vestigingsvoorwaarden, zoals lage belastingen, gratis of goedkope 
bedrijventerreinen, gunstige voorwaarden voor het gebruik van nutsvoorzieningen et cetera. 
In de jaren '70 en '80 is er veel kritiek op dit beleid gekomen. Niet alleen omdat het de 
concurrentie verstoorde, maar ook omdat overheden zich nogal eens bleken te vergissen in 
het aanwijzen van kansrijke bedrijven en sectoren die bij de regio zouden passen. 

Een tweede golf van economisch stimuleringsbeleid richtte zich meer op het 
versterken van het innovatieklimaat in het algemeen, onder meer door 
stimuleringsregelingen voor technostarters, het aanbieden van bedrijfsruimte in 
bedrijfsverzamelgebouwen en het inrichten van science parks. Daarnaast werden 
ondernemingsloketten geopend, starterspakketten ontwikkeld en imagocampagnes 
gelanceerd. Dit beleid is nuttig, maar richt zich vooral op starters en het midden- en 
kleinbedrijf. 

In de jaren negentig richtte de overheid zich op het 'clusterbeleid'. Dit beleid bleef 
steken in algemeenheden, zoals "het strategische versterken van kansrfjke sectoren als ICT, 
Life sciences en Nanotechnologie .. " Omdat kennis van de werking van clusters en hun 
specifieke sterkten en zwakte ontbrak, bleek het moeilijk deze beleidsuitgangspunten om te 
zetten in succesvolle acties [Nyfer, 2005]. Op dit moment werken instanties als Stichting 
Bramport en de SRE aan het uitwerken van de beleidsuitgangspunten voor Brainport 
Eindhoven. In deze uitgangspunten komen aspecten uit alle drie de stromingen van 
locatiebeleid terug. 

Afstemming 

Het locatlebeleid is er op gericht de economische functie in de regio te versterken. Het 
bedrijventerreinbeleid kan een lokaal en regionaal karakter hebben. In het lokale beleid 
gaat het dan om het in beeld brengen van de kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen 
voor specifieke bedrijventerreinen. Men streeft er naar om tegemoet te komen aan de eisen 
en wensen van verschillende actoren. Onderstaande tabel geeft ruimtelijk programma voor 
bedrijventerreinen van de overheid en het bedrijfsleven weer (SRE, 2007]. 

~~~~=====4~,;,.~~~~~==~ 
Functiemenging Economische representatie 
Compacte bedrijventerreinen (Intensief ruimtegebruik) Economische matertaalkeuze (voor het gebouw) 
Beschaafde reclame-uitingen Ruime kavels, horizontaal uitbreiden 
Hoogwaardige architectuur Rechthoekige gebouwen 
Landschappelijke elementen Hekwerken (veiligheid en beheersbaar) 
Identiteit van steden Optimaal zichtbare reclame 

Tabe/11: Ruimtelijk programma op bedrijventetTeinen van de overheld en het bedrijfsleven. Bron: SRE, 2007 
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Tabel 11 toont dat afstemming tussen de betrokken actoren qua eisen en wensen soms ver 
van elkaar afstaan als het gaat om de invulling van een bedrijventerrein. Een tweede stap in 
het locatiebeleid is de afstemming op regtonaal niveau. 

Bedrijven oriënteren zich wanneer ze willen verhuizen veelal lokaal of regionaal, dus 
in dit geval geldt: hoe verder het bedrijventerreinenbeleid reikt, des te beter is de uitgifte en 
de gewenste ontwikkelingsrichting van bedrijventerreinen in de hand te houden. Hiermee 
wordt concurrentie tussen gemeenten voorkomen en kunnen bedrijventerreinen op 
regtonaal vlak complementair worden gemaakt (SenterNovem, 2005). 

De belangrijkste uitgangspunten en sturingsinstrumenten in het locatiebeleid 

Rijksoverheid 
Een belangrijk onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid van het Rijk zijn de 
planologische kembeslissingen. Op nationaal niveau worden die projecten vastgelegd met 
de meest omvangrijke en ingrijpende consequenties. 

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) is voor bedrijventerreinen het 
coördinerende departement binnen het Rijk. EZ heeft ervoor gekozen om menskracht en 
middelen te concentreren op die bedrijventerreinen die een max:irnale meerwaarde hebben 
voor de economie. Het specifieke beleid voor deze zogeheten Topprojecten houdt in dat EZ 
partner wil ziJn biJ het concreet realiseren van deze bedrijventerreinen. De Topprojecten 
binnen Brainport Eindhoven ziJn: de Kade, de Hurk en Ekkersrijt. 

De Nota Ruimte behandelt de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling 
van Nederland [Min.VROM, 2004). De Nota Ruimte heeft als één van de doelstellingen om 
de intemationale concurrentiepositie van Nederland te versterken. Daar waar zich kansrijke 
ontwikkelingen voordoen, moet het beleid deze de ruimte geven en waar nodig faclltteren en 
stimuleren. De versterking van bestaande bedrijventerreinen en de ontwikkeling van 
nieuwe bedrijventerreinen hoort bij dit beleid. 
In de Nota ruimte stelt het rijk dat streekplannen en regionale structuurplannen ten minste 
regels en criteria bevatten die waarborgen dat (Min. VROM, 2004): 

• De vestiging van bedrijven en voorzieningen met gemeentegrens overstijgende 
gevolgen regtonaal wordt afgestemd; 

• De kwaliteit en capaciteit van stedelijke centra actief worden verbeterd door 
transformaties, hoogwaardige intensivering van het ruimtegebruik en betere 
bereikbaarheid; 

• Bedrijfsactiviteiten met grote veiligheidsrisico's niet in de buurt van woonbebouwing 
worden gevestigd; 

• In 'specifieke werkmilieus' alleen bedrijven en voorzieningen worden gevestigd die 
niet inpasbaar zijn in een gemengde of centrum-stedelijke omgeving; 

• In 'gemengde milieus' functiemenging wordt gestimuleerd (en onnodige 
belemmeringen daarvoor worden weggenomen); 

• In alle hier genoemde milieus een goede stedenbouwkundige, architectonische en 
functionele omgevingskwaliteit wordt gerealiseerd. 

Een algemene tendens in het Rijksbeleid is het geven van meer verantwoordelijkheid aan de 
lokale overheden. De ruimtelijke situatie per regio in Nederland vraagt om maatwerk en de 
noodzakelijke specifieke kennis hiervoor is aanwezig op lokaal niveau. Een andere tendens 
is het integreren van diverse beleidsterreinen. Het bedrijventerreinbeleid wordt steeds meer 
geïntegreerd met economisch, milieu- en verkeer- en vervoersbeleid. 
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De Provincie Noord-Brabant 
De provincie stelt de structuurvisie op waarin de structuurplannen van de gemeente 
moeten passen. Daarnaast vertaalt zij het beleid van het Rijk naar provinciaal niveau en 
ziet zij toe op de gemeenten. De provincie maakt de structuurvisie waar de 
structuurplannen van de gemeente in moeten passen en speelt dus een belangrijke rol bij 
het bevorderen van een goed en vooral ook gastvrij en uitnodigend ondernemingsklimaat. 
Het betreft dan het scheppen van goede randvoorwaarden voor de regtonaal economische 
ontwikkeling. Wel moet voorkomen worden dat de provincies Noord-Brabant en Limburg los 
van elkaar een onderling sterk vergelijkbaar actieprogramma gaan uitvoeren, terwijl het in 
Zuidoost-Nederland om een economisch sterk samenhangend gebied gaat [Provincie Noord
Brabant, 2003). 

Een van de speerpunten in het beleid van de Provincie Noord-Brabant is het 
stimuleren van een innovatief vestigingsklimaat en de positie als economisch kerngebied en 
Bramport uitbouwen [Provincie Noord-Brabant, 2005]. De provincie stelt dat daartoe het in 
de eerste plaats nodig is dat Noord-Brabant een aantrekkelijke regio is om in te werken en 
te wonen. Dan gaat het om zaken als een goede (fysieke en digitale) infrastructuur, een 
soepele wet- en regelgeving, culturele voorzieningen en oog voor duurzame ontwikkeling en 
milieu. 

Het Regtonaal Structuurplan vormt een kader voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen 
Brainport Eindhoven en maakt onderdeel uit van het provinciale toetsingskader. Op grond 
van dit kader worden ruimtelijke plannen en initiatieven van gemeenten beoordeeld. 
Relevant voor dit onderzoek zijn de aandachtsgebieden behorende tot het economische 
speerpunt: 

• Herstructurering van verouderde terreinen 
• Ruimte bieden aan kennis gerelateerde terreinen 
• Verstedelijking in stedelijke regio 
• Voldoende gevarieerde bedrijventerreinen 

De Provincie wil verdere verstening van het Brabantse buitengebied tegengaan. Daarom is 
haar beleid erop gericht in landelijke regio's alleen vestiging van bedrijven toe te staan die 
daar qua aard, schaal en functie passend zijn [Provincie Noord-Brabant, 2005]. 

Het Samenwerldngsverband regio Eindhoven 

Het SRE is een extra bestuurslaag naast het Rijk, de provincie, gemeente en de 
waterschappen. Het SRE heeft als taak te zorgen voor afstemming en samenwerking tussen 
de verschillende gemeenten van Brainport Eindhoven op het gebied van verkeers- en 
vervoersbeleid, veiligheid, kleinschalige infrastructuur en locatletoewijzing ISRE, 2007]. 

Het SRE ondersteunt projecten die voor de sociaal-economische ontwikkeling van de 
regio van belang zijn door de inzet van middelen uit het Stimuleringsfonds. De 
doelstellingen in het sociaal-economisch beleidsplan en de programma's Brainport 
(Horizon, EIA'O. Progressen Kompas zijn leidend wat betreft economie. 

De beschikbaarheid van voldoende gevarieerde en kwalitatief sterke bedrijventerreinen 
is erg belangrijk voor de versterking en het behoud van de economische kracht van de regio 
Eindhoven. De programmering van het bedrijventerreinenaanbod in de regio wordt geregeld 
in de regionale bedrijventerreinenstructuurvisie (RBSV}. 
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De uitgangspunten in het RBSV zijn [Stee Groep, 2007]: 
• Werk met scenario's in de bedrijventerreinplanning; 
• Ga uit van het hoogste economische scenario bij de planning van de hoeveelheid 

bedrijventerrein; 
• Zorg voor frequente monitoring naar vraag en aanbod; 
• Zorg voor een goede segmentering van de bedrijventerreinen om de juiste kwaliteit te 

kunnen bieden. 

Gemeente Eindhoven 

De taak van een gemeente is om alle belangen af te wegen om tot een optimaal gebruik van 
de schaarse ruimte te komen. De gemeente speelt helaas vaak een dubbele rol. Enerzijds 
dient zij het algemeen belang en zijn haar publiekrechtelijke taken en middelen 
voorwaardenscheppend. Anderzijds is zij direct belanghebbende, gezien haar bezit in de 
vorm van gronden, infrastructuur, gebouwen en voorzieningen. Voor Bramport Eindhoven 
geldt dat het bedrijventerreinbeleid pas succesvol is als de terreinen bijdragen aan het 
behouden en versterken van de positie als toptechnologieregio. 

De gemeente heeft met de (her)ontwikkeling van een locatie of een gebied een 
ambitie voor ogen, die is gebaseerd op beleidsdoelstellingen. De ruimtelijke en de 
kwaliteitskaders kunnen worden vastgelegd in een ontwikkelingsvisie en vetvolgens worden 
uitgewerkt in een bestemmingsplan. 

In het bedrijventerreinenbeleid kan een gemeente een bepaald ruimtelijk patroon 
bevorderen. Dit bedrijventerreinenbeleid kan lokaal maar ook regionaal opgezet worden: In 
lokaal beleid gaat het voornamelijk om een zorgvuldige beschrijving van het te voeren 
beleid, kansen, knelpunten en oplossingsrichtingen. In het regionaal beleid gaat het 
bijvoorbeeld om afstemming van aanbod met andere gemeenten om onderlinge concurrentie 
tegen te gaan. In het bedrijventerreinenbeleid komen zaken samen als [SenterNovem, 2005] 

• Aanbodsituatie van bedrijventerreinen; 
• Typologieën van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen; 
• Ruimtebehoefte van het bedrijfsleven; 
• Doelen ten aanzien van bereikbaarheid, veiligheid en milieu; 
• Parkmanagement; 
• Selectiecriteria op bedrijventerreinen; 
• Bestuurlijke samenwerking. 

De gemeente Eindhoven streeft naar het realiseren van hoogwaardige werklocaties en 
bedrijventerreinen die passen bij het technologische imago van de stad en voldoende ruimte 
bieden aan bedrijvigheid [Gemeente Eindhoven, 2004a]. De gemeente wil ook aandacht 
besteden aan de kleine binnenstedelijke bedrijventerreinen en ziet daar vooral kansen op 
het gebied van functiemenging (mix van economische functies en voorzieningen). 

De gemeente heeft bedrijfsfunctionarissen in dienst die verantwoordelijk zijn voor de 
regie en aansturing van het totale pakket aan bedrijfsvestigingsmogelijkheden. Mede 
hierdoor kan de gemeente beter bepalen welk bedrijf op welke plaats gehuisvest moet 
worden. Eindhoven wil verder bouwen aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en 
instellingen door verbeterde dienstverlening25: 

25 

• Transparante regelgeving 
• Vereenvoudigde vergunningaanvragen 
• Werving van internationaal arbeidspotentieel 
• De één-loket functie. 

Nieuwsbrtef property NL, 21 augustus 2007, Eindhoven trekt € 1 mln uit voor positionering 
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Bijlage XII: Achtergrondinformatie bedrijventerreinen 

Het ontstaan van bedrijventerreinen 

In de 19e eeuw veranderde de Industriële Revolutie de samenleving radicaal. Er kwam een 
einde aan de thuisarbeid en als gevolg van de schaalvergroting binnen de bedrijven konden 
de bedrijfsprocessen niet langer in of nabij de woning van de werknemer gehuisvest 
worden. Er ontstonden zeer grote individuele bedrijven die zich op plaatsen vestigden waar 
grondstoffen zoals steenkool of waar faciliteiten zoals een haven of spoorlijn aanwezig 
waren. Bij de keuze van de vestigingsplaats speelde ook de beschikbaarheid van goedkope 
arbeidskrachten een belangrijke rol. Er waren industriële bedrijven, die vanuit 
ambachtelijke bedrijven zoals smederijen, evolueerden. Deze waren vaak middenin de 
bebouwde kom gevestigd met alle hinder van dien [Ecorys, 2003). 

Er was eind 19e en begin 20e eeuw nog geen sprake van planmatigheid en de 
bedrijfsvestigingen ontstonden nog niet op terreinen met meer bedrijven. De eerste échte 
planmatig ontwikkelde bedrijventerreinen deden hun intrede vanaf de jaren twintig. 
Gemeenten begonnen er op aan te sturen om de bedrijvigheid te scheiden van de 
woonomgeving. Stankoverlast, vervuiling en geluidhinder moest teruggedrongen worden om 
zo de leefbaarheid te vergroten. De industriële bedrijvigheid, die een hoge milieubelasting 
leverden, werd verplaatst naar de door de gemeenten uitgegeven specifieke terreinen. Door 
de groei van de steden zijn deze bedrijventerreinen in de loop van de tijd opgenomen in de 
stad en verplaatsen de bedrijven zich naar de rand van de stad [Gaag, 2004). 

Tot in de jaren zeventig was er sprake van een aanbiedersmarkt. Gemeenten 
bepaalden zelfstandig waar nieuwe bedrijventerreinen werden aangelegd, de grootte en op 
welke wijze. Door de economische crisis eind jaren zeventig ontstond er een 
overschotsituatie door de dalende vraag naar bedrijventerreinen. Veel gemeenten hadden te 
kampen met veel braakliggende grond en de invloed van de vragers steeg. Deze omslag 
maakte dat gemeenten anders begonnen om te gaan met de uitgifte en ontwikkeling van de 
terreinen. Er ontstond een beleid waarin niet alleen functionele en stedenbouwkundige 
aspecten werden vastgelegd, ook kwam er meer aandacht voor de segmentering van de 
terreinen [Prohn, 2004). 

Eind jaren tachtig kwam in Nederland het vastgoedconcept "Businesspark" sterk in 
opmars. Deze locaties, die gekenmerkt worden door de groene parkachtige omgeving en de 
opvallende architectuur, richtten zich voornamelijk op hoogwaardige ondernemingen met 
een kennisintensief karakter. 

Met de ontwikkeling van de technologie is het merendeel van de bedrijven niet 
langer alleen verbonden aan factoren met betrekking tot bereikbaarheid, parkeren en 
veiligheid. Factoren zoals imago, uitstraling en aanzien nemen een steeds belangrijkere 
plaats in bij de vestiging op een bedrijventerrein. Door de verschuivingen naar de 
kennisintensieve bedrijvigheid en de handel en distributie, komen er steeds meer bedrijven 
die geld over hebben voor representativiteit. Dit is te zien aan de architectuur van de 
bedrijfspanden. De overheid heeft echter nog vooral een functioneel/ economische gedachte 
en iedere gemeente met een stuk grond langs de snelweg geeft deze uit als "zichtlocatie" 
[Prohn, 2004). 
Naast meer aandacht voor de kwaliteit van de werkomgeving, gaat er de laatste jaren veel 
aandacht uit naar het voorzieningenniveau op de bedrijventerreinen. Parkmanagement, 
waarbij zowel ondernemers als commerciële partijen bij betrokken zijn, wordt toegepast om 
de kwaliteit te verbeteren. Het overheidsbeleid op zowel landelijk, provinciaal, regionaal en 
gemeentelijk niveau, zorgt voor een betere afstemming op de vraag en is gebaseerd op het 
behoud en het creëren van toekomstwaarde [Min.VROM, 2004). 
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Veroudering en herstructurering van bedrijventerreinen 

Een aantal bedrijventerreinen in de regio zijn verouderd: uitstraling, onderhoud en 
bereikbaarheid laten te wensen over en vaak is er sprake van bodemverontreiniging. 
Daardoor verliezen zij hun aantrekkelijkheid voor ondernemers. Tegelijkertijd is de vraag 
naar nieuwe bedrijventerreinen groot, maar de beschikbare ruimte beperkt. 
Herstructurering kan dan een oplossing zijn. Herstructurering is nodig wanneer sprake is 
van: 

• een waardedaling van het vastgoed: 
• een sterke stijging van de kosten van beheer: 
• ernstige milieuknelpunten die om een oplossing vragen: 
• een negatief bedrijfseconomisch rendement van diverse bedrijven. 

In dit onderzoek sluiten we aan bij de definitie van herstructurering zoals deze is opgesteld 
door IBIS26: 

.. Alle eenmalige ingrepen in het bedrfjventerrein die tot doel hebben de veroudering van het 
terrein als geheel te bestrfjden en die niet tot het reguliere onderhoud gerekend worden. De 
ingrepen kunnen betrekking hebben op elk van de volgende vier aspecten van veroudering: 
ruimtegebruik, aanzicht, ontsluiting en milieuhygiëne." 

Of een herstructurering een oplossing kan bieden voor de problemen op de verouderde 
bedrtjventerreinen, is afhankelijk van wat er wordt aangepakt. Het begrip 'herstructurering' 
kent een aantal gradaties [Hersbach, 2003): 

• Facelift: opknapbeurt bij fysieke veroudering van een terrein. 
• Revitalisering: forse integrale verbetering van een verouderd terrein, met behoud van 

de bestaande economische functies, maar soms in andere vorm. 
• Herprofilering: terrein een nieuwe 'werkfunctie' geven als reactie op economische 

veroudering van de bestaande bedrtjfsmatige activiteiten (bijvoorbeeld: van 
bedrijfshallen naar kantoren). 

• Transformatie: ombouwen van een bedrijventerrein naar een terrein met een geheel 
andere functie. 

Als het doel van de herstructurering is om het gebied zo te verbeteren dat het bijdraagt aan 
de ambitie van Brainport, namelijk het aantrekken van bedrijven van buiten de regio, dan 
is vaak een herprofilering noodzakelijk. 

De herstructurering van bedrijventerreinen in Brainport zal in de toekomst zeker 
nodig zijn. Omdat herstructurering een complex proces is, is het gewenste eindbeeld niet 
altijd haalbaar. Maar bedrijventerreinen voor de enabling technologies, oftewel 
ondersteunende bedrijvigheid, kunnen met een beperktere herstructureringsingreep 
aantrekkelijk gemaakt worden. Stee Groep [2006bl stelt dat ingezet moet worden op de 
(her)ontwikkeling van een aantal sterke hoogwaardige locaties en daarnaast voldoende up
to-date reguliere werklocaties. Vanwege het belang van de logistiek en (hoogtechnologische) 
productie voor Brabant, is ook behoefte aan voldoende, geschikte ruimte die spectfiek is 
toegesneden op deze sectoren. 

26 www.werklocaties.nl 
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De knelpunten rondom herstructurering 

De aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat in de regio wordt voor een gedeelte bepaald 
door de verouderingsproblematiek op bedrijventerreinen. Het blijkt in de praktijk moeilijk te 
zijn om deze problemen op te lossen. Dit ligt volgens de ene partij aan het feit dat 
herstructurering moeilijk van de grond komt en volgens de andere partij doordat er te veel 
hectare nieuw bedrijventerrein wordt uitgegeven door gemeenten 

In Noord-Brabant is er binnen de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) een 
bedrijfsonderdeel dat zich bezig houdt met de herstructurering van bedrijventerreinen in de 
provincie. Door de praktijkexvaring van de BOM worden veel voorkomende knelpunten bij 
herstructurering tijdig onderkent: 
• Veel partijen met uiteenlopende belangen maken het een zeer complex probleem 
• Versnipperd eigendom van de grond 
• Beperkte (financiële) betrokkenheid van de gevestigde bedrijven en private partijen 
• Beperkt inzicht in de baten die de herstructurering met zich meebrengt voor alle 

partijen 
• Het deels ontbreken van de benodigde kennis 

Zoals bij veel processen is het obstakel bij herstructurering ook de financiële kant van het 
verhaal. De factoren die bepalend zijn voor de kosten van de herstructurering zijn 
[Hersbach, 2003]: 
• Bodemsaneringen 
• Investeringen in infrastructuur 
• Verplaatsing van bedrijven 

Kostenneutrale herstructurering is mogelijk als slechts een gedeelte van het terrein 
geherstructureerd moet worden of als een facelift voldoende is om de 
verouderingskenmerken op te lossen. Aangezien dit meestal niet het geval is, is het voor de 
gemeente wenselijk om marktpartijen er bij te betrekken. Projectontwikkelaars en beleggers 
zullen alleen investeren in de herstructurering van een bedrijventerrein als het gebied 
opbrengstpotentie heeft. In de praktijk blijkt dat opbrengst alleen mogelijk is bij een 
transformatie naar kantoren of woningen, als het terrein een strategische ligging heeft of als 
er verdichting mogelijk is (creëren van extra vierkante meters vloeroppexvlak.) 

Bij risicovolle herstructureringsprojecten waar weinig tot geen opbrengst valt te 
behalen, blijkt dat de marktpartijen snel geneigd zijn om af te haken. Een manier waarop 
de gemeente er voor kan zorgen dat marktpartijen toch geïnteresseerd raken in deelname 
bij een herstructureringsproject is het bouwclaimmodel (Artikel Property NL, 2007). In ruil 
voor bouwclaims op andere locaties investeert een ontwikkelaar in een dure 
herstructureringslocatie. Een nadeel voor de gemeente is dat dit wel de concurrentie tussen 
marktpartijen uitschakelt op de bouwclaimlocaties. 

Een ander veel gehoord probleem is dat de eigenaren van de grond op een 
bedrijventerrein en de gebruikers van het vastgoed moeilijk te betrekken zijn in het 
herstructureringsproces. Veel investeringen in het terrein houden letterlijk op bij het hek. 
Maar volgens Van den Berg, Braun en Otgaar (20001 zijn bedrijven steeds meer bereid om 
bij te dragen in verschillende aspecten van herstructurering om zo hun imago te 
verbeteren, werknemers aan te trekken of om de toegankelijkheid en bereikbaarheid van 
hun bedrijf te verbeteren. Dit biedt zeker perspectieven voor de toekomst. 
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Bijlage XIII: Beeldkwaliteitsaspecten 
Aandachtspunten voor de beeldkwaliteit op een bedlijventerrein: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Aansluiting op bestaande structuur 
Heldere verbindingen in alle lichtingen 
Benutten van huidige kwaliteiten 
Gebruik maken van beeldbepalende gebouwen en structuren 
Herkenbare routes en oliëntaliepunten en verschillende soorten openbare ruimten 
Inbouwen van ruimtelijke flexibiliteit 
Samenhang, relatie en integratie tussen de verschillende functies, voorzieningen en 
andere deelprojecten 
Aandacht voor veiligheid en beheer 
Aanwezigheid van groenvoorzieningen 
Beeldverwachting en sfeer 
Voorkomen van achterkantsituaties 
Aandacht voor de inlichting van ontmoetingsfuncties en openbare ruimte 
Streven naar goede belevingswaarde en leefbaarheid 
Bereikbaarheid 
Aansluiting op hoofdwegenstructuur 
Capaciteitmogelijkheden 
Bereikbaarheid voor fiets, auto en voetganger 
Voldoende parkeerruimte 

Bron: Mstudeerverslag Lot van de Louw onder begeleiding van J .J .A.M. Smeets en L.A. van 
de Ven, 2002, Risicobeheersing door rrûddel van optimale fasering: een methodiek voor het 
reduceren van binnenstedelyke herontwikkelingsrisico' s. Technische Universiteit Eindhoven. 
Eindhoven. 
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Bijlage XIV: Overzicht van geïnterviewden 
Gemeente Eindhoven 
Dhr. Ir. P.A.M. (Peter) Vloet 
Mevrouw Trudy van Gurp 

Accountmanager bedrijven 
Adviseur economische zaken 

Samenwerldngsverband Regio Eindhoven 
Dhr. R. Harhers Sentor beleidsadvtseur economie 

Campus Management - High Tech campus Eindhoven 
Dhr. Cees Admiraal Business Development Dtrector 

BRO 
Dhr. Jakob Sutmuller Senior adviseur werklocaties 

DHV 
Dhr. Jelle Rijpma Sentor Consultant 

N.V. Rede/ Stichting Drainport 
Drs. Inge P. Naus MRE Adviseur bedrijfshutsvesting 

N .V. Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij 
Dhr. Ir R.R.M. (Rob) Gordon Hoofd bedrijventerreinen 
Dhr. F.B. (Ben) Engel Sentor projectmanager lnvestertngsbevordertng 

Provincie Noord-Brabant 
Mevr. M.M. Hofstee 

Drs. P.B. (Paul) van der Gaag MTL 
Drs. V.M.J. (Vester) Munnecom 

Bossers Fitters bedrljfsmakelaars 

Beleidsmedewerker bedrijventerreinbeleid en 
internationalisering 
Coördinator beleid 
Beleidsmedewerker Werklocaties & 
Internationalisering RO 

Dhr. Rob Sanders Taxateur 
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Bijlage XV: Interviewprotocol 
I Toelichting door de interviewer 

Zoals u weet ben ik bezig met mijn afstudeeronderzoek naar bedrijventerreinen in Brainport 
Eindhoven. Het resultaat van het onderzoek is een longlist van aspecten die gebruikt kan 
worden door de gemeenten van Brainport die betrokken zijn bij de ruimtelijke en 
inhoudelijke vormgeving van bedrijventerreinen. 

Na enkele introductievragen over uw functie en de rol die uw organisatie speelt bij de 
ontwikkeling van Brainport Eindhoven, wil ik u een aantal vragen stellen over de aspecten 
die uit mijn literatuurstudie naar voren zijn gekomen. 
De vragen gaan ondermeer over de kenmerkende sectoren bedrijven voor Brainport 
Eindhoven, de vestigingsplaatsfactoren en de eisen die worden gesteld aan de 
bedrijven terreinen. 

Ik hoop dat het doel van het onderzoek nu duidelijk is. Hebt u misschien nog vragen? 

lllntervie~agen 

Inleiding I achtergrond 
Datum: 
Naam expert: 

Allereerst zou ik graag wat vragen willen stellen over uw functie en de manier waarop u 
betrokken bent bij Bramport Eindhoven 

1. Functie(s) 

2. Op welke manier bent u betrokken bij de ontwikkeling van Brainport Eindhoven of 
het bedrijventerreinbeleid in de regio? 

3. Er zijn momenteel er veel instanties die zich bezig houden met het formuleren van 
het (ruimtelgk) beleid voor Brainport Eindhoven. Kunt u voorbeelden geven van projecten of 
onderzoeken die uw organisatie heeft uitgevoerd of op korte termijn starten? 

Brainport /toptechnologieregio 

4. Allereerst zal duidelijk moeten zijn wat een succesvolle Bramport is. Kunt u in het 
kort aangeven welke aspecten u essentieel acht voor Brainport Eindhoven? 

5. Kunt u aangeven welke van de 9 kenmerken van een toptechnologieregio u het 
belangrijkst acht met betrekking tot het vestigingsklimaat in de regio? 

• Focus en massa op technologische kerncompetenties; 
• Clustering; 
• Samenwerking Triple Helix ( ook europees); 
• Optimale infrastructuur en bereikbaarheid; 
• Imago en internationale aantrekkingskracht; 
• Arbeidsmarkt: voldoende aanbod van kenniswerkers; 
• Voldoende bedrijventerreinen kennisintensieve bedrijven; 
• Afdekking innovatieketen; 
• Quality of life. 
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Bedrijvigheidprofiel Drainport 
6. Welke bedrijven of sectoren vindt u typisch "Brainport bedrijvigheid" ? 
Uit mijn literatuuronderzoek blijkt dat de volgende bedrijven het bedrijvigheidprofiel voor 
Brainport eindhaven vormen. 

• Ontwerp en adviesbureaus 
• Ier 
• Research and development 
• Onderwijsinstellingen 
• Overige kennisinstellingen 

7. Kunt u zich hierin vinden? Of mist u een specifieke sector? 

Locatiekeuzefactoren 

8. Wat denkt u dat voor bedrijven in het algemeen de belangrijkste redenen zijn voor 
vestiging in Brainport Eindhoven? 

9. Wat zijn de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren voor Brainport bedrijven? Wijken 
deze wezenlijk af van de vestigingsplaatsfactoren voor andere sectoren? 

10. Uit mijn onderzoek komen 16 vestigingsplaatsfactoren die in min of meerdere mate 
een rol spelen bij locatlebeslissingen. Kunt u op het formulier aankruisen wat volgens u het 
belang is van deze factoren? 

11. Zijn er nog factoren die volgens u ontbreken? 

Bedrijventerreinen 

12. De kwaliteit die de HighTechCampus biedt is het visitekaartje van de regio en staat 
bijna synoniem voor een bedrijventerrein in een toptechnologieregio. Hoe zou het 
ambitieniveau op de overige terreinen in de regio moet zijn? 

13. Welke bedrijventerreinen zou u typeren als een Brainport bedrijventerrein? 
(typologie of voorbeeld) 

14. Kunt u daar een specifieke typologie aan verbinden (meerdere opties mogelijk)? 
Bijvoorbeeld: 

• Topkantorenlocatie 
• Science en R&D park 
• Gemengd bedrijventerrein 
• Woonwerklocatie 
• Logistiek en/ of distributielocatle 
• Broedplaats (TAC. Strijp S) 
• Zwaar industrieterrein 

14. Kunt u aangeven (op het formulier) welke minimale eisen er gesteld worden aan een 
bedrijventerrein door de Brainport bedrijvigheid? 

Overig 
15. Zijn er aspecten die niet aan de orde gekomen zijn. maar die wel essentieel zijn voor 
het functioneren van de regio? 
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Formulieren zoals gebruikt tijdens het interview 

Bij vraag 10: Kunt u aangeven wat volgens u het belang van onderstaande 
vestigingsplaatsfactoren is? 

Antwoord mogelijkheden: 
1. Onbelangrijk 
2. Redelijk onbelangrijk 
3. Neutraal 
4. Belangrijk 
5. Heel belangrijk 

' 1 •··.· 

2···.····· 
~; 4 5 

Ontsluiting van de locatie en omgeving 
Aanwezigheid modaliteiten 
Openbaar vervoer voorzieningen 
Bereikbaarheid voor flets en voetganger 
Voorzieningen voor werknemers 
Algemene voorzieningen voor bedrijven 
R&D faciliteiten 
Herkenbaarheid 
Thematisering - vestigingsvoorwaarden 
Inrichting en gebruik openbare ruimte 
Kwaliteitsniveaus -netheid 
Parkmanagement 
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Bit vraag 14: Kunt u aangeven welke minimale eisen er gesteld worden aan een 
bedrijventerrein door de Brainport bedrijvigheid? 

...... l·1f'OI'4tm au een 
Ontsluittag van de locatle en omgeving Nabij luchthaven 

Direct naast een afslag van de snelweg 
Aan een doorgaande weg 
Geen specifieke voorkeur 

Aan~zlgheld modaUtelten Spoor 
Haven I overslagfactlitelten 
Geen specifieke voorkeur 

Openbaar vervoer voorzieningen Dichtbij treinstation 
Hoogwaardig openbaarvervoer verbinding 
Busverbinding met station NS 
Geen specifieke voorkeur 

Herkenbaarheld Gebiedsaanduiding vanaf de snelweg 
Terreinaanduiding bulten het gebied 
Algemene terreininformatie 
Bekendheld van het terrein 
Aanwezigheid bekende ondernemingen 
Geen specifieke voorkeur 

Thematisering • vestJgi:Dgsvoorwaanlen Duidelijke thematisering en focus op het terrein, gekoppeld aan strenge vestigingsvoorwaarden 
In thematisering focus op bepaalde sectoren, maar ruimte voor andersoortige bedrijvigheld 
Geen specifieke voorkeur 

Inrichttag en gebndll: openbare ruimte Groen van lage kwaliteit, parkeren In bermen en langs de wegen 
Groen heeft aankledende functie, parkeren is georganiseerd 
Groen heeft opwaarderende functie (parkachtig), parkeren (gedeeltelijk) ondergronds 
Geen specifieke voorkeur 

Kwallteltsuives'llll -netheid Beeldbepalende gebouwen en structuren 
Herkenbare routes en oriëntatlepunten en verschillende soorten openbare ruimten 
Samenhang, relatie en Integratie tussen de verschillende functies en voorzieningen. 
Streven naar goede belevingswaarde en leefbaarheld 
Voorkomen van achterkantsituaties en heldere verbindingen In alle richtingen 

Inbouwen van ruimtelijke flexlbilltelt 
Beeldverwachting en sfeer 
lAandacht voor de Inrichting van ontmoettngsfuncties en openbare ruimte 
Geenspecifieke voorkeur 
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