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Herstructureren bedrijventerreinen 

VOORWOORD 

Voor u ligt de eindrapportage van mijn afstudeerproject voor de masteropleiding Construction 

Management and Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ruim een jaar geleden 

begon de oriëntatie voor mijn afstuderen. Mijzelf de vraag stellen wat vind ik interessant en waar wil 

ik mij voor een lange tijd vol overgave instorten. Gezien mijn ontwikkelende competenties en 

interesses ging mijn voorkeur uit naar een onderwerp wat raakvlak had met Urban Development, 

Real Estate en Management. Tijdens de oriëntatieperiode ontstond ook het contact met Jim Teunizen 

van de Brink Groep. Hierbij werd mij de mogelijkheid gegeven om tijdens het afstuderen te richten op 

het onderwerp herstructureren van bedrijventerreinen. Na een korte oriëntatie op dit onderwerp was 

mijn interesse gewekt en was mijn afstudeeronderwerp ontstaan. 

Bij het opstellen van mijn afstudeervoorstel bleek dat het herstructureren van bedrijventerreinen een 

complex gebeuren is met de nodige knelpunten en waarbij veel factoren samenhang ,laten zien. Het 

hele onderwerp zou te groot en te complex zijn voor mijn afstudeeronderzoek . Afbakenen was het 

grote woord in die tijd. Maar de vraag is dan hoe ga je afbakenen en waar ga je je op richten. Alles is 

interessant en heeft op de een of andere manier wel invloed op het onderwerp . Na het bestuderen 

van literatuur en een bezoek aan Engeland bleek dat er voor het oplossen van de knelpunten 

mogelijkheden lagen in de betrokkenheid van de private investeerder. De praktijk in Nederland laat 

echter nog maar een beperkte mate van betrokkenheid zien van deze partij vanwege het moeilijk te 

behalen rendement. De vraag die hierbij naar boven kwam is wat zijn dan criteria die een private 

investeerder stelt aan een verouderd bedrijventerrein en hoe kan er rendement ontstaan. Er kwam 

eindelijk een duidelijke richting in mijn onderzoek. Met het ingaan van de zomer werd niet alleen het 

weer mooier en helderder, maar ook mijn ideeën omtrent het afstudeeronderwerp werden duidelijker 

en helderder. Alles kreeg langzaam maar zeker een plek en ik raakte zelf ook steeds meer zeker van 

dat het eindresultaat er mocht zijn . 

Het eindresultaat zoals het hier nu ligt is niet zomaar tot stand gekomen . Een woord van dank 

richting mijn begeleiders, zowel van mijn afstudeerbedrijf als van de Technische Universiteit, is dan 

ook zeker op zijn plaats. Vaak hebben we zitten brainstormen en filosoferen. over het onderwerp. 

Soms om gek van te worden, omdat het op dat moment leek dat we weer alle kanten op gingen, 

maar na bezinkingen en concretiseren hebben deze momenten toch zeker positief bijgedragen aan 

het eindresultaat. Daarnaast wil ik ook iedereen bedanken die ik regelmatig mijn stukken kon laten 

lezen en mijn ideeën mee kon wisselen. 

Eindhoven, oktober 2008 

Afstudeeronderzoek P.E. Leeffers 



Herstructureren bedrijventerreinen 

SAMENVATTING 

Theoretisch kader 

De media en overheid hechten een groot belang aan de herstructurering van bedrijventerreinen. Door 

het grote aantal verouderde bedrijventerreinen in Nederland ligt er een enorme opgave te wachten. 

Het Ministerie van Economische Zaken geeft aan dat ruim éénderde van het totale aanbod 

bedrijventerreinen is verouderd en omdat de herstructurering langzaam op gang komt groeit dit 

aantal alleen maar. Omdat bedrijventerrein, waar 30 % van de Nederlandse werkgelegenheid zich 

bevindt, belangrijk zijn voor een duurzame economische groei van Nederland wordt er veel aandacht 

besteed aan dit onderwerp. Daarnaast raakt men zich ook steeds meer bewust dat de ruimte in 

Nederland schaars is en dat met herstructurering kan worden bijgedragen aan het "Zorgvuldig omgaan 

met ruimte. 

Een bedrijventerrein heeft betrekking op een terrein dat bestemd en geschikt is voor gebruik door 

één of meer bedrijven uit de sectoren industrie, handel, nijverheid en/of commerciële en niet 

commerciële dienstverlening. Vanuit het verleden zijn er veel monofunctionele bedrijventerreinen 

ontwikkeld in verband met overlast van stank en geluid van veel bedrijven. Tegenwoordig geldt dat 

voor veel bedrijven niet meer en zijn monofunctionele bedrijventerreinen niet meer nodig als 

oplossing. Vanuit dit oogpunt wordt ook de term werklandschappen geïntroduceerd. Het idee achter 

deze ontwikkeling is dat functiemenging en intensief ruimtegebruik op een bedrijventerrein een 

belangrijke rol spelen en dat werkplekken integraal onderdeel uitmaken van de leefomgeving. Een 

andere ontwikkeling die gaande is, is de langzame verandering van een eigendommarkt naar een 

groter aandeel huur. Dit is mede te danken aan de veranderende bedrijfshuisvesting. Kijkend naar de 

toekomst zal door deze verandering in combinatie met de mogelijkheden van functiemenging en 

intensief ruimtegebruik er meer interesse ontstaan vanuit de private investeerder. Dit geldt zeker 

wanneer kwaliteit op bedrijventerreinen nog belangrijker gaat worden in de toekomst en partijen 

bereid zijn te gaan betalen voor deze kwaliteit. Voor een private investeerder is dit interessant in 

verband met indirect rendement. Kwaliteit is echter wel een lastig te definiëren begrip in de zin wat 

is goede kwaliteit. Dit is afhankelijk van de situatie en de eisen en wensen welke de gebruiker stelt. 

Echter zullen er altijd bepaalde basiseisen zijn die mede voortkomen uit de (milieu)wet- en 

regelgeving. Om het begrip kwaliteit beter bespreekbaar te maken kan men denken vanuit het begrip 

ruimtelijke kwa lli teit en de bijbehorende matrix. 

Een private investeerder is in hoofdlijnen onder te verdelen in vier groepen, namelijk de ontwikkelaar, 

de belegger, de particuliere vastgoedeigenaar en de ontwikkelingsmaatschappij. Hierbij wordt de 

ontwikkelingsmaatschappij vaak als een semipublieke partij genoemd. Al deze partijen hebben in 

hoofdzaak één belangrijk aspect gemeen en dat is het behalen van een zo hoog mogelijk rendement. 

Het termijn waarop dat rendement zichtbaar moet zijn zorgt tevens voor het grote verschil tussen de 

ontwikkelaar en de belegger. Een ontwikkelaar is namelijk gericht op de korte termijn en wil daarom 

het rendement zo snel mogelijk en een belegger is gericht op de langere termijn. 

Deze hoofddoelstelling, het behalen van rendement, maakt de betrokkenheid va n private 

investeerders bij herstructureringsprojecten ook lastig. Met herstructureren van bedrijventerreinen 

wordt bedoeld alle eenmalige ingrepen in het bedrijventerrein, die tot hebben doel hebben de 

veroudering van het terrein als geheel te bestrijden en die niet tot het reguliere onderhoud worden 

gerekend. De mate waarin de herstructurering plaatsvindt is mede afhankelijk van de mate van 

veroudering. In de praktijk blijken herstructureringsprojecten complexe projecten te zijn met de 

Afstudeeronderzoek P.E. Leeffers i i 



Herstructureren bedrijventerreinen 

nodige knelpunten die veelal leiden tot een financieel onrendabele top . Deze onrendabele top is mede 

terug te leiden tot de slechte marktwerking. Voor alle knelpunten die bij herstructurering komen 

kijken is niet één oplossing te geven . Wel zijn er diverse oplossingsrichtingen aan te dragen. Eén van 

die oplossingsrichtingen is de betrokkenheid van private investeerders, de ontwikkelaar en de 

belegger. Door betrokkenheid van de private investeerder kan er een betere marktwerking ontstaan 

en een betere kwaliteit op bedrijventerreinen. Natuurlijk moet .hier ook worden geconcludeerd dat 

alleen betrokkenheid van de private investeerder niet alles oplost. Er zullen ook ander e zaken in 

onder andere het beleid moeten verëmderen. 

Wat betreft de betrokkenheid van de private investeerder in de bedrijventerreinenmarkt is Engeland 

een goed voorbeeld. Echter heeft Engeland ook een aantrekkelijker huurmarkt, met overdraagbare 

huurcontracten, wat het interessanter maakt voor de private investeerder. Daarnaast ziet men ook 

dat het voornamelijk om de business parks gaat welke te vergelijken zijn met de hoogwaardige 

bedrijventerreinen in Nederland. Uit Engeland blijkt dat private investeerders in staat zijn goede 

kwaliteit te leveren. Doordat private~ investeerders belang bij. hebben voor de verhuur van vastgoed 

om de kwaliteit in stand te houden, hebben zij dit ook beter geregeld door middel van 

parkmanagement. Hieruit volgt duidelijk een positief gevolg van meer betrokkenheid van private 

investeerder. 

Wanneer naar de besluitvorming van de private investeerder wordt gekeken draait het in hoofdzaak 

om het behalen van een zo hoog mogelijk rendement tegen een zo laag mogelijk risico . Het 

rendement wordt mede bepaald door de financiële haalbaarheid van het project. Dit blijkt voor veel 

herstructureringsprojecten een probleem te zijn door de onrendabele top en daarmee verdwijnt in 

veel gevallen ook de belangstelling van de private investeerder. In de besluitvorming van de private 

investeerder om een verouderd bedrijventerrein wel of niet te gaan herstructureren zal de huidige 

situatie aan bepaalde criteria moeten voldoen die potentie tonen voor eventuele herstructurering en 

zal er de mogelijkheid moeten zijn om tot waardevermeerdering te behalen om zo tot een financieel 

haalbaar project te komen. Deze criteria kunnen worden onderverdeeld in criteria die gebiedsspecifiek 

zijn voor het verouderde bedrijventerrein en criteria die als voorwaarde dienen om tot een goed 

herstructureringsproces te komen. Waardevermeerdering kan plaats vinden op de korte termijn door 

bijvoorbeeld het toepassen van functieverandering en intensief ruimtegebruik of op de langere 

termijn door bijvoorbeeld segment thematisering, duurzaamheid en uitstraling. In de praktijk komt 

vaak een mix voor van de verschillende manieren van waardevermeerdering en is het belangrijkste 

punt dat de kosten moeten opwegen tegen de opbrengsten. Voor de manieren van 

waardevermeerdering op de lange termijn is dit vaak lastig aan te tonen, waardoor de risico's groter 

zijn. Het goed in de gaten houden van de ontwikkelingen in de markt en daarop kunnen inspelen met 

de strategie voor het bedrijventerrein is dan ook uitermate belangrijk. 

Praktijkonderzoek 

Om te beoordelen of een bedrijventerrein potentie heeft voor herstructurering beoordeeld een private 

investeerder deze op een aantal criteria. De criteria voor de bestaande situatie, de criteria voor de 

gewenste situatie en de randvoorwaarden voor waardevermeerdering zijn volgens de QFD-methode 

door middel van interviews verzameld, geordend aan de hand van de RISMAN-methode om 

vervolgens met behulp van enquêtes waarin werd gevraagd prioriteiten toe te ken11en aan de 

verschillende criteria in volgorde van belangrijkheid geplaatst. Hieruit blijkt dat de financiële 

haalbaarheid, de medewerking van de gemeente, de locatie en de marktvraag een belangrijke rol 

spelen bij het besluit van een private investeerder om een terrein te herstructureren. Het aansluiten 

op de marktvraag speelt in de gewe ste situatie ook een belangrijke rol. 
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De oorzaak en gevolg relaties tussen de verschillende criteria voor de bestaande situatie zijn door 

middel van de Porras methode in beeld gebracht. Aan de hand van met deze methode opgestelde 

flow charts kan worden geconcludeerd dat de financiële haalbaarheid een centrale rol speelt: de 

meeste criteria leiden uiteindelijk tot het al dan niet financieel haalbaar zijn van een project. 

Voor de verschillende manieren van waardevermeerdering gelden diverse randvoorwaarden. 

Algemene randvoorwaarden we'lke voor alle manieren van waardevermeerdering gelijk zijn betreffen; 

financiële haalbaarheid 

medewerking gemeente 

aansluiten marktvraag 

schaarste 

flexibiliteit pl1annen en proces 

gezonde visie voor het hele gebied. 

Blauwdruk en sleutelfactoren 

Door het combineren van de verkregen criteria en randvoorwaarden uit het praktijkonderzoek kan 

worden gekomen tot een blauwdruk welke inzicht geeft in de belangrijkste criteria voor een private 

investeerder. Deze criteria kunnen zowel betrekking hebben op de algemene potentie van het 

bedrijventerrein als wel de gewenste situatie als de randvoorwaarden voor eventuele manieren van 

waardevermeerdering. Bij het afwezig zijn van een belangrijk criteria kan door middel van de oorzaak 

gevolg relatie vanuit de porras methode inzichtelijk worden gemaakt hoe eventueel dit criteria is te 

beïnvloeden of te beheersen. Tevens wordt met deze blauwdruk duidelijk welke criteria vaak terug 

komen en een rol spelen en daarmee een soort sleutelfactor worden. Deze sleutelfactors zijn gelijk 

aan de randvoorwaarden voor waardevermeerdering. 
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01 ONDERZOEKSKADER 

01.01 Probleem-, vraag-, en doelstelling onderzoek 

01.01.01 Probleembeschrijving 

De media en overheid hechten een groot belang aan de herstructurering van bedrijventerreinen . Door 

het grote aantal verouderde bedrijventerreinen in Nederland ligt er een enorme opgave te wachten . 

Het Ministerie van Economische Zaken (2004a) geeft aan dat ruim éénderde van het totale aanbod 

bedrijventerreinen is verouderd en omdat de herstructurering langzaam op gang komt groeit dit 

aantal alleen maar. Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor een duurzame economische groei van 

Nederland, omdat 30% van de Nederlandse werkgelegenheid zich op bedrijventerreinen bevindt (RPB, 

2004). Het CPB (2001) geeft drie redenen waarom herstructurering steeds meer nadruk krijgt: 

de zorg om de vitaliteit van de Nederlandse steden 

ruimtedruk in Nederland 

verbetering van de kwaliteit van bedrijventerreinen en stimulering van economische 

ontwikkeling. 

De BOM en BHB (2006) erkennen ook dat herstructurering kan bijdragen aan zorgvuldig 

ruimtegebruik en dat het voor economische ontwikkelingen van groot belang is dat bedrijven over 

voldoende hoogwaardige vestigingsruimte kunnen beschikken met goede kwaliteit. Daarbij kan ook 

de concurrentiepositie van de bedrijven worden verbeterd. 

In een brief aan de Provinciale Staten geeft de provincie Overijssel (2006) aan dat herstructurering 

een meervoudig belang heeft. Het draagt bij aan versterking van de werkgelegenheid, ruimtelijke 

kwaliteit, duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Er zijn veel verouderde bedrijventerreinen 

waarvoor maatregelen moeten worden genomen om deze weer economisch rendabel te maken. 

Bij alle betrokken partijen bestaat consensus over het belang van herstructurering, maar door 

juridische, inhoudelijke, organisatorische en financiële knelpunten verloopt herstructurering in de 

praktijk moeizaam . Genoemde knelpunten zijn onder andere de hoge kosten, veel betrokken partijen, 

versnipperd eigendom en verkeerde marktwerking . 

Een oplossingsrichting die in de literatuur wordt aangedragen om de enorme herstructureringsopgave 

aan te pakken is een grotere betrokkenheid van de private investeerder. De veranderende markt in 

combinatie met de door overheid gestimuleerde functiemenging en intensief ruimtegebruik biedt 

kansen voor deze partij. Door betrokkenheid van de private investeerder kan er ook een betere 

marktwerking ontstaan. Private investeerders zijn goed in staat om kwaliteit te leveren en een gebied 

te beheren waardoor nieuwe veroudering kan worden tegen gegaan . 

In de literatuur worden vaak voorbeelden uit Engeland aangedragen waar succes is geboekt met 

betrokkenheid van private partijen bij herstructureringsopgaven. Ook in Nederland zijn inmiddels 

succesvolle herstructureringsprojecten te zien waar private investeerders een rol hebben gespeeld. 

De grote interesse van de private investeerders blijft echter nog uit, omdat deze partij is ingesteld op 

het behalen van rendement. Gezien de hoge kosten van herstructurering is het behalen van 

rendement moeilijk. Het verouderde bedrijventerrein samen met de mogelijkheden van het t errein 

voor de toekomst za l aan bepaalde criteria moeten voldoen om de financiële haalbaarheid te 

bereiken . 
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01.01.02 Probleemstelling 

Uit de probleembeschrijving volgt de volgende probleemstelling. 

Herstructurering van bedrijventerreinen wordt steeds belangrijker in Nederland. 

Private investeerders kunne.n daarbij een grote rol spelen, maar zijn vooral 

geïnteresseerd wanneer rencfement te behalen is. Gezien de hoge kosten van 

herstructureren komt het daardoor in de praktijk moeilijk van de grond. 

01.01.03 V ra agstelllng 

Uit de bovenstaande probleemstelling kan de volgende hoofdvraag worden opgesteld met de daarbij 

behorende deelvragen. 

Welke criteria van een verouderd bedrijventerrein spelen voor de private investeerder 

een rol in de besluitvorming met betrekking tot de financiële haalbaarheid van de 

herstructurering van bedrijventerreinen? 

Deelvragen 

Wat wordt er verstaan onder bedrijventerreinen en wat speelt er met betrekking tot dit 

onderwerp in de praktijk? 

Wat zijn private investeerders en welke belangen, rol en doel vertegenwoordigen zij? 

Wat wordt er verstaan onder herstructureren en wat speelt er met betrekking tot dit onderwerp in 

de praktijk? 

Wat kunnen we leren van de rol van private investeerders bij herstructureringsprojecten in 

Engeland? 

Welke criteria spelen volgens de literatuur een rol bij de besluitvorming van de private 

investeerder ten opzichte van de: financiële haalbaarheid? 

Wat is de relatie tussen de criteria die een rol spelen bij de besluitvorming? 

Op welke wijze kan er invulling worden gegeven aan een model die inzicht geeft in de criteria 

waarop een private investeerder zijn besluitvorming baseert? 

01.01.04 Doelstelling 

De doelstelling voor het onderzoek luidt als volgt; 

Een model ontwikkelen dat inzicht geeft in de belangrijkste criteria en de hiërarchie 

tussen deze criteria met betrekking tot het besluitvormingsproces van een private 

investeerder omtrent de financiële haalbaarheid bij een te herstructureren 

bedrijven terrein. 
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01.02 Onderzoeksopzet 

De onderzoeksopzet valt uiteen in vier fasen. 

1) Literatuuronderzoek en desk research: aan de hand van literatuur en gesprekken met experts 

zullen de verschillende deelvragen zo volledig mogelijk worden beantwoord. 

2) Praktijk: tijdens de praktijkfase zullen interviews worden gehouden met private investeerders en 

experts betrokken bij het onderwerp. 

3) Analyse: uit de interviews zullen verschillende criteria volgen welke van belang zijn bij het 

besluitvormingsproces. Deze zullen worden geconfronteerd met de criteria uit de literatuur en worden 

geanalyseerd . De resultaten van deze analyse zullen in enquêtevorm worden voorgelegd aan de 

geïnterviewde experts waarbij zal worden gevraagd om prioriteit te geven aan de verschillende 

criteria . 

4) Model: na de analyse zal er een model worden gecreëerd welke inzicht geeft in de hiërarchie van 

de criteria. Dit model zal worden gevalideerd door middel van expertpanel waaruit het uiteindelijke 

model z.al volgen met de daarbij behorende conclusie en aanbevelingen. 

Herstructureren 
berlrljventerrelnen 

Fig 1.1 Onderzoeksopzet 

Private 
Investeerders 

Afstudeeronderzoek P.E. Leefters 

Enquêtes I 
Toetsing model 
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01.03 Afbakening en begrippenkader 

Verouderd 

Fig 1.2 Projectkader 

Het onderzoek richt zich op de besluitvorming van de private investeerder (ontwikkelaar of belegger) 

om een verouderd bedrijventerreinen in Nederland wel of niet te herstructureren. In het onderzoek 

zal volledige transformatie van een bedrijventerrein naar woningbouw buiten beschouwing worden 

gelaten. Gedeeltelijke transformatie naar woonfunctie wordt wel meegenomen. 

Hieronder worden enkele begrippen nader toegelicht . Wanneer er in het verdere onderzoek wordt 

gesproken over deze begrippen wordt hiermee het onderstaande bedoeld. 

Bedrijventerrein; Een terrein dat bestemd en geschikt is voor gebruik door één of meer bedrijven 

uit de sectoren 'industrie, handel, nij verheid en/of commerciële en niet-commerciële dienstverlening. 

Verouderd; Een terrein is verouderd als zich hier op infrastructureel, ruimtelijk, representatief, 

milieukundig, economisch en organisatorisch gebied elkaar versterkende problemen voordoen, die 

voortkomen uit de huidige eisen clie aan moderne bedrijfsterreinen en de ruimtelijke omgeving 

worden gesteld. 

Herstructureren; Alle eenmalige ingrepen in het bedrijventerrein, die tot doel hebben de 

veroudering van het terrein als geheel te bestrijde11 en die niet tot het reguliere onderhoud worden 

gerekend. 

Zoals zal blijken in het rapport is het: herstructureren van bedrijventerreinen een complex proces met 

diverse knelpunten. Deze knelpunten zijn mede oorzaak van de optredende stagnatie. De 

betrokkenheid van de private investeerder lost natuurlijk niet al deze knelpunten op. Er zullen dus 

ook andere zaken moeten veranderen binnen de bedrijventerreinenmarkt. Deze veranderingen 

kunnen tevens barrières, die er nu bestaan voor private investeerders, verkleinen of opheffen . 

01.04 Relevantie onderzoek 

Het onderzoek heeft zowel een maatschappelijk, wetenschappelijke als persoonlijke relevantie . 

Hieronder worden de relevanties iedE!r afzonderlijk kort toegelicht . 

01.04.01 Maatschappelijk 

Het herstructureren van bedrijventerreinen en de problematiek rondom dit onderwerp is een hot item 

in de samenleving. In de media wordt er ook vanuit verschillende invalshoeken aandacht aanbesteed. 

Door het herstructureren van bedrijventerreinen kan er zuinig worden omgegaan met de schaarse 
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ruimte in Nederland en kunnen bedrijventerreinen en gebieden weer een economische impuls krijgen. 

Oplossingen voor de problematiek worden gezien in de betrokkenheid van de private investeerder. 

Door inzicht te krijgen in de besluitvorming van de private investeerder ten opzichte van het 

herstructureren van bedrijventerreinen kan worden geconcludeerd wanneer een bedrijventerrein 

interessant is voor een private investeerder en welke vormen van waardevermeerdering mogelijk zijn 

om tot een rendabel project te komen. 

01.04.02 Wetenschappelijk 

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek ligt in de bijdrage aan kennis en inzichten in de 

besluitvorming van private investeerders bij herstructureringsprojecten van bedrijventerreinen. In de 

loop der jaren zijn er vele rapporten geschreven over het onderwerp herstructureren van 

bedrijventerreinen en betrokkenheid van de private partijen. Veel van deze rapporten zijn niet van 

wetenschappelijke aard en soms gekleurd geschreven doordat vanuit een bepaalde instantie opdracht 

is gegeven voor het schrijven van het rapport. Tijdens het (literatuur)onderzoek zullen de rapporten 

tegen elkaar worden afgewogen om tot een eenduidige conclusie te komen met betrekking tot het 

onderwerp. Door tevens een praktijkonderzoek uit te voeren volgens een wetenschappelijk 

verantwoorde methode heeft het eindresultaat van het onderzoek een gegronde conclusie . 

01.04.03 Persoonlijk 

Het gekozen onderwerp voor dit onderzoek komt mede voort vanuit persoonlijke interesse. Tijdens 

mijn studie heb ik mij gericht op het ontwikkelen van drie competenties namelijk, Urban 

Development, Real Estate en Management. In dit onderzoek, waar de besluitvorming van de private 

investeerder bij het herstructureren van bedrijventerreinen centraal staat, komen alle drie de 

competenties aan de orde . Hierdoor kan ik het reeds geleerde tijdens mijn masteropleiding toepassen 

en mijn kennis verder ontwikkelen. Daarnaast haal ik met dit onderzoek ook nog persoonlijke 

voldoening uit het feit dat met het onderzoek een bijdrage wordt geleverd aan een maatschappelijk 

probleem. 

Gezien het feit dat dit rapport een afstudeeronderzoek betreft voor de opleiding Construction 

Management and Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven is het doel van dit onderzoek 

daarnaast voor mij het succesvol afronden van mij,n studie. 
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02 BEDRIJVE~TERREINEN 

02.01 Definitie bedrijventerreinen 

In de literatuur en de wet- en regelgeving worden de twee termen bedrijventerrein en bedrijfsterrein 

door elkaar gebruikt. In het onderzoek zal voor eenduidigheid alleen het begrip bedrijventerrein 

worden gebruikt. Aan dit begrip wordt door de VROM-raad (2006) en Integraal Bedrijventerrein 

Informatie Systeem (IBIS) 1 de volgende definitie gegeven; 

"Een terrein van meer dan één hectare bruto dat volgens bestemming bestemd en geschikt is voor 

gebruik door handel, nijverheid, commerciële en niet-commerciële dienstverlening en industrie." 

Het Ministerie van Economische Zaken (2004a) hanteert de volgende iets uitgebreidere definitie. 

"Een terrein dat bestemd en geschikt is voor gebruik door één of meer bedrijven uit de sectoren 

industrie, handel, nijverheid enjof commerciële en niet-commerciële dienstverlening, daaronder niet 

begrepen een terrein dat in overwegende mate bestemd is voor kantoren, detailhandel of horeca." 

Bovenstaande definities geven een beperkte ruimte voor kantoren, detailhandel of horeca op een 

bedrijventerrein. Volgens het ABC-locatiebeleid van het ministerie van VROM uit 1990 zijn 

kantoorfuncties op bedrijventerreinen slechts mogelijk tot maximaal 30%. Deze beperking is niet 

meer van toepassing . Tegenwoordig is het beleid meer gericht op het streven naar intensief 

ruimtegebruik en functiemenging waarbij functies zoals kantoren en horeca juist wel worden 

toegelaten. Fokkema et al (2002) geeft aan dat juist hierdoor de grens tussen bedrijventerreinen en 

hun omgeving vervagen, bijvoorbeeld omdat de omgeving gebruik maakt van voorzieningen op het 

terrein of omdat nieuwe functionele combinaties worden gerealiseerd (met wonen, nutsfuncties, 

recreaties et cetera) . 

Werklandschappen 

Volgens de VROM-raad (2006) kan de term bedrijventerreinen worden gezien als oud en niet meer 

geheel passend bij deze tijd. In de loop der jaren zijn steeds meer andersoortige bedrijvigheid op 

bedrijventerreinen terecht gekomen, zoals winkels, kantoren, uitgangscentra, kinderparadijzen, of 

religieuze centra. Het begrip is naar de mening van de VROM-raad dan ook behoorlijk 'vervuild' 

geraakt. Om deze reden heeft de VROIM-raad vanuit de overheid een nieuwe term geïntroduceerd: 

werklandschappen. Met dit nieuwe begrip moet er een impuls uitgaan naar ruimtelijke kwaliteit2
• Het 

idee is dat werkplekken integraal onderdeel uitmaken van onze leefomgeving. Het Ministerie van 

Economische Zaken ondersteunt deze nieuwe term. Functiemenging, voor zover schaal, gevaar of 

geluidshinder dat toelaten, heeft daarin een belangrijke plaats, aldus Minister Van der Hoeven van 

Economische Zaken in Bedrijventerrein (2007). Zij benadrukt dat er ook altijd behoefte zal blijven 

aan grootschalige bedrijventerreinen voor bepaalde soorten bedrijvigheid. Dat is een kwestie van 

maatwerk. Het is aan de lokale overheden om met veel vindingrijkheid en praktische zin een juiste 

mix te vinden van functiemenging en van 'klassieke' grootschalige bedrijventerreinen. 

In het verdere onderzoek wordt voor het begrip bedrijventerrein de volgende definitie gehanteerd: 

1 IBIS bevat informatie over alle bedrijventerreinen en kantoorlocaties in Nederland. Via een enquête worden jaarlijks bij alle gemeenten Cijfers 

geïnventariseerd. Het doel van de IBIS-Inventarisatie Is het inventariseren en informeren over alle uitgiftes op nieuwe bedrijfslocatles In 

Nederland. Tevens geeft IBIS informatie over de planning van nieuwe bedrijventerrelnen. 

2 In hoofdstuk 4 zal het begrip ruimtelijke kwaliteit nader worden toegelicht. 
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"Een terrein dat bestemd en geschikt is voor gebruik door één of meer bedrijven uit de 

sectoren industrie, handel, nijverheid en/of commerciële en niet-commerciële 

dienstverlening." 

De definitie van het Ministerie van Economische Zaken is hierbij aangepast om ook werklandschappen 

onder deze definitie te kunnen laten vallen. Hierbij spelen intensief ruimtegebruik en functiemeng ing, 

mits een gebied dat kan dragen, een belangrijke rol en maken werkplekken integraal onderdeel uit 

van de leefomgeving. 

02.02 Belang bedrijventerreinen voor Nederland 

Ons land heeft bedrijventerreinen nodig voor een duurzame economische groei. Ruim 30% van de 

totale werkgelegenheid in Nederland bevindt zich op bedrijventerreinen (RPB, 2004). 2,1 miljoen va n 

de totaal 7,1 miljoen banen zij lil op bedrijventerreinen gepositioneerd (de Graaf, 2005). 

Ook vanuit ruimtelijk perspectief zijn bedrijventerreinen belangrijk (Blokhuis et al, 2006). Van de 

totale oppervlakte van Nederland wordt 2% gebruikt voor bedrijventerreinen. Voor wonen wordt 

6,2% van de oppervlakte van Nederland gebruikt (CBS, 2000; in RPB, 2004). 

De Stee Groep (2006) heeft voor de provincie Noord-Brabant een studie uitgevoerd waarin zij tevens 

het belang van bedrijventerreinen voor de Noord-Brabantse economie onderstrepen. Zij maken hierbij 

onderscheid tussen drie aspecten: 

Aandeel werkgelegenheid 

• 41% van totale Brabantse werkgelegenheid bevindt zich op bedrijventerreinen (Nederland: 

ruim 30%); 

• Afgelopen tien jaar was er een toename van de werkgelegenheid op bedrijventerreinen; 

• Spin-on effecten voor werkgelegenheid! (geschat op ruim 200.000 arbeidsplaatsen in 

Nederland, deels op bedrijventerreinen). 

Economische waarde 

• In totaal wordt 43% van de totale toegevoegde waarde in Brabant op bedrijventerreinen 

gecreëerd (Nederland 35%); 

• 1 hectare Brabants bedrijventerrein levert jaarlijks ongeveer €1,6 miljoen op, wat 

vergelijkbaar is met het Nederlands gemiddelde; 

• Veel stuwende bedrijfsactiviteiten op bedrijventerreinen. 

Dynamiek naar buiten 

• Aantrekken en huisvesten van buitenlandse industriële bedrijven (zo neemt Noord-Brabant 

23% van de arbeidsplaatsen van buitenlandse bedrijven in Nederland voor haar rekening. Het 

merendeel hiervan is gevestigd op bedrijventerreinen). 

02.03 Geschiedenis bedrijventerreinen 

Wanneer naar de geschiedenis van bedrijventerreinen in Nederland wordt gekeken dan wordt er in de 

literatuur een onderverdeling worden gemaakt in vier generaties. Elk van deze generaties beslaat 

globaal een tijdsperiode en heeft zijn eigen specifieke kenmerken en locatie. In tabel 2.1 is hiervan 

een overzicht te vinden. 
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Eerste generatie 

Tweede generatie 

Derde generatie 

Vierde generatie 

1860 - 1910 

1910 - 1940 

1950- 1980 

Tijd van de industrialisatie; 

- Grote Individuele fabriekscomplexen 

- Woningen om de fabriekscomplexen 

heen vanwege beperkte mobiliteit 

werknemers; 

- Uitstraling hoofdgebouwen belangrijk; 

- Geen sprake van bestemmingsplannen, 

doelgroepen segmentering . 

Veranderende stedenbouwkundige 

principes; 

- Planmatig ontwikkelt; 

- Terreloen opgezet voor hulsvesten van 

meerdere bedrijven; 

- Geen segmentering, allerlei soorten 

bedrijven door elkaar. 

Onder druk van volksgezondheid 

Ingezet op functiescheidlng. 

1980 - heden - Meer aandacht aan segmentering en 

zonering - Etikettering van 

bedrijventerreinen; 

- Als gevolg van veranderingen In de 

economische structuur (minder 

grootschalîge industrie en meer 

kleinschalige dienstverlening) zijn de 

bedrijven van de vierde generatie 

kleinschaliger dan die van hun 

voorgangers. 

- Vestigingsplaatseisen waren 

bepalend; 

Aan de randen van 

negentiende eeuwse 

woonwijken; 

- Aan de randen van de 

vooroorlogse woonwijken; 

- Ivm met aan- en afvoer veel 

terreinen gelegen aan water 

of spoor. 

- Gerealiseerd aan randen 

woonwijken jaren 50 en 60; 

- Ivm opkomst vrachtwagen 

voornamelijk gelegen 

aan/langs snelwegen. 

- Gelegen aan randen van 

steden, bereikbaarheid via 

snelweg staat centraal. 

Tabel 2.1; Generaties bedrijventerreinen (Bron; bewerking Louw et al, 2004; ETIN adviseurs, 2007; 

Leengoed, 2007) 

Wanneer naar de verschillende generaties wordt gekeken dan concludeert Louw et al (2004) dat het 

bedrijventerreinenbeleid in ons land gebaseerd is op traditionele monofunctioneel concept dat stamt 

uit de eerste helft van de vorige eeuw. De essentie hiervan is dat een bedrijventerrein een terrein is 

voor bedrijven die overlast veroorzaken en daardoor niet in het stedelijke gebied thuishoren. 

Milieuhinder speelt echter niet altijd meer een belangrijke rol. Veel bedrijven veroorzaken niet meer 

zoveel overlast en passen goed in het stedelijke gebied. In het buitenland zijn veranderingen op dat 

gebied al aanwezig. Daar zijn goede en succesvolle voorbeelden te vinden van multifunctionele 

gebiedsontwikkeling, waarbij op het bedrijventerrein naast bedrijfspanden ook kantoorgebouwen, 

winkels, sportaccommodaties, leisure-voorzieningen en soms woningen aanwezig zijn. Hiermee komt 

ook een ander type bedrijfshuisvesting op bedrijventerreinen kijken die mogelijk interessanter is voor 

de private investeerder. 
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Louw et al (2004) geeft aan dat functiemenging een goed alternatief zou kunnen zijn voor de 

autonome trend om nieuwe monofunctionele bedrijventerreinen te ontwikkelen op steeds grotere 

afstand van de stad. De al eerdere genoemde nieuwe concepten als werklandschappen en gemengde 

woonwerkmilieus kunnen een voorbode zijn voor een nieuwe generatie met meer accent op 

functiemenging en integrale gebiedsontwikkeling. Bij deze nieuwe generatie passen ook de 

scienceparken, zoals de High Tech Campus in Eindhoven, een concept dat de laatste jaren veel 

voorkomt en past bij het groeiende belang van de kenniseconomie (De Graaf, 2005). 

02.04 Typologie bedriJventerreinen 

De meest voorkomende en bekendste indeling en typologie van bedrijventerreinen is die van IBIS 

(2007). Bij deze indeling wordt onderscheid gemaakt in vijf typen bedrijventerreinen; 

Bedrijventerrein voor zware industrie; dit is een bedrijventerrein waar vestiging van alle soorten 

bedr.ijvigheid is toegestaan (inclusief milieuhinderlijke bedrijven) en waar minimaal bedrijvigheid 

in hindercategorie vijf is toegestaan 

Zeehaventerrein; bedrijventerrein met een laad-/loskade langs diep vaarwater, toegankelijk voor 

zeeschepen 

Gemengd bedrijventerrein; terrein met een hindercategorie één tot en met vier, bestemd voor 

reguliere bedrijvigheid en niet behoren tot de terreinen die zijn getypeerd als hoogwaardig 

bedrijvenpark of distributiepark 

Hoogwaardig bedrijvenpark; bedrijventerrein dat specifiek is bestemd voor bedrijven met 

hoogwaardige (productie- en/ of R&D-) activiteiten 

Distributiepark; bedrijventerrein dat specifiek is bestemd voor transport- en distributiebedrijven. 

Deze indeling is door veel gemeenten en regio's over genomen in strategieën en planningen. 

Onderstaande diagrammen geeft een overzicht van de verdeling van de type bedrijventerrein. 

L Zware Industrieterrein Zeehaventerrein Gemengd terrein 

2°/o 
2°/o 

4°/o 

1 °/o 

Hoogwaardig bedrijvenpark 0 Distributiepark 0 Onbekend 

fig 2.1 voorraad aan bedrijventerrein naar terrein type (peil datum 1 januari 2007) Respectievelijk in 

bruto hectare, netto hectare en in aantal. 

Wanneer deze indeling wordt gehanteerd dan valt volgens IBIS (2007) het grootste aantal 

bedrijventerrein, 88%, onder de noemer gemengd bedrijventerrein. Hieruit blijkt dat met deze 

typologie nog geen duidelijk onderscheid is gemaakt. In de praktijk is het lastig om een 

onderverdeling te maken. De meeste bedrijven kunnen zich op verschillende typen terreinen 

vestigen. Daarnaast is ook al gebleken dat er steeds meer andere soorten bedrijven welke niet 

worden meegenomen in de IBIS enquête zich vestigen op bedrijventerreinen. 

Afstudeeronderzoek P.E. Leeffers 9 



Herstructureren bedrijventerreinen 

Naast de hiervoor genoemde typologie zijn ook andere onderverdelingen te maken. Zo kunnen 

bedrijventerreinen ook ingedeeld worden naar generatie. Louw et al (2004) geeft aan dat veel zware 

industrieterreinen tot de derde generatie bedrijventerreinen behoren, terwijl de gemengde terreinen 

overwegend tot de vierde generatie behoren. Hetzelfde geldt voor hoogwaardige bedrijvenparken en 

distributieparken. 

'Een andere typologie die jarenlang is gebruik is het ABC-Iocatiebeleid'. Dit betreft een locatiebeleid 

voor bedrijven en voorzieningen. Het ministerie van VROM wilde hiermee het 'juiste bedrijf' op de 

'juiste plek' krijgen (Fokkema et al, 2002). Bedrijven met veel· werknemers zouden zich moeten 

vestigen op goed met openbaar vervoer bereikbare plakken (A-locaties). B-locaties zijn zowel goed 

met openbaarvervoer als met de auto bereikbaar. Minder intensieve ondernemingen kunnen terecht 

langs snelwegen (C-Iocaties). Naast dit locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen was er een 

locatiebeleid voor Perifere en Grootschalige Detailhandelsvestiging (PDV/GDV beleid). 

In de Nota Ruimte (2006) worden het ABC locatiebeleid en het PDV/GDV beleid vervangen door een 

integraal locatiebeleid bedrijven en voorzieningen. Het doel van het nieuwe locatiebeleid is een goede 

plaats voor ieder bedrijf te bieden, zodat een optimale bijdrage wordt geleverd aan de versterking 

van de kracht van steden en dorpen. Voor wat een 'goede' plaats is, kan de rijksoverheid geen 

standaard geven. Wel zijn een aantal regels opgesteld, die zorgen voor de gewenste basiskwaliteit3
. 

Het is aan de provincies en regio's om zelf te bepalen wat een 'goede' plaats is. Het nieuwe 

locatiebeleid heeft als doel de economische ontwikkeling, bereikbaarheid en leefbaarheid te 

waarborgen. 

Het categoriseren van bedrijventerreinen op basis van milieuhinder is een andere mogelijkheid, Deze 

categorisering werkt in de praktijk niet omdat bedrijven die weinig hinder veroorzaken zich wel 

kunnen vestigen op een bedrijventerrein waar veel hinder is toegestaan. 

In het verdere onderzoek zal de verdeling van IBIS worden gehanteerd, omdat dit de meest bekende 

en toegepaste verdeling is. 

02.05 Bedrijfshuisvestlng 

Het MKB wordt steeds een belangrijkere speler op de vastgoedmarkt . Het aantal actieve 

ondernemingen neemt per saldo structureel met 13.000 per Jaar toe. Voor 25.000 bedrijven met 5 tot 

250 werkzame personen, waarvan 12.500 bedrijven snel groeien, vormt het kwalitatief beperkte 

aanbod van kleinschalige huisvesting een belemmering voor verdere groei (Dantuma, 2008). 

Het huidig aanbod in de bedrijfshuisvesting sluit kwalitatief niet goed aan bij de marktvraag. Landelijk 

gezien bestaat er een groot overschot aan grootschalige verouderde bedrijfshuisvesting en een tekort 

aan moderne kleinschalige bedrijfspanden. Het mkb moet steeds vaker genoegen nemen met de 

minder aantrekkelijke locaties en minder courante panden. Door actiever in te zetten op ontwikkeling 

en herstructurering naar dit type bedrijfshuisvesting ligt er een markt open. 

De bedrijfshuisvesting zelf voldoet vaak niet aan de wensen van ondernemers en werknemers. Uit 

onderzoek blijkt (Dantuma, 2008) dat mkb-bedrijven het vaakst ontevreden zijn over het aantal 

beschikbare parkeerplaatsen (26%) bij de bedrijfslocatie . Andere knelpunten die worden gegeven zijn 

een ruimere en beter bereikbare bedrijfslocatie en een ruimer en beter onderhouden pand. Daarnaast 

3 In hoofdstuk 04.01.02 wordt behandeld wat er exact onder basiskwaliteit wordt verstaan. 
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is bijna de helft van de bedrijven ontevreden over de voorzieningen rond de bedrijfslocatie, zoals 

horeca en winkels. 

De werklocaties zoals die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld, groot en monofunctioneel, worden niet 

bepaald gewaardeerd door de mensen die er werken (Wesselink, 2005). Werknemers zelf hebben de 

voorkeur voor kleinschalige bedrijventerreinen, ver weg van de snelweg, maar wel goed bereikbaar 

en als het even kan gemengd met winkelvoorzieningen en woningen. Hierin is een verschil te zien 

met de werkgevers die juist wel kiezen voor een snelweg locatie. 

Een adequate bedrijfslocatie is belangrijk voor betere bedrijfsprestaties. Bedrijven die ontevreden zijn 

over hun bedrijfslocatie hebben twee keer zo vaak een hoog tot zeer hoog ziekteverzuim. en meer dan 

twee keer zo vaak een hoog tot zeer hoog personeelsverloop. Daarnaast is het gedeelte dat zijn 

klantenbestand heeft zien afnemen twee keer zo groot (Dantuma, 2008). 

Keuze bedrijfshuisvesting 

Bij de bedrijfshuisvesting van een bedrijf zal de keuze tweeledig zijn. Enerzijds zal er een keuze 

worden gemaakt wat betreft het terrein, daarnaast zal er ook een keuze worden gemaakt wat betreft 

het pand. Voor beide gevallen geldt dat er meerdere factoren een belangrijke rol spelen in de 

besluitvorming. In onderstaande figuren zijn de belangrijkste factoren op terrein en gebouwniveau 

weergegeven. Op terreinniveau zijn dit bereikbaarheid en uitstraling van de omgeving. Bedrijven 

gaan steeds meer waarde hechten aan het onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten. 

Imago wordt steeds belangrijker. Echter wat uitstraling betreft van de omgeving zijn ondernemers 

nog vooral gericht op het eigen pand. Dit is ook de belangrijkste factor bij keuze voor het pand samen 

met parkeergelegenheid. Uitstraling en onderhoud van de openbare ruimte wordt vaak afgeschoven 

op de gemeente, terwijl dit toch een belangrijk onderdeel vormt van de uitstraling en imago. Steeds 

meer ondernemers worden zich hier wel bewust van. 

Goed ontsloten voor auto 
Uitstraling omgeving 

Dichtbij huidige vestiging 
Dichtbij klanten 

Zichtbaar vanaf de snelweg 
Dichtbij personeel 

Medewerking overheld 
Voorzieningen dichtbij 

Anders 
Goed ontsloten met openbaar vervoer 

Dichtbij branchegenoten 
Aanwezigheld !CT-Infrastructuur 

Aantrekkelijk woonklimaat 
Sodaal vellig 

Organisatie gemeenschappelijke voorzieningen 
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Fig. 2.2; Doorslaggevende elementen op terreinniveau in % (Bron Stee, 2005a) 
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Fig. 2.3; Doorslaggevende elementen op gebouwniveau in %(Bron Stee, 2005a) 
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02.06 Ontwikkelingen en trends in de markt 

Professionalisering 

Een algemene ontwikkeling in de bedrijfsruimtemarkt is dat deze steeds professioneler wordt en 

daardoor interessanter voor ontwikkelaars en beleggers. Vooralsnog zijn het de specialisten die in de 

markt actief zijn. In het kleinschalige segment zijn dit lokale ontwikkelaars en particuliere beleggers. 

In het grootschalige segment zijn dit juist partijen die actief willen zijn in grote delen van Europa 

(FGH vastgoedbericht, 2008). 

Groeiend aandeel huur en veranderende bedrijfshuisvesting 

Zoals al aangegeven is de bedrijfsruimtemarkt van oorsprong een eigendommarkt. Echter in deze 

bedrijfsruimtemarkt zijn er veranderingen gaande. Het aandeel huur wordt langzamerhand groter. 

Ondernemers tonen in toenemende mate interesse voor huur van gebouwen, ook industriële. Het 

huren biedt bedrijven meer flexibiliteit, maar geeft tevens ook meer financiële armslag. Een deel van 

het kapitaal zit niet langer in het gebouw vast (Van Dinteren, 2007). Door dit groeiende aandeel huur 

wordt de bedrijventerreinmarkt ook interessanter voor de private investeerder. 

Mede doordat de bedrijfshuisvesting is veranderd is het huuraandeel toegenomen. Van Dinteren 

(2007) geeft aan dat bedrijfsgebouwen in de loop der jaren eenvoudiger zijn geworden. Hierdoor kan 

na vertrek van een huurder de ruimtes weer gemakkelijk worden verhuurd aan een volgend bedrijf. 

Met name in de logistiek is dit al enkele jaren zichtbaar. Wat dat betreft loopt het logistiek vastgoed 

ook voor op andere delen van industrieel vastgoed. 

Daarnaast is de veranderende bedrijfshuisvesting ook te danken aan de verdienstelijken van de 

economie . Er treedt een verschuiving op van banen van de secundaire sector (industrie/productie) 

naar de tertiaire sector. Hiermee groeit ook de vraag naar kantoorruimte. In de praktijk wordt 

verdienstelijking ook zichtbaar doordat het aantal kantoorhoudende banen bij industriële bedrijven 

toeneemt. Dit leidt tot een toename van het aandeel kantoorvloeroppervlak bij bedrijfsruimten en een 

toename van kantoor-hal-combinaties op bedrijventerreinen. Deze opkomst van kantoorachtigen 

biedt tevens mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. 

Kwaliteit 

Kwaliteit wordt een steeds belangrijker en vaak terugkerend begrip. Door de overheid wordt hier ook 

sterk op ingezet en dan vooral op de ruimtelijke kwaliteit4
• De gebruikers zelf stellen bij de 

locatiekeuze ook steeds hogere eisen aan de uitstraling van het pand en de kwaliteit van de 

bedrijfsomgeving (Geerlings, 2006). Deze ontwikkeling is mede het gevolg van de verdienstelijking . 

Daarnaast wordt het voor deel van de bedrijven ook steeds belangrijker om werknemers niet alleen te 

verleiden met een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket, maar ook met een inspirerende 

werkomgeving (Antwerpen et al). In de toekomst zal dit wanneer het lastiger wordt om werknemers 

te binden alleen maar toenemen. Een deel van de bedrijven is ook bereid te betalen voor kwaliteit 

(Van Dinteren, 2007). Voor de private investeerder wordt daardoor de markt interessanter. Om de 

kwaliteit ook op langere termijn te waarborgen wordt het instrument parkmanagement steeds vaker 

ingezet. 

Bereikbaarheid en mobiliteit 

Bereikbaarheid en voldoende mobiliteit vormen belangrijke eisen voor de vestigingsplaats van 

bedrijven. In een maatschappij waarbij het steeds drukker wordt op de weg en waar files veel 

' Voor een uitgebrelde beschrijving van het begrip kwaliteit in relatie met bedrijventerrein zie hoofdstuk 4 . 
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voorkomen, wordt dit ook een steeds belangrijker eis. De bereikbaarheid geldt niet alleen voor auto, 

maar ook voor openbaar vervoer. 

Duurzaamheid, Functiemenging, Intensief ruimtegebruik 

Deze drie thema's krijgen veel aandacht vanuit de overheid. Men wil af van de monofunctionele 

bedrijventerreinen en er moet zuinig worden omgegaan met de schaarse ruimte. Daarnaast moet er 

ook naar de toekomst worden gekeken. Duurzame ontwikkeling staat hoog op de agenda bij de 

overheid . Ook een private investeerder/belegger is gebaat bij een duurzame ontwikkeling. 

Op bedrijventerreinen is steeds meer sprake van functiemenging. Meer kantoren en winkels zijn 

zichtbaar. Mede doordat de overheid ook sterk inzet op functiemenging zal deze ontwikkeling zich nog 

verder doorzetten. Intensief ruimtegebruik zal naar verwachting vooral in de regio's waar ruimte 

schaars is en de grondprijzen hoog. 

02.07 Resumé 

Onder een bedrijventerrein wordt een terrein verstaan dat bestemd en geschikt is voor gebruik door 

één of meer bedrijven uit de sectoren industrie, handel, nijverheid en/of commerciële en niet 

commerciële dienstverlening. Het overgrote deel van de bedrijventerreinen valt onder de noemer 

gemengd bedrijventerrein. Bedrijventerreinen zoals we die tegenwoordig veel zien zijn het gevolg 

geweest van functiescheiding in het verleden. Door overlast in de vorm van stank en geluid werden 

wonen en werken gescheiden. Tegenwoordig geldt dit voor veel bedrijven niet meer en ziet men in 

dat de monofunctionele bedrijventerreinen niet de oplossing zijn. Vanuit dit oogpunt wordt ook de 

term werklandschappen geïntroduceerd. Het idee achter deze ontwikkeling is dat functiemenging en 

intensief ruimtegebruik op bedrijventerrein een belangrijke rol spelen en dat werkplekken integraal 

onderdeel uitmaken van de leefomgeving. 

Van oudsher is de bedrijventerreinenmarkt eigenlijk een eigendomsmarkt. Maar langzamerhand komt 

hierin verandering en neemt het huurderaandeel toe. Dit is mede te danken aan de veranderende 

bedrijfshuisvesting. Kijkend naar de toekomst zal door deze verandering in combinatie met de 

mogelijkheden van functiemenging en intensief ruimtegebruik er meer interesse ontstaan vanuit de 

private investeerder. Daarnaast wordt kwaliteit op bedrijventerreinen ook steeds belangrijker. Zowel 

vanuit overheid als ondernemers. Wanneer men ook bereid is om te betalen voor deze kwaliteit kan 

dat interessant zijn voor de private investeerder in verband met indirect rendement. Andere 

belangrijke aspecten die na verwachting veel aandacht zullen krijgen in de toekomst zijn 

bereikbaarheid en duurzaamheid. 
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03 PRIVATE INVESTEERDER 

03.01 Profielschets private investeerder 

De hoogste doelstelling van de private partijen is het behalen van maximale winst op een project 

(Gehner, 2003). Afhankelijk van de manier waarop een private investeerder betrokken is bij een 

project kan hij verschillende rollen aannemen. Onder private investeerder vallen de 

projectontwikkelaar, belegger en de particuliere vastgoedeigenaar. Deze groepen zijn nog weer 

verder onder te verdelen in subgroepen. Door ontwikkelingen in de markt is de scheidslijn tussen 

verschillende partijen steeds lastiger weer te geven. Zo houden beleggers zich steeds vaker bezig met 

projectontwikkeling en hebben steeds meer projectontwikkelaars een vastgoedportefeuille 

opgebouwd. Om toch enig houvast te bieden zijn de private investeerders in figuur 7.1 schematisch 

ingedeeld: 

Fig. 3.1; Onderverdeling private investeerder 

03.01 .01 Ontwikkelaar 

Een ontwikkelaar is een partij binnen de vastgoedmarkt, welke actief als initiator en drager van 

financiële risico's betrokken is bij projectontwikkelingsactiviteiten in de vastgoedmarkt (Keeris, 2001) 

Het doel van een projectontwikkelaar is het waarborgen van de eigen continuïteit en het behalen van 

een zo hoog mogelijke winstmarge, door voor eigen rekening en risico projecten voor de markt tot 

stand te brengen. Dit wordt meestal mogelijk gemaakt door het hebben of verkrijgen van 

grondposities. (Leengoed, 2007) 

Een ontwikkelaar brengt ideeën, management, arbeid, kapitaal, grond en eventueel opstallen bij 

elkaar om een nieuw vastgoedproduct te realiseren. Het gaat hierbij niet alleen om de productie van 

een bouwwerk. Het gaat om het achterliggende doel, vaak vastgelegd in het vastgoedconcept. 
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Tegenwoordig is de essentie van projectontwikkeling niet slechts 'het stapelen van stenen', maar 

conceptontwikkeling met dienstverlening als belangrijke succesfactor. (Gooi et al, 2007) 

Binnen de ontwikkelaars is er onderscheid te maken tussen de pure projectontwikkelaar en de 

ontwikkelende bouwer. 

03.01.01.01 Projectontwikkelaar 

Naar omschrijving van het ministerie van VROM (2006) ontwikkelt een projectontwikkelaar voor eigen 

rekening en risico vastgoed voor de markt. Hij bedenkt of neemt initiatief tot ruimtelijke plannen voor 

de marktonderdelen (vraag- en aanbod gestuurd) . De projecten die hij realiseert zijn van 

verschillende aard en schaal, hij brengt deze direct op de markt en neemt ze in principe niet zelf in 

belegging. Doordat een projectontwikkelaar een grote kapitaalbehoefte heeft loopt hij ook veel risico. 

Het financieren gebeurt veelal extern met als gevolg een relatief hoog rentepercentage. Het 

afzetrisico wordt veelal gedekt door voorverkoop en voorverhuurpercentages overeen te komen . 

Zeker bij bedrijfsgebouwen geldt dat er veelal in opdracht wordt ontwikkeld. 

Binnen de groep projectontwikkelaars zijn ook steeds meer ontwikkelaars die zelf inmiddels een 

vastgoedportefeuille hebben, dus daarmee ook een beleggingspoot hebben. 

03.01.01.02 Ontwikkelende bouwer 

Naast de projectontwikkelaar zijn er tegenwoordig ook steeds meer ontwikkelende bouwers. Hierbij 

kan men denken aan Heijmans, BAM en Van Wijnen die inmiddels binnen hun bedrijf allemaal een 

vastgoedpoot hebben. De ontwikkelende bouwer kenmerkt zich volgens het ministerie van VROM 

(2006) doordat hij ontwikkelt voor eigen rekening en risico . Dit kunnen al dan niet projecten zijn voor 

de eigen bouwportefeuille. Het gerealiseerde vastgoed neemt hij niet in belegging . Een mogelijk 

voordeel voor de ontwikkelende bouwer is dat hij vaak goedkoper kan ontwikkelen dan een 

projectontwikkelaar, omdat hij ook rendement haalt uit de bouwopdracht. 

03.01.02 Belegger 

Een belegger is een financiële instelling die met een zekere regelmaat beschikking krijgt over gelden, 

waarvoor langlopende beleggingen moeten worden gezocht, waarmee een afzonderlijk onderdeel van 

de organisatie belast wordt (Keeris 2001) . Een belegger heeft als doel het beheerde vermogen zo 

waardevast mogelijk te beleggen in direct of indirect onroerend goed. De keuze voor het aankopen 

van een vastgoedobject is een afweging tussen het te lopen risico en het mogelijke rendement dat op 

die belegging te verwachten is. Spreiding in de portefeuille (aanwezigheid van verschillende typen 

vastgoed) is een belangrijk middel om het risico op het belegde vermogen te verminderen. 

(Leengoed, 2007) Van oorsprong ontwikkelt een belegger niet zelf. Hij koopt en exploiteert vastgoed 

vanuit een lange termijnvisie voor eigen rekening en risico voor de eigen beleggingsportefeuille. 

(Ministerie VROM, 2006) 

03.01.02.01 Banken 

Diverse banken financieren en beleggen in gebiedsontwikkelingen. Hierbij moet worden opgemerkt 

dat er een verschil bestaat tussen financiering en beleggen. Meestal betreffen dit ook verschi llende 

afdelingen binnen een bank die ieder afzonderlijk van elkaar opereren. 

Bij financieren gaat het om het ter beschikking stellen van geld aan bijvoorbeeld een ontwikkelende 

partij tegen een rentepercentage. Financieren is gericht op de kortere termijn, terwijl het bij beleggen 

gaat om de langere termijn. 
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03.01.02.02 Institutionele belegger 

Onder institutionele belegger vallen de verzekeringsmaatschappijen, de pensioenfondsen, onroerend 

goed beleggingsmaatschappijen (OGB's) en de particuliere beleggers en maatschappen. Een 

institutionele belegger wil er zeker van zijn dat zijn deelnemers na een aantal jaren hun geld krijgen. 

Voor hen is vastgoed interessant, omdat het een behoorlijke bescherming biedt tegen inflatie (de 

huurprijs wordt namelijk geïndexeerd naar inflatie). Een particulier belegger wil vooral een 

waardevaste oudedagsvoorziening en een vastgoedfonds wil juist een zo hoog mogelijk rendement 

behalen. 

03.01.02.03 Ontwikkelende belegger 

Voor een ontwikkelende belegger is onderscheid te maken tussen banken en institutionele beleggers. 

Een ontwikkelende belegger kenmerkt zich doordat hij zelf vastgoed ontwikkelt, laat bouwen en 

exploiteert vanuit een lange termijnvisie voor eigen rekening en risico. Hij ontwikkelt dus projecten 

voor de eigen beleggingsportefeuille. (Ministerie van VROM, 2006) 

03.01.03 Particuliere vastgoedeigenaar 

Tot slot is er nog de particuliere vastgoedeigenaar. Hierbij kan men denken aan de ondernemer die 

zijn pand in eigendom heeft. Dit eigendom wordt meestal gezien als een investering voor de oude 

dag . Daarnaast kan het natuurlijk ook voorkomen dat een particulier een bedrijfspand in eigendom 

heeft en deze verhuurd aan een ondernemer. 

03.01.04 Ontwikkelingsmaatschappijen 

Een ontwikkelingsmaatschappij wordt vaak een semi-publieke partij genoemd . In veel gevallen is het 

een combinatie van publieke en private partijen . Een van de bekendste ontwikkelingsmaatschappijen 

binnen herstructureren bedrijventerreinen is de BOM5 in de provincie Noord-Brabant. Naast 

ontwikkelingsmaatschappij als de BOM die een continu karakter heeft en diverse 

herstructureringsprojecten voor hun rekening neemt kan het ook voorkomen dat er voor een enkel 

project een ontwikkelingsmaatschappij wordt opgericht. Deze worden vaak aangegeven als 

Gemeenschappelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). In een dergelijk maatschappij organiseren 

zich verschillende partijen, dit kunnen zowel publieke als private partijen zijn, die betrokken zijn bij 

het project. De reden voor de oprichting van de maatschappij is vanuit organisatorische en financiële 

aard. 

03.02 Resumé 

Een private investeerder is in hoofdlijnen onder te verdelen in vier groepen, namelijk de ontwikkelaar, 

de belegger, de particuliere vastgoedeigenaar en de ontwikkelingsmaatschappij. Hierbij wordt de 

ontwikkelingsmaatschappij vaak als een semipublieke partij genoemd. Al deze partijen hebben in 

hoofdzaak één belangrijk aspect gemeen en dat is het behalen van een zo hoog mogelijk rendement. 

Het termijn waarop dat rendement zichtbaar moet zijn zorgt tevens voor het grote verschil tussen de 

5 De BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, heeft tot taak om de realisatle van herstructureringen van Noord·Brabantse 

bedrijventerreinen te stimuleren, ondersteunen en hie raan bij te dragen. Het doel hiervan is zorgvuldig ruimtegebruik te bewerkstelligen en een 

goed economisch vestigingsklimaat voor ondernemers op een duurzame wijze te (doen) waarborgen. 

BHB Is een samenwerkingsverband tussen de BOM en de provincie Noord-Brabant. Het Is een partlclpatiefonds, dat erop gericht Is om gemaakte 

herstructureringsplannen ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. In dit fonds Is tot 2015 ( 44,5 miljoen beschikbaar. De BHB richt zich op 

de herontwikkeling van privaat eigendom op bedrijventerreinen en betrekt daar de professionele vastgoedsector en de gemeenten bij 
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ontwikkelaar en de belegger. Een ontwikkelaar is namelijk gericht op de korte termijn en wil daarom 

het rendement zo snel mogelijk en een belegger is gericht op de langere termijn. 
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04 KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN 

04.01 Belang kwaliteit bedrijventerreinen 

De juiste kwaliteit op een bedrijventerrein is belangrijk om deze goed te laten functioneren. Bij 

herstructurering wordt getracht een terrein een kwaliteitsimpuls te geven, Het is echter lastig om 

kwaliteit een cijfer te geven. Kwaliteit is niet alleen mede afhankelijk van de situatie, maar is ook erg 

veranderlijk. Een bedrijventerrein dat nu ervaren wordt als kwalitatief goed, kan door veranderende 

omstandigheden (omgeving, marktontwikkelingen) morgen niet meer voldoen aan de eisen en 

wensen. 

Kwaliteit is ook van belang voor een private investeerder. Die zal er namelijk bij gebaat zijn dat een 

bedrijventerrein goed functioneert. Maar wat wordt nu exact bedoeld met kwaliteit en wat moet een 

bedrijventerrein bevatten om een 'goede' kwaliteit te hebben? In de volgende paragrafen zal dit 

begrip verder worden afgebakend. 

04.01.01 Definitie kwaliteit bedrijventerrein 

In diverse rapporten die betrekking hebben op herstructureren bedrijventerreinen wordt getracht een 

definitie te geven aan kwaliteit. Het Ministerie van Economische Zaken (2004a) geeft in Actieplan 

bedrijventerreinen 2004-2008 de volgende definitie; 

"De mate waarin de prestaties van een bedrijventerrein op functioneel (technisch, 

economisch) en maatschappelijk (milieuhygiënisch, ruimtelijk, sociaal) gebied 

aansluiten bij de wensen van alle betrokken partijen. Wanneer de prestaties goed 

aansluiten bij genoemde wensen is sprake van een optimale kwaliteit." 

Naast deze algemene definitie van kwaliteit voor bedrijventerreinen gebruikt de overheid een tweetal 

andere begrippen met betrekking tot kwaliteit: basiskwaliteit en ruimtelijke kwaliteit . 

04.01.02 Basiskwaliteit 

In de Nota Ruimte (2006) keert het begrip basiskwaliteit veelvuldig terug . Dit wordt omschreven als 

de ondergrens voor alle ruimtelijke plannen, waaraan alle betrokken parijen zijn gebonden. Op het 

gebied van economie, infrastructuur en verstedelijking gaat het bijvoorbeeld om het bundelingsbeleid, 

het locatiebeleid, een goede balans tussen rode en groen/blauwe functies, milieuwetgeving, en 

veiligheid. Op het gebied van water, natuur en landschap geldt de basiskwaliteit op punten als de 

watertoets, functiecombinaties met water, en het groen in en om de stad. 

Door de basiskwaliteit te waarborgen en waar mogelijk te vergroten wil het kabinet in heel Nederland 

de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. De concrete uitwerking van de ruimtelijke kwaliteit wordt door 

provincies en gemeenten per situaties bepaald. 

04.01.03 Ruimtelijke kwaliteit 

Bij, de algemene definitie kwaliteit bedrijventerrein werd al onderscheid gemaakt tussen functioneel 

en maatschappelijk. Vaak wordt kwaliteit ook verder gedefinieerd in ruimtelijke kwaliteit. Het 

bevorderen van deze ruimtelijke kwaliteit is sinds de Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening een 

belangrijk aandachtspunt in het nationale ruimtelijke beleid. 
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Ruimtelijke kwaliteit is een normatief begrip. Louw et al (2004) geeft aan dat het sterk is gebonden 

aan bepaalde context en dat vertegenwoordigers van verschillende groeperingen dit anders zullen 

interpreteren. Een ondernemer zal vooral gericht zijn op het functionele, milieugroeperingen op de 

duurzaamheid, stedenbouwkundigen op beeldkwaliteit en voor omwonende zal vooral de eventuele 

overlast een rol spelen. Hooimeijer et al (2001) geeft de volgende definitie voor ruimtelijke kwaliteit. 

"Ruimtelijke kwaliteit is de mate waarin een ruimtelijk plan (functies, ordening, 

inbedding, inrichting, vormgeving, beheer) waarde toevoegt (gebruikswaarde, 

belevingswaarde, toekomstwaarde) voor belangen en belanghebbenden (economische, 

sociale ecologische en culturele belangen)" 

In deze definitie is ruimtelijke kwaliteit een 

toekomstwaarde. Deze drie begrippen 

(www. werkbankonline.n/, 2008) 

optelsom van gebruikswaarde, belevingswaarde en 

kunnen als volgt worden weergegeven. 

Gebruikswaarde: doelmatigheid en functionele samenhang 

Bij gebruikswaarde gaat het om de functionele waarde van een bedrijventerrein. Een hoog 

kwaliteitsniveau wordt bereikt als functies elkaar niet belemmeren, maar juist versterken. Bij fulilcties 

op een bedrijventerrein moet gedacht worden aan de werkfuncties en verkeersfunctie, maar ook aan 

functies als wonen en voorzieningen(Kolman) 

Belevingswaarde: diversiteit, identiteit en schoonheid 

Belevingswaarde is de cultureel bepaalde waardering van de herkenbare karakteristiek en samenhang 

van een locatie, waarbij bestaande kwaliteiten als site situation, compositie en inrichting worden 

afgewogen tegen overeenkomstige kwaliteiten in vergelijkbare ruimten (Kwaliteit meervoud). 

Bij belevingswaarde gaat het om belev ing van vormen, Hcht, textuur e.d. en de daardoor op te 

roepen, bewust en onbewust ervaren effecten (Kolman). 

Toekomstwaarde: duurzaamheid, aanpasbaarheiden beheerbaarheid 

Bij toekomstwaarde gaat het om de kwaliteit van bedrijventerrein in relatie tot de lange levensduur, 

waarbij moet worden voorzien in de behoeften van volgende generaties. 

Het belang van de gebruikswaarde van een bedrijventerrein wordt al langer erkend. Omdat een 

bedrijventerrein steeds meer wordt gezien als onderdeel van de leefomgevin9 speelt de 

belevingswaarde een steeds belangrijkere rol. Ook de toekomstwaarde wint terrein: steeds vaker 

wordt geprobeerd een bedrijventerrein zo lang mogelijk in stand te houden zonder dat er 

herstructurering aan te pas komt. 

Een hulpmiddel om de ruimtelijke kwaliteit bespreekbaar en grijpbaar te maken is de matrix 

ruimtelijke kwaliteit. Door waarden en belangen met elkaar te combineren ontstaan aandachtsvelden. 

Een bewerking van deze matrix gericht op bedrijventerreinen is in tabel 4.1 te zien. Voor een 

toelichting op de genoemde aandachtsvelden in de matrix wordt verwezen naar bijlage 1. 

Ruimtelijke kwaliteit betekent niet per definitie hoogwaardigheid. Verschillende doelgroepen op 

bedrijventerreinen stellen verschillende eisen aan de ruimtelijke kwaliteit. Wanneer deze doelgroep 

dat wenst kan het dus ook laagwaardig zijn. Bij een kwalitatief goed bedrijventerrein gaat het erom 

dat de combinatie van verschillende aandachtsvelden past bij de gewenste situatie. 

Afstudeeronderzoek P.E. Leeffers 19 



Efficiency 
Bereikbaarheid en 
ontsluiting 
Parkeren 

Meervoudig 
ruimtegebruik 
Voorzieningen ter 
ondersteuning 
bedrijfsvoering 
Imago en profilering 

Aantrekkelijkheid 

Stabiliteit 
Flexibiliteit 

Cumulatieve 
attractie 

Toegankelijkheid 
Externe veiligheid 

Werknemersvoor
zieningen 
Werkgelegenheid 

Sociale veiligheid 

Herkenbaarheld 

Geluid- en 
stankoverlast 
Draagvlak 

Herstructureren bedrijventerreinen 

Schoon milieu 
Ecologische structuur 

Gezonde 
werkomgeving 
Landschappelijke 
inpassing 

Duurzame Inrichting 
Duurzaam 
ondernemen 

Verscheidenheld 
Ontmoeting 

Eigenheid 

Architectuur 

Industrieel erfgoed 
Vemieuwing 

Tabel 4.1; Matrix ruimtelijke kwaliteit bedrijventerreinen (Bron; Kolman (2001), ETIN adviseurs 

(2007), Hooimeijer et al (2001) en Habiforum) 

04.0 2 Basiscriteria voor een goed functionerend bedrijventerrein 

In onderzoek naar de ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerrein benoemd Kolman (2001) basiscriteria 

voor een bedrijventerrein. Dit betreffen een aantal ruimtelijke aspecten welke wettelijk verplicht zijn 

of noodzakelijk voor een algemeen goed functioneren bedrijventerrein : 

- Veiligheid (milieuzonering/wettelijk) 

- Geluid en stankoverlast (wettelijk) 

- Bodem- water en luchtkwaliteit (wettelijk) 

- Bereikbaarheid (Personen; Auto, OV/ Goederen; Vrachtauto, Trein, Water, Vliegtuig) 

- Ontsluiting (oriënteerbaar, wegen geschikt voor te rijden vervoer, hiërarchie van wegen) 

- Parkeren (voldoende, collectieve, verhuurbare) 

- Flexibiliteit (bedrijven kunnen nog uitbreiden) 

Bovenstaande criteria hebben grotendeels betrekking op het nu en het functioneren van het terrein. 

Criteria met betrekking tot belevingswaarde en toekomstwaarde worden gebruikt de verkiezing van 

het beste bedrijventerrein van Nederland, opgezet door het vakblad bedrijventerrein . Professionals uit 

de praktijk hebben voor de verkiezing de volgende 1.0 criteria opgesteld (zie ook bijlage 2 voor een 

uitgebreidere omschrijving van de criteria): 

- Het plan 

- leefbaarheid 

- Economische motor 

- Samenwerking en betrokkenheid 

- Lokale en regionale betekenis 

- Vernieuwingssnelheid 

- Organisatiestructuur 

- Imago 

- Verveersmanagement 

- Ontwerp en design 

Afstudeeronderzoek P.E. Leefters 20 



Herstructureren bedrijventerreinen 

Deze criteria richten zich meer op hoogwaardige bedrijventerreinen, de markt waar private 

investeerders in geïnteresseerd kunnen zijn . Bij deze criteria wordt meer naar het geheel gekeken op 

dit moment en de toekomst. Gaat het bij de basiscriteria meer om het functioneren, bij deze criteria 

wordt ook gekeken naar beleving en toekomstwaarde. 

04.03 Resumé 
Kwaliteit is een breed en lastig te definiëren begrip . Een nadere afbakening voor het begrip is te 

vinden in ruimtelijke kwaliteit. Met een matrix is onderscheid gemaakt tussen verschillende 

aandachtsvelden die de gebruikerswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde beïnvloeden. Met 

deze matrix krijgt ruimtelijke kwaliteit meer handen en voeten en wordt het gemakkelijker om erover 

te praten. Echter het is nog steeds lastig om te bepa·len wat goede kwaliteit is en wat daarvoor 

aanwezig dient te zijn. Dit is mede afhankelijk van de situatie en de eisen en wensen van de 

gebruiker. 

Wanneer wordt gekeken naar de ruimtelijke kwaliteit aspecten dan kan er vanuit de matrix toch een 

aantal punten worden genoemd die altijd aanwezig dienen te z.ijn op een bedrijventerrein om een 

functionerend bedrijventerrein te bewerkstelligen en aspecten die verplicht zijn vanuit de wet- en 

regelgeving . Dit zijn de minimale eisen aan een bedrijventerrein, de basiscriteria . 
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os HERSTRUCTUREREN BEDRIJVENTERREINEN 

05.01 Definitie herstructureren bedrijventerreinen 

Het herstructureren van bedrijventerreinen kan als volgt worden gedefinieerd; 

"Alle eenmalige ingrepen in het bedrijventerrein, die tot doel hebben de veroudering 

van het terrein als geheel te bestrijden en die niet tot het reguliere onderhoud worden 

gerekend." (BOM en BHB, 2006) 

Binnen het begrip herstructureren is nog een verdere onderverdeling te maken in verschillende 

classificaties. Senter Novem (2005) geeft hiervan de volgende omschrijving; 

- Facelift; grote 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 bedrijfsmatige activiteiten vb bedrijfshallen naar kantoren. 

- Transformatie; ombouwen van een bedrijventerrein naar een terrein met een geheel andere functie. 

Bij herstructureren kan ook een combinatie plaatsvinden van bovenstaande classificaties. Zo is het 

bidvoorbeeld mogelijk dat een deel van een terrein wordt gerevitaliseerd en een ander deel 

hergeprofileerd of getransformeerd wordt. 

Herontwikkelen 

De termen herstructureren en herontwikkelen worden vaak door elkaar gebruikt. Voor herontwikkelen 

kan de volgende definitie worden gegeven; 

"Investering in vernieuwing van (een deel van) een bestaand bedrijventerrein en de gronden daarna 

als bouwrijpe grond worden uitgegeven of als nieuwe panden worden verkocht na de (ver)bouw(ing)" 

(de Bruijn, 2007) 

Bij herontwikkeling is er vaak sprake van herprofilering en transformatie, daarmee is herontwikkeling 

te zien als een vorm van herstructurering. In het onderzoek zal de term herstructureren worden 

gebruikt. 

05.02 Veroudering 

05.02.01 Definitie verouderd bedrijventerrein 

Voor het begrip verouderd bedrijventerrein kan de volgende definitie worden gegeven; 

"Een terrein is verouderd als zich hier op infrastructureel, ruimtelijk, representatief, 

milieukundig, economisch en organisatorisch gebied elkaar versterkende problemen 

voordoen, die voortkomen uit de huidige eisen die aan moderne bedrijfsterreinen en de 

ruimtelijke omgeving worden gesteld." (Pen en Hiethaar, 1998) 
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Anders gezegd: een terrein is verouderd als het niet meer aan de eisen en wensen voldoet van de 

gebruiker. Gebruikers kunnen verschillende personen zijn met verschillende gedachten over wat 

nodig is op een bedrijventerrein . Een bezoeker of omwonende van het bedrijventerrein kan 

bijvoorbeeld heel anders naar het terrein kijken en andere eisen hebben dan een zittende 

ondernemer. De veroudering van een bedrijventerrein gaat nauw samen met de kwaliteit van het 

terrein. Zolang het terrein goed kan functioneren zonder dat er klachten komen hoeft er niet te 

worden geherstructureerd . Dat kan betekenen dat een terrein er esthetisch misschien niet zo mooi 

uitziet. 

05 .02.02 Proces veroudering 

Louw et al (2004) geeft aan dat een bedrijventerrein min of meer een vast proces doorloopt. Dit 

proces wordt ook wel de levenscyclus genoemd . Een cyclus van een bedrijventerrein duurt over het 

algemeen 40 à 50 jaar en is onder te verdelen in vier fasen; 

- introductie 

- groei 

- consolidatie 

- teruggang 

De duur van de cyclus is mede afhankelijk van llet type bedrijvigheid op een terrein en 

ontwikkelingen/veranderingen in de markt. Door herstructureren krijgt het bedrijventerrein als het 

ware een boost en wordt de levenscyclus verlengd. In figuur 5.1 zijn deze fasen schetsmatig 

uitgezet tegen vraag naar vastgoed op het bedrijventerrein. 

Introductie I .._I __ G_r_o_e_i _ __.I I Consolidatie I I Teruggang 

Tijd 

Fig. 5.1; Fasen levenscyclus bedrijventerreinen 

De eerste jaren is vaak sprake van een constante instroom van nieuwe bedrijven. Dat gaat gepaard 

met forse groei van de werkgelegenheid. Na verloop van tijd gaat de groei over in consolidatie. De 

bedrijven op het terrein zijn volgroeid. De eerste ondernemers vertrekken naar nieuwe terreinen. 

Andere ondernemers nemen hun plaats in . Aan het einde van deze fase treedt de veroudering voor 

het eerst aan het licht. Vaak is dit het gevolg van achterstallig onderhoud van het openbaar gebied. 

Als de gemeente tijdig maatregelen neemt, kan zij de problemen in deze fase nog wel keren door het 

plegen van groot onderhoud. Met relatief eenvoudige maatregelen is het mogelijk de kwaliteit van 
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een terrein weer op het gewenste peil te brengen. De problemen worden groter in de fase van 

teruggang . In deze fase is er meer mis met een bedrijventerrein dan alleen achterstallig onderhoud 

van het openbare gebied. Door de veranderde eisen die ondernemers stellen aan hun huisvesting, 

neemt de courantheid van bedrijfspanden in de loop van de tijd af. Vaak voldoen ook de ontsluiting 

en de interne wegenstructuur niet meer. De belangstelling in de markt om de leeggekomen plekken 

op te vullen neemt af, met als gevolg dat prijzen van het onroerend goed dalen . Dit trekt 

laagwaardige activiteiten aan tot dat deze er zelfs niet meer willen zitten. Zo komt een zichzelf 

versterkende negatieve ontwikkeling op gang, die uiteindelijk leidt tot verpaupering van het terrein. 

Braakliggende kavels en leegstaande bedrijfspanden bepalen het beeld (Louw et al, 2004 ). 

05.02.03 Typologie veroudering 

Wanneer er teruggang optreedt op een bedrijventerrein kan dit verschillende redenen hebben . Op 

basis daarvan is door BOM en BHB (2006) onderscheid gemaakt in de volgende typen veroudering ; 

- Technische veroudering door slecht onderhoud en beheer, waardoor het terrein nu niet meer 

voldoet aan de eisen; 

- Economische veroudering doordat de door de markt gestelde eisen aan het terrein in de loop van de 

tijd veranderd zijn; 

- Maatschappelijke veroudering doordat door nieuwe regelgeving de mogelijkheden op het terrein zijn 

afgenomen. Bijvoorbeeld aangescherpte milieuregels ; 

Ruimtelijke veroudering doordat de omgeving van het terrein is veranderd en er nu conflicten 

ontstaan tussen het terrein en de omgeving . 

Vaak treedt in de praktijk een combinatie op van bovenstaande verouderingen. In bijlage 3 is een 

overzicht te vinden van welke knelpunten bij welk type veroudering horen. Afhankelijk van het type 

veroudering en de ambitie/visie die een gemeente of andere partij heeft met het terrein kan dan een 

keuze worden gemaakt voor de vorm van herstructureren . Bij bijvoorbeeld technische veroudering 

kan een faceli .ft volstaan, is er ook sprake van economische en maatschappelijke veroudering dan is 

tenminste revitalisering nodig. Is daarnaast sprake van ruimtelijke veroudering, dan is herprofilering 

of transformatie nodig. 

Wanneer een relatie wordt gelegd type veroudering en de fasen van de levenscyclus van een 

bedrijventerreinen kan men stellen dat wanneer een terrein in de consolidatiefase bevindt men nog 

wel over kan gaan tot revitalisatie van het openbare gebied . In de teruggangsfase is revitalisering 

niet meer voldoende en moet er een nieuwe stedenbouwkundige visie komen (Louw et al, 2004 ). 

Er kan ook bewust gekozen worden om een gebied te laten verpauperen om vervolgens over te gaan 

tot transformatie. Door de verpaupering neemt de waarde af waardoor het mogelijk interessant wordt 

voor private investeerders om mee te gaan denken (Geerlings et al , 2006) . 

05.03 Proces herstructurering bedrijventerreinen 

05.03.01 Procesfasen 

Herstructureren van bedrijventerreinen staat bekend om zijn complexe projecten met lange tijdsduur 

en veel betrokken partijen . Over het algemeen geldt dat herstructureringsprojecten volgens eenzelfde 

route verlopen. Onderzoek van de BOM en de BHB (2006) geeft voor herstructurering vier 

deelstappen binnen het proces weer. Ook Wolting (2006) erkent vier fasen in gebiedsontwikkeling. 

Hetzij de planvormingfase dan genoemd als haalbaarheidsfase. 
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1. Initiatieffase 

Fig. 4.2; Processtappen herstructureren bedrijventerreinen 

1. Initiatieffase 

Herstructureren bedrijventerreinen 

4. Exploitatie/ 
beheerfase 

In de initiatieffase vindt er een globale verkenning pl.aats van de opgave en het globale 

projectresultaat. Er wordt onderzocht of er voldoende draagvlak is voor het project en of er geen 

betere alternatieven zijn. Tevens wordt ilil kaart gebracht welke partijen betrokken zijn met welke rol, 

doelstelling, belang en motivatie. Deze fase wordt afgesloten met de vaststelling van een integrale 

visie op terreinniveau; het Masterplan. De initiatieven kunnen ontstaan uit coalitieprogramma's 

(provinciaal of gemeentelijk niveau), beleidsuitgangspunten en/of marktinitiatieven. 

2. Haalbaarheidsfase 

Deze fase kan worden onderverdeeld in 3 deelfasen namelijk definitiefase met als product het 

Programma van Eisen, ontwerpfase met als product het ontwerp en voorbereidingsfase met als 

product het realisatieplan. In deze fase worden plalilnen zodanig uitgewerkt dat sluitende afspraken 

kunnen worden gemaakt over de realisatie en de verdeling van kosten, risico's en zeggenschap 

tussen partijen. 

3. Realisatiefase 

De realisatiefase is gericht op de uitvoering of invoering van de gekozen oplossing zoals is bepaald en 

vastgesteld tijdens de haalbaarheidsfase. In deze fase wordt duidelijk of de afspraken tussen de 

partijen en de opgezette samenwerkingsconstructie functioneren. 

4. Exploitatie/beheerfase 

Deze fase is gericht op het beheer en onderhoud van het opgeleverde projectresultaat. De 

samenwerking voor de herstructurering wordt afgebouwd en een nieuwe samenwerking ontstaat. 

Deze nieuwe samenwerking moet voorkomen dat er opnieuw veroudering optreedt. Een instrument 

hiervoor kan zijn parkmanagement of Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering (BGV). Doel is de door de 

herstructurering verbeterde ruimtelijke en functionele kwaliteit van het bedrijventerrein in stand te 

houden of zelfs nog verder door te ontwikkelen. 

Deze stappen met de beschrij ving kan worden weergegeven als de ideale route. Echter hierbij moet 

worden opgemerkt dat ieder project zijn eigen procesgang heeft en dus kan afwijken van deze route. 

05.03.02 Betrokken partijen herstructureren bedrijventerreinen 

Binnen de betrokken partijen is een onderscheid te maken tussen shareholders en stakeholders, aldus 

Wolting (2006) Sharehelders zijn direct betrokkenen die in meer of mindere mate bijdragen aan het 

projectresultaat. Met deze partijen wardelil de contracten afgesloten. De stakeholders zijn de 

belanghebbenden. Deze belanghebbenden moeten geïnformeerd worden en kunnen mogelijk hun 

ideeën inbrengen. Stakeholders zijn indirect betrokken bij het project: zij hebben wel invloed maar 

weinig tot geen zeggenschap. In tabel 5.1 is een overzicht te zien van de direct en indirect betrokken 

partijen. 
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Gemeente/ provl ncie/ Rijk 

Beleggers/projectontwikkelaars 

Ontwikkelingsmaatschappijen 

Tabel 5.1; Betrokken partijen (de Bruijn, 2007) 

(grond)eigenaren/ondememer 

Brancheorganisaties 

Burgers 

Projectmanagement bureaus 

Aannemers 

Vastgoedeigenaren 

Kamers van Koophandel 

Energiebedrijven/waterschappen 

Werkgeversorganisaties 

Milieugroeperingen 

Een andere onderverdeling die gemaakt kan worden is de verdeling tussen publieke en private 

partijen. Onder publieke partijen wordt de overheid verstaan: het Rijk, de provincie en de 

gemeenten. Deze partijen oefenen invloed uit op de economische en ruimtelijke ordening van 

Nederland. Daarnaast is de overheid vaak participant in gebiedsontwikkelingen (Van Gooi, 2007) . 

Onder private partijen worden partijen uit de markt bedoeld. Dit kunnen private investeerders zijn, 

grondeigenaren etc . Tot slot bestaat er dan ook nog een groep semi-publieke partijen. Hieronder 

vallen de ontwikkelingsmaatschappijen. 

05.03.0 3 Belang en rol betrokken partijen 

Enkele van bovenstaande genoemde partijen zullen nu kort nader worden toegelicht wat globaal hun 

rol is en belang bij herstructureren bedrijve.nterreinen. Vaak is de rol en belang van een betreffende 

partij voor een deel ook afhankelijk van het project en de manier waarop de samenwerking binnen 

het project plaatsvindt. In tabel 5.2 is een overzicht te zien van de rollen van de diverse partijen. In 

tabel 5.3 zijn de belangen van diverse partijen weergegeven. Deze zijn onderverdeeld in immateriële 

belangen en materiële belangen. 

Overheden - Initiator, mede financierder, bevoegd gezag, beheerder, toezichthouder, 

(gemeente, provlnde en Rijk) toetser, beslisser 

- Betrokkenen bij elkaar brengen en houden 

- Relevantie initiatieven signaleren en oppakken 

- Betrouwbare en voorspelbare partner zijn 

- Communiceren, participeren, kwaliteit borgen en conditles regelen 

- Interdepartementale coördinatie 

Gevestigde bedrijven - lnspreker, partidpant, benutter 

Ondernemersvereniging - Inspreker 

Private Investeerder - Partldpant, Initiator, beheerder, ontwerper, uitvoerder 

Tabel 5.2; Rol betrokken partijen (Bron; Needham en Louw, 2003, Hertogh 1997) 
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Gemeente 

Overige 

overheden 

- Werkgelegenheid ; 

- VItaliteit (stads)economie; 

Ruimtelijke- en milieukwaliteit; 

- Intensief ruimtegebruik; 

- Duurzaam beheer; 

- Imago stad/gemeente; 

- Contacten/netwerken met bedrijven; 

- Beperking overlast voor omwonenden. 

- Werkgelegenheid; 

- Ruimtelijke en milleukwalltelt; 

• Intensief rulmtegebrulk; 

- Duurzaam beheer. 

Herstructureren bedrijventerreinen 

- financiële haalbaarheld plan I 
grondexploitatie; 

- Investeringen uit bedrijfsleven; 

Opbrengsten OZB stijgen; 

- Grondprijzen in gebied en omgeving stijgen. 

Gevestigde 

bedrijven 

- Verbetering van de kwaliteit van de - Stijging waarde onroerend goed en kavel; 

bedrijfsomgevlng waardoor het bedrijf beter - Besparing kosten als gevolg van beter 

kan functioneren; 

- Duurzaam beheer waardoor de kwaliteit op 

termiJn Is gegarandeerd; 

Verbetering van het imago door uitstraling 

van de bedrljfsomgevlng. 

Ondernemers- - Verbetering van de kwaliteit van de 

vereniging 

Private 

investeerders 

bedrijfsomgeving; 

- Duurzaam beheer; 

- Communicatie met gemeente. 

Continuïteit bedrjjfsvoering; 

Imago, kwaliteit en duurzaamheid van de 

ontwikkeling als verkoopargument. 

functioneren bedrijf (niet verplaatsen, 

logistieke voordelen, klachten omwonenden 

enzovoort); 

- Kostenbesparing door beter beheer; 

- Bij herprofilering ; maximale opbrengst 

verkoop onroerend goed. 

- Indirect vla eigen bedrijf. 

- Rendement; 

- Projectontwikkelaar I aannemer: 

bouwcapacitelt; 

- Projectontwikkelaar: winst; 

- Projectbelegger: waarde onroerend goed, 

langdurig rendabele beleggingsobjecten. 

Tabel 5.3; Belangen betrokken partijen; (Bron; Diverse bewerkte bronnen) 

05.04 Knelpunten herstructureren bedrij venterreinen 

Knelpunten bij de herstructurering van bedrijventerreinen kunnen worden onderverdeeld in een 

vierta I categorieën : 

- Inhoudelijk-technisch 

- Juridisch 

- Organisatorisch 

- Financieel 

Voor een overzicht van de knelpunten per categorie, zie bijlage 4. De categorieën met de knelpunten 

laten veel samenhang zien . Zo kunnen bijvoorbeeld knelpunten van organisatorische of juridische 

aard invloed hebben op de financiële haalbaarheid. Dit maakt lhet dan ook erg lastig om voor een 

afzonderlijk knelpunt een oplossing aan te dragen. Hieronder zal kort worden ingegaan op de vier 

verschillende categorieën knelpunten. 
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05.04.0 1 Inhoudelijk- tech nis eh 
De inhoudelijk-technische knelpunten hebben betrekking op de karakteristieken van de 

bedrijventerreinmarkt in Nederland. Hierbij speelt vraag en aanbod een belangrijke rol. Landelijk 

gezien is d'e markt voor bedrijventerreinen zeer ruim (Engelbertink, 2006). Maar wanneer er 

regionaal wordt gekeken blijkt dat er tekorten zijn aan specifieke locaties. Hiermee wordt het lastiger 

om bedrijven te verplaatsen bij herstructureren. Tegelijkertijd ontneemt het ruime aanbod voor de 

pandeigenaar de prikkel om te investeren, mede oorzaak hiervan is dat ondernemingen niet zijn 

gericht op de eindwaarde van hun pand. Er heerst een soort weggooimentaliteit. 

De bedrijfsruimtemarkt wordt gezien als riskante markt voor de private investeerder. De markt is 

conjunctuurgevoelig en de bedrijfspanden zijn vaak niet courant. 

Tot slot speelt versnipperd eigendom een zeer belangrijke rol. Dit maakt een herstructureringsopgave 

complex. Zo geven marktpartijen aan dat wanneer bij !'!en herstructureringsproject meer dan 

ongeveer 10 eigenaren betrokken zijn, de herstructurering een lastige opgave is (DHV, 2007) 

05.04.02 Juridisch 

Doordat herstructurering hoge kosten en vaak een onrendabele top met zich meebrengt is het 

noodzakelijk dat er waardevermeerdering plaats vindt. Dit kan door bijvoorbeeld een deel van het 

terrein te transformeren naar een andere functie. Hiervoor moet dan wel de mogelijkheid worden 

gegeven in het bestemmingsplan. Het wijziging van bestemmingsplannen duurt vaak erg lang en de 

uitkomst is daarbij niet te voorspellen. 

De overdrachtsbelasting werkt belemmerend. Bij een herstructureringsproject kan een 

vastgoedobject een aantal maal worden overgedragen waardoor er dus meerdere keren 

overdrachtsbelasting moet worden betaald. Deze overdrachtsbelasting moet worden betaald wanneer 

het vastgoed langer dan 6 maanden in bezit is van een partij, wat al snel het geval is bij 

herstructureringsprojecten . De ABC levering kan hierbij ifl sommige gevallen een uitkomst bieden. 

De huurwet werkt ook niet in het voordeel van bedrijventerreinen. Deze is in Nederland niet zoals in 

Engeland verhandelbaar. Hierdoor worden vaak huurperioden voor een kortere tijd afgesloten wat het 

risico voor eventuele beleggers vergroot. 

Tot slot is de wirwar van regels en subsidies vaak ook niet begrijpelijk voor partijen. Dit geldt zeker 

voor partijen die niet alledaags in aanraking komen met herstructureren. 

05.04.03 0 rga n isatorisch 
Organisatorische knelpunten hebben te maken met de betrokken partijen en hun manier van werken 

en samenwerken. Vaak zijn herstructureringsprojecten complexe projecten met een lange looptijd 

waarbij veel verschillende partijen zijn betrokken. Iedere partij heeft hierbij zijn eigen rol en belang. 

Dit leidt tot de gebrekkige samenwerking en wantrouwen tussen de betrokken partijen . 

Alleen al bij de gemeente is er vaak sprake van belangentegenstellingen tussen de verschillende 

diensten van de gemeente. Dit vergroot de onzekerheid voor een eventueel geïnteresseerde 

marktpartij, terwijl zij wel vaak sterk afhankelijk zijn van gemeenten bij het uitvoeren van 

activiteiten. 

Een betere samenwerking tussen gemeenten of zelfs :provincies kan tot een betere afstemming 

komen wat betreft de marktvraag. 

Tot slot hangt veel af van de politieke situatie. Er moet draagvlak voor de ideeën ontstaan. Doordat 

iedere vier jaar verkiezingen zijn en de politiëke situatie kan veranderen kan dit in gevaar komen. 
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05.0 4.04 Financieel 

Bij het financiële knelpunt gaat het om de onrendabele top van herstructureringsprojecten. Van een 

deel van de investering is op voorhand al duidelijk dat deze niet kan worden terug verdiend in het 

project. Dit is ook een reden waarom marktpartijen vaak wegblijven bij herstructureren, omdat het 

hen uiteindelijk om het te behalen rendement zal gaan. Om deze onrendabele top te verminderen of 

zelfs helemaal weg te werken is er waardeontwikkeling nodig. 

Overigens scoort het totale rendement op bedrijfsruimte in vergelijking met andere 

vastgoedsegmenten redelijk. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat bedrijfsruimten een goedl direct 

rendement (exploitatieopbrengsten) weten te behalen. Het ind ilrecte rendement (waardegroei) is 

beduidend lager doordat een groot deel van het aanbod verouderd is en een lage restwaarde kent 

(DHV, 2007). 

05 .05 Betrokkenheid private investeerder 

Een oplossingsrichting die in de literatuur wordt aangedragen om de enorme herstructureringsopgave 

aan te pakken is een grotere betrokkenheid van de private investeerder. De bovengenoemde 

knelpunten leiden echter tot een aantal barrières voor de betrokkenheid van de private investeerder 

In tabel 5.4 zijn deze kort weergegeven. Een uitgebreidere beschrijving van de barrières is te vinden 

in bijlage 5. 

- Het beleid van de gemeente dat Is gericht op het creëren van werkgelegenheid, belemmert het ontstaan van 

schaarste; 

- Het prij sniveau (hoewel momenteel sterk stijgend) is erg laag in relatle tot andere vastgoedsegmenten; 

De grondmarkt kent weinig competitie; 

- Het conjunctuurgevoelige karakter van de bedrijfsruimtemarkt maakt de markt riskant waardoor transactiekosten 

worden verhoogd; 

- Het 'op maat' karakter schept geen kansen om te bouwen op risico en maakt dat panden sneller incourant zijn; 

Kennis en Informatie over de markt is nog vrij beperkt aanwezig en dat resulteert in transactiekosten op de markt 

voor bedrijventerreinen; 

- Op de markt worden momenteel de rnagelijkheden van het specificeren van eigendomsrechten onvoldoende 

benut; 

- De sterke regierol van de gemeente is een barrière voor meer toetreding van private partijen; 

- In de situatie waarin private partijen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen, komt de 

verdeling van transactiekosten geheel anders te liggen; 

- Het karakter van de projectontwikkelaar sluit moeilijk aan op huidige markt voor bedrijventerreinen waardoor 

transactiekosten ontstaan; 

- Het karakter van de eigenaargebruiker op de markt werkt belemmerend voor de projectontwikkelaar en de 

belegger; 

- Het beleggen in bedrijfsruimten Is voor de belegger risicovol en bovendien is er weinig Indirect rendement te 

behalen; 

- Op de markt voor bedrijventerreinen ontbreekt wellicht de economische basis voor samenwerking en vertrouwen. 

Tabel 5.4; Barrières voor betrokkenheid private investeerder (Bron; Klooster, 2006) 

Ondanks deze toch vrij lange lijst betekent dit niet per definitie dat betrokkenheid van de private 

investeerder onmogelijk is. Door meer betrokkenheid van de private investeerder en de markt in 

gang te zetten kan dit juist positieve gevolgen hebben voor enkele barrières. Er moet als het ware 
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even door de zure appel heen. Overheid kan hier bijvoorbeeld wel in bijstaan door voorwaarden te 

scheppen die gunstig zijn voor de betrokkenheid van de private investeerder. 

Een van de belangrijkste barrières bijvoorbeeld bij het herstructureren van bedrijventerreinen is de 

financiële haalbaarheid. Voor nu geldt dat er een beperkte interesse is van private investeerders in 

herstructureren van bedrijventerreinen vanwege de onrendabele top, echter door meer betrokkenheid 

van de private markt zal naar verwachting de bedrijvenmarkt beter gaan werken wat weer positieve 

gevolgen kan hebben voor de onrendabele top. 

De interesse van de marktpartijen ligt vooral op terreinen waar rendement te behalen is. De VROM

raad (2006) heeft daarom de verwachting dat marktpartijen de komende tijd voornamelijk 

geïnteresseerd zullen zijn in volgende typen terreinen 

- Nieuw te ontwikkelen terreinen op 'greenfields' (binnenstedelijk is kostbaarder) 

- Herstructureringsgebieden waar een transformatie naar een hoogwaardige bestemming mogelijk is 

- Terreinen waar een bepaalde thematisering kan worden gerealiseerd in het topsegment (terreinen 

met hoogwaardige uitstraling en uiterlijk) en waar kleinschalige voorzieningen op het terrein 

worden gerealiseerd. 

Om de private investeerders nog meer te bewegen tot financiële participatie in 

herstructureringsprojecten moet volgens Buck Consultants (1998) de financiële en economische 

waardevermeerdering centraal worden gesteld. Hiermee kan de onrendabele top bij veel projecten 

worden weggewerkt of verkleind. 

Door bijvoorbeeld delen van een terrein te transformeren komen niet alleen kostendragers in beeld, 

maar kan het terrein ook een extra kwaliteitsimpuls krijgen. Zeker voor de vaak strategisch in de stad 

gelegen tweede generatie bedrijventerreinen is multifunctionele gebiedsantwikkeling met kantoren, 

bedrijven, detailhandel en woningbouw een goede mogelijkheid (Louw et al, 2004 ). 

Daarnaast kan de betrokkenheid van private verhuurders ook positieve gevolgen hebben voor de 

kwaliteit van bedrijventerreinen op langere termijn. Zij zullen daarom het beheer ook beter hebben 

geregeld. De waarde van hun vastgoed en de verhu i.J rbaarheid van de bedrijfspanden heeft daar 

immers baat bij. 

05.06 Resumé 

Met herstructureren van bedrijventerreinen wordt bedoeld alle eenmalige ingrepen in het 

bedrijventerrein, die tot hebben doel hebben de veroudering van het terrein als geheel te bestrijden 

en die niet tot het reguliere onderhoud worden gerekend. Herstructurering kan in verschillende 

classificaties voorkomen. Dit is mede afhankelijk van de mate en type van veroudering. Het hoofddoel 

van herstructureren is om de kwaliteit te verhogen en het gebied een economische impuls geven en 

herstructurering op de langere termijn te voorkomen. Daarnaast spelen aspecten als zorgvuldig 

ruimtegebruik en leefbaarheid ook een rol. 

Herstructureringsprojecten betreffen complexe projecten met een lange tijdsd uur en veel betrokken 

partijen. Net als andere gebiedsantwikkelingen is herstructureren onder te verdelen in een initiatief-, 

haalbaarheids-, realisatie- en exploitatie/beheerfase. De veelheid van betrokken partijen maken het 

proces lastig omdat iedere partij met zijn eigen rol en belang deelneemt in het project. 

Herstructureringsknelpunten kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën. Voor al deze 

knelpunten is niet één algemene oplossing te geven gezien de complexiteit en de veelheid van 

knelpunten. Wel zijn er oplossingsrichtingen aan te geven. Een van die oplossingsrichtingen is de 

betrokkenheid van private investeerders, de ontwikkelaar en de belegger. Door betrokkenheid van de 
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private investeerder kan er een betere marktwerking ontstaan en een betere kwaliteit op 

bedrijventerreinen. Natuurlijk moet hier ook worden geconcludeerd dat alleen betrokkenheid van de 

private investeerder niet alles oplost. Medewerking vanuit de overheid om op die manier gunstige 

voorwaarden te scheppen kan hierbij een belangrijke rol spelen 
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06 ENGELAND 

06.01 Verschillen tussen Nederland en Engeland 

Om het mogelijke succes te benadrukken dat te behalen valt door private investeerders wordt vaak 

naar Engelland gewezen. Van Dinteren (2007) geeft aan dat de indruk wordt gewekt dat het ene 

goede voorbeeld na het andere wordt gevonden in Engeland. Ook Engeland kent sterk verouderde 

terreinen en door het sterkere industriële verleden van Engeland in vergelijking met ons land is de 

omvang van de problematiek velen malen groter. Daarnaast moet men ook niet vergeten dat 

verschillen tussen de landen zijn. In die zin wordt er af en toe misschien te gemakkelijk verwezen 

naar Engeland. Echter dit neemt niet weg dat er inderdaad goede lessen te leren zijn van Engeland. 

Om duidelijk en oprecht te kunnen kijken naar Engeland en een goede verge lijking te kunnen maken 

is het van belang eerst enkele kenmerken van de Engelse markt duideliak te stellen en de 

verschillende met de Nederlandse markt. 

06 .. 01.01 Business Parks 

In de literatuur wordt vaak gerefereerd aan de term business parks. Een business park is echter niet 

hetzelfde een Nederlands gemengd bedrijventerrein. Het woord business heeft in Engeland betrekking 

op alle sectoren, zowel bedrijven als kantoren. Binnen deze terreinen zijln duidelijke deelgebieden te 

onderscheiden met een eigen karakteristiek in termen van bedrijfsactiviteiten. De aanwezigheid van 

kantoren zorgt er voor dat de business parks het top segment van de Engelse markt 

vertegenwoordigen. Daarnaast zorgen de kantoren er voor dat de interesse van de vastgoedmarkt uit 

gaat naar de business parks. Alle overige terreinen worden industrial sites genoemd. 

Het is overigens niet zo dat de Engelse vastgoedsector zich massaal op de business parks heeft 

gestort. Wel lijkt het er op dat ze in Engeland op dit punt verder gevorderd zijn dan in Nederland. Van 

Dinteren (2007) geeft aan dat de business parks een lucratieve business lijken. Niemand geeft graag 

cijfers weg over rendementen, maar duidelijk is dat men er niet instapt als niet een 

aanvangrendement van meer dan 10% kan worden gehaald. 

06.01.02 Ontwikkeling bedrijventerrein 

Een verschil tussen de bedrijventerreinen in Engeland en Nederland is de manier waarop de grond op 

de markt komt. In Nederland is het heel normaal' dat de gemeente bouwrijpe grond aanbiedt. Deze 

bouwrijpe kavels worden dan veelal gekocht door ondernemers die vervolgens zelf een pand bouwen. 

In Engeland komt deze manier van ontwikkelen veel minder voor. In minder welvarende regio's willen 

overheidsinstanties nog wel bijspringen, maar in de omgeving van Londen waar veel vraag is naar 

bedrijfsmatig vastgoed, zijn vooral projectontwikkelaars actief. 

Een ander belangrijk verschil tussen Engeland en Nederland is dat ontwikkeling van kantoren, winkels 

en andere functies op de business parks zijn toegestaan. De terreinen hebben daardoor een 

multifunctioneel karakter. Daarmee zijn ze niet alleen aantrekkelijker voor projectontwikkelaars maar 

de multifunctionaliteit draagt ook bijl aan de ruimteli]lke kwaliteit door afwisselende programma's, 

dichtheden en vormen. Op de Engelse industrial sites komen dergelijke voorzieningen net zo min voor 

als op de Nederlandse bedrijventerreinen (Louw et al, 2004). 

Tot slot heerst er in Engeland, vooral in de regio Londen, een grote schaarste in de markt. Samen 

met het gunstiger huurregime zorgt dit voor een markt waar ontwikkelaars in Engeland kunnen 

profiteren. 
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In Nederland sluiten ondernemers huurcontracten af voor drie tot vijf jaar. In Engeland zijn termijnen 

van vijfentwintig tot dertig jaar gebruikelijk. Het contract is verhandelbaar en dus geen probleem 

voor de ondernemers (Louw et al, 2004 ) . Door dit huurregime hebben ontwikkelaars en beleggers 

meer zekerheid over het rendement op lange termijn op hun investeringen. Het leegstandrisico is 

minder hoog en afzetris·ico lager. Daarnaast is het huren van bedrijfsgebouwen in Engeland ook zeer 

gebruikelijk. In Nederland is het van oudsher vooral een eigendomsmarkt, maar zoals eerder 

aangegeven begint ook in Nederland langzaam aan meer belangstelling te komen voor huur. 

06.02 Parkmanagement 
Een belangrijk begrip op de Engelse Business Parks is het parkmanagement. Elk hoogwaardig 

business park in Engeland heeft parkmanagement. In Nederland is parkmanagement in het in een 

publiek-private samenwerking waarbij wordt gestuurd op vorm, voorzieningen en beheer van een 

bedrijventerrein, met als doel het structureel vasthouden van het gewenste kwaliteitsniveau van de 

bedrijfsomgeving (Economische Zaken, 2004 ) . In principe is het idee achter parkmanagement in 

Engeland hetzelfde als in Nederland, maar de organisatie is verschillend. In Nederland krijgt men op 

bestaande bedrijventerreinen waar men parkmanagement wil invoeren vaak te maken met freeriders: 

ondernemers en vastgoedeigenaren die niet mee willen betalen maar wel profiteren van de diensten. 

Er ontbreekt in dat opzicht een instrument om hen te dwingen . Op de Engelse business parks liggen 

in dat opzicht de eigendomsverhoudingen anders . In veel gevallen is het hele park eigendom van een 

vastgoedpartij of beleggingsconsortium . Bedrijven die zich willen vestigen op het park worden 

gedwongen om mee te betalen aan parkmanagement. Vaak worden er verschillende pakketten 

aangeboden. Er bestaat een soort basispakket en tegen meer betalingen zijn er aanvullingen mogelijk 

op dat pakket. Uit de praktijk blijkt dat voor gevestigde bedrijven het betalen voor dat management 

geen punt van discussie is. Zij hebben zelf gekozen voor vestiging op het park en dus ook voor de 

services en daarnaast zijn ze per saldo door de gezamenlijke aanpak veel goedkoper uit. Tot slot 

geeft Van Dinteren (2007) aan dat op deze manier ook een zorg wordt weggenomen van iets dat toch 

niet direct met de bedrijfsvoering heeft te maken en in die zin als een last wordt ervaren. Voor de 

eigenaren van de business parks zelf is parkmanagement bij uitstek het instrument om ervoor te 

zorgen dat de vastgoedwaarde van de ontwikkeling op peil blijft en misschien zelfs toeneemt. 

Hiermee wordt de levenscyclus van het bedrijventerrein verlengd en problemen als veroudering 

verkleind . 

In Nederland ziet men ook steeds vaker dat bij nieuw ontwikkelde bedrijventerreinen of na 

herstructurering een soort VvE wordt opgericht. Bedrijven die zich willen vestigen op het terrein 

moeten deelnemen aan parkmanagement. Deze vorm kan zowel worden opgelegd vanuit de overheid 

als vanuit een eventueel betrokken ontwikkelaar. 

06.03 Lesse11 voor Nederland 
De belangrijkste leerpunten uit Engeland zijn (Louw et al, 2004) 

- Bij stedenbouwkundige opzet van bedrijventerreinen is veel meer variatie mogelijk dan de 

gemeenten in Nederland toepassen 

- Multifunctionaliteit draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit 

- Intensivering van het ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit kunnen goed samen gaan 

- Gebiedsgerichte ontwikkeling heeft voordelen boven kavelsgewijze ontwikkeling 

- Private partijen zijn in staat kwalitatief goede terreinen te ontwikkelen en te beheren 

- Private partijen willen dit pas doen als op de markt voor bedrijventerreinen schaarste heerst. 
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Omdat private verhuurders belang hebben bij het in stand houden van de kwaliteit van hun terreinen 

op langere termijn, hebben zij het beheer ook beter geregeld. De waarde van hun vastgoed en de 

verhuurbaarheid van de bedrijfspanden heeft daar immers baat bij. (Louw et al, 2004) 

06.04 Resumé 

In Engeland is er veel betrokkenheid te zien van de private investeerder in de bedrijventerreinmarkt. 

Echter moet hier wel bij worden opgemerkt dat het vooral om een specifiek deel van de markt gaat, 

de zogenaamde business parks. Deze business parks richten zich voornamelijk op de meer 

hoogwaardige bedrijven. Kijkend naar de industrial sites dan is er in Engeland ook minder interesse 

voor vanuit de private investeerder. Daarnaast is een gebied als Londen een hotspot waar veel 

bedrijven zich graag willen vestigen, hierdoor heerst er schaarste op de markt. Met de aantrekkelijker 

huurmarkt in Engeland, maakt dit het ook interessanter voor de private investeerder. 

Uit Engeland blijkt ook dat private investeerders in staat zijn goede kwaliteit te leveren. Doordat 

private investeerders belang bij hebben voor de verhuur van vastgoed om de kwaliteit in stand te 

houden, hebben zij dit ook beter geregeld door middel van parkmanagement. Hieruit volgt duidelijk 

een positief gevolg van meer betrokkenheid van private investeerder. 
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07 FINANCIELE HAALBAARHEID 

07.01 Besluitvorming private investeerder 

Een private partij investeert alleen in een project wanneer dit haalbaar is en de risico's zo klein 

mogelijk zijn. Haalbaarheid is afhankelijk van uiteenlopende criteria. Er kan onderscheid gemaakt 

worden tussen financiële, juridische en/of maatschappelijke haalbaarheid, ook wel 

haalbaarheidsfactoren genoemd. De haalbaarheidsfactoren kunnen worden gekoppeld aan de 

verschillende knelpunten bij herstructurering van bedrijventerreinen. Zo kan de juridische 

haalbaarheid worden gekoppeld aan de juridische knelpunten en kan de financiële haalbaarheid 

worden gekoppeld aan financiële knelpunten. 

Haalbaarheid 

In de initiatieffase van een herstructureringsproject wordt een gedegen haalbaarheidsstudie gemaakt. 

Risico's worden in kaart gebracht en onderzocht wordt hoe deze kunnen worden verminderd of 

beheerst .. De belangrijkste bouwstenen van de haalbaarheidsstudie zijn (Gooi et al, 2007) 

- marktstudie: bekendheid met de doelgroep voor het project 

- overheidsoverwegingen 

- realisatieschema met interrelaties en het kritische pad 

- kosteninschattingen 

- geschatte verkoopprijs van het project 

- gevoeligheidsanalyse 

- financieringsmogelijkheden 

Al deze bouwstenen spelen een rol in het besluitvormingsproces van de private investeerder, maar de 

financiële haalbaarheid is het belangrijkst, Het hoofddoel van de private investeerder is immers het 

behalen van rendement . De kosten en de opbrengsten van het project worden tegen elkaar afgezet 

en op basis van het projectsaldo wordt een beslissing genomen. Om inzicht te krijgen in de kosten en 

opbrengsten van de ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van de grondexploitatie (GREX) en 

vastgoedexploitatie (VEX) . Deze exploitaties bestaan uit verschillende onderdelen die de financiële 

haalbaarheid bepalen . 

Een ander belangrijk aspect in de besluitvorming van de private investeerder is het risico: de kans op 

gebeurtenissen die negatieve invloed hebben op het rendement . Hoe groter het risico, hoe groter de 

kans op deze gebeurtenissen met negatieve invloed . Private investeerders zullen dus streven naar 

projecten met een zo laag mogelijk risico. 

Financiering 

Financieren is het verkrijgen van het benodigde kapitaal (bekostigen, betalen) voor een 'initiatief', 

'project' of 'activiteit' (Senter Novem, 2005) De manier van financieren kan de financiële haalbaarheid 

beïnvloeden. Door creatief te zijn met de vorm van financieren en met de plannen voor het project 

kan eventuele financiële haalbaarheid worden behaald die eerder niet mogelijk werd geacht. 

Bij het herstructureren van bedrijventerreinen kunnen verschillende (publieke en/of private) partijen 

deelnemen en samen zorgdragen voor de financiering. Senter Novem (2005) geeft aan dat de 

verschillende partijen ook verschillende belangen, tijdshorizonten en risicopercepties zullen hebben en 

op basis daarvan zullen kiezen voor een eigen aanpal<. Bij een private investeerder zal het 

bijvoorbeeld meer om het te behalen rendement gaan dan bij een publieke investeerder waarbij het 
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maatschappelijke rendement een veel belangrijkere rol speelt. De verschillende financieringspartijen 

en daarmee ook de verschillende samenwerkingsvormen bepalen de manier van financieren. 

Herstructureringsprojecten staan bekend om hun lastig te realiseren financiële haalbaarheid, oftewel 

de onrendabele top. Om deze onrendabele top weg te werken en het project financieel haalbaar te 

maken is waardevermeerdering noodzakelijk, ook om de financiering rond te krijgen . De huidige 

aanpak in Nederland is door het accent op het behoud van het bestaande te weinig gericht op 

waardevermeerdering (Gorter, 2007). 

07.02 Criteria bestaand bedrijventerrein 

Een private investeerder beoordeelt een verouderd bedrijventerrein op potentie voor herstructurering 

aan de hand van een aantal criteria. Dit zijn criteria die specifiek zijn voor het gebied en het 

verouderde bedrijventerrein, en criteria welke voorwaardenscheppend zijn voor een goed 

herstructureringsproces en daarmee een succesvolle herstructurering. 

De criteria van het bestaande bedrijventerrein die een rol spelen in de besluitvorming kunnen worden 

onderverdeeld aan de hand van de RISMAN-methode (-z ie bijlage 8 voor uitgebreide toelichting van de 

RISMAN-methode) . Bij deze methode wordt vanuit zeven verschillende invalshoeken naar de criteria 

gekeken, ook wel de RISMAN brillen genoemd. De RISMAN-methode wordt normaal gesproken 

gebruikt voor het inventariseren van risico's, en daarmee ook toepasbaar op de criteria die een rol 

spelen bij de besluitvorming over herstructureringsprocessen. De criteria zijn immers te zien als 

risico 's: wanneer een bepaald criterium een voorwaarde vormt voor succesvolle herstructurering maar 

niet aanwezig is, dan zal daarmee het risico bij herstructurering groter zijn . In tabel 7.1 zijn de 

verschillende invalshoeken met een korte toelichting te vinden . 

Technisch I inhoudelijk 

Organisatorisch 

De (fysieke) locatie eigenschappen In de uitgangssituatie. 

Aspecten die te maken hebben met de samenwerking, de inzet van partijen en de 

aanpak. De aspecten hebben onder andere invloed op de voortgang en continuïteit en 

de kwaliteit van het te realiseren product. Daarnaast spelen de verschillende belangen 

en vertrouwen tussen partijen ook een rol . 

Ruimtelijk 1 planologisch Aspecten die samenhangen met de locatie, bv het streekplan en bestemmingsplan die 

invloed hebben op bijvoorbeeld de grondprijs. Andere karakteristieken zijn 

Politiek I bestuurlijk 

Juridisch I wettelijk 

Financieel I economisch 

Sociaal I 

maatschappelijk 

bereikbaarheid, ontsluiting en archeologische waarde. 

Invloed die verschillende overheden kunnen uitoefenen op herstructureren van 

bedrijventerra nen . Draagvlak en betrouwbaarheid van de politiek zijn belangrijk . 

Andere aspecten zijn het functioneren van het ambtelijk apparaat In verband met het 

doorlopen van de procedures en de eisen van de wetstand op het ontwerp. 

Wettelijke vereisten en mogelijkheden op het gebied van veiligheid, milieu, geluid, 

grondverwervlng, onteigening, aanbesteding, ontheffingen en vergunningen, 

procedures bestemmingsplannen en streekplan. 

Hierbij gaat het om aspecten die van Invloed zijn op de rente, prijsvorming en 

marktvraag. 

De samenleving heeft vla Inspraak en bezwaarprocedures mogelijk veel invloed op een 

herstructureringsproject, Door de maatschappelijke belangen In acht nemen kan de 

private Investeerder daarop inspelen door draagvlak te creëren onder stakeholders. 

Tabel 7.1 ; Toelichting invalshoeken RISMAN-methode (Bron bewerking We/I-stam et al (2005) en 

www.risman.nl) 
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07.03 Instrumenten voor- waardever-meerder-ïng 

Het begrip waardevermeerdering (ook wel waardecreatie) heeft betrekking op het vastgoed en grond. 

Door investeringen in het gebied of in het gebouw zelf kan de waarde van het vastgoed of grond 

stijgen. Deze waardevermeerdering vertaalt zich in de eventuele huurprijs (direct rendement) of in de 

waarde van het vastgoed bij verkoop (indirect rendement). Wanneer deze opbrengsten hoger zijn dan 

de investeringskosten spreekt men van waardevermeerdering. 

Bij waardevermeerdering op de korte termijn is dit direct terug te zien in de (huur)prijs die kan 

worden gevraagd voor het vastgoed. De meest voor de hand liggende manier om dit te bereiken is 

bijvoorbeeld de functieverandering naar een hoger niveau waardoor er meer kan worden gevraagd 

per m2. Bij waardevermeerdering op de lange termijn groeit de waardevermeerdering in de loop van 

de tijd door bijvoorbeeld het ontwikkelen van een positief imago of door veranderingen in de markt 

ter plekke. Wanneer men kijkt naar de verschillende typen private investeerders zal een ontwikkelaar 

voornamelijk gaan voor waardevermeerdering op de korte termijn, terwijl een belegger ook 

geïnteresseerd zal zijn in de waardevermeerdering op de lange termijn. Vaak zijn de manieren van 

waardevermeerdering op de langere termijn onzekerder en moeilijker te voorspellen dan een 

waardevermeerdering op korte termijn. Een van te voren opgezet strategie voor een langere periode 

kan anders uitpakken dan verwacht door bijvoorbeeld veranderingen in de markt. Om goed in te 

kunnen spelen op de eisen en wensen van de gebruiker is goed marktonderzoek noodzakelijk. 

Hieronder worden enkele instrumenten voor waardevermeerdering besproken. De genoemde 

instrumenten leiden echter niet per definitie tot waardevermeerdering. Bij iedere manier van 

waardevermeerdering horen bepaalde randvoorwaarden om uitvoerin g~ tot een succes te maken. Een 

gedegen marktonderzoek of er wel vraag is naar de manier van waardevermeerdering is daarbij 

uiterst belangrijk. Daarnaast moet worden opgemerkt dat de scheiding tussen de instrumenten die 

hieronder is aangebracht in de praktijk niet zo duidelijk te zien is. De verschillende manieren van 

waardevermeerdering vinden vaak in combinatie plaats. Wanneer men bijvoorbeeld over gaat tot 

functieverandering naar een hogere functie zal de uitstraling ook een belangrijkere rol gaan spelen. 

07.03.01 Functieverandering 

Functieverandering als manier voor waardevermeerdering is het meest voor de hand liggend omdat 

het gemakkelijk aan te tonen is wat de werkelijke waardevermeerdering is. Een vierkante meter 

winkelvloer brengt bij verhuur immers meer op dan bedrijfsruimte. Kantoren en woningen zitten daar 

weer tussenin. Functieverandering heeft daarnaast gevolgen voor de grondprijs en bij verkoop van 

vastgoed kan een hogere vraagprijs worden gehanteerd. Door de hogere opbrengsten kan dit dus 

positieve gevolgen hebben voor de financiële haalbaarheid. Zo kan men bijvoorbeeld besluiten om 

een deel van een verouderd bedrijventerrein te transformeren naar woningbouw en de opbrengsten 

verevenen met de rest van het gebied. 

Belangrijkste voorwaarde om functieverandering toe te passen is wel dat het bestemmingsplan het 

toelaat om een andere functie te realiseren en dat het ook toelaatbaar is wat betreft de wet- en 

regelgeving. Aandachtspunt bij deze vorm van waardevermeerdering is dat wanneer het 

bestemmingsplan wordt aangepast om andere functies toe te staan, dit effect zal hebben op de 

grondprijs en daarmee de verwervingsprijs die moet worden betaald bij aankoop van het vastgoed op 

het te herstructureren bedrijventerrein. Een goed onderzoek naar de kosten versus de uiteindelijke 

opbrengsten is dan ook van belang. 

07.03.02 Intensief ruimtegebruik 

Een andere manier van eenvoudig aan te tonen waardevermeerdering intensief ruimtegebruik. 

Intensief ruimtegebruik op bedrijventerreinen wordt door Gulpen et al (2002) gedefinieerd als het 
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beter benutten van de huidige voorraad van ruimte voor economische activiteiten op een zodanige 

manier dat door verdichting in de (toekomstige) bebouwing ruimtewinst ontstaat en de kwaliteit van 

de bestaande ruimte wordt verhoogd. Kortweg gezegd komt het er op neer dat door meer 

verhuurbare meters de opbrengsten stijgen, waardoor het rendement verbetert. 

De overheid zet veelvuldig in op dit onderwerp, omdat ruimte schaars is in Nederland en we zuinig 

moeten omgaan met de beschikbare ruimte. Deze schaarste vormt ook meteen een knelpunt bij het 

toepassen van deze manier van waardevermeerdering: in de praktijk blijkt dat de ruimte voor 

bedrijventerreinen helemaal niet zo schaars is en dat de grondprijzen relatief laag zijn. Hierdoor 

zullen de hogere bouwkosten die vaak komen kijken bij intensief ruimtegebruik, zoals hoogbouw en 

ondergronds bouwen, niet opwegen tegen de uiteindelijke opbrengsten in de verkoop en verhuur. 

Door de lage grondprijzen is het goedkoper om meer vierkante meters te kopen en daar de ruimten 

over uit te smeren dan minder kosten te maken aan het aantal vierkante meters grond maar hogere 

bouwkosten te maken. 

Voorwaarde voor het toepassen van intensief ruimtegebruik is dat de ruimte schaars is en dat de 

eindgebruiker een hogere prijs over heeft voor een bepaalde locatie. Alleen dan kunnen de hogere 

bouwkosten worden terugverdiend en wegen de hogere bouwkosten op tegen de grondprijs. 

Intensief ruimtegebruik wordt ook vaak genoemd als meervoudig ruimtegebruik in combinatie met 

functiemenging. 

01.03.03 Conceptuallsering 

Met conceptualisering wordt de nadruk gelegd op het grotere geheel met een gefundeerd plan en 

strategie erachter. Het gaat om integrale gebiedsentwikkeling waarbij niet alleen wordt gekeken naar 

het terrein zelf, maar ook rekening wordt gehouden met de omg,eving. Indien mogelijk wordt deze 

omgeving betrokken bij de plannen. Creativiteit en innovatie spelen hierbij een belangrijke rol: 

vernieuwende ideeën die positieve gevolgen hebben voor de bedrijvigheid op het terrein en de 

bedrijven inspireren. Bij conceptualisering wordt vanuit een bepaalde visie een zo optimaal mogelijk 

bedrijventerrein nagestreefd, ook in economische zin. Concepten zijn daarmee afhankelijk van 

ontwikkelingen in de markt en moeten aansluiten op de marktvraag. Onderdeel van de 

conceptualisering kan zijn de functiemenging en segment thematisering. 

07.03.04 Functiemenging 

Functiemenging wordt vaak genoemd onder de noemer meervoudig ruimtegebruik en in dat opzicht 

gezien als een vorm van intensief ruimtegebruik in de tijd. Gezien de nadruk die functiemenging de 

laatste tijd krijgt in de media en literatuur wordt het hier apart behandeld. 

Door bijvoorbeeld een sportschool te vestigen op een bedrijventerrein kan de sociale veiligheid en 

leefbaarheid van een gebied worden vergroot doordat er ook activiteiten in de avonduren 

plaatsvinden. Tegelijkertijd kunnen de functies gebruik maken van dezelfde voorzieningen: 

parkeerplaatsen die overdag door kantoren en bedrijven worden gebruikt, 's avonds worden gebruikt 

door de sportschool. Functiemenging kan hiermee ook sterk in verband worden gebracht met de 

zogenaamde werklandschappen. 

Bij functiemenging gaat het erom om dat men niet zomaar wat functies bij elkaar zet, maar kiest voor 

een combinatie van verschillende functies die elkaar versterken en de gebruikers de combinatie van 

functies als meerwaarde beleven. Een gemengd gebied is als geheel vaak aantrekkelijker voor kopers 

en huurders. Het is afwisselender in beleving en veroudert minder snel omdat functies gemakkelijker 

uitwisselbaar zijn. Vooral het waardebehoud op de lange termijn maakt menging interessant echter 

de daadwerkelijke waardevermeerdering is moeilijk van te voren aan te tonen. 
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Randvoorwaarde voor het kunnen toepassen van functiemenging is dat het bestemmingsplan en de 

(milieu) wet- en regelgeving het toelaat. Daarnaast is het ook belangrijk dat de overheid (de 

gemeente) achter de plannen staat. 

07.03.05 Segment thematisering 

Onder segment thematisering kan worden verstaan het clusteren van bedrijven naar een specifiek 

segment (Louw et al, 2004) . Thematisering naar segment is alleen haalbaar wanneer er aan de 

volgende strikte voorwaarden is voldaan ( Bongenaar en Olden, 1993 in Louw et al 2004 ). 

- Er moet sprake zijn van voldoende vraag naar bedrijfshuisvesting in het specifieke segment waarop 

de thematisering is gericht. 

Als clustering plaatsvindt rond een ankerpunt moet dit herkenbaar zijn en voldoende 

aantrekkingskracht hebben op een substantieel deel van de geconstateerde vraag. 

- Als clustering plaatsvindt rond gemeenschappelijke voorzieningen moeten in de aanvangsfase 

voldoende bedrijven daadwerkelijk gebruik willen maken van dit soort voorzieningen. 

- Er moeten aanwijsbare bedrijfseconomische voordelen uitgaan van clustering. 

In Nederland zijn al een paar goede voorbeelden te vinden van dit soort bedrijventerreinen, zoals het 

NOS complex in Hilversum, Science Park bij Delft en High Tech campus in Eindhoven. 

Deze thematisering lijkt in tegenspraak met de wens niet meer te kiezen voor monofunctionele 

bedrijventerreinen, maar dit is niet geval. Bij thematisering versterken de voorzieningen en 

verschillende functies elkaar. Voorzieningen zitten op een locatie waar veel afnemers aanwezig zijn. 

En voor de gevestigde bedrijven geldt dat aanwezige voorzieningen hun bedrijfsproces positief 

kunnen beïnvloeden. In dat geval is er geen sprake van een monofunctioneel bedrijventerrein en 

snijdt het mes aan twee kanten. 

07.03.06 Duurzaamheid 

De term duurzaamheid wordt tegenwoordig veel gebruikt en wordt door de overheid sterk 

gestimuleerd. Hierbij is duurzaamheid een modewoord geworden wat goed werkt in de marketing, 

maar waardoor de werkelijke betekenis lastig te definiëren is. 

Duurzame bedrijventerreinen zijn terreinen waarop bedrijven onderling en met overheden 

samenwerken om door middel van rendabele investeringen die de milieukwaliteit positief beïnvloeden, 

de levensloop van het terrein verlengen (Ecorys, Aalberts) . 

Duurzaamheid als manier van waardevermeerdering voor de private investeerder ligt voornamelijk in 

het de vermindering van exploitatiekosten waardebehoud van het vastgoed in de toekomst. De 

exploitatiekosten kunnen worden verminderd door het toepassen van duurzame materialen en 

energiesystemen. Het behoud van waarde van het vastgoed kan worden bereikt door het gebouwen 

dusdanig multifunctioneel' te ontwerpen dat zij flexibel en aanpasbaar zijn voor verschillende soorten 

bedrijvigheid en dus gemakkelijk verhuurbaar blijven. Bij duurzaamheid gaat het vooral om 

rendement op langere termijn, en is in die zin vooral aantrekkelijk voor een belegger. Echter voor de 

ontwikkelaar kan het aantrekkelijk zijn omdat het vastgoed hiermee gemakkelijker te verkopen is. 

Belangrijk bij het toepassen van manieren van duurzaamheid is dat men hard moet kunnen maken 

wat de werkelijke positieve gevolgen zijn in bijvoorbeeld de exploitatiekosten, waarbij te maken 

kosten nu in de toekomst kunnen worden terugverdiend. 

07.03.07 UitstraJing 

Voor uitstraling als manier van waardevermeerdering is lastig aan te tonen wat het daadwerkelijke 

resultaat zal zijn. Uitstraling hangt sterk samen met imago en identiteit en dat zijn zaken die moeten 

groeien in de loop van de tijd . Wanneer een bedrijventerrein een goede uitstraling en imago heeft 
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zullen gebruikers er ook liever komen en willen vestigen en kan dit positieve gevolgen hebben voor 

de waarde van het vastgoed en de verhuurbaarheid. 

De gewenste uitstraling hangt sterk af van het segment. Hoogwaardige bedrijventerrein of bedrijven 

die veel klanten ontvangen zullen meer geven om uitstraling dan 'laagwaardige' bedrijven. Bedrijven 

zullen bereid moeten zijn te betalen voor de gewenste uitstraling, Een goed voorbeeld is Chiswick 

Park, een business park ontworpen rondom het thema 'Enjoy work'. Bedrijven die zich er vestigen 

vinden het belangrijk een goede uitstraling te hebben en de werknemers een prettige werkomgeving 

te bieden. 

Kwaliteit, en dan vooral ruimtelijke kwaliteit, en uitstraling gaan goed samen. Door het verhogen van 

de ruimtelijke kwaliteit kan er waardevermeerdering plaatsvinden. Het verhogen van de ruimtelijke 

kwaliteit hoeft echter niet per definitie te betekenen dat er waardevermeerdering plaatsvindt. De 

kosten van het verhogen van de kwaliteit moeten opwegen tegen de opbrengsten. Met betrekking tot 

uitstraling is dit vaak lastig van te voren aan te tonen. Om kwaliteit en uitstraling in de toekomst ook 

op pijl te houden is het belangrijk dat er een goede vorm van parkmanagement wordt ingevoerd. 

07.03.08 Veiligheid 

Veiligheid op bedrijventerreinen kan uit verschillende oogpunten worden bekeken. Allereerst zal een 

bedrijventerrein moeten voldoen aan de wet- en regelgeving wat betreft veiligheid. Hierbij valt te 

denken aan gevaarlijke stoffen, milieucirkels en het bereikbaar zijn voor hulpdiensten. Dit zijn 

wettelijke verplichtingen op basis waarvan geen waardevermeerdering kan plaats vinden. 

Een andere manier vorm van veiligheid is de sociale veiligheid. Bij dit type veiligheid gaat het vooral 

om hoe het terrein door de gebruikers wordt ervaren. Een sociaal veilig bedrijventerrein wordt als 

prettiger ervaren wat een positieve invloed kan hebben op de waardering van het gebied. Dit zal 

indirect invloed hebben op de mogelijk te vragen huurprijzen en de waarde bij verkoop. Daarbij zal 

het ook gemakkelijker te verkopen zijn. Manieren om de sociale veiligheid te vergroten zijn 

functiemenging, niet alleen een terrein met activiteit van 9-5, en uitstraling waardoor het terrein 

positiever wordt beleefd en de gebruikers zich er meer op zijn gemak voelt. Veiligheid als manier van 

waardevermeerdering vormt daarmee ook vaak een onderdeel van andere manieren van 

waardevermeerdering. Omdat het hier uiteindelijk gaat om beleving en imago is het lastig van te 

voren te bepalen wat het daadwerkelijke resultaat is en effect op het rendement. 

Een ander aspect van veiligheid dat invloed kan hebben op de waardering van het terrein is 

beveiliging tegen diefstal. Hiervoor geldt dat dit op terreinniveau moet worden aangepakt en dat het 

de daadwerkelijke waardevermeerdering lastig van te voren te bepalen is. Bij weinig diefstal en 

daarmee een goed imago van het terrein zullen bedrijven zich wellicht eerder vestigen op het terrein. 

07.04 Resumé 
In de besluitvorming van de private investeerder draait het in hoofdzaak om het rendement en risico. 

Hierbij is het streven natuurlijk een zo hoog mogelijk rendement voor een zo laag mogelijk risico. Het 

rendement wordt mede bepaald door de financiële haalbaarheid van het project. Dit blijkt voor veel 

herstructureringsprojecten een probleem te zijn door de onrendabele top en daarmee verdwijnt in 

veel gevallen ook de belangstelling van de private investeerder. 

In de besluitvorming van de private investeerder om een verouderd bedrijventerrein wel of niet te 

gaan herstructureren zal de huidige situatie aan bepaalde criteria moeten voldoen die potentie tonen 

en zal er de mogelijkheid moeten zijn om tot waardevermeerdering te komen om zo tot een financieel 

haalbaar project te komen. Deze criteria kunnen worden onderverdeeld in criteria die gebiedsspecifiek 

zijn voor het verouderde bedrijventerrein en criteria die als voorwaarde dienen om tot een goed 
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herstructureringsproces te komen . Waardevermeerdering kan plaats vinden op de korte termijn door 

bijvoorbeeld het toepassen van functieverandering en intensief ruimtegebruik of op de langere 

termijn door bijvoorbeeld segment thematisering, duurzaamheid en uitstraling. In de praktijk komt 

vaak een mix voor van de verschillende manieren van waardevermeerdering en is het belangrijkste 

punt dat de kosten moeten opwegen tegen de opbrengsten. Voor de manieren van 

waardevermeerdering op de lange termijn is dit vaak lastig aan te tonen, waardoor de risico's groter 

zijn. Het goed in de gaten houden van de ontwikkelingen in de markt en daarop kunnen inspelen met 

de strategie voor het bedrijventerrein is dan ook uitermate belangrijk. 
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08 PRAKTIJK ONDERZOEK 

08.01 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken de betrokkenheid van de private investeerder bij herstructureren van 

bedrijventerreinen uiteengezet. Hieruit blijkt dat een verouderd bedrijventerrein als terrein en als 

case om te beginnen de potentie moet hebben om bij herontwikkeling weer succesvol te worden. 

Gezien de hoge kosten van herstructurering en de daarmee vaak gepaard gaande onrendabele top is 

de mogelijkheid om waardevermeerdering te realiseren erg belangrijk. 

Met het uitvoeren van het praktijkonderzoek in de vorm van interviews met private investeerders en 

andere experts zal worden achterhaald welke criteria van een verouderd bedrijventerrein voor een 

private investeerder een rol spelen in zijn besluitvorming. Daarnaast zal ook gevraagd worden wat in 

hun ogen een succesvol bedrijventerrein moet bevatten en op welke manieren waardecreatie kan 

worden behaald. 

08.02 Onderzoeksmethodologie 

08.02.01 QFD-methode 

Om gestructureerd en verantwoord de benodigde informatie uit het praktijkonderzoek te halen zal 

gebruik worden gemaakt van de Quality Function Deployment methode (QFD). In bijlage 6 wordt 

deze methode nader toegelicht. 

De QFD-methode bestaat uit zes stappen. In het kader van het onderzoek zal alleen gebruik worden 

gemaakt van stap één en twee: het bepalen van de klantbehoefte en het opstellen van de 

planningsmatrix. Hierbij is de klant de private investeerder. De behoefte bestaat uit de criteria aan de 

hand waarvan de private investeerder vaststelt of een verouderd bedrijventerrein potentie heeft en 

aan de criteria waaraan een succesvol bedrijventerrein moet voldoen. Na inventarisatie zullen deze 

criteria worden geordend naar categorie om vervolgens deze gerangschikte criteria in enquêtevorm 

opnieuw voor te leggen aan de geïnterviewde partijen om een prioriteit aan te geven van de 

verschillende criteria. 

08.02.02 Verantwoording gebruik 

De waarde van de QFD-methode ligt in het feit dat het een open methode is en specifiek ingaat op de 

'klantbehoefte' met zo min mogelijk sturing vanuit de onderzoeker. Zoals eerder aangegeven is de 

QFD-methode gebaseerd op een bedrijf dat de klantwensen van zijn product of dienst wil 

inventariseren . Voor de private investeerder dient hierin enigszins een verandering in de denkwijze te 

worden gemaakt. Hierbij de is private investeerder de klant en de verouderde bedrijventerreinen in 

Nederland het bedrijf. In dit geval zijn de wensen de criteria waaraan een verouderd bedrijventerrein 

moet voldoen om interessant te zijn voor een private investeerder om deze te herstructureren en 

waaraan een geherstructureerd bedrijventerrein moet voldoen wil het in de ogen van de private 

investeerder succesvol zijn. Na inventarisatie kan er een structurering plaatsvinden waarna hieraan 

prioriteiten kunnen worden gegeven. 

08.03 Dataverzameling 

De data in het praktijkonderzoek zullen worden verzameld door middel van interviews en enquêtes. 

Allereerst zullen de interviews worden afgenomen bij alle partijen. Na het structureren van de 
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gegevens uit de interviews zullen de verschillende criteria opnieuw worden voorgelegd aan de diverse 

partijen in de vorm van enquête. 

08.03.01 Interview 

In bijlage 7 is de opzet van het interview te vinden. Bij het houden van de interviews gaat het 

voornamelijk om het verkrijgen van aspecten op 3 onderdelen, namelijk de criteria in de huidige 

situatie (gebiedsfactoren en omgevingsfactoren), de gewenste situatie (een kwalitatief goed terrein) 

en de manieren van waardevermeerdering waardoor het project financieel haalbaar wordt. Daarnaast 

zal ook nog worden gevraagd naar barrières, trends en ontwikkelingen welke private investeerders 

tegen komen. 

Hierbij moet worden benadrukt dat het om criteria gaat vanuit het oogpunt van de private 

investeerder. Deze zullen waarschijnlijk afwijken van de criteria wanneer en een publieke partij zou 

worden ondervraagt, aangezien deze partij, zoals ook al bleek uit het literatuuronderzoek, andere 

belangen heeft. Ten tweede gaat het om de mening van de geïnterviewde partijen. Doorgaans zijn 

deze gebaseerd op eigen ervaring uit de praktijk. Hierdoor krijgt men antwoorden die vanuit het 

oogpunt van de geïnterviewde partij het beste zijn. Het 'goede' antwoord bestaat dus niet in dat 

geval. Daarvoor dient tevens de enquête om de prioriteiten van alle criteria te achterhalen. 

08.03.02 Enquête 

In de enquête zullen de gevonden criteria na structurering opnieuw worden voorgelegd aan de 

geïnterviewde personen . Daarbij zal worden gevraagd om prioriteiten aan te geven. De enquête zal 

gericht zijn op de eerste drie onderdelen van het interview. De opzet van de enquête is te vinden in 

bijlage 9. Voor de prioriteiten van enquête wordt de volgende waardering gehanteerd; 

1 = Uiterst belangrijk 

2 = Erg belangrijk 

3 = Normaal belangrijk 

4 = Minder belangrijk 

5 = Niet belangrijk 

Dit betekent dat de criteria met het minste aantal punten na optelling van alle ingevulde enquêtes het 

belangrijkste is. 
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09 RESULTATEN 

09.01 Inleiding 

De verzamelde gegevens worden in dit hoofdstuk weergegeven in 3 onderdelen, de onderverdeling 

die ook is gehanteerd bij het afnemen van de interviews: 

- Criteria bestaande situatie 

- Criteria gewenste situatie - kwalitatief goed bedrijventerrein 

- Financiële haalbaarheid - manieren van waardevermeerdering. 

Bij het analyseren en structureren van de gegevens uit de interviews is gebruik gemaakt van de KJ

methode, ook wel bekend als de gele briefjes methode. Met behulp van een enquête zijn de 

verschillende criteria vervolgens in volgorde van prioriteit gezet. 

09.02 Gevonden criteria interviews 

09.02.01 Criteria bestaande situatie 

Tijdens interviews zijn criteria voor de bestaande situatie verzameld die een rol spelen in het besluit 

van een private investeerder of een verouderd bedrijventerrein potentie tot herstructurering heeft. Bij 

potentie gaat het daarbij vooral om financiële haalbaarheid. Daarnaast zullen criteria een rol spelen 

die te maken hebben met de juridische en maatschappelijke haalbaarheid van een project. De 

verzamelde criteria zijn onderverdeeld op basis van de verschillende invalshoeken van de RISMAN

methode, de zogenaamde RISMAN-brillen (zie ook hst 7. 2). In bijlage 8 wordt de RISMAN-methode 

en de wijze van toepassing bij dit onderzoek uitgebreid behandeld. Bij de structurering van de criteria 

worden de volgende zeven invalshoeken gebruikt; 

- Inhoudelijk/technisch 

- Organisatorisch 

- Financieel/economisch 

- Ruimtelijk/planologisch 

- Politiek/bestuurlijk 

- Juridisch/wettelijk 

- Sociaal/maatschappelijk 

In bijlage lOA zijn de verschillende criteria uit de interviews per invalshoek te vinden met daarbij een 

korte toelichting op inhoud en effecten van een criterium. Naast de bovenstaande indeling is er nog 

een onderscheid te maken. Zo zijn er criteria die locatiespecifiek zijn. Dit zijn op het bestaande 

terrein aanwezige criteria die een gegeven vormen. Daarnaast zijn er criteria die een randvoorwaarde 

vormen voor het goed verlopen van een herstructureringsproces en daarmee de financiële 

haalbaarheid vergroten. Bij de RISMAN onderverdeling hebben de criteria onder de invalshoeken 

inhoudelijk/technisch en ruimtelijk/planologisch vooral betrekking op locatie specifieke criteria. De 

criteria onder organisatorisch zijn criteria die voorwaardenscheppend zijn voor een goed verlopend 

proces. Daarmee wordt de potentie en financiële haalbaarheid van het project groter. Dit geldt ook 

voor politiek/bestuurlijk en sociaal/maatschappelijk. Financieel/economische criteria kunnen zowel 

voorwaardenscheppend als locatiespecifiek zijn. 

09.02.02 Criteria gewenste situatie - kwalitatief goed bedrijventerrein 

Uit de interviews is gebleken dat het lastig is om de gewenste situatie aan te geven voor een 

bedrijventerrein. Zoals ook in de literatuur aangegeven is de mate waarin bepaalde criteria aanwezig 
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dienen te zijn voor een kwalitatief goed bedrijventerrein mede afhankelijk van het segment en 

daarmee de eisen en wensen die een gebruiker stelt aan het bedrijventerrein. De meeste private 

investeerders blijken zich niet te richten op een specifiek segment, maar maken hun keuze op basis 

van de marktvraag. Bij de interviews is geen onderverdeling gemaakt naar segment en is gevraagd 

naar algemene criteria die private investeerders nodig achten voor een goed functionerend 

bedrijventerrein. Bij het structureren van de gegevens uit de interviews zijn de verschillende criteria 

onderverdeeld in 3 categorieën; 

- Gebruik 

- Beleving 

- Toekomst 

Deze indeling komt overeen met de drie rijen van de matrix ruimtelijke kwaliteit. In bijlage l OB zijn 

de verschillende criteria na onderverdeling te vinden met een korte toelichting. 

Om in de enquête rekening te houden met de verschillen tussen de segmenten en zo de private 

partijen een goede prioriteit te kunnen laten geven zal er bij het invullen een keuze moeten worden 

gemaakt tussen 3 categorieën . Hierbij is onderscheid gemaakt in de volgende categorieën; 

- Gemengd bedrijventerrein; met hindercategorie 1 tot en met 4 bestemd voor reguliere 

bedrijvigheid, zware industrie, zeehaventerreinen; 

- Hoogwaardig bedrijventerrein; als de business parks, scienceparksen hightech terreinen; 

- Distributie; bedrijventerreinen specifiek bestemd voor transport en distributiebedrijven. 

09.02.03 Financiële haalbaarheid door waardevermeerdering 

Om een herstructureringsproject financieel haalbaar te laten zijn kunnen verschillende manieren van 

waardevermeerdering worden toegepast. Tijdens de interviews is gevraagd naar verschillende 

manieren en trucs die private investeerder kennen met betrekking tot waardevermeerdering. Uit de 

interviews kwamen dezelfde manieren van waardevermeerdering zoals ook genoemd en kort 

toegelicht in hoofdstuk 7. 3 van dit rapport, namelijk; 

- conceptualisering 

- duurzaamheid 

- functiemenging 

- functieverandering 

- intensief ruimtegebruik 

- segment thematisering 

- uitstraling 

- veiligheid 

Daarnaast is in de interviews gevraagd naar specifieke kenmerken van de manieren van 

waardevermeerdering en de randvoorwaarden voor de uitvoering van waardevermeerdering. In 

bijlage lOC is een overzicht te vinden van de analyse van deze punten. Uit de analyse blijkt dat er 

een aantal algemene randvoorwaarden zijn die gelden voor alle manieren van waardevermeerdering. 

Deze zijn weergegeven tabel 9.1. 
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- Anandële haalbaarheid in de zin dat de kosten moeten opwegen tegen de opbrengsten . De te maken kosten 

zullen tevens afhankelijk zijn van de beginsituatie. Bij een aantal manieren van waardevermeerdering lastig van 

te voren aan te tonen wat de uiteindelijke opbrengsten zullen zijn . 

- De markt moet de manier van waardevermeerdering wel kunnen dragen, kortom aansluiten op de marktvraag en 

voldoende economisch draagvlak 

Er moet schaarste heersen. De grondprijs op uitleglocaties moet niet veel 'goedkoper' zijn. 

Medewerking van gemeente voor de eventueel toe te passen manieren van waardevermeerdering. Vooral aan de 

orde bij functieverandering en functiemenging . 

- Gezonde visie voor het hele terrein waarbij eventueel ook de omgeving wordt betrokken. Visie gebaseerd op 

voldoende en juist markonderzoek. 

• Mogelijkheid krijgen voor flexibiliteit in de plannen en proces waardoor men de visie kan aanpassen aan de 

veranderingen In de markt dit nodig blijken. 

Tabel 9.1; Algemene randvoorwaarden voor waardevermeerdering 

Belangrijk is dus dat er markt(vraag) moet zijn . Het te realiseren terrein moet verkoop- of 

verhuurbaar zijn en de opbrengsten hiervan moeten opwegen tegen de kosten van de realisatie. Bij 

functieverandering, indien toegestaan, en intensief ruimtegebruik is de waardevermeerdering te 

kwantificeren. Dat geldt ook voor duurzaamheid voor zover dit invloed heeft op de exploitatiekosten. 

In de interviews wordt ook aangegeven dat dit kwantificeren van het effect voor veel manieren van 

waardevermeerdering, zoals uitstraling en imago, lastig is. Dit betreffen ook manieren waarbij sprake 

is van waardevermeerdering in de loop van de tijd. Ontwikkelingen in economie en maatschappij 

spelen dan een grote rol in de daadwerkelijke waardevermeerdering. In dat geval is het belangrijk dat 

een plan flexibel is om daarmee in te kunnen spelen op de veranderingen in de markt. 

Functiemenging zorgt alleen voor waardevermeerdering wanneer de verschillende functies elkaar 

versterken. 

Tot slot moet nog worden opgemerkt dat het in de praktijk vaak om een combinatie van manieren 

gaat en dat de verschillende manieren van waardevermeerdering ook overlap met elkaar vertonen. 

Zo kunnen functiemenging en veiligheid' gemakkelijk samen gaan. Door functiemenging kan de 

sociale veiligheid immers worden vergroot. Bij functieverandering naar een hoger segment zal 

bijvoorbeeld uitstraling ook een belangrijke rol gaan spelen. 

09.03 Prioriteiten criteria 

Door middel van een enquête is aan de private investeerders gevraagd de verschillende criteria in een 

prioriteitsvolgorde te plaatsen. In bijlage 11 staat een overzicht van de prioriteiten die iedere partij 

heeft gegeven aan de criteria. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen private 

investeerders zoals ook beschreven in hoofdstuk 3. Voor de prioriteiten is de volgende puntentelling 

gehanteerd; 

1 = Uiterst belangrijk 

2= Erg belangrijk 

3= Normaal belangrijk 

4= Minder belangrijk 

5= Niet belangrijk 
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De criteria die het belangrijkst worden gevonden door de private investeerder hebben dan ook het 

minste punten. 

09.03.01 Prioriteiten criteria bestaande situatie 

In de enquête is gevraagd om een prioriteit te geven aan verschillende criteria met betrekking tot de 

mate van belangrijkheid voor de besluitvorming van een private investeerder of een verouderd 

bedrijventerrein potentie heeft om te herstructureren. In bijlage llA is een uitgebreide versie van de 

resultaten hiervan opgenomen. De belangrijkste criteria aangegeven per type private investeerder, 

die vallen onder de noemer erg belangrijk tot uiterst belangrijk, zijn in onderstaande tabel 9.2 

weergegeven. De criteria die door alle private investeerders in deze groepen zijn geplaatst zijn vet 

gedrukt. Omdat de enquête door maar één ontwikkelende belegger is ingevuld, kan aan deze 

resultaten geen hoge waarde aan worden toegekend. 

- Grondpositie 

Huidige identiteit 

Flexibiliteit plannen en proces 

Medewerking gemeente 

- Boekwaarde vastgoed 

Economische structuur 

- Financiêle haalbaarheid 

Grondprijs 

Marktvraag 

Ontwikkelingen omgeving 

- Bereikbaarheld 

- locatie (ligging) 

Ontsluiting 

- Draagvlak politiek 

- Communicatie omgeving 

• Versnipperd eigendom 

- Aanbestedingswijze 

- Flexibiliteit plannen en proces 

- Medewerking gemeente 

Samenwerking 

- Vertrouwen 

- Boekwaarde vastgoed 

- Financiële haalbaarheid 

- Financiële medewerking overheid 

- Grondprijs 

- Marktvraag 

- Schaarste 

- Bereikbaarheid 

- Locatle ( ligging} 

- Ontsluiting 

- Bezwaren omgeving 

- Courantheld 

- Grondpositie 

- Leegstand 

- Flexibiliteit plannen en proces 

- Gezamenlijke visie en doel 

Medewerking gemeente 

- Medewerking ondernemers 

- Samenwerking 

- Snelheld project 

- Vertrouwen 

- Boekwaarde vastgoed 

- Financiële haalbaarheid 

- Financiele medewerking overheid 

- Marktvraag 

- Ontwikkelingen omgeving 

- Schaarste 

- Waarde aanwezig vastgoed 

- Bereikbaarheid 

- locatle (ligging) 

- Ontsluiting 

- Draagvlak politiek 

- Gebiedsvisie gemeente 

- Bezwaren omgeving 

Tabel 9.2; Belangrijkste criteria per private partij -gemiddeld :S 2 punten. 

In bijlage 12A is een onderverdeling gemaakt naar het aanta l1 punten dat geënquêteerden gaven aan 

criteria. Hierbij zijn vier groepen te onderscheiden. 

- :S 20; Erg belangrijk tot uiterst belangrijk 

- 21-25; Normaal belangrijk 

- 26-30; Normaal belangrijk 

- ~ 31; Minder belangrijk 
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Na analyse blijkt dat geen enkel criterium valt in de categorie 'uiterst belangrijk', maar dat de criteria 

die het belangrijkst worden gevonden terecht komen in de categorie 'erg belangrijk'. De meeste 

criteria vallen in de categorie 'normaal belangrijk'. Dit is te verklaren uit het feit dat de enquête aan 

dezelfde personen is voorgelegd als de interviews waarin ook werd gevraagd naar de criteria die van 

invloed zijn op de besluitvorming. Hiermee was al een verzameling gemaakt van 'belangrijke' criteria. 

Besloten is om de groep van normaal belangrijk, vanwege de omvang, nog weer op te delen in twee 

groepen om zo een beter onderscheid te krijgen. In onderstaande tabel 9.3 is de lijst met 

belangrijkste criteria gemiddeld genomen van alle partijen weergegeven in oplopende volgorde. 

1. Financiële haalbaarheld (flnancleel/economlsch) 

2. Medewerking gemeente (organisatorisch) 

3. Locatie (ligging) (ruimtelijk/planologisch) 

4. Marktvraag (financieel/economisch) 

5. Vertrouwe.n (organisatorisch) 

5. Bereikbaarheid (ruimtelijk/planologisch) 

5. Ontsluiting (ruimtelijk/planologisch) 

6. Boekwaarde vastgoed (financieel/economisch) 

6. Financiële medewerking overheid (financieel/economisch) 

6. Ontwikkelingen omgeving (financieel/economisch) 

6. Draagvlak politiek (politiek/bestuurlijk) 

7. Grondpositie (inhoudelijk/technisch) 

7. Flexibiliteit plannen en proces (organisatorisch) 

7 . Grondprijs (financieel/economisch) 

7. Schaa~te (finanöeelfeconomisch) 

Tabel 9.3; Belangrijkste criteria samengevoegd 

De meeste criteria vallen onder de invalshoek financieel/economisch. Op een goede tweede plaats 

komt de invalshoek organisatorisch en ruimtelijk/ planologisch. 

09.03.02 Porras-methode 

Uit de literatuur en de interviews bleek al dat de verschillende criteria voor de bestaande situatie van 

het te herstructureren bedrijventerrein veel samenhang en onderlinge invloeden vertonen. Deze 

verbanden worden ook genoemd in het overzicht van de criteria in de bijlage lOA. Om de oorzaak

gevolgrelaties tussen de verschillende criteria duidelijk in beeld te brengen kan de Porras-methode 

worden toegepast. Hierbij gaat het om de directe oorzaken en gevolgen . In het geval van een 

verband wordt in het Porras diagram een plusje gezet. Tijdens het invullen van het diagram is 

uitgegaan van een verouderd te herstructureren bedrijventerrein waarbij de vraag werd gesteld of 

een criterium gevolg heeft voor een ander criterium. Oorzaak en gevolg zijn niet altijd duidelijk van 

elkaar te onderscheiden. Een voorbeeld is het verband tussen de medewerking gemeente en 

draagvlak van de politiek. Zonder draagvlak politiek kan de gemeente moeilijk iets ondernemen. Maar 

in de praktijk laat de politiek zich vaak adviseren door de gemeentelijke organisatie. Aangezien de 

politiek de besluiten neemt is er voor gekozen om de medewerking van de gemeente te zien als een 

gevolg van politiek draagvlak. Door steeds vanuit het oogpunt van een verouderd bedrijventerrein te 

denken dat moet worden geherstructureerd is geprobeerd de lijnen één kant op te houden. In bijlage 

13 is de ingevulde Porras diagram te vinden voor de criteria die een rol spelen in de besluitvorming 

van een private investeerder, waarbij de verschillende invalshoeken van de RISMAN-methode zijn 
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gehanteerd. Binnen deze invalshoeken zijn de criteria in volgorde van belangrijkheid geplaatst welke 

is verkregen uit de enquêtes. De kleuren geven de verschillende groepen van belangrijkheid weer 

welke ook te zien zijn in bijlage 12A. 

Op basis van dit diagram is een flowchart gemaakt welke in bijlage 14 is te vinden. Hierbij hebben de 

verschillende criteria na indeling van hun invalshoeken een bepaalde kleur meegekregen, zodat 

duidelijk is welke criteria bij dezelfde invalshoek horen. De i low chart maakt inzichtelijk wat de 

oorzaak en gevolgrelaties zijn tussen de verschillende criteria, maar is door het grote aantal criteria 

en verbanden niet erg overzichtelijk. Daarom is besloten om voor de belangrijkste criteria verkregen 

uit de enquêtes vereenvoudigde flow charts te maken die de directe oorzaken en gevolgen voor deze 

criteria weergeven. Deze flow charts zijn te vinden in bijlage 15. Uit zowel de uitgebreide als de 

vereenvoudigde flow charts kan worden geconcludeerd dat de financiële haalbaarheid een centrale rol 

speelt: de meeste criteria leiden uiteindelijk tot het al dan niet financieel haalbaar zijn van een 

project, hiermee wordt de financiële haalbaarheid dan ook het hoofdgevolg. Echter zijn er niet echt 

specifiek hoofdoorzaken aan te geven. Wel blijken er belangrijke rollen weggelegd te zijn voor de 

samenwerking, medewerking van vooral gemeente en ondernemers, waarde vastgoed (boek en 

marktwaarde), huidige identiteit en bestemmingsplan. 

09 .03 .0 3 Prioriteiten criteria gewenste situatie 

bed rijventerrein 

kwalitatief goed 

Bij het invullen van de enquête voor de criteria gewenste situatie is aan de private investeerders 

gevraagd aan te geven op welk soort bedrijventerrein zij zich het liefst richten, om vervolgens vanuit 

dat oogpunt de verdere enquête in te vullen. De resultaten van dit deel van de enquête zijn terug te 

vinden in bijlage llB. 

Uit de respons bleek dat twee partijen de voorkeur geven aan een gemengd bedridventerrein en de 

overige partijen aan een hoogwaardig bedrijventerrein. De criteria die deze twee respondenten het 

belangrijkst vinden staan in tabel 9.4. Aan deze resultaten kunnen echter geen conclusies worden 

verbonden omdat het om een beperkt aantal respondenten gaat en het ook nog eens gaat om een 

ontwikkelende belegger en een ontwikkelende aannemer die vanuit een verschillende invalshoek 

kijken naar de problematiek. 

- Aansluiten eisen en wensen gebruiker 

- Aansluiten marktvraag 

Bereikbaarheid en ontsluiting (vracht)auto 

- Parkeergelegenheld 

- Imago/Identiteit 

- Waardevastheld onroerend goed 

Tabel 9.4; Criteria gewenste situatie voor gemengd bedrijventerrein 

Hoogwaardig bedrijventerrein 

De ontwikkelende aannemer en de ontwikkelingsmaatschappij hebben de enquête ingevuld vanuit 

het oogpunt van een hoogwaardig bedrijventerrein. Onderstaande tabel 9.5 geeft de belangrijkste 

criteria weer, vallend in de groep erg belangrijk tot uiterst belangrijk. De overeenkomstige criteria 

tussen de twee partijen zijn vetgedrukt weer gegeven. 
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- Aansluiten eisen en wensen gebruiker - Aansluiten eisen en wensen gebruiker 

- Aansluiten marktvraag - Aansluiten marktvraag 

- Bereikbaarheld en ontsluiting (vracht)auto - Bereikbaarheld en ontsluiting (vracht)auto 

- Imago/identiteit - Bereikbaarheid en ontsluiting openbaar vervoer 

- Landelijke Inpassing - Beveiliging 

- Openbare ruimte - Data-Infrastructuur 

- Duurzaam ondernemen - Parkeergelegenheld 

- Duurzaam vastgoed en openbare ruimte - Parkmanagement 

- Flexibiliteit - Toegankelijkheid 

- Waardevastheid onroerend goed - Trekker bedrijf 

- Architectuur 

- Waardevastheid onroerend goed 

Tabel 9.5; Criteria gewenste situatie hoogwaardig bedrijventerrein -gemiddeld :s; 2 punten 

Wanneer wordt gekeken naar het gemiddelde van de twee verschillende soorten private investeerders 

dan komt men tot een lijstje welke gegeven is in tabel 9 .6. In bijlage 128 is een complete 

onderverdeling te vinden in vier verschillende groepen van belangrijkheid, waarbij op dezelfde manier 

te werk is gegaan als bij de onderverdeling van de criteria voor de bestaande situatie. 

- Aansluiten eisen en wensen gebruiker 

- Aansluiten marktvraag 

- Bereikbaarheid eh ontsluiting (vracht)auto 

- Parkeergelegenheld 

- Imago/Identiteit 

Waardevastheld onroerend goed 

Tabel 9. 6; Belangrijkste criteria gewenste situatie hoogwaardig bedrijventerrein totaal - gemiddeld :s; 

2 punten 

09.03.04 Financiële haalbaarheid door waardevermeerdering 

Tijdens de enquête is aan de geïnterviewde partijen gevraagd om voor de acht verschillende 

manieren van waardevermeerdering hun top 8 aan te geven, waarbij '1' staat voor de hoogste 

voorkeur en '8 ' voor de minste voorkeur. De resultaten van dit deel van de enquête zijn te vinden in 

bijlage llC. 

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de voorkeuren nogal verschillend liggen. Een rangorde van 

voorkeuren voor de manieren van waardevermeerdering is dan ook moeilijk te geven. De reden 

hiervoor ligt waarschijnlijk in het feit dat de toegepaste manieren van waardevermeerdering erg 

afhankelijk zijn van situatie en segment. Ook vanwege het feit dat er vaak sprake 'is van een 

combinätie van toegepaste manieren zorgt er voör dat het moeilijk is voor één specifieke 

voorkeursmanier te kiezen. 

Wanneer men toch een conclusie wil trekken kan men zeggen dat duurzaamheid en segment 

thematisering de voorkeur hebben, terwijl intensief ruimtegebruik op de laatste plaats staat. Het is 

wel opvallend dat men niet per definitie kiest voor de manieren van waardevermeerdering die direct 

effect hebben (functieverandering en intensief ruimtegebruik). Dit is te verklaren uit het feit dat 
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functieverandering wel mogelijk moet zijn wat betreft bestemmingsplan en (milieu)wetgeving. Voor 

intensief ruimtegebruik wordt vaak aangegeven dat kosten niet terug te verdienen zijn. Intensief 

ruimtegebruik kan alleen slagen wanneer er schaarste heerst en de grondprijzen hoog zijn op de 

bedrijventerreinmarkt, en dat is vaak niet het geval. 

In tabel 9.7 is de gemiddelde waardering voor manieren van waardevermeerdering te vinden . 

Duurzaamheld 3,5 

Segment thematisering 3,75 

Veiligheid 4,375 

Conceptualisering 4,5 

Uitstraling 4,625 

Functieverandering 4,75 

Functiemenging 5,125 

Intensief ruimtegebruik 5,625 

Tabel 9. 7; Prioriteiten manieren waardevermeerdering 

09.04 Resumé 

Om te beoordelen of een bedrijventerrein potentie heeft voor herstructurering beoordeeld een private 

investeerder deze op een aantal criteria. De criteria voor de bestaande situatie, de criteria voor de 

gewenste situatie en de randvoorwaarden voor waardevermeerdering zijn door middel van interviews 

verzameld volgens de QFD-methode, geordend aan de hand van de RISMAN methode en in volgorde 

van belangrijkheid geplaatst. Hieruit blijkt dat de financiële haalbaarheid, de medewerking van de 

gemeente, de locatie en de marktvraag een belangrijke rol spelen bij het besluit van een private 

investeerder om een terrein te herstructureren. Het aansluiten op de marktvraag speelt in de 

gewenste situatie ook een belangrijke rol. 

De oorzaak en gevolg relaties tussen de verschillende criteria voor de bestaande situatie zijn door 

middel van de Porras methode in beeld gebracht. Aan de hand van met deze methode opgestelde 

flow charts kan worden geconcludeerd dat de financiële haalbaarheid een centrale rol speelt: de 

meeste criteria leiden uiteindelijk tot het al dan niet financieel haalbaar zijn van een project. 

Een rangorde van voorkeuren voor de manieren van waardevermeerdering is niet af te leiden uit de 

door de respondenten ingevulde enquêtes. De reden hiervoor ligt in het feit dat de toegepaste 

manieren erg afhankelijk zijn van situatie en segment. Ook vanwege het feit dat er vaak sprake is 

van een combinatie van toegepaste manieren zorgt er voor d'at het moeilijk is voor één specifieke 

voorkeursmanier te kiezen. 

Afstudeeronderzoek P.E. Leeffers 51 



Herstructureren bedrijventerreinen 

10 EEN BLAUWDRUK OM CRITERIA IN HET 

BESLUITVORMINGSPROCES VAN DE PRIVATE 

INVESTEEDER INZICHTELIJK TE MAKEN 

10.01 Inleiding 

In de result aten van het voorgaande hoofdstuk is duidelijk geworden wat de belangrijkste criteria zijn 

voor de bestaande situatie, gewenste situatie en wat de randvoorwaarden zijn voor het toepassen 

van de verschillende manieren van waardevermeerdering. Wanneer deze verschillende criteria van de 

drie onderdelen over elkaar heen worden gelegd ontstaat er een blauwdruk die inzicht geeft in de 

belangrijkste criteria voor de potentie van het herstructureren van een bedrijventerrein met 

betrokkenheid van de private investeerder. 

10.02 Uitgangspunten blauwdruk 

De blauwdruk is een theoretisch model en is daarmee ook een vereenvoudigd model. Voor de 

toepassing van de blauwdruk en het juist implementeren ervan gelden daarom dan ook enkele 

uitgangspunten . 

- De doelstelling van het onderzoek was het creëren van een model welke inzichten zou geven in de 

criteria die een röl spelen in de besluitvorming van de private investeerder en de hiërarchie tussen 

deze criteria. Om de blauwdruk overzichtelij k te houden is deze gericht op de criteria die als 

belangrijkste uit de enquête kwamen. 

- De blauwdruk is niet dé oplossing voor alle problematiek rondom het onderwerp herstructureren 

van bedrijventerreinen. Het geeft inzicht in hoe men bij herstructureringsproject in de initiatieffase 

waarin wordt gekeken naar de eventuele financiële haalbaarheid deze haalbaarheid positief kan 

beïnvloeden. Het is ook een model dat inzicht verschaft in de gedachten van private investeerders 

en welke criteria zij belangrijk vinden. 

- Er zullen nog altijd verschillende barrières zijn die de herstructurering belemmeren. Deze zijn reeds 

aan de orde geweest in bijlage 5. Voor veel van deze barrières geldt dat de ' cultuur' moet 

veranderen en dat daarnaast de overheid vanuit onder andere hun beleid en regelgeving actie moet 

ondernemen om het een en ander vlot te trekken. 

10.03 Blauwdruk 

Wanneer de belangrijkste criteria voor bestaande situatie, de gewenste situatie en de 

randvoorwaarden voor de verschillende manieren van waardevermeerdering met elkaar worden 

gecombineerd ontstaat de blauwdruk in figuur 10.1. In deze blauwdruk zijn enkele criteria van de 

verschillende onderdelen samengevoegd. Zo zijn de criteria 'marktvraag' uit de bestaande situat·ie en 

'aansluiten op marktvraag' voor de gewenste situatie in de blauwdruk gecombineerd tot 'aansluiten 

marktvraag'. 

10.03.01 Toepassing blauwdruk 

Door de blauwdruk toe te passen wordt zichtbaar welke criteria aanwezig zijn die het terrein potentie 

bieden en welke criteria niet aanwezig zijn. Ook wordt zichtbaar welke criteria er missen om tot 

bijvoorbeeld waardevermeerdering te komen . Met de Porras-methode (bijlage 13 t/m 15) kan worden 

bepaald wat de oorzaken zijn voor de criteria en wat de gevolgen zodat men weet waarop men moet 

inspelen en wat dat eventueel van verdere gevolgen zal hebben. De uiteindelijk te kiezen manier van 
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waardevermeerdering zal ook afhankelijk zijn van de visie en doelen die men met het verouderde 

bedrijventerrein heeft en wat aansluit bij de marktvraag. 
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Fig. 10.1; Overzicht blauwdruk criteria besluitvorming private investeerder 
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10.04 Interactieve blauwdruk 

Bovenstaande blauwdruk geeft enkel inzicht in de rij met criteria. Om in de praktijk ook te kunnen 

werken met de blauwdruk zal de blauwdruk interactief moeten worden opgesteld. Dit kan worden 

bereikt door middel van het doorlopen van een simpel programma, gebaseerd op de belangrijkste 

criteria uit de enquêtes, waarmee bepaald kan worden of een verouderd bedrijventerrein in algemene 

zin potentie vertoond en aan welke randvoorwaarden van de verschillende manieren van 

waardevermeerdering wordt voldaan. Daarnaast wordt duidelijk welke criteria ontbreken of negatief 

aanwezig zijn die wel essentieel zijn voor de potentie van het bedrijventerrein en om tot 

waardevermeerdering te komen. Gebruik makend van de uitgebreide flow chart kan het programma 

zelf eenvoudig bepalen welke hoofdoorzaken moeten worden beïnvloed. 

10.04.01 Toepassing en gebruik interactieve blauwdruk 

Ook voor de interactieve blauwdruk geldt dat de situatie van een verouderd bedrijventerrein er mee 

beoordeeld kan worden. Op het eerste blad van de blauwdruk moet men door middel van ja, nee of 

weet niet aangeven of een criterium aanwezig is. Wanneer niet geheel duidelijk is wat een criterium 

inhoudt en vanuit welke oogpunt ja of nee moet worden ingevuld kan men op het desbetreffende 

criteria gaan staan en zal er een korte toelichting verschijnen (zie screenshot in figuur 10.2) 

lultvorming prWate Investeerder bij herstructureren bedrijventerreinen 

nteractleve blauWdruk 

Criteria Wurderfng 

1 Aansluiten etseo efl wensen gebrulket .111 0 !ll!e ~niet 

2 Aansluiten marktvraag O,~a 0 nee weet niet 
Is er een marktvraag en bestaat er de mogefijkheod O Jà 0 nee 0 Wel!t niet 

o ja 0 nee 0 weet n•et 

D .~a 0 nee 0 weet niet 

0 Je 0 nee 0 weetniet 

7 Financiele haalbearheld 0 ja 0 nee 0 weet niet 

8 Floandele medewerldng ovemeld 0 Ja 0 nee 0 weet niet 

9 flexibiliteit planner\ en pl'!lces 0 Je 0 nee D weet niet 

Bestaat er de mogelijkheid om nexibil~eit toe te 0 Ja 0 nee 0 weet niet 
passen in de plannen en proces waannee men kan 0 ja 0 nee 0 weet niet 
inspelen op eventuele veranderende marktvraag? 0Ja 0 nee 0 weet niet 

0 Ja 0 nee 0 weèt niet 

Ja nee 0 weet met 

D .~a 0 nee 0 weet niet 

16 Medewerlcfng gemeente O.Je 0 nee 0 weet niet 

17 (mllleu)wetgevtng 0 ja 0 nee D weet met 
18 Ontsluiting O,~a 0 nee 0 weet niet 

19 Ontwikkelingen omgeving oja 0 nee 0 weet niet 

20 Parkeergelegenheld 0 ja 0 nee 0 weet met 

21 Paliun~ernent leunoen Invoeren 0 Ja 0 nee 0 weet niet 

22 Schaal$tl! 0 ja 0 nee weet niet 

23 BedriJf met magneetfunctie OJa 0 nee 0 weet niet 

2 Is er een bedrijf aanwezig of de mogelijkheld dat zijn O ,~a 0 nee 0 weetniet 
2 wortels ster1< in de omgeving heeft en als 0 Ja 0 nee 0 weet niet 

magneetfunctie kan fungeren voor het aantrekken 0 ja 0 nee 0 weet niet 2 van andere bedrijvigheid' 

Verder 

Fig. 10.2; Interactieve blauwdruk- criteria private investeerder 

Na het invullen van de lijst met criteria drukt men op de knop 'verder' en zal men op het volgende 

blad terecht komen. Door de achterliggende, voor het programma bekende, vereiste criteria en 
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randvoorwaarden zal hier worden aangegeven waar het verouderde bedrijventerrein in de huidige 

situatie potentie voor biedt en welke manieren van waardevermeerdering eventueel mogelijk zijn. 

Wanneer een bepaald onderdeel voldoet zal dit aangevinkt worden . In de overige gevallen zullen 

missende criteria worden weergegeven achter het onderdeel waar ze randvoorwaarde voor zijn . Door 

deze criteria aan te klikken is de bijbehorende flow chart te zien die inzicht geeft in de oorzaken en 

gevolgen met daarbij een korte toelichting (figuur 10.3). Doordat de flow chart geautomat iseerd 

achter de tabbladen hangt kunnen ook gemakkelijk combinaties worden gemaakt van meerdere 

criteria en hiermee een eventuele hoofdoorzaak worden aangegeven. 

llleafui\vormlng private lev-.,rder bij ...._.,ctureren lledrljvente"elnen 

fnlela ttleve bla-druk ~I --1-·1 -- r ~~ 1 ?'l F 
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Medewerl<ing van de gemeente in het herstrvctureringsproject wordt als noodzakelijk geacht om 

Medewerlnng va-te überhaupt de plannen van de grond te krijgen. Een goede netwerkrelatie, vertrouwensband met de 
gemeente is daarom ook erg belangrijk. 

0 Segment lhllmaD081"9 

0 UII!IUellnll 

0 veolrghelll 

Fig. 10.3; Interactieve blauwdruk- missende criteria 

Toekomst 

Wanneer in een vervolgonderzoek de verschillende criteria worden gekwantificeerd dan zouden de 

criteria op het eerste tabblad in een andere vorm kunnen worden gegoten waarbij een preciezer 

antwoord kan worden gegeven dan ja of nee. Door te weten in welke hoeveelheid of mate een 

criterium aanwezig is kan er ook exacter worden uitgerekend wat de werkelijke potentie in het 

algemeen is en voor de verschillende manieren van waardevermeerdering. 

10.05 Sleutelfactoren 

Uit de blauwdruk in figuur 10.1 wordt duidelijk dat een aantal criteria wat belang betreft uitsteken 

boven andere criteria, omdat zij zowel als criteria voor de algemene potentie of gewenste situatie 

dienen als randvoorwaarde voor alle manieren van waardevermeerdering . Het gaat hierbij om de 

volgende criteria; 

- financiële haalbaarheid 

- medewerking gemeente 

- aansluiten marktvraag 

- schaarste 

- flexibiliteit plannen en proces 

- gezonde visie voor het hele gebied 
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Omdat deze criteria een belangrijke rol vervullen in de besluitvorming van de private investeerder om 

een verouderd bedrijventerrein wel of niet te gaan herstructureren kan men deze criteria ook zien als 

sleutelfactoren in de besluitvorming . Veel voordeel is dan ook te halen wanneer bekend is wat de 

achterliggende oorzaken zijn van de sleutelfactoren en hoe deze positief kunnen worden beïnvloed of 

beheerst zodat het verouderde bedrijventerrein meer potentie zal vertonen om voor herstructurering 

met betrokkenheid van de private investeerder in aanmerking te komen. 

Wanneer de sleutelfactoren nader worden bekeken dan kan wederom worden geconcludeerd dat de 

financiële haalbaarheid hierbij het belangrijkste is en dat de overige sleutelfactoren hier ook invloed 

op hebben. Voor de meeste van de genoemde criteria is met de porras methode reeds de oorzaak en 

gevolg aangegeven (bijlage 13) en zijn de flowcharts hiervan te zien in bijlage 15. Hieronder zal kort 

per sleutelfactor worden ingegaan hoe de directe oorzaken zijn te beïnvloeden of te beheersen. 

10.05.01 Financiële haalbaarheid 

De financiële haalbaarheid is zoals al eerder vermeld het hoofdgevolg en bepaald daarmee of het 

project wel of niet doorgaat. Er zijn veel criteria die direct of indirect invloed hebben op de financiële 

haalbaarheid. Deze verschillende criteria kunnen ook vanuit verschillende invalshoeken worden 

beïnvloed. 

Allereerst wordt de financiële haalbaarheid mede bepaald door de te maken kosten. Hierbij kan 

worden gedacht aan verwervings-, sloop-, sanerings- en bouwkosten. Wat betreft de bouwkosten 

kunnen deze worden teruggebracht door het standaardiseren van bouwmethoden en het nastreven 

van een snelle bouwtijd. Daartegenover kunnen de te maken kosten positief worden beïnvloed door 

eventuele subsidies en financiële medewerking van de overheid. 

Een ander onderdeel dat belangrijke invloed heeft op een goede verkoop- en verhuurbaarheid van het 

te realiseren vastgoed is de marktwerking. Het bestemmingsplan bepaald voor een belangrijk deel 

wat de mogelijkheden zijn met het gebied, maar dit moet wel aansluiten bij de marktvraag . Het liefst 

moet er ook nog schaarste in de omgeving zijn, in de zin van geen nieuw uitgegeven 

bedrijventerreinen . Dit betreft voor een groot deel ook beleid dat moet worden opgesteld door de 

overheid. 

10.05.02 Medewerking gemeente 

Medewerking van de gemeente in het herstructureringsproject wordt als noodzakelijk geacht om 

überhaupt de plannen van de grond te krijgen. Een goede netwerkrelatie, vertrouwensband met de 

gemeente is daarom ook erg belangrijk. 

10.05.03 Aansluiten marktvraag 

Het aansluiten op de marktvraag kan in principe alleen worden bereikt door het uitvoeren van een 

marktonderzoek en hier een product bij te bedenken. Punt is wel dat er voldoende marktvraag moet 

zijn en dat marktvraag die blijkt uit het onderzoek ook te realiseren is op het bedrijventerrein wat 

betreft bijvoorbeeld het geldende bestemmingsplan en (milieu)wetgeving. Marktvraag wordt onder 

meer bepaald door schaarste, ontwikkelingen in de omgeving, de economische structuur, de locatie 

van het bedrijventerrein (Randstad of bv noorden van het land) en het beschikbaar zijnde personeel 

in de zin van hoogopgeleid of lager. Met name vanuit de overheid kan worden gestuurd op deze 

punten 

10.05.04 Schaarste 

De schaarste wordt mede bepaald door de ontwikkelingen in de omgeving en het economisch beleid. 

Dit betreffen twee punten waar als private partij weinig invloed op uit te oefenen is doordat het vanuit 

de overheid wordt bepaald. Men kan zichzelf wel indekken tegen mogelijk risico wat dit betreft door 
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goed marktonderzoek uit te voeren en te achterhalen waar de komende jaren of afgelopen tij1d 

ontwikkelingen heeft plaats gevonden. Hier kan men ook achter komen door het bekijken van het 

bestemmingsplan en de mogelijkheden die deze bied in de omgeving. 

Wat betreft de schaarste van bedrijventerreinen wordt dit al enige tijd een hot item gezien. Verwijt is 

dat er teveel nieuwe uitleglocaties zijn met een te lage grondprijs waardoor het voor bedrijven 

aantrekkelijker is om zich daar te vestigen dan op een te herstructureren bedrijventerrein. Ook heerst 

er vaak een concurrentie tussen gemeenten onderling wat betreft het uitgeven van kavels. Door 

betere regionale afstemming moet dit kunnen worden veranderd en kan er een betere en gunstiger 

marktwerking ontstaan op het gebied van bedrijventerreinen. 

10.05.05 Flexibiliteit plannen en proces 

Gezien het feit dat herstructureringsprojecten vaak projecten zijn met een lange tijdsduur waarbij aan 

het begin niet exact duidelijk is hoe de markt in de loop van de jaren zal veranderen en het 

bijvoorbeeld nog niet duidelijk is of alle gewenste grond bij sterke versnippering wel kan worden 

aangekocht is het belangrijk dat de plannen en proces flexibel kunnen worden ingericht. Van te voren 

bedenkt men verschillende strategieën om de doelstellingen te behalen. 

Onder andere de aanbestedingswijze, het bestemmingsplan en de eisen van de welstand bepalen in 

welke mate flexibiliteit kan worden toegepast. Vertrouwen en medewerking van de gemeente is in dit 

punt ook erg belangrijk voor de mogelijkheid te krijgen om flexibele plannen toe te passen. 

10.05.06 Gezonde visie voor het hele gebied 

Voor het hele terrein en eventueel ook het directe gebied net buiten het terrein moet een 

duidelijke/gezonde visie en doel liggen voor meerdere jaren. Deze visie moet aansluiten bij de 

marktvraag en kunnen anticiperen op een in de loop van de jaren veranderende marktvraag. Een 

gedegen marktonderzoek is daarom dan ook een must. Het beleid op het terrein moet zodanig zijn 

dat het positieve gevolgen heeft voor de economische bedrijfsvoering. 

10.06 Validatie 

10.06.01 Toetsing door expertpanel 

Vanwege de beschikbare tijd waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd is het uiteindelijke model niet 

getoetst in de praktijk door middel van bijvoorbeeld een case. Daardoor is de daadwerkelijke werking 

van de blauwdruk in de praktijk ook moeilijk vast te stellen. Om toch inzicht te krijgen in 

daadwerkelijke mogelijkheden van de blauwdruk is deze voorgelegd aan een expertpane li. Dit panel 

bestond uit mensen welke werkzaam zijn bij de Brink Groep en affiniteit hebben met het onderwerp. 

Hun kennis en visie geven inzicht in de geldigheid van de blauwdruk. 

10.06.02 

Resultaten 

Geldigheid resultaten en blauwdruk 

Wat betreft de resultaten uit de interviews en de enquêtes is het belangrijk om te kunnen bepalen in 

hoeverre men de gegevens serieus kan nemen. Het betreft een uitgebreide lijst met criteria die 

onderling veel verbanden, samenhang en overlappingen laat zien. Dit maakt het begrijpen van de 

verschillende criteria er niet makkelijker op, omdat men geneigd is bepaalde aspecten onder een 

criteria te schuiven terwijl later blijkt dat hiervoor een apart criterium is opgesteld. De indeling 

volgens de RISMAN methode voor de bestaande situatie en de gebruik, beleving en toekomst bij de 

gewenste situatie draagt positief bij aan het begrijpen van de verschillende criteria, omdat men 

hiermee al een invalshoek wat betreft denkwijze meekrijgt. 
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Men is het erover eens dat wat betreft de rangorde van de manieren van waardevermeerdering geen 

conclusies kunnen worden getrokken, omdat de verschillende manieren wat betreft punten erg dicht 

bij elkaar liggen. Zelfs wanneer men wel serieus naar de volgorde zou kijken welke uit de enquête is 

gekomen schetst dit bij het expertpanel enigszins verbazing. Verwacht was dat zaken als 

functieverandering en intensief ruimtegebruik welke directe waardevermeerdering opleveren hoger 

zouden eindigen wat betreft voorkeur. Hierop wordt dan ook besloten om in het verdere onderzoek 

geen waarde te hechten aan de prioriteiten wat betreft voorkeuren voor manieren van 

waardevermeerdering. 

Nut van het model en implementeren 

Een belangrijke vraag aan het eind van het onderzoek is wat nu het daadwerkelijk nut is om inzicht te 

hebben in de criteria die een rol spelen in de besluitvorming van de private investeerder en of de 

blauwdruk bijdraagt aan het verkrijgen van dit inzicht. 

In zekere zin zijn de criteria die uiteindelijk als belangrijkste naar voren zijn gekomen en daarmee als 

sleutelfactor fungeren niet verrassend en kunnen de verschillende deelnemers aan het panel zich 

hierin wel vinden. Wat dat betreft bevestigd dit ook de ervaringen uit de praktijk. 

Door duidelijk inzicht te geven in de oorzaak gevolg relaties tussen de verschillende criteria en de 

randvoorwaarden voor de verschillende manieren van waardevermeerdering uitgebreid weer te geven 

kan er met de blauwdruk in een simpel oogopslag worden gezien aan welke 'oorzaken' moet worden 

gewerkt om dit positieve gevolgen te laten hebben voor de uiteindelijke financiële haalbaarheid. 

Daarnaast kan ook nog de vraag worden gesteld wat de Brink Groep met een dergelijk model kan 

gaan doen. Naast het feit dat het onderzoek in het algemeen een grote bron van informatie vormt 

wat betreft het onderwerp herstructureren van bedrijventerreinen geeft het ook een duidelijk inz.icht 

in de denkwijze van de private investeerder. Voor een deel was dit ook wel bekend binnen de Brink 

Groep maar op deze wijze wordt het wetenschappelijk bevestigd. Het model kan zeker als goede 

stevige basis dienen voor verder onderzoek en in de toekomst worden uitgebreid. Vooral in het 

kwantificeren van de criteria, de onderlinge weegfactor tussen de criteria en het kunnen aantonen 

van het daadwerkelijke effect van waardevermeerdering liggen uitdagingen in de toekomt. 

Aandachtspunten 

Doordat er nu geen kwantificering is gehangen aan de criteria is het in die zin een vrij plat model. Een 

criteria als medewerking gemeente kan bijvoorbeeld meer invloed hebben de financiële medewerking 

van de overheid dan op het verwerven van een grondlpositie. Dit heeft wel gevolgen voor de 

werkelijke potentie in de zin van hoe serieus moet men het nemen in het geval van grondpositie 

verwerven als de gemeente geen medewerking toont. 

Verder is het model wat betreft criteria die men moet aangeven alleen gericht op de belangrijkste 

criteria . Voor de start van een project is dit ook voldoende om overzicht te houden. Echter zou men 

wanneer deze criteria 'onder controle' zijn voor een project eigenlijk de gelegenheid moeten hebben 

om ook de overige criteria erbij te betrekken. Als het ware dan nog een stap verder in het 

stappenplan. 
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11 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

11.01 Conclusie 

De hoofdvraag in het onderzoek luidde 'Welke criteria van een verouderd bedrijventerrein spelen voor 

de private investeerder een rol in de besluitvorming met betrekking tot de financiële haalbaarheid van 

de herstructurering van bedrijventerreinen?' Door middel van de beantwoording van deelvragen is 

deze hoofdvraag beantwoord. 

Herstructureren bedrijventerrein 

Bedrijventerreinen zijn terreinen die bestemd en geschikt zijn voor gebruik door één of meer 

bedrijven uit de sectoren industrie, handel, nijverheid en/of commerciële en niet-commerciële 

dienstverlen ing. Een groot deel van de bedrijventerreinen in Nederland, 33%, is verouderd . Ze 

voldoen niet meer aan de eisen en wensen van de gebruiker, dit kan zowel technisch, economisch, 

maatschappelijk als ruimtelijk zijn. Daardoor ontstaat leegstand en verdere verloedering, waardoor 

het terrein in een negatieve spiraal terecht komt. Ondanks het feit dat iedereen wil dat er zuinig 

wordt omgegaan met schaarser wordende ruimte, wordt er ondertussen verder gebouwd op nieuwe 

uitleg locaties. 

Herstructureren van de verouderde bedrijventerreinen staat daarom hoog op de agenda . Bij 

herstructurering gaat het om alle eenmalige ingrepen in het bedrijventerrein, die tot doel hebben de 

veroudering van het terrein als geheel te bestrijden en die niet tot het reguliere onderhoud worden 

gerekend. Deze herstructurering kan in verschillende vormen en mate voorkomen. Met 

herstructurering wordt daarnaast geprobeerd opnieuw veroudering en daarmee nieuwe 

herstructurering te voorkomen. Bij herstructurering is er sprake van veel knelpunten, De 

betrokkenheid van een private investeerder kan daarbij een oplossing bieden. Zo kan er door 

betrokkenheid van private investeerders een betere marktwerking ontstaan en worden private 

investeerders in staat geacht om goede kwaliteit te leveren en deze te beheren zodat het opnieuw 

verouderen van een terrein wordt tegen gegaan. 

Private investeerder 

Onder private investeerders vallen zowel ontwikkelaars en beleggers. Hier binnen zijn verschillende 

groepen te onderscheiden zoals de ontwikkelende aannemers, ontwikkelende beleggers en 

ontwikkelingsmaatschappijen. De belangen tussen een ontwikkelaar en een belegger verschillen in die 

zin dat de belegger meer op de langere termijn is gericht en de ontwikkelaar op de kortere termijn. 

Eén ding hebben zij wel gemeen en dat is dat ze alleen geïnteresseerd zijn in een 

herstructureringsproject wanneer er rendement te behalen valt. Daarom speelt de financiële 

haalbaarheid in combinatie met risicoverwachtingen een belangrijke rol bij de besluitvorming van de 

private investeerder. 

Private investeerders houden zich vaak afzijdig bij herstructureringsprojecten, omdat deze bekend 

staan om hun lastig te behalen rendement en vaak te maken hebben met de zogenoemde 

onrendabele top. Om de onrendabele top te financieren zal altijd een vorm van waardevermeerdering 

moeten plaatsvinden .. 

Om de interesse te wekken van de private investeerder zal het verouderde bedrijventerrein een 

bepaalde potentie moeten uitstralen: het terrein zal moeten voldoen aan een aantal criteria waardoor 

waardevermeerdering mogelijk wordt. Belangrijk is dat er marktvraag is en dus voldoende zekerheid 
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om na herstructurering het vastgoed af te zetten. Hierbij moeten de investeringskosten om tot de 

herstructurering te komen lager zijn dan de uiteindelijke opbrengsten 

Criteria voor potentie herstructurering en waardevermeerdering 

Het belangrijkste criterium voor een private investeerder is de financiële haalbaarheid. Om deze te 

behalen bij herstructurering is een vorm van waardevermeerdering nodig. Dit kan zijn 

conceptualisering, duurzaamheid, functiemenging, functieverandering, intensief ruimtegebruik, 

segment thematisering, uitstraling en veiligheid. De verschillende manieren van 

waardevermeerdering onderscheiden zich van elkaar door de termijn waarop sprake is van 

waardevermeerdering. Bij functieverandering en intensief ruimtegebruik is er sprake van 

waardevermeerdering op de korte termijn, bij de overige vormen van waardevermeerdering wordt 

deze pas zichtbaar op de langere termijn, 

Om een manier van waardevermeerdering toe te passen moet het verouderde terrein aan 

verschillende randvoorwaarden worden voldaan . Daarnaast gelden er ook criteria die een verouderd 

bedrijventerrein zeker moet bevatten om potentie voor herstructurering met betrokkenheid van een 

private investeerder te tonen. In het onderzoek is door middel van een enquête inzicht verkregen in 

de belangrijkste criteria en is voornamelijk met deze criteria verder gewerkt. In tabel 1.11 is hiervan 

een vereenvoudigd overzicht te zien. 

- Flnanciële haalbaarheid 

- Medewerking gemeente 

- Locatie 

- Marktvraag 

- Vertrouwen 

Bereikbaarheid 

- Ontsluiting 

- Boekwaarde vastgoed 

- Financiële medewerking overheid 

- Ontwikkelingen omgeving 

- Draagvlak politiek 

- Grondpositie 

- Flexibiliteit plannen en proces 

- Grondprijs 

- Schaarste 

- Aëlnslulten eisen en wensen - Financiële haalbaarheid 

gebruiker - Medewerking van de gemeente 

- Aansluiten marktvraag - Aansluiten marktvraag 

- Bereikbaarheld en ontsluiting - Schaarste 

(vracht)auto - Flexibiliteit plannen en proces 

- Parkeergelegenheld - Gezonde visie voor het hele 

- Imago/identiteit gebied 

- Waardevastheid onroerend goed 

Tabel 11.1; Criteria verschillende onderdelen 

Sleutelfactoren 

De sleutelfactoren zijn de criteria voor de bestaande situatie, gewenste situatie en de 

randvoorwaarden voor waardevermeerdering die steeds opnieuw terugkomen . Voor de besluitvorming 

van de private investeerder met betrekking tot de herstructurering van bedrijventerreinen zijn dat de 

volgende; 

- Financiële haalbaarheid 

- Medewerking van de gemeente 

- Aansluiten marktvraag 

- Schaarste 
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- Flexibiliteit plannen en proces 

- Gezonde visie voor het hele gebied 

De financiële haalbaarheid staat daarbij centraal, de overige criteria oefenen direct of indirect invloed 

uit op deze financiële haalbaarheid. 

De criteria, zowel bovenstaande als de andere verzamelde criteria in het onderzoek, vertonen oorzaak 

en gevolg relaties. De opgezette blauwdruk geeft deze verbanden overzichtefijk weer. Daardoor is 

met behulp van de blauwdruk te achterhalen op welke wijze al dan niet aanwezige criteria eventueel 

te beïnvloeden zijn en de potentie voor herstructureren met betrokkenheid van private investeerder is 

te vergroten of de risico's zijn te verkleinen. 

11.02 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Met de ontwikkeling van de blauwdruk op papier is deze nog niet getoetst aan de praktijk. Om de 

waarde van de blauwdruk in de praktijk te testen, kan deze worden toegepast op reeds 

geherstructureerde bedrijventerreinen. Op deze manier kan worden achterhaald of de criteria in de 

blauwdruk ook daadwerkelijk d'e potentie van een terrein weergeven en belangrijk zijn geweest in de 

besluitvorming van de private investeerder om al dan niet over te gaan tot herstructurering 

Het gerealiseerde model, de sleutelfactoren en de beïnvloeding ervan zijn op dit moment nog erg 

theoretiscln. In een vervolgonderzoek zouden de verschillende criteria gekwantificeerd kunnen 

worden. Dit kan op verschillende manieren: 

- Door een wegingsfactor aan te brengen voor de verschillende criteria in de bestaande situatie wordt 

duidelijk hoe de criteria ten opzichte van elkaar staan en in welke verhoudingen zij invloed hebben 

op een ander criteria. 

- Door een model te ontwikkelen waarin ook kan worden aangegeven in welke mate een criteria wel 

of niet aanwezig is, kan exacter worden aangegeven wat de gevolgen van criteria zullen zijn en in 

welke mate een manier van waardevermeerdering wel of niet succesvol kan zijn. 

- Door de waardevermeerdering (opbrengsten) in het model te kwantificeren kunnen partijen 

overtuigd worden van het al dan niet herstructureren van een terrein. Wanneer het resultaat 

duidelijk is wordt het risico immers kleiner. Dit kan worden gedaan door praktijkcases te bekijken. 

De gevonden criteria en randvoorwaarden in dit onderzoek zijn van toepassing op de besluitvorming 

van de private investeerder. Door de criteria voor te leggen aan andere partijen die betrokken zijn bij 

herstructureringsprojecten, zoals de overheid, kan onderzocht worden hoe deze partijen deze criteria 

zien. 

Tot slot wordt in het onderzoek aangegeven dat de criteria voor de bestaande situatie bij niet 

aanwezig zijn een risico opleveren voor de potentie en dus de uitvoering van de herstructurering. Bij 

het niet aanwezig zijn of voldoen van meerdere criteria wordt daarmee het risico groter, en soms 

zelfs te groot. Door een weging te geven aan de verschillende criteria kan worden bepaald wanneer 

het risico te groot wordt. Omdat ook de oorzaak- gevolgrelaties tussen de criteria duidelijk zijn en een 

weging mee hebben gekregen, kan worden vastgesteld of de risico's beheersbaar of te beïnvloeden 

zijn. Daarmee kan worden vastgesteld wanneer het totale risico van alle niet aanwezige criteria te 

groot wordt en niet meer voldoende beheersbaar. 
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12 REFLECTIE OP HET ONDERZOEK 

Vakinhoudelijke ontwikkeling 

Tijdens het afstudeeronderzoek heb ik mijn kennis op het gebied van herstructureren van 

bedrijventerrein verruimd. De eerste fase van het afstuderen bestond voornamelijk uit een brede 

oriëntatie op het onderwerp. Op basis daarvan heb ik besloten me specifiek te richten op de 

besluitvorming van de private investeerder. Door de brede oriëntatie ben ik nu ook goed thuis in de 

problematiek die bij het onderwerp in algemene zin komt kijken en kan ik gemakkelijk relaties leggen 

tussen verschillende aspecten. Door de vele relaties en de enorme complexiteit van het onderwerp is 

er namelijk ook niet één enkele oplossing te geven voor de problematiek. Er zullen verschillende 

zaken moeten veranderen in de markt en beleid om de algemene voorwaarden om tot 

herstructurering te komen te verbeteren. Daarnaast kan de betrokkenheid van de private 

investeerder de problematiek voor een deel oplossen doordat er een betere marktwerking ontstaat en 

private investeerders goed in staat zijn kwaliteit te leveren en ook op de langere termijn te 

handhaven en te beheren waarmee nieuwe herstructurering op termijn kan worden voorkomen. Met 

het onderzoek dat ik heb uitgevoerd heb ik inzicht gekregen in de besluitvorming en denkwijzen van 

de private investeerder met betrekking tot het herstructureren van bedrijventerreinen. Daarnaast is 

duidelijk geworden hoe de verschillende criteria zodanig positief te beïnvloeden zijn dat een private 

investeerder wellicht wel geïnteresseerd raakt in de herstructurering. 

Onderzoeksproces 

De complexiteit van het onderwerp en het niet duidelijk afbakenen van het onderwerp aan het begin 

van het afstudeerproject hebben geleid tot enige vertraging in het afstudeerproces. Procesmatig 

gezien vanuit de gestelde afstudeertijd is dit dus goed verlopen. Daar staat tegenover dat door de 

brede oriëntatie in het begin een brede kennis is ontstaan. Dit heeft in het verdere onderzoek 

voordelen opgeleverd. 

Helaas kon door de genoemde vertraging aan het eind een aantal stappen die mogelijk interessant 

waren niet meer worden gemaakt. Het eindresultaat voldoet echter wel aan de van te voren gestelde 

doelstelling. De mogelijke ideeën om het model verder door te ontwikkelingen zijn daarom ook 

weergegeven in de aanbevelingen bij de conclusie . 

Persoonlijke ontwikkeling 

Naast inhoudelijk kennis te hebben ontwikkeld op het onderwerp tijdens het afstuderen heb ik mij ook 

op persoonlijk vlak ontwikkeld. Zo heb ik veel geleerd op het gebied van verschillende methoden voor 

onderzoek en analyse en heb ik nu duidelijker voor ogen hoe een dergelijk onderzoek moet worden 

aangepakt. Daarnaast ben ik tot de conclusie gekomen dat wanneer men voortgang in het proces wil 

houden het belangrijk is dat men een duidelijk doel voor ogen heeft en het onderwerp op tijd 

afbakent. 

Terugblik eindresultaat 

Het eindresultaat voldoet aan de doelstelling die aan het begin van het onderzoek is gesteld en 

beantwoordt daarmee ook de hoofdvraag. In die zin is het onderzoek geslaagd, alhoewel 

mogelijkheden bestaan voor een verdere doorontwikkeling van het model. 

Ook is tijdens het onderzoek is na ontwikkeling van de blauwdruk niet opnieuw een case study 

gehouden en is de blauwdruk alleen gevalideerd door middel van een expert panel. Hierdoor is de 
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daadwerkelijke werking in de praktijk niet duidelijk. Echter door het afstudeerbedrijf worden hier wel 

mogelijkheden in gezien. Zeker ook in combinatie met in de conclusie genoemde aanbevelingen . 
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