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BIJLAGE 1 - MATRIX RUIMTELIJKE KWALITEIT 

Efficiency Toegankelijkheid Schoon milieu Verscheidenheid 
Bereikbaarheid en Externe veiligheid Ecologische structuur Ontmoeting 
ontsluiting 
Parkeren Werknemersvoor-

zl_eningen 
Meervoudig Werkgelegenheld 
ruimtegebruik 
Voorzieningen ter 
ondersteuning 
bedri1fsvoertng 
Imago en profilering Sociale veiligheid Gezonde Eigenheid 

werkomgeving 
Aantrekkelijkheid Herkenbaarheid Landschappelijke Architectuur 

inpassing 
Geluld- en 
stankovertast 

Stabiliteit Draagvlak Duurzame Inrichting Industrieel erfgoed 
Flexibiliteit Duurzaam Vernieuwing 

ondernemen 
Cumulatieve 
attractie 

Onderstaande tekst is gebaseerd op Kolman (2001), ETIN adviseurs (2007), Hooimeijer et al (2001) 

en Habiforum. 

Economisch belang 

Gebruikswaarde 

Efficiency 

De economische functies zijn zo over de ruimte van het bedrijventerrein verdeeld dat deze het 

meeste (financieel-economisch) rendement oplevert. 

Bereikbaarheid en ontsluiting 

Bereikbaarheid en ontsluiting gelden voor vrachtverkeer, auto, fiets en openbaar vervoer. Hierbij 

moet worden gedacht aan het in de buurt liggen van een hoofdwegverbinding of op- en afrit van de 

autosnelweg en er moeten haltes voor het openbaar vervoer in de buurt zijn. Voor de ontsluiting is 

het van belang dat het overzichtelijk is en een goede circulatie plaatsvindt met geen doodlopende 

verkeerssituaties en hinder tussen verschillende vervoersstromen. 

Parkeren 

Voor het functioneren van een bedrijventerrein is ruimte voor parkeren nodig, voor zowel 

personenauto's als voor vrachtwagens. Verschillende bedrijfsfuncties vragen om verschillende 

aantallen parkeerplaatsen. Zo heeft een kantoor of garagebedrijf veel meer parkeerplaatsen per m2 

bvo nodig dan een groothandel of bouwbedrijf. Gezien het feit dat parkeren veel ruimte in beslag 

neemt is het belangrijk dat er efficiënt mee wordt omgegaan evt. gestapeld of ondergronds. 

Meervoudig ruimtegebruik 

Met meervoudig ruimtegebruik wordt verstaan het intensiever met de ruimte omgaan . Dit kan vanuit 

verschillende dimensies namelijk mengen in de ruimte, tijd en gebruik. Doelen van meervoudig 

ruimtegebruik zijn efficiëntie in beheer en exploitatie van ruimte, spaarzaam omgaan met steeds 
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schaarser wordende ruimte, benutten van aanwezige infrastructuur en voorkomen van onnodige 

mobiliteit . 

Voorzieningen ter ondersteuning van de bedrijfsvoering 

Voorzieningen ter ondersteuning van de bedrijfsvoering kunnen goed worden opgenomen in een 

parkmanagement organisatie. Hierbij kan worden gedacht aan collectieve beveiliging en onderhoud 

van gebouwen en groen, telematica voorzieningen en inzameling en afvoer van bedrijfsafval. Ook kan 

het om commerciële voorzieningen gaan als vergader en opleidingsfaciliteiten en 

bedrijfsondersteunende dienstverlening als schoonmaakbedrijven. Deze commerciële voorzieningen 

hoeven niet direct op het bedrijventerrein te liggen, maar kunnen ook in de buurt liggen . Daardoor 

wordt het draagvlak voor dergelijke voorzieningen groter. 

Belevingswaarde 

Imago en profilering 

Imago is van belang voor het vestigingsklimaat op het terrein, hiermee kunnen bedrijven worden 

aangetrokken en behouden. Naast een gunstig vestigingsklimaat zorgt een goed imago er ook voor 

dat bv beleggers eerder bereid zijn te investeren in de bedrijven en het terrein . Een sterk imago kan 

grote economische voordelen opleveren voor bedrijven en bedrijventerreinen . 

Belangrijk onderdel van imago is dat een bedrijventerrein zich kan profileren en onderscheiden van 

andere terreinen en dit ook zichtbaar kan maken aan bezoekers en voorbijgangers. 

Aantrekkelijkheid 

Een attractief, aantrekkelijk bedrijventerrein draagt bij aan een positieve beeldvorming en een goed 

vestigingsklimaat. Een attractieve inrichting kan er voor zorgen dat het terrein in economische zin 

beter functioneert, ook omdat personeel en bezoekers liever op een attractief terrein komen dan op 

een rommelig of lelijk terrein (ook sociaal belang). Belangrijk voor de attractiviteit is de 

beeldkwaliteit. Hierbij spelen zaken als netheid, schoonheid, complexiteit en natuurlijkheid een rol. 

Toekomstwaarde 

Flexibiliteit 

Met flexibiliteit wordt het vermogen bedoeld om te kunnen anticiperen of reageren op bepaalde 

onverwachte (onbepaalde) gebeurtenissen. Deze flexibiliteit kan bij bedrijventerreinen betrekking 

hebben op bestemmingsplanflexibiliteit, aanpasbaarheid, uitbreidbaarheid en multifunctionaliteit. 

Stabiliteit 

Om op een bedrijventerrein een goed vestigingsklimaat te handhaven ook voor de langere termijn is 

het belangrijk dat het kwaliteitsniveau constant blijft . Om dit te bereiken is het belangrijk dat een 

terrein goed beheersbaar is. 

Om stabiliteit te waarborgen moet leegstand worden vermeden, omdat dit de uitstraling van het 

terrein niet ten goede komt, er een kleiner draagvlak ontstaat voor gemeenschappelijke 

voorzieningen en een grotere gevoeligheid voor vandalisme. 

Stabiliteit kan teven worden gewaarborgd door het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte op peil te 

houden. Duurzame inrichting kan hierbij helpen. 
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Cumulatieve attractie 

De attractiviteit van het bedrijventerrein vergroten waardoor er steeds meer mensen en ondernemers 

worden aangetrokken door het bedrijventerrein. Hierdoor groeit het bedrijventerrein wat betreft 

grootheid in de loop van de tijd . 

Sociaal belang 

Gebruikswaarde 

Toegankelijkheid 

Iedereen moet zo onafhankelijk en gelijkwaardig mogelijk het bedrijventerrein en de gevestigde 

bedrijven kunnen bereiken en gebruiken. Daarbij moet er een keuzemogelijkheid zijn tussen de 

verschillende vormen van vervoer. 

Externe veiligheid 

Op bedrijventerreinen gelden vaak risico's met betrekking tot opslag transport van gevaarlijke stoffen 

en (groot) verkeer. Dit geldt vooral voor zware bedrijventerreinen waar bedrijven uit de hoogste 

milieucategorie toegestaan zijn. Vanuit de overheid worden risico's van dergelijke activiteiten voor de 

omgeving geprobeerd te verminderen en te beheersen door onder andere wetgeving. Te denken valt 

aan de milieuzonering, vluchtmogelijkheden en het voldoen aan bereikbaarheid voor hulpdiensten. 

Werknemersvoorzieningen 

Werknemersvoorzieningen, zoals kinderopvang en winkels, verhogen de aantrekkelijkheid en 

verbeteren het werkklimaat van het bedrijventerrein voor personen die er werkzaam zijn. Deze 

voorzieningen kunnen ook net buiten het terrein liggen. Belangrijk is dat er voldoende draagvlak is, 

met bijvoorbeeld woningen in de buurt kan dit draagvlak worden vergroot. Enkele andere 

voorbeelden van voorzieningen zijn sportvoorzieningen, restaurant, leisure voorzieningen, 

parkachtige omgeving. 

Werkgelegenheid 

Belangrijk punt bij het aanleggen van een bedrijventerrein voor een gemeente is het creëren van 

werkgelegenheid. Afhankelijk van de sector verschilt het aantal werknemers per m2. Logistieke sector 

heeft bijvoorbeeld een veel groter ruimtegebruik per werknemer dan de zakelijke dienstverlening. 

Belevingswaarde 

Sociale veiligheid 

Bedrijventerreinen worden vaak als sociaal onveilig beschouwd . Dit komt door hun afgelegen ligging, 

monotone functie en de afwezigheid van mensen gedurende de avond en nacht. Een omgeving is 

sociaal veilig wanneer het werkelijke gevaar dat een delict plaatsvindt klein is en waar mensen 

gebruik kunnen maken van het terrein zonder angst te hoeven hebben voor criminaliteit. 

Herkenbaarheid 

Bij bedrijventerreinen gaat het vaak om grotere gebieden en om gebouwen met grotere afmetingen 

en volumes. Daarom is het ook belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de menselijke maat. 

Hierbij moet men denken aan goede schaalverhoudingen tussen openbare ruimte en bebouwing, het 

doorbreken van grote vlakken met behulp van architectuur en een geleidelijke overgang naar andere 

gebieden. 
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Geluid- en stankoverlast 

Vooral bedrijven kunnen geluid en stankoverlast veroorzaken voor hun omgeving. Zo kunnen 

bijvoorbeeld uitstoot van (rest)stoffen uit het productieproces stankoverlast veroorzaken. Hiervoor 

worden milieuzoneringen toegepast en kunnen er overdrachtsmaatregelen worden getroffen. 

Toekomstwaarde 

Draagvlak 

Voor het bedrijventerrein moet (economisch) draagvlak zijn. Er is een neergaande spiraal door onder 

andere bevolkingskrimp vooral in de kleinere steden en op het platteland leidt tot toenemende 

leegstand en instorting van het draagvlak voor voorzieningen. 

Ecologisch belang 

Gebruikswaarde 

Schoon milieu 

Bedrijfsvoering dient zo plaats te vinden dat het milieu niet wordt vervuild of aangetast. Hierbij valt te 

denken aan verontreiniging en verdroging . Om verdroging tegen te gaan en de ecologische waarde 

van een terrein te verhogen is het wenselijk om water op het terrein vast te houden . 

Ecologische structuur 

Het bedrijventerrein moet in zijn functioneren indien mogelijk aanhaken op de beschikbare 

ecologische structuren en daar gebruik van maken. 

Belevingswaarde 

Gezonde werkomgeving 

Vanuit het milieuoogpunt van het bedrijventerrein moet het een gezonde werkomgeving betreffen. 

Vooral in de beleving van de gebruikers is dit belangrijk dat dit als zodanig wordt ervaren. 

Landschappelijke inpassing 

Bij de aanleg van het bedrijventerrein is rekening gehouden met reeds aanwezige landschappelijke 

structuren en zijn deze ook opgenomen in de structuur van het bedrijventerrein. Hierbij kunnen ook 

gebiedeigen beplantingssoorten worden toegepast die tevens eigenheid geven aan het 

bedrijventerrein. De randen van het bedrijventerrein lopen langzaam over in het buitengebied. 

Toekomstwaarde 

Duurzame inrichting 

Het bedrijventerrein zodanig ingericht dat het zo min mogelijk bodem- water en luchtverontreiniging 

veroorzaakt. Daarnaast kan er ook worden gedacht aan de te gebruiken materialen met zo min 

mogelijk onderhoud en een zo lang mogelijke levensduur waarmee het milieu zo min mogelijk wordt 

belast. 

Duurzaam ondernemen 

Om milieudoelstellingen op de korte termijn en lange termijn te realiseren is het zaak om het gebruik 

van grondstoffen, energie en water zo laag mogelijk te houden. Dit kan door gebruik te maken van 

nutsvoorzieningen met een hoog rendement. Hierbij kan worden gedacht aan zonne- en windenergie, 

hergebruik van grijswatersysteem, koude en warmteopslag en het clusteren van bedrijven die gebruik 

maken van elkaars restproducten. 
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Cultureel belang 

Gebruikswaarde 

Verscheidenheid 

Herstructureren bedrijventerreinen 

Ontwikkelingen in de maatschappij zorgen ervoor dat de zelfverwezenlijking van mensen steeds 

belangrijker wordt. Mensen willen zich kunnen onderscheiden van anderen. In zekere zin geldt dit ook 

voor bedrijven . 

Ontmoeting 

De openbare ruimte is een belangrijk uitgangspunt voor de ontmoeting. Dit kan op een 

bedrijventerrein zowel gaan om verschillende culturen die zich met elkaar vermengen als 

verschillende soorten bedrijvigheid die elkaar vervolgens kunnen inspireren. 

Belevingswaarde 

Eigenheid 

Bedrijventerreinen met een eigen karakter kunnen de cultureel diversiteit binnen een stad of tussen 

regio's vergroten. Vooral inrichting van de zichtranden aan belangrijke routes draagt bij aan de 

herkenbaarheid en eigenheid van een terrein, en daarmee mogelijk ook aan de identiteit van de stad 

of regio . 

Architectuur 

De belevingswaarde op een bedrijventerrein wordt in belangrijke mate bepaald door de architectuur 

van de bedrijfsgebouwen. Echter is beoordeling van architectuur vaak afhankelijk van persoonlijke 

smaak. Punten waar rekening mee gehouden kan worden is dat aan de buitenzijde zichtbaar is wat er 

binnen gebeurd, geveldetaillering en het gebruik van materialen en kleuren welke niet goedkoop 

ogen . 

Toekomstwaarde 

Industrieel erfgoed 

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het wenselijk om zoveel mogelijk industrieel erfgoed te behouden. 

Om industrieel erfgoed zonder monumentale status te behoeden voor sloop bij herstructurering kan 

gedacht worden aan herbestemming. Als het gebouw niet meer geschikt is als bedrijfshuisvesting kan 

het bv een woon- horeca of parkeerfunctie krijgen. Dergelijke gebouwen of bijvoorbeeld 

karakteristieke kanalen kunnen als dragende elementen worden gebruikt voor het te herstructureren 

gebied. 

Vernieuwing 

Het bedrijventerrein moet zich richten op vernieuwende concepten. Niet alleen vasthouden aan het 

oude vertrouwde, maar ook komen met nieuwe innovatieve oplossingen die de bedrijfsvoering en het 

economische aspect van het bedrijventerrein ten goede 'komt. 

Bijlagen afstudeeronderzoek P.E. Leeffers 5 



Herstructureren bedrüventerreinen 

BIJLAGE 2- CRITERIA BESTE BEDRIJVENTERREIN 

Het plan 

Leefbaarheid 

Economische motor 

Samenwerking en 

betrokkenheid 

Lokale en regionale 

betekenis 

Is er een heldere en ambitieuze visie en zijn daar doelstellingen van afgeleid en Is er een 

concreet plan voor beheer en het continu verbeteren van het terrein aanwezig? In 

hoeverre is en wordt er nagedacht over de (hernieuwde} positionering van het 

bedrijventerrein? 

In welke mate wordt er ingespeeld op de behoeften van 'de mens' die het terrein 

gebruikt? Hoe is het probleem van sociale onveiligheid opgelost? Welke voorzieningen 

(als kinderopvang en winkels) kent het terrein? Is het ook buiten kantoortijden een 

prettig terrein? In welke mate is de kwaliteit van de leefbaarheid aangetoond 

(bijvoorbeeld door onderzoek)? 

In hoeverre functioneert het bedrijventerrein als 'money maker'? Wat Is de toegevoegde 

waarde van het feit dat de bedrijven bij elkaar op één terrein zitten en wat Is de 

economische waarde van het terrein (als geheel) voor de omgeving {de stad, de regio, 

het land)? 

In welke mate Is er sprake van samenwerking tussen de endememers onderling en 

tussen de ondernemers en de overheid? Hoe tevreden zijn de verschillende partijen over 

de samenwerking? Is er ook sprake van flnanciêle betrokkenheid bij het terrein, 

bijvoorbeeld In de vorm van gekoppelde investeringen in de kwaliteit van het terrein door 

ondernemers en overheid? Dragen beide financieel bij aan gemeenschappelijk opgezet 

parkmanagement7 Wat is de participatiegraad in de parkmanagementorganisatie? Zijn 

veel concrete verbeterprojecten ontstaan uit deze samenwerking? 

Kent het bedrijventerrein zowel fysiek als organisatorisch een band met de omgeving? Is 

er contact met de directe buren (bijvoorbeeld omwonenden)? Wordt er samengewerkt 

met lokale en regionale onderwijs- en onderzoeksinstellingen, leverancers et cetera? 

Zorgt het bedrijventerrein voor veel werkgelegenheid in de regio? 

Vemieuwlngssnelheid ln hoeverre is het terrein In staat zich aan te passen aan de vernieuwde eisen van de tijd 

Organisatiesti'\Jctuur 

qua economische en fysieke functionaliteit, uitstraling en het voldoen aan wet- en 

regelgeving? 

Hoe functioneert de organisatiestructuur van het terrein? Is er bijvoorbeeld een goed 

functionerende parkmanagementorganisatie aanwezig? Is het duidelijk wie wat doet op 

het terrein? 

Imago Zijn werkgevers en werknemers trots op het terrein? Heeft het terrein lokaal en regionaal 

(en wellicht zelfs nationaal) een positief Imago? Is het beeld van het terrein ook helder: 

een duidelijk herkenbaar profiel? Is er sprake van een gemeenschappelijk 

terreinmarketing? 

Verveersmanagement Hoe Is de bereikbaarheid van het terrein (multlmodaal), de ontsluiting, de Infrastructuur 

op het terrein (waaronder mogelijkheden voor parkeren, laden, los.sen, keren) en 

bewegwijzer ng geregeld? 

Ontwerp en design Hoe is het stedenbouwkundig plan In de praktijk uitgewerkt? Past de uitstraling van de 

bebouwing en bultenruimte bij de functie van het terrein? Hoe is de inpassing In de 

omgeving? Wat vinden gebruikers, omwonenden en overheden van het ontwerp: 

functioneel en esthetisch? 

Tabel 2.1 Criteria beste bedrüventerrein (Bron; Bedrüventerrein -juryrapport verkiezing beste 

bedrijventerrein van Nederland, 2006) 
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BIJLAGE 3- KNELPUNTEN NAAR TYPE VEROUDERING 

- Uitstraling 

bedrijfspanden; 

- Bouwkundige staat 

bedrijfspanden; 

- Ruimtelijke kwaliteit van 

de locatie (incl. 

buitenterrein); 

- Groenvoorziening 

(kwaliteit en 

kwantiteit); 

- Zwerfvuil en afval; 

- Kwaliteit wegen; 

- Bewegwijzering; 

- Capaciteit wegen; 

- Interne 

verkeerstructuur; 

- Parkeervoorzieningen; 

- Laad- en losmogelijkhe-

den; 

- Verkeersveiligheid ; 

- Rioleringsstelsel ; 

- CV-bereikbaarheid ; 

- Autobereikbaarheid; 

- Telematica 

voorzieningen; 

- Ontbreken 

terrein beveiliging; 

- Gemis voorzieningen. 

- Verslechterde ligging 

van het terrein; 

- Strategische reserves; 

- Leegstand ; 

- Inefficiëntie; 

- Verkaveling . 

- Stankoverlast; 

- Geluidsoverlast; 

- Bodemvervuiling; 

- Onveiligheid i.v.m. 

nabijgelegen 

woonfunctie; 

- (Gevoel van) onveilig-

heid a.g.v chemische 

bedrijvigheid; 

- Beperkte milieuruimte 

a.g.v . woningen op/ 

nabij het terrein; 

- Sociale onveiligheid. 

Tabel 3.1 Knelpunten naar type veroudering (Bron; ETIN, 2002) 

Bijlagen afstudeeronderzoek P.E. Leeffers 
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BIJLAGE 4- KNELPUNTEN HERSTRUCTUREREN BEDRIJVENTERREINEN 

- Gebrek aan schuifruimte - Inflexibele 

- Bedrijfsruimtemarkt bestemmingsplannen 

riskante markt; belemmeren; 

- Uitgifte nieuwe terreinen opbrengstmogelijkheden 

ontneemt prikkel - Belemmerende wet- en 

pandeigenaar tot regelgeving ; 

investeren; - Starre hantering wet- en 

- Het 'op maat' karakter regelgeving m.b.t. 

risicovol voor veiligheid en 

projectontwikkelaar en bouwmogelijkheden; 

belegger; 

- Transactiekosten door 

beperkte informatie en 

kennis; 

- Met parkmanagement 

nog een slag te maken; 

- Versnipperd eigendom. 

- Onoverzichtelijkheld van 

fiscale regelgeving en 

subsidies vooral voor 

kleine bedrij ven die niet 

beschikken over eigen 

expertise op dit gebied. 

- Gebrekkige 

samenwerking en 

vertrouwen tussen 

betrokken partijen; 

- Groot aantal betrokken 

partijen, waaronder 

overheden op 

verschillende niveaus; 

- Veel zeggenschap 

(dominante rol) 

gemeenten vergroot 

onzekerheid ; 

- Onvoldoende kennis, 

ervaring en daadkracht 

bij gemeenten; 

- Onvoldoende regionale 

afstemming bij 

ontwikkeling, uitgifte, 

beheer; 

- Huidige economische 

situatie met als gevolg 

zeer forse bezuinigingen 

bij de overheid; 

- Organisatie overheden 

voor verbetering 

vatbaar I geen 

continuïteit door 

personele wisselingen 

bij betrokken 

overheden; 

- De lokale politiek kan de 

risico's bij 

herstructurering 

verhogen. 

- Waardeontwikkeling 

onvoldoende en 

afgeroomd door 

gemeenten; 

- Financiering een 

probleem; 

- Kapitaalvernietiging; 

- Extra kosten/minder 

inkomsten tijdens het 

herstructureringsproces. 

Tabel 4.1 Knelpunten herstructurering bedrijventerreinen (Bron; bewerking DHV, 2007; Price 

Waterhouse Coopers, 2003) 
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BIJLAGE 5- OMSCHRIJVING BARRIÈRES BETROKKENHEID PRIVATE 

INVESTEERDER 

Gemeentelijk beleid "Zorgt 

niet voor schaarste 

Grondmarkt kent laag 

prijsniveau 

Grondmarkt kent weinig 

competitie 

Bedrijfsruimtemarkt 

riskante markt 

Bedrijfsruimtemarkt 

karakter ' op maat' Is 

risicovol 

Transactiekosten door 

beperkte informatie en 

kennis 

Mogelijkheden 

eigendomsrechten 

onvoldoende benut 

Regierol gemeente maakt 

private partijen 

afhankelijk 

Verdellngsvraagstuk 

transactiekosten 

Karakter van 

projectontwikkelaar sluit 

Het beleid van de gemeente is gericht op het creêren van werkgelegenheid en 

belemmert het ontstaan van schaarste. He niet ontstaan van schaarste op de markt 

maakt de markt onaantrekkelijk voor nieuwe toetreders zoals private partijen. 

Het prijsniveau (hoewel momenteel sterk stijgend) is erg laag in relatie tot andere 

vastgoedsegmenten. Het lage prijsniveau vormt een barrière voor de toetreding van 

projectontwikkelaars op de markt, omdat het voor projectontwikkelaars lastig is om 

rendement te behalen op grondexploitatie. 

De theorie beargumenteerd dat competitie een vereiste Is voor goede en efficiënte 

marktwerking, dus betere marktultkomsten, en enkel tot stand komt bij voldoende 

soorten aanbieders en vragers. Daarbij Is het ook belangrijk dat de vraag en het 

aanbod op elkaar aansluiten. 

Oorzaak hiervoor Is dat de vraag en het aanbod nlet altijd even goed op elkaar 

afgestemd zijn en er weinig sprake Is van segmentering. Daamaast bestaat er maar 

één soort aanbieder, de gemeente en de competitie tussen gemeenten onderling Is 

ongezond. 

Het conjunctuurgevoelige karakter van de bedrijfsruimtemarkt maakt de markt 

riskant waardoor transactiekosten worden verhoogd. Dit maakt het voor private 

partijen onaantrekkelijker om actief te word~n op de markt. 

Het op maat karakter schept geen kansen om te bouwen en maakt dat panden sneller 

Incourant zijn. Voor de projectontwikkelaar vormt het niet kunnen bouwen op risico 

een barrière, voor de belegger vormt Incourantheld van panden een barrière. 

Kennis en informatie over de markt is nog vrij beperkt aanwezig en dat resulteert in 

transactiekosten op de markt voor bedrijventerreinen. Dit vormt een barrière voor de 

betrokkenheid van private partijen. De trend naar meer beschikbaarheid van 

informatie en kennis is echter wel ingezet. 

Door het specificeren van eigendomsrechten kan de toetreding op de markt van 

private actoren worden bevorderd, Overigens hebben teveel regels weer een 

negatieve Invloed op de marktwerking doordat de mogelijkheden van grond en 

bedrijfsruimte worden beperkt. 

De sterke regierol van de gemeente is een barrière voor meet toetreding van private 

partijen. Die regierol maakt private partijen afhankelijk van de gemeente bij het 

uitvoeren van activiteiten. Daamaast moet de gemeente bij meer private 

betrokkenheid haar sterke regierol en dus (een gedeelte van) haar taken uit handen 

geven. Dit zal waarschijnlijk door de gemeente niet als wenselijk worden beschouwd. 

In de situatle waarin private partijen verantwoordelijk zijn voor oe ontwikkeling van 

bedrijventerrelnen, komt de verdeling van transactiekosten geheel anders te liggen. 

De transactiekosten komen grotendeels bij private partl jen terecht en die zijn 

genoodzaakt om, In tegenstelling tot de gemeente, die transactiekosten wel volledig 

door te gaan rekenen in de grondexploitatie en vastgoedexploitatie. Dit kan voor 

private partijen een barrière vormen in verband met te behalen rendementen. 

De rol van grondexploitant Is voor een ontwikkelaar nu niet Interessant omdat de lage 

grondprijzen en de lage waardeontwikkeling van de grond dit onmogelijk maken. Het 
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Het karakter van de 

eigenaargebruiker op de 

markt 

Belegger kan weinig 

Indirect rendement 

behalen 

Samenwerking en 

Herstructureren bedrijventerreinen 

exploiteren van vastgoed levert wel rendementen op, maar daar loop de 

projectontwikkelaar tegen het risicovolle vrije markt karakter aan (veel 

eigenaargebruikers eisen een op maat. pand) en bovendien blijkt dat veel 

ondernemergebrulkers direct een aannemer In de hand nemen. 

De eigenaargebruiker schakelt voor het ontwikkelen van een bedrijfspand vanuit 

kostenoverweging vaak rechtstreeks een aannemer n en slaat zodoende de stap van 

projectontwikkelaar over. 

Verder koopt het grootste aandeel van de eigenaargebruikers waardoor de huurmarkt 

maar een klein aandeel heeft. Dat is nadelig voor de belegger omdat juist die gericht 

is op de huurmarkt. 

Tenslotte bestaat bij de ondememergebruiker nog onvoldoende besef met betrekking 

tot het belang van de eindwaarde van een pand. Dit werkt barrièrevormend voor een 

belegger. 

Het beleggen In bedrijfsruimten Is voor de belegger risicovol en bovendien is er weinig 

indirect rendement te behalen . 

Doordat de panden snel verouderen en incourant worden is aan het beleggen in 

panden veel risico verbonden, dit zorgt voor een barrière voor de belegger. Het 

directe rendement op de bedrijfsruimtemarkt Is goed, maar het Indirecte rendement 

ligt In vergelijking tot andere vastgoedsegmenten erg laag. Dit wordt voomarnelijk 

veroorzaakt doordat het grote verouderde aanbod van panden een lage restwaarde 

kent. 

Op de markt voor bedrijventerreinen ontbreekt wellicht de economische basis voor 

vertrouwen samenwerking en vertrouwen. 

Weinig samenwerking en vertrouwen zorgen voor transactiekosten en daarmee een 

barrière voor toetreding van private partijen tot de markt. 

Tabel 5.1 Omschrijving barrières voor betrokkenheid private investeerder (Bron Klooster, 2006) 
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BIJLAGE 6- QFD-METHODE 

Onderstaande tekst is gebaseerd op Bonvanie et al (1995) en Bouman (2006) 

A; QFD~methode 

Voor het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van de QFD-methode. QFD staat voor Quality 

Function Deployment methode. De QFD-methode stelt organisaties in staat de klantbehoeften te 

inventariseren en te vertalen naar de kenmerken van de dienst en vervolgens naar de inrichting van 

de dienstverleningsprocessen. Met de QFD methode kan het volgende worden geïnventariseerd; 

- Wat de klantbehoeften zijn 

- Welke klantbehoefte belangrijk zijn 

- In welke mate kenmerken van de dienst bijdragen aan het voldoen aan iedere afzonderlijke 

klantbehoefte. 

Van oorsprong wordt de QFD-methode vooral gebruikt in productiebedrijven, maar de methode is ook 

om te buigen naar andere vormen . De QFD-methode is in principe bruikbaar in iedere 

klant/leverancier situatie, vooral als er verscheidene klanten zijn of als de klant bestaat uit 

verschillende belanghebbenden. Met de QFD-methode kunnen nieuwe diensten worden ontwikkeld of 

bestaande diensten worden geëvalueerd en aangepast. Het gaat er dus om dat de klantbehoefte 

wordt afgezet tegen het aanbod van de leverancier. 

De QFD-methode biedt de mogelijkheid om gestructureerd de klantbehoefte te inventariseren, 

structureren en hieraan prioriteiten toe te kennen. 

B; Toepassing onderzoek 

Voor de toepassing op het onderzoek wordt de methode enigszins aangepast gebruikt. In het 

onderzoek is er geen sprake van een duidelijke klant/leverancier verhouding als in een 

productiebedrijf. Voor het onderzoek geldt dat de klanten de private investeerders zijn en de 

behoeften de criteria die zij stellen om geïnteresseerd te zijn in de herstructurering. De leverancier is 

in dat geval dan het verouderde bedrijventerrein . 

Voor de gehele QFD-methode geldt dat er een 6-tal stappen doorlopen moeten worden. 

Opeenvolgend zijn dat; 

de klantbehoefte bepalen 

de planningsmatrix 

de kenmerken van de dienst 

de samenhang tussen de dienstkenmerken 

de correlatiematrix 

de prioriteiten voor de dienstkenmerken 

Voor het onderzoek zal alleen gebruik worden gemaakt van stap 1 en 2. 

1. De klantbehoeften bepalen 

Bij het onderzoek zullen de betrokken en expert zo open mogelijk worden benaderd. Interviewen is 

hiervoor de meest geschikte optie. QFD stelt een aantal eisen aan het inzamelen van de 

klantbehoefte; 

- Betrokkenheid van de klant I de klant zoveel mogelijk aan het woord laten 
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- Geen oordeel vellen. Bepaal de klantwensen zo neutraal mogelijk 

- Wees objectief 

Uit de interviews zal een ongestructureerde lijst ontstaan met criteria. Deze dienen vervolgens te 

worden gestructureerd zodat de informatie gerangschikt is op onderwerp of relatie. Dit moet 

voorkomen dat informatie dubbel voorkomt en dat bepaalde informatie onder één noemer kan 

worden geplaatst. 

2. Planningsmatrix 

De verkregen klantbehoeften van de eerste stap worden nogmaals bekeken . Deze informatie wordt 

terug gestuurd naar de klant en hier wordt dan vervolgens een prioriteit aan gegeven door middel 

van een puntenschaal. Het resultaat van deze tweede stap zal zich beperken tot een lijst waaruit het 

belang dat de klant hecht aan de criteria blijkt. Daarmee wordt dan ook afgeweken van de QFD 

methode. 

Waardering geven door een schaalverdeling 

1 = Zeer belangrijk 

2= Erg Belangrijk 

3= Belangrijk 

4= Minder belangrijk 

5= Niet belangrijk 
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BIJLAGE 7 - INTERVIEW PROTOCOL 

A; Toelichting interview 

Algemeen 

Dit interview wordt gehouden in het kader van mijn afstudeerproject voor de masteropleiding 

Construction Management & Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven . Mijn 

afstudeeronderzoek richt zich op het onderwerp 'het herstructureren van bedrijventerreinen ' . Binnen 

dit onderwerp ligt de focus op de besluitvorming van de private investeerder zijnde een private 

investeerder, risicodragende projectontwikkelaar en/of belegger. 

Probleemschets 

Het herstructureren van bedrijventerreinen 1 is de laatste jaren een hot item, maar staat ook bekend 

als complex en moeilijk met diverse knelpunten. Vanuit veel instanties wordt aangegeven dat 

betrokkenheid van private investeerders mogelijkheden biedt en kan bijdragen aan een oplossing 

voor deze problematiek. Zo kan er onder andere een betere marktwerking ontstaan en zijn private 

investeerders in staat om kwalitatief goede bedrijventerreinen te realiseren . Tegelijkertijd wordt ook 

gewezen op de groeiende kansen voor deze partijen in de bedrijventerreinmarkt door onder andere 

de veranderende bedrijfshuisvesting. Ondanks de enigszins verschillende situatie wordt als voorbeeld 

voor mogelijke kansen en successen vaak projecten uit Engeland aangehaald. In Engeland is al 

langere tijd sprake van betrokkenheid van de private investeerder en zijn er diverse succesprojecten 

te zien. 

Private investeerders zijn vrijwel alleen geïnteresseerd wanneer er rendement te behalen valt. 

Herstructureringsprojecten van bedrijventerrein staan er om bekend dat dit lastig is te realiseren. 

Hiervoor is waardevermeerdering nodig en moeten er rendabele onderdelen worden opgenomen in 

het project. Waardevermeerdering kan zowel plaatsvinden op de korte termijn als op de langere 

termijn. Enkele voorbeelden om tot waardevermeerdering te komen zijn thematisering, 

functiemenging, duurzaamheid en uitstraling. Het alleen toe passen van deze punten is natuurlijk niet 

voldoende. Belangrijk is dat het verouderde bedrijventerrein het ook moet kunnen dragen, en dat de 

opbrengsten opwegen tegen de investeringskosten. Daarbij zal het verouderde bedrijventerrein aan 

bepaalde criteria moeten voldoen, zowel in de huidige als de toekomstige situatie. Deze criteria 

bepalen mede de mogelijke manieren om tot waardevermeerdering te komen. Wanneer 

waardevermeerdering voor een verouderd bedrijventerrein mogelijk is en daarmee het project 

rendabel wordt zal het mogelijk ook de interesse wekken van een private investeerder. 

Doel onderzoek 

Met het onderzoek wil ik inzicht verkrijgen in de criteria die private investeerders stellen aan te 

herstructureren bedrijventerreinen. Dit betreffen zowel criteria binnen de huidige situatie als de 

toekomstige situatie. Daarnaast speelt waardevermeerdering een belangrijke rol. Door inzicht te 

krijgen in de mogelijke manieren van waardevermeerdering en de randvoorwaarden die worden 

' Onder herstructureren van bedrijventerreinen wordt verstaan 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. Hierin zijn vier 

classiftcaties mogelijk, namelijk; facelift ( opknapbeurt), revitalisering (beh oud economische functie), herprofilering (nieuwe 

' werkfunctie'), transformatie (geheel andere functie) . 
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gesteld bij deze manieren kan er een verband worden gelegd met het verouderde bedrijventerrein en 

welke mogelijkheden hiervoor zijn. 

Doet interview 

Het doel van het interview is tweeledig, namelijk inzicht verkrijgen in de (rationele) beweegreden van 

private investeerders om te participeren in te herstructureren bedrijventerreinen en het verzamelen 

van gegevens om data-analyse te kunnen uitvoeren t.b .v . mijn onderzoek . Deze gegevens betreffen 

criteria welk een private investeerder stelt aan een verouderd bedrijventerrein en de toekomstige 

plannen op basis waarvan een private investeerder vervolgens besluit of het voor hem interessant is 

om deel te nemen in de herstructurering. Daarnaast vindt er ook een inventarisatie plaats van 

mogelijke manieren om tot waardevermeerdering te komen en de randvoorwaarden die daarbij 

worden gesteld . 

Uitvoering interview 

Het interview zal worden uitgevoerd volgens de Quality Function Deployment methode (QFD) . 

Hierdoor bestaat het interview uit twee sessies. In de eerste sessie worden de verschillende criteria 

geïnventariseerd. Na inventarisatie bij alle te interviewen partijen zullen de criteria worden 

gestructureerd naar categorie. Vervolgens zal deze gestructureerde lijst met criteria opnieuw worden 

voorgelegd aan de te interviewen partijen . Dan zal aan hen worden gevraagd om prioriteit toe te 

kennen aan de criteria in de verschillende categorieën. Deze tweede sessie zal via de mail 

plaatsvinden . 
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B; Interviewvragen 

Achtergrond geïnterviewde 

1. Op welke wijze is uw bedrijf betrokken of participeert uw bedrijf in 

herstructureringsvraagstukken en -projecten bij bedrijventerreinen? 

2. Wat is uw huidige functie en op welke manier bent u betrokken bij het onderwerp? 

Criteria verouderde bedrijventerreinen 

Een verouderd bedrijventerrein bevat verschillende kenmerken ook wel gebiedsfactoren genoemd. 

Deze factoren zijn vaak projectspecifiek en kunnen per project verschillend zijn. Enkele voorbeelden 

hiervan zijn locatie, bereikbaarheid, eigendomsverhoudingen en huidige kwaliteit. 

Deze factoren hebben onder andere invloed op de mogelijkheden van het bedrijventerrein in de 

toekomst. Om potentieel te bieden voor herstructurering in de ogen van een private investeerder zal 

een verouderd bedrijventerrein bepaalde criteria moeten bevatten . 

3. Welke criteria stelt u aan een verouderd bedrijventerrein op basis waarvan u besluit of een 

verouderd bedrijventerrein interessant is om te herstructureren? 

a. Waarom deze criteria? 

b. Waar hebben deze criteria invloed op en op welke wijze? 

Omgevingsfactoren 

Met omgevingsfactoren worden factoren bedoeld die buiten het verouderde bedrijventerrein liggen, 

maar wel invloed hebben op het project in de huidige situatie en op de toekomstmogelijkheden voor 

het gebied. Voorbeelden van dergelijke factoren zijn de economische structuur, werkgelegenheid, de 

markt, wet- en regelgeving, politiek etc. 

4. Welke omgevingsfactoren spelen doorgaans een rol bij herstructureringsprojecten en zijn van 

invloed op de besluitvorming? 

a. Waarom deze factoren? 

b. Waar hebben deze factoren invloed op en op welke wijze? 

Criteria toekomst 

Of een herstructureringsproject interessant is voor een private investeerder heeft ook te maken met 

de mogelijkheden die het plangebied biedt in de herontwikkeling. Voor een ontwikkelaar is het 

belangrijk dat hij het ontwikkelde vastgoed uiteindelijk kan verkopen en voor een belegger is het 

belangrijk dat hij het kan verhuren. Een private investeerder zal met name geïnteresseerd zijn 

wanneer de planvorming zo dicht mogelijk in de buurt komt van zijn ideaal beeld van een 

bedrijventerrein welke interessant is voor een private investeerder. 

5. Wat is uw ideaal beeld van een geherstructureerd bedrijventerrein? 

Welke marktsegment bieden mogelijkheden, welke locatie, uitstraling, visie, beheersplan etc. 
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6. Welke criteria van het ideaal beeld moet het toekomstige plan voor een verouderd 

bedrijventerrein minimaal bevatten zodat u zeker bent van het slagen van het project? 

a. Zijn de gestelde criteria afhankelijk van andere factoren, zo ja welke? 

Om het ontwikkelende vastgoed te kunnen verkopen of verhuren is het belangrijk dat er goede 

kwaliteit heerst en dat het voldoet aan de eisen en wensen van de gebruiker. Dit wordt ook vaak 

aangegeven als de ruimtelijke kwaliteit. Een instrument dat hiervoor is ontwikkeld door Habiforum is 

de matrix ruimtelijke kwaliteit. Onderstaand is de matrix te zien toegespitst op bedrijventerreinen. 

Efficiency Toegankelijkheid Schoon milieu Verscheidenheld 
Bereikbaarheid en Externe veiligheid Ecologische structuur Ontmoeting 
ontsluiting 
Parkeren Werknemersvoor-

7:i~ningen 
Meervoudig Werkgelegenheid 
ruimtegebruik 
Voorzieningen ter 
ondersteuning 
bedrijfsvoerinJ! 
Imago en profilering Sodale veiligheid Gezonde Eigenheld 

werkomg~in~ 

Aantrekkelijkheid Herkenbaarheid Landschappelijke Architectuur 
ln~ssln_g 

Geluld- en 
stankoverlast 

Stabllit_eit. Draagvlak Duurzilme Inrichting Industrieel erfgoed 
Flexibiliteit Duurzaam Vernieuwing 

ondernemen 
Cumulatieve 
attractie 

7. In welke mate speelt kwaliteit volgens u een rol in het toekomstige plan? 

a. Welke aspecten van deze matrix spelen een belangrijke rol in de kwaliteit van een 

bedrijventerrein voor een private investeerder? Aanvullingen op de matrix mag natuurlijk 

ook. 

Financiële haalbaarheid 

Herstructureringsprojecten staan bekend om hun onrendabele top. Om deze onrendabele top weg te 

nemen is het belangrijk dat er rendabele projectonderdelen worden opgenomen en dat er 

waardevermeerdering plaatsvindt. Deze waardevermeerdering kan zowel gelden voor de korte termijn 

als lange termijn en kan zowel optreden voor het vastgoed als voor de grond. Zo kan het bijvoorbeeld 

positieve gevolgen hebben voor de te vragen huur of verkoopprijs. Enkele voorbeelden die tot 

waardevermeerdering kunnen leiden zijn locatie, functieverandering, functiemenging, duurzaamheid, 

intensief ruimtegebruik, uitstraling, veiligheid. 

8. Welke manieren/maatregelen kunt u noemen om tot waardevermeerdering te komen? 

a. Op welke wijze vindt er bij de genoemde manieren waardevermeerdering plaats? 

b. In welke situaties zijn deze manieren toe te passen? Wat zijn de randvoorwaarden? 

c. Welke aspecten van de matrix ruimtelijke kwaliteit zijn van belang bij de genoemde 

manieren van waardevermeerdering? Aanvullen met andere aspecten mag natuurlijk ook. 
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Barrières 

Er is nog geen grote betrokkenheid te zien van private investeerders bij het herstructureren van 

bedrijventerreinen. Hiervoor zijn diverse knelpunten en barrières te noemen. 

9. Welke barrières ziet u momenteel binnen de markt die van negatieve invloed zijn op de 

betrokkenheid van de private investeerder bij het herstructureren van bedrijventerreinen? 

a. Ziet u mogelijkheden om deze barrières op te heffen, zo ja hoe? 

Trends en ontwikkelingen 

Met trends en ontwikkelingen worden veranderingen in de markt bedoeld. Hierbij hebben trends 

betrekking op de kortere termijn en ontwikkelingen op de langere termijn. Enkele voorbeelden zijn de 

verdienstelijking, veranderende bedrijfshuisvesting, groeiend aandeel huur, de nieuwe WRO en 

grondexploitatiewet, toenemende mate belangrijkheid van bereikbaarheid, mobiliteit, duurzaamheid, 

functiemenging, kwaliteit enz. 

10. Welke trends en ontwikkelingen ziet u in de markt die gevolgen hebben voor de 

betrokkenheid van de private investeerder bij het herstructureren van bedrijventerreinen? 

a. Op welke wijze hebben deze ontwikkelingen gevolgen voor de betrokkenheid? 

b. Betreffen dit in uw ogen positieve of negatieve trends/ontwikkelingen? 

c. In welk tijdsbestek denkt u dat deze trends/ontwikkelingen daadwerkelijk voelbaar en 

zichtbaar zijn? 

Afsluiting 

11. Zijn er nog onderwerpen of zaken onbesproken die u graag nog aan mij mee wilt geven in 

het kader van het onderzoek? 
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BIJLAGE 8- RISMAN METHODE 

Onderstaande tekst is gebaseerd op We/I-stam et al (2005) en www.risman.nl 

A; RISMAN-methode 

De RISMAN-methode is oorspronkelijk een instrument voor het uitvoeren van risicoanalyses bij 

infrastructuurprojecten . In iedere projectfase vormt een risicoanalyse de start van het 

risicomanagementproces. Met behulp van de RISMAN-methode worden de risico's op een 

systematische wijze en vanuit verschill'ende invalshoeken inzichtelijk gemaakt en worden voor deze 

risico's beheersmaatregelen benoemd. Er kan zowel een kwalitatieve als kwantitatieve invulling 

worden gegeven aan de RISMAN-methode. 

De methode bestaat uit vier stappen; 

1. vaststelling doel; 

2. in kaart brengen risico's; 

3. vaststellen belangrijkste risico's; 

4 . in kaart brengen beheersmaatregelen. 

Bij het uitvoeren van een RISMAN-analyse wordt gebruik gemaakt van een aantal hulpmiddelen 

zoals: 

een risicomatrix met behulp waarvan risico's op een systematische wijze geïdentificeerd kunnen 

worden; 

- diagrammen om de relaties en onderlinge beïnvloeding van de risico's inzichtelijk weer te geven; 

- rekenprogramma's om - indien gewenst - een kwantitatieve risicoanalyse uit te voeren en de 

haalbaarheid (trefzekerheid) van de raming of planning te bepalen. 

B; RISMAN-brillen 

Een onderdeel van de methode om de verschillende risico's te inventariseren en structureren, stap 2, 

zijn de zogenaamde RISMAN brillen. In onderstaande tabel zijn de verschillende invalshoeken 

gegeven met een korte toelichting. 

Technisch I inhoudelijk 

Organisatorisch 

Ruimtelijk I planologisch 

Politiek I bestuurlijk 

Juridisch I wettelijk 

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 realtseren product. Daarnaast spelen de verschillende belangen 

en vertrouwen tussen partijen ook een rol . 

Aspecten die samenhangen met de locatie, bv het streekplan en bestemmingsplan die 

invloed hebben op bijvoorbeeld de grondprijs. Andere karakteristieken zijn 

bereikbaarheid, ontsluiting en archeologische waarde. 

Invloed die verschillende overheden kunnen uitoefenen op herstructureren van 

bedrljventerTeinen. 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 welstand op het ontwerp 

Wettelijke vereisten en mogelijkheden op het gebied van veiligheid, milieu, geluld, 

grondverwerving, onteigening, aanbesteding, ontheffingen en vergunningen, 

procedures bestemmingsplannen en streekplan . 
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Financieel I economisch 

Sociaal I maatschappelijk 

Herstructureren bedrijventerreinen 

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 draagvtak te creëren onder 

sta keholders. 

Tabel 8.1 Toelichting invalshoeken RISMAN-methode 

Door het gebruik van de verschillende invalshoeken wordt degene die de risico's inventariseert 

aangemoedigd om vanuit verschillen invalshoeken naar het project te kijken. Eventuele 

projectblindheid zal hierdoor afnemen. Ervaring leert dat de invalshoeken voor bijna elk project, ook 

niet infrastructurele projecten, kunnen worden toegepast. Hoogstens vervalt een aantal invalshoeken . 

C; Toepassing onderzoek 

Tijdens het onderzoek worden globaal de stappen van de RISMAN-methode gevolgd. De methode is 

echter niet gebruikt om te inventariseren. Na het afnemen van de interviews bleek dat het aantal 

criteria voor de bestaande situatie erg groot was. Om deze criteria goed te kunnen structureren en 

analyseren was een duidelijke indeling nodig : de RISMAN-brillen. Ondanks dat het bij het onderzoek 

niet gaat om een risicoanalyse kan er een duidelijk link worden gelegd met de methode. Immers voor 

de criteria van de bestaande situatie geldt wanneer een bepaald criteria niet aanwezig is daarmee de 

potentie om het verouderde bedrijventerrein succesvol te gaan herstructureren afneemt. In dat 

opzicht is het dus een risico voor de uitvoerbaarheid van het project en de betrokkenheid van de 

private investeerder. 

Met het structureren en analyseren van de criteria naar de RISMAN brillen is stap 1 en 2 van de 

RISMAN-methode uitgevoerd . Stap 3, het vaststellen van de belangrijkste risico's, zal worden 

uitgevoerd door middel van de enquête die tevens onderdeel uitmaakt van de QFD-methode. Hiermee 

worden prioriteiten toegekend aan de verschillende criteria . Daarmee samen kan ook de Porras

methode worden toegepast die duidelijk inzicht geeft 1in de oorzaak en gevolg relaties . Door deze 

combinatie kan worden achterhaald wat de belangrijkste criteria met de grootste gevolgen zijn, deze 

kan men ook de sleutelfactoren noemen. 

Stap 4 van de methode geeft het in kaart brengen van beheersmaatregelen aan. Hierbij kan worden 

gekeken naar de beheersbaarheid en beïnvloedbaarheld van de sleutelfactoren wat positieve gevolgen 

kan hebben op de betrokkenheid van de private investeerder. 
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BIJLAGE 9 - ENQUÊTE 

Afstudeeronderzoek Herstructureren bedrijventerreinen 
Beslultvorming van de private investeerder 

Enquête Prioritering criteria 

Bedrijf; 

Naam; 

1. Criteria bestaand bedrijventerrein 

Geef voor onderstaande aspecten weer welke rol zij spelen in de besluitvorming van u als private 
investeerder om te bepalen of een verouderd bedrijventerrein potentie heeft om in aanmerking te 
komen voor herstructuring . (Herstructurering in de zin dat er 

Inhoudelijk I Technisch 
Courantheid 
Grondpositie 
Grootte/omvang van het plan 
Huidige bedrijvigheid 
Huidige identiteit van het gebied 

Kwaliteit omgeving bedrijventerrein 
Kwaliteit openbare ruimte bedrijventerrein 
Leegstand 

Versnipperd eigendom 
Voldoende kritische massa 
Woonvormen omgeving 

Organisatorisch 
Aanbestedingswijze 

Communicatie 
Flexibiliteit plannen en proces 
Gezamenlijke visie en doel 
Helderheid en duidelijkheid 
Medewerking gemeente 
Medewerking ondernemers 
Medewerking overige partijen 
Ondernemersvereniging 
Samenwerking 

Snelheid project 
Vertrouwen 

Financieel I economisch 
Boekwaarde vastgoed 
Economisch beleid 
Economische structuur 
Financiële haalbaarheid 
Financiële medewerking 
Grondprijs 
Marktvraag 

Ontwikkelingen omgeving 
Schaarste 
Sloopkosten 
Subsidiemogelijkheden 
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Uiterst Erg Normaal Minder Niet 
belangrijk belangrijk belangrijk belangrijk belangrij 

D D D D D 
D D D D D 
D D D D D 
D D D D D 
10 D D D D 
0 D D D D 
D D D D D 
D D D D D 
D D D D D 
D D D 0 D 
D D D Dl D 

Uiterst Erg Normaal Minder Niet 
belangrijk belangrijk belangrijk belangrijk belangrij 

D D 'D D D 
D D D D D 
D D D D D 
D D D D D 
D D .D D D 
D D D D D 
D D D 10 D 
0 D D D D 
0 D D D D 
D D D D D 
D D D D D 
D D D D D 

Uiterst Erg Normaal Minder Niet 
belangrijk belangrijk belangrijk belangrijk belangrij 

0 D D D D 
D D D D D 
D D D D D 
D D D D tJ 
0 D D D D 
0 D D Dl D 
D D D D D 
D 10 D D D 
D D D D D 
0 D D D D 
0 D D D D 
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Sloopkosten 

Subsidiemogelijkheden 

Waarde aanwezig vastgoed 

Werkgelegenheid 

Ruimtelijk I planologisch 

Archeologische vondsten 

Bereikbaarheid 

Bestemmingsplan 

Bode mve rontrein ig i ng 

Infrastructuur 

Locatie (ligging) 

Ontsluiting 

Parkeren 

Voorzieningen omgeving 

Politiek I bestuurlijk 

Draagvlak politiek 

Gebiedsvisie gemeente 

Politiek sta biel 

Regionale visie 

Juridisch I wettelijk 

Bezwaren omgeving 

Eisen welstang 

Milieuwetgeving 

Procedures bestemmingsplan 

Wetgeving 

Sociaal I maatschappelijk 

Communicatie omgeving 

Draagvlak bevolking 

"W 
"' W 
"W 
"' LJ 

Uterst 
belangrijk 

"W. 
"W 
"' W 
"' W 
"' W 
"' LJ 
w ._ w 

"C w 

Uterst 
belangrijk 

"' W 
"' W 
"W 
"' w 

Uterst 
belangrijk 

"' W 
"' W 
"' W 
"' W 
"W 

Uterst 
belangrijk 

"W 
"' w 

2. Gewenste situatie - kwalitatief goed bedrijventerrein 

w 
w 
w 
w 

Erg 
belangrijk 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Erg 
belangrijk 

w 
w 
w 
w 

Erg 
belangrijk 

w 
w 
w 
w 
w 
Erg 
belangrijk 

w 
w 

w 
w 
w 
w 

Normaal 
belangrijk 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Normaal 
belangrijk 

w 
w 
w 
w 

Normaal 
belangrijk 

w 
w 
w 
w 
w 

Normaal 
belangrijk 

w 
w 

w 
w 
w 
w 
Minder 
belangrijk 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
Minder 
belangrijk 

w 
w 
w 
w 
Minder 
belangrijk 

w 
w 
w 
w 
w 

Minder 
belangrijk 

w 
w 

a. Geef aan op welke type bedrijventerein u zich als private investeerder het liefst richt. ... LJ Gemengd bedrijventerrein 

LJ Hoogwaardig bedrijventerrein 

LJ Distributie 
... 

w 
w 
w 
w 

Niet 
belangrijk 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Niet 
belangrijk 

w 
w 
w 
w 

Niet 
belangrijk 

w 
w 
w 
w 
w 

Niet 
belangrijk 

w 
w 

b. Geef voor onderstaande aspecten vanuit het oogpunt van het gekozen segment bij 2a aan de 
mate van belangrijkheid voor de gewenste situatie, een kwalitatief goed bedrijventerrein. 

Uterst 
Gebruik belangrijk 

Aanhaken ecologische structuren "LJ .. 
Aansluiten eisen en wensen van de gebruiker LJ 
Aansluiten marktvraag "LJ 

"' W Bereikbaarheid en ontsluiting (vracht)a uto 

"' W Bereikbaarheid en ontsluiting fiets 

"' W Bereikbaarheid en ontsluiting ov 

"W Beveiliging ... w Bewegwijzering 
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Erg 
belangrijk 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Normaal 
belangrijk 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Minder 
belangrijk 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Niet 
belangrijk 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Data-infrastructuur "' W w w w w 
Externe veiligheid "' W w w w w 
Functiemenging "' W w w w w 
Functionaliteit ... w w w w w 
Integrale oplossing "' W w w w w 
Korte transportlijnen "W w w w w 
Meervoudig ruimtegebruik "' W w w w w 
Parkeergelegenheid "' W w w w w 
Pa rkma na gement "' W w w w w 
Samenhang tussen de aanwezige bedrijven "' W w w w w 
Toegankelijkheid "' W w w w w 
Trekker bedrijf "' W w w w w 
Voldoen aan wetgeving "' W w w w w 
Voorzieningen tov bedrijfsvoering "' w w w w w 
Werkgelegenheid "' W w w w w 
Werknemersvoorzieningen "' W w w w w 

Uterst Erg Nonnaai Minder Niet 
Beleving belanglijk belangrijk belanglijk belangrijk belangrijk 

Aanwezigheid water en groen "' W w w w w 
Architectuur "' W w w w u 
Beeld kwaliteitsplan gemeente "' W w w w w 
Eigenheid "' W w w W' w 
Gezonde werkomgeving "' W w w w w 
Herkenbaarheid "" W w w w w 
Imago/identiteit "' W w w w w 
Industrieel erfgoed "' W w w, w w 
Inspirerende omgeving "' W w w w w 
Landschappelijke inpassing "' W w w w w 
Leefbaarheid en levendigheid "' W w w w w 
Openbare ruimte "' W LJ w w w 
Prettige werk- en leefomgeving "" W w w w w 
Sociale veiligheid "' W1 w w w w 

Uterst Erg Nonnaai Minder Niet 
Toekomst belanglijk belangrijk belangrijk belangrijk belangrijk 

Duurzaam ondernemen "' W w w w w 
Duurzaam vastgoed en openbare ruimte "" W w w w w 
Flexibiliteit "' W w w w w 
Visie totale terrein "' W w w w w 
Waardevastheid onroerend goed "' W w w w w 

3. Financiele haalbaarheid- waardevermeerdering 

Geef voor onderstaande manieren van waardevermeerdering aan welke u het liefst 
gebruikt/toepast door middel van de cijfers 1 tot en met 8 in te vullen. 

Conceptualisering 

Duurzaamheid 

Functiemenging 

Functieverandering 

Intensief ruimtegebruik 

Segment thematisering 

Uitstraling 

Veiligheid 
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BIJLAGE 10- OMSCHRIJVING CRITERIA 

A; Criteria bestaand bedrijventerrein 

- -------- - - --

in' u- · ·: " 

Courantheld 

Grondposit ie 

Grootte/omvang van het 

plan 

Huidige Bedrijvigheid 

Wat ls de staat/kwaliteit van het vastgoed? Is er sprake van Heeft invloed op de boekwaarde en marktwaarde en daarmee Indirect 

verpaupering? rs het vastgoed specifiek gebouwd voor bepaalde op de financiële haalbaarheid Indien het nodig is om het vastgoed te 

bedrijvigheid of is het multifunctioneel? verwerven. Courantheld van het vastgoed Is tevens van Invloed op de 

Bestaat de mogelij kheid om gronden te verwerven op strategische 

posities tegen een acceptabele prijs? 

Is er een ruimere geografische oriëntatie van een ontwikkel ngsproject? 

Is het project onderdeel van een groter geheel? 

leegstand en de huidige bedrijvigheid en identiteit van het gebied. 

Enige courantheld kan handig zijn In verband met mogelijke verhuur in 

begin van project wanneer plannen etc. worden opg~zet. 

Heeft invloed op de financiële haalbaarheid en snelheid, zeker wanneer 

de prijzen hoog zijn. Blj niet kunnen verwerven van grondposit ie zal de 

uitvoerbaarheld lastiger worden. De grondbezitters bepalen mede de 

manier van aanbesteden die nodig Is. 

Heeft gevolgen of het project voldoende kritische massa heeft en 

daarmee financieel haalbaar. Bij grotere projecten die onderdeel zijn 

van een groter geheel zal dit ook gevolgen hebben voor de 

samenwerking . Aantrekkelij k voor private partijen vanwege Integrale 

aanpak, meer zaken onder controle en daardoor beter resultaat. 

Welk segment wat betreft bedrijven is aanwez.lg op het terrein en in De bedrijven die gevestigd zijn bepalen voor een groot deel het 

welke fase van hun levenscyclus bevinden zfj zich? Moeten de bedrijven Imago/Identiteit van het bedrij venterrein en de economische structuur. 

worden uitgekocht of kunnen z.1j bliJven zitten? Daamaast hangt het ook van de bedrijvigheid af of partijen (inclusief 

politiek) willen meewerken en of het vervuilende bedrijvigheid is 

waardoor bodemverontreiniging Is ontstaan. Ten slotte hebben de 

huidige bedrijven Invloed op de voorzieningen In de omgeving. 

Huidige identiteit van Wat is de huidige uitstraling van het gebied wat betreft Imago en Leegstand wordt veroorzaakt door een slechte identiteit. Bij een slechte 

gebled /Imago Identiteit? Wat is er van over en wat valt er van te maken? Heeft het Identiteit zullen veel partijen, zowel gemeente, ondernemers, polltiek 
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Kwaliteit omgeving 

bedrijventerrein 

gebled een eigen Identiteit met industrieel erfgoed? 

Hoe is de kwaliteit van het gebied rondom het te herstructureren 

bedrijventerrein zowel van het vastgoed als van de openbare ruimte? 

Kwaliteit openbare ruimte Hoe Is de kwaliteit van de openbare ruimte binnen het piangebied? In 

bedrijventerrein hoeverre past deze kwallte t bij de huidige bedrijvigheid? 

Leegstand Is er sprake van leegstand? Waardoor wordt deze leegstand 

veroorzaakt? 

Herstructureren bedrijventerreinen 

als overig, bereid zijn om actle te ondernemen. Zeker wanneer kan 

worden aangetoond dat er waarde kan worden gecreëerd . De identiteit 

bepaald mede de waarde van de grond en vastgoed. 

Kwaliteit van de omgeving heeft Invloed op de huidige Identiteit en 

daarmee Indirect op de marktwaarde van het v~goed . 

De huidige waarcle, huidige identiteit en de plannen op de toekomstige 

waarde, verkoop/Verhuurbaarheid . Door de openbare ru imte aan te 

pakken kan er ook goodwill worden gecreëerd en partijen prikkelen. 

BIJ leegstand zal het vastgoed gemakkelijker te verwerven ziJn en zal 

de boekwaarcle en marktwaarde lager Zijn . Gemeenten, ondernemers 

en overige partijen zïn gemakkelijker om te krijgen . 

Versnipperd eigendom Wie Is eigenaar van de grond? Hoeveel verschillende eigenaren ziJn er? Sterk versnipperd eigendom kan het lastiger maken om grondposities 

te verwerven. Men krijgt met veel partijen te maken waarmee moet 

worden samengewerkt d_e medewerking van de ondernemers en 

overige partijen Is herbiJ erg belangrijk . Eventueel strategisch 

aanpakken door op enkele partijen te richten . 

Voldoende kritische massa Is er voldoende kritische massa op het terrein aanwezig, die de Indien aanwe.z1g en andere partijen zien dat dan zullen zij 

Woonvormen omgeving 

herstructurering kunnen dragen? gemakkelijker meewerken. Daarnaast is de herstructl.Jrering ook beter 

financieel haalbaar. 

Zijn er goede woonvormen In de omgeving waar mensen die moeten De woonvormen in de omgeving beïnvloeden de kwaliteit van de 

werken op het bedrijventerrein willen wonen? omgevmg, de huidige identiteit, de beschikbaarheid van personeel, de 

bestemmingsplanmogelijkheden en voorzieningen in de omgeving. 
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Aanbestedingswijze 

Communicatie 

Herstructureren bedrijventerreinen 

Worden partijen door de opdrachtgever (gemeente of andere partij) Kwaliteit, creativiteit, en Innovaties waannee tot nieuwe concepten kan 

uitgedaagd tot creativiteit, kwaliteit en Innovatieve oplossingen voor worden gekomen voor bedrijventerreinen. Helderheid en duidelijkheid, 

het gebied? ls er ruimte voor creativiteit, kwaliteit en innovatieve flexl.blliteit, samenwerking en financiële haalbaarheid worden bepaald 

oplossingen? door de aanbestedlngswijze. 

Is er sprake van heldere communieatle tussen en naar alle betrokken 

partijen toe? 

GezamenliJke visie en doel, helderheid en duidelijkheid, samenwerking, 

snelheid project, vertrouwen, draagvlak politiek en communieatle 

omgeving (draagvlak bevolking) kunnen worden beïnvloed door de 

omgeving. 

Flexibiliteit plannen en Speelt de gemeente flexibel In op veranderingen In de markt en nieuwe Beïnvloedt gezamenlijke visie en doel. Door aan te sluiten op de 

proces. wensen door mlddel van een flexibel ruimtelijk programma? eventueel veranderende marktvraag, wordt de voortgang en daarmee 

de financiële haalbaarheid van het project beïnvloed. 

Gezamenlijke visie en doel Stralen alle partijen dezelfde visie en hetzelfde doel uit? Dit beïnvloedt de snelheid van het projec~ 

Helderheid en Zijn afspraken en verantwoordelijkheden duidelijk? Is er sprake van Helderheid en dwdelijkheid zorgen voor een duidelij ke gezamenlijke 

duidelijkheid openheld tussen de partijen en naar buiten toe? visie. Daamaast beïnvloedt duidelij khe d de medewerking endememers 

en overige partijen en zorgt het voor vertrouwen. 

Medewerking gemeente Werkt de gemeente mee? Is er sprake van bereidheid, welwillendheid Oe medewerking van de gemeente beïnvloedt de grondpositie, 

Medewerking 

endememers 

en interesse van de gemeente in de planvormlng? Is de gemeente 

bereid om eventueel mee te werken wat betreft vrijstelling van het 

aanbestedingswij ze, samenwerking, 

ontwikkelingen omgeving, eisen 

bestemmingsplan en te faciliteren in het proces of zaken op zich te bestemmingsplan. 

nemen als openbare ruimte? 

financiêle 

welstand 

medewerking, 

en procedure 

Zijn ondernemers bereid om deel te nemen In het 

herstructureringsproces? Herkennen de ondernemers de voordelen van 

De medewerking van de endememers is van invloed op de grondpositie 

en de samenwerking binnen een herstructurertngsproject. 

herstructurering, zien z.ij het belang er van in? 

Medewerking overige Zijn overlge partijen bereid om deel te nemen/mee te werken In het De medewerking van de overige partijen Is van Invloed op te verwerven 

partijen 

Qndernemersvereni.Qin.Q 

herstructurerlngsproject? grondposit ie en de samenwerking binnen een herstructurenngsproject. 

Is er een collectief (bv ondernemersvereniging) aanwezig waarop men Het aanwezig zijn van een ondernemersvereniging kan positieve 
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Samenwerking 

Snelheld 

project 

Vertrouwen 

I voortgang 

kan aanhaken als private investeerder? 

Herstructureren bedrUventerreinen 

invloed hebben op de medewerking van de ondernemers. Daarnaast zal 

de samenwerl<ing ook gemakkelijker verlopen omdat er één 

aanspreekpunt IS. 

Is er sprake van een goede samenwerking tussen de betrokken Een goede samenwerking zorgt niet alleen voor creatieve en 

partijen? innovatieve oplossingen n het kader van een gezamenlijke visie en 

Op welke termijn kan worden gestart met het ontwikk.ellngen? Wanneer 

worden investeringen zichtbaar? Zijn er zaken die de snelheid van het 

project kunnen beïnvloeden? 

Vertrouwen de betrokkenen elkaar? 

doe_l,_ maar is ook uiterst belangrijk voor de voortgang van het project. 

Bij een trage voortgang van het project kunnen de rentekosten enorm 

oplopen wat negatieve gevolgen zal hebben voor de financiele 

haalbaarheid van het project. 

Wil men tot een goede samenwerking komen tussen de verschillende 

betrokken partijen dan is het belangrijk dat er vertrouwen IS tussen 

deze partiJen. 

- - --- -

tfr.oar~ Jilt.'::!iGm~~ 

Boekwaarde vastgoed 

Economisch beleid 

Voor welke waarde staat het vastgoed in de boeken? Hoeveel moet de 

eigenaar van het pand afschrijven bij verkoop? 

Is er sprake van een helder en positief economisch beleid? 

Wanneer het vastgoed voor een te hoge boekwaarde In boeken staat 

kan dit nadelige gevolgen hebben voor het verwerven va11 een 

grondpositie. Ondernemers en vastgoedeigenaren zullen moeilijker 

meewerl<en omdat zij met een Rnanc1eel gat worden geconfronteerd bij 

verkoop. De te hoge prijs zal negatieve gevolgen hebben voor de 

financiële haalbaarheid. 

Het heersende economische beleid zal invloed hebben op de huidige 

bedrijvigheid. Daarnaast bepaald het beleid wanneer dit overeen·komt 

met de pla11nen van de herstructurering of de gemeente medewerking 

zal ver1enen. Een du1delijk economisch beleid zorgt voor helderheid en 

duidelijkheid, iedereen weet waar hiJ aan toe is en wat hij kan 

verwachten In de toekomst. 

Economische structuur Op welke manier beïnvloedt de economische situatie In de omgeving De econom sche structuur In een gebled bepaald mede de marl<tvraag. 
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het bedrijventerrein en de mogelijke markt? Wat past er en waar Is er behoefte aan. 

Financiële haalbaarheid Wegen de kosten op tegen de opbrengsten? Is er winst te behalen? Uiteindelijk zal de financiële haalbaarheld bepalen of een project wel of 

niet Interessant is voor een private investeerder. 

Financiële medewerking rs de gemeente bereid risico's af te dekken of financiële medewerking Wanneer de overheid bereid is om financiële medewerking te verlenen 

overheid te geven bij bijvoorbeeld sanering? Is er maatschappelijk geld kan dit positieve gevolgen hebben voor de financiële haalbaarheid. 

Grondprijs 

Marktvraag 

beschikbaar voor de herstructurering? Hierdoor .zal de aanbestedingswijze kunnen veranderen en de 

samenwerking tussen de partijen. De finandêle medewerking kan ook 

voorkomen ln een subsidiemogelijkheid. 

Wat zijn de mogelijkheden en ambities met de grond en voor welke De grondprijs zal van Invloed zijn op de totale verwervingsprijs van het 

prijs kan de grond worden aangekocht? vastgoed. Bij een hoge grondprijs zal de verwerving moeizamer zij n, 

ook de financiële haalbaarheid kan da.arrnee in het gedrang komen. 

Deze grondprijs wordt mede bepaald door de toekomstige 

mogelijkheden van het gebied. 

Wat zijn de behoefte en mogelijkheden wat betreft de markt? Welk De marktvraag bepaald mede of het huidige vastgoed nog courant Is in 

segment is na herstructurering gemakkelijk te verkopen of verhuren? de zin of het nog voldoet aan de eisen en wensen van de gebruiker. Bij 

een kleine marktvraag zal dit waarschijnlijk ook z.ichtbaar zijn In de 

teegstand en de waarde van het vastgoed. Bij voldoende marktvraag 

waardoor de er een grotere garantie Is op goede verkoop en verhuur 

zullen partijen gemakkelijker hun medewerking verlenen. Risico's zijn 

dan laag en financiële haalbaarheid beter gegarandeérd. 

Ontwikkelingen omgevmg Welke ontwikkelingen zijn 10 de omgeving (gemeente en regio) gaande Ontwikkelingen In de omgevmg hebben Invloed op de kwaliteit ervan en 

Schaarste 

die eventueel kunnen leiden tot concurrentie voor het te de identiteit die het gebied Uitstraalt. Echter kan dit ook Invloed hebben 

herstructureren bedrijventerrein of waarop men juist kan aanhaken? op de marktvraag en schaarste in het desbetreffende segment In de zin 

van concurrentie. 

Heerst er schaarste in het gebied wat betreft grond voor Schaarste heeft gevolgen voor de leegstand en de te vragen 

bedrijventerrelnen? (grond)prijzen. mt kan neg·atieve gevolgen hebben voor de verwerving 

en de financiële haalbaarheid. De keerzijde ts wel dat het vastgoed na 

herstructurering gemakkeiijker tegen goede prijzen kan worden 

verkocht of verhuurd . Dit heeft weer positieve gevolgen voor de 
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Sloopkosten 

Subsidie mogelijkheden 
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financiële haalbaarheid. 

Wat zijn de eventuele te verwachten sloopkosten voor het aanwezige Hoge sloopkosten door bijvoorbeeld ook de aanwezigheid van asbest 

vastgoed Inclusief asbest e_!:c? zullen nadelig z.ijn voor de flnanclêle haalbaarheid. 

Zijn er mogelijkheden voor subsidie vanult de overheid? Subsidiemogelijkheden hebben positieve invloed op de financiële 

haal baarheld. 

Waarde 

vastgoed 

aanwezig Wat is de marktwaarde van het aanwezig vastgoed wat eventueel moet De waarde van het vastgoed bepaald de verwervingprijs en dus het 

Werkgelegenheid 

Archeologische vondsten 

Bereikbaarheid 

Be.stemmlngsplan 

Bodemverontreiniging 

Infrastructuur 

worden aangekocht? 

Is er personeel beschikbaar voor de eventueel te vestigen bedrijven? 

verkrijgen van een grondpositie en financiële haalbaarheid. Wanneer 

partijen zich riJk hebben gerekend dan kan de waarde ook worden 

bepaald volgens de onteigeningsprocedure. 

De beschikbaarheld van personeel bepaald mede de daadwerkelijke 

mogelijkheden van de marktvraag. 

Bestaat er de mogelijkheld dat men te maken krijgt met archeologische Bij archeologisch onderzoek kan dit Invloed hebben op de 

vondsten? voortgang/snelheid van het prOJect. 

Is het bedrijventerrein in de bestaande situatle goed te bereiken? De bereikbaarheid van een bedrijventerrein bepaald mede of het om 

een 'goede' locatie gaat. Afhankelijk van het type segment In welke 

mate en op welke wijze bereikbaarheid een rol SReelt. 

Welke mogelijkheden biedt het bestemmmgsplan? Wat z1jn de Het bestemmingsplan bepaalt wat er in de toekomst mag worden 

maximale bouwhoogten, intensiteit, toegestane type Industrie en gerealiseerd In het gebied. Dit heeft Invloed op de grondprijs en 

mogelijke functie, parkeernormen etc? daarmee dus de mogelijkheid van het verwerven van het vastgoed. 

Is er sprake van bodemverontreiniging op het te herstructureren 

bedrijventerrein? 

Hoe is de staat van het wegennet op het bedrijventerrein in de huidige 

Duidelijkheid van het bestemmingsplan kan tevens voorkomen dat 

partijen zich rijk gaan rekenen en er onrust ontstaat. 

Bij herstructureren kan eventuele bodemverontreiniging tot hoge 

kosten felden wat betreft saneren wat gevolgen kan hebben voor de 

f'Tnandële haalbaarheid en de snelheid/voortgang van het project. 

De mfrastructuur heeft invloed op de bereikbaarheid en of een locatie 
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Locatle 

Ontsluiting 

Parkeren 

Voorzieningen omgeving 

Herstructureren bedrijventerreinen 

situatie? Zijn er eventuele plannen voor verbetering vanuit de als 'goed' kan worden beschouwd. 

gemeente? 

Waar Is het bedrijventerrein gelegen in de stad {binnenstad of rand) en De locatie van het bedrijventerrem moet potentie bieden. Wat als een 

hoe is deze locatle te waarderen? goede locatle kan worden beschouwd is afhankelijk van het type 

segment en bedrijvlg!'leld. Vb. een zichtlocatle voor een autobedrijf en 

de ligging van de locatie In de stad . Locatie bepaald mede de 

mogelijkheden biJ de herstructurering in relatie gezien met de 

marktvraag (mogelijk te richten segment), de waarde van het vastgoed 

en grond bij verwerving, en de mogelijk te vragen prijs na 

herstructurering. 

Hoe Is de ontsluiting van het bedrijventerrein in de huidige situatie, is De ontsluiting heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en bepaald mede 

er één of meerdere toegangen tot het bedrijventerrein? 

Is er in de huidige situatie voldoende parkeergelegenheid? 

of het om een "goede' locatie gaat. Wanneer er geen goede ontsluiting 

is, is het project niet per definitie onmogelijk, maar zal het er 

(finandeel) niet gemakkelijker op worden om dit ook nog .~ realiseren. 

De aanwezigheid van parkeergelegenheld bepaaJd mede of het een 

'goede' locatle is. Bij niet aanwezig heeft dit Invloed op de te maken 

kosten, maar hoeft niet per definitie als onmogelijk te worden 

beschouwd. Bij opzetten van plannen is het belangrijk om te weten wat 

het beleid Is van de gemeente ten opzichte van parkeren en welke 

normen nageleefd moeten worden. 

Zijn er voorzieningen 1n de omgeving die kunnen worden gebruikt door De voorzieningen In de omgeving bepalen mede de kwaliteit van de 

het bedrijventerrein en welke een meerwaarde kunnen betekenen voor 

het bedrijventerrein? 

omgeving en heeft daarmee Indirect invloed op de huidige identiteit en 

de medewerking en waarde van het vastgoed . 

I- --------- -.,--------- -- -- - - ----- - - - • ~- -

I1P 'lltia~t 1 : li!H1~îmli at, i 1 _ _ _ _ _ _ _ _ ______ _____ _ 

Draagvlak politiek Staat de politiek achter de plannen staat en is z(j bere d om haar nek er Het polit1eke draagvlak heeft invloed op de ultelndel~ke medewerking 

voor uit te steken? van de gemeente. In theorie Is de gemeente de uitvoerder van de 
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Eisen welstand 

Gebiedsvisie gemeente 

Politiek stabiel 

Regionale visie 

Wat zijn de eisen welke de welstand stelt aan het eventuele ontwerp? 
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politiek. Praktijk leert wel dat het ook vaak twee kanten op werkt. 

Politiek draagvlak heeft ook gevolgen voor de mogelijkheden wat 

betreft financiële medewerking van de overheid. 

Bij eisen d!e niet uitkunnen wat betreft kosten ten opzichte van 

opbrengsten heeft dit gevolgen voor de finandële haalbaarheid. Tevens 

kunnen strenge eisen gevolgen heb.ben op het kunnen toepassen van 

flexibele plannen die inspelen op een veranderende marktvraag 

Is er duidelijk over de plannen en intentles die de gemeente heeft met De gebiedvisie voor het bestemmingsplan en een duidelijke visie zorgt 

het gebled nu en op de langere termijn? Op welke bedrijven en voor helderheid en duidelijkheid ook wat betreft het gezamenlijke doel 

markten wil de gemeente zich richten? Wat wordt er nog meer aan waar men naar streeft met de herstructurenng. Wanneer de plannen 

bedrijventerreinen gerealiseerd binnen de gemeente? aansluiten bij de gebiedsvisie zal dit positief werken op de 

medewerking van de gemeente. 

Is de gemeentelijke politiek stabiel of laat zij zich gemakkelijk Wanneer politiek stabiel zal dit positieve gevolgen hebben voor het 

beïnvloeden door bijvoorbeeld lokale endememers die een dikke vinger 

in de pap hebben en daar druk kunnen uitoefenen? 

draagvlak van de politiek. De verkiezingen één keer in de ver j aar 

kunnen dit ook lastig maken. 

Op wat van type bedrijvigheld wil men zich als regio richten, hoe zijn De regionale visie heeft Invloed op de gebledvisie en het 

de toekomstverwachtingen en wat zijn de plannen met betrekking tot bestemmingsplan. 

het uitgeven van nieuwe bedrijventerreinen7 

~.-.~ä ;; -- -·· l:i - •'· - - - - - -=- --=----=----- -----_- - - - - - -

Bezwaren omgeving 

Milieuwetgeving 

Procedure 

bestemmingsplan 

Zijn er aanwijzingen die wijzen op mogelijke bezwaren Uit de omgeving Op eventuele procedures bestemmingsplan en bouwaanvragen kan 

die kunnen leiden tot langdurige procedures? bezwaar worden Ingediend wat de voortgang van het project kan 

belemmeren. 

Wat mag er en kan er volgens de milieunormen worden gevestigd op Milieuwetgeving heeft Invloed op de mogelijkheden van het 

het bedrijvente!rein? 

Ligt er een bestemmingsplan voor het gebied welke dwdelljkheid 

verschaft over de mogelijkheden nu en in de toekomst, moeten er 

bedrijventerrein welke zal zijn verwerkt in het bestemm ngsplan. 

Wanneer er procedure nodig is om bijvoorbeeld het bestemmingsplan 

te wijzigen zal dit gevolgen hebben voor eventuele bezwaren uit de 
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eventueel procedures worden gestart? omgeving. 

Wetgeving Welke wetgeving met betrekking tot onder andere veiligheid is van Bepaald de mogelijkheden van het bedrijventerrein welke verwerkt 

toepassing op het bedrijventerrein? zullen zijn in het bestemmingsplan. 

- - - -~-- - - ---

uai. ntS'l;ba - .!r" , 

Communicatie omgeving 

Draagvlak bevolking 

Is er heldere communieatle naar betrokken partijen uit de omgeving Communieatle met omgeving Is belangrijk om draagvlak bevolking te 

zodat duidelijk is wat er gaat gebeuren? creëren. Tevens kan hiermee het Imago van het bedrijventerrein 

worden verbeterd . 

Staat de bevolking achter de plannen met betrekking tot de De politiek zal erg gevoelig zijn voor hoe de bevolking erover denk.t. 

herstructurering van het bedrljventerreln? Wanneer er veel weerstand Is zal dat niet ten goede komen van het 

draagvlak van de poJitlek 

Bijlagen afstudeeronderzoek P.E. Leeffers 31 



Herstructureren bedrijventerreinen 

B; Gewenste situatie 

- -

Gèl,m~:l .. j _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ 

Aanhaken ecologische 

structuten 

AansJujten eisen en 

wensen van de gebruiker 

Aansluiten marktvraag 

Bereikbaarheid en 

ontsluiting {llracht)auto 

Bereikbaarheid en 

ontslultl ng fiets 

Bereikbaarheid en 

ontsluiting ov 

Beveiliging 

Bewegwijzering 

Data - Infrastructuur 

Externe velligheld 

Functlemenging 

Op het bedrijventerrein Is gebruik gemaakt van wat wat in de natuur 

~anwezig is. 

Het bedrijventerrein voldoet aan de eisen en wensen van de gebruiker, dit 

kan zowel de ondernemer, werknemer als passant zijn. 

Voor het gekozen segment op het geherstructureerde bedrijventerrein Is 

economisch draagvlak. 

De bereikbaarheid van het bedrijventerrein met de auto en vrachtwagen. 

De bereikbaarheid van het bedrijventerrein met de flets . 

De bereikbaarheid van het bedrijventerrein met het openbaar vervoer. 

Door beveiliging wordt diefstal en vandalisme zoveel mogelijk voorkomen. 

Er Is duidelijke bewegwijzering aanwezig op het bedrijventerrein waardoor 

een leder zijn weg kan vinden op het bedrijventerrem. 

----

Kan leiden tot landschappelijke lnpasstng en door slim gebruik te 

maken van het aanwezige kunnen kosten worden bespaard. 

Heeft invloed op het functioneren van het bedrijventerrein en de 

waardering van de gebruiker. 

Door goed aan te sluiten op de marktvraag zat bedrijventerrem 

regionaal inpassen en wordt concurrentie voorkomen wat leid tot 

betere verkoop en verhuur 

Een algemene baslscriteria. Afhankelijk van het type segment hoe 

belangrijk is. 

Een algemene basiscriteria . Afhankelijk van het type segment hoe 

belangrijk Is. 

Een algemene baslscrlteria. Afhankelijk van het type segment hoe 

belangrijk Is. 

Kan bijdragen aan de verkoop- en verhuurbaarheid. Moet wel op 

terreinniveau worden aangepakt kan bijvoorbeeld worden 

opgenomen in parkmanagement. 

Zorgt voor een positiever gebruik en beleving van het terrein . 

Leid1ng en data-mfrastructuunen behoeve van de bedrijfsvoering Vooral 10 het hogere segment belangrijk voor een goede 

bedrijfsvoering. 

Er zijn vluchtmogelijkheden en het terrein Is gemakkelijk bereikbaar voor Voor een groot deel wettelijk bepaald vanuit de overheid. 

hulpdiensten . 

Wanneer het segment en de milieuwetgeving waarop men zich richt het 

toestaat het toepassen van functiemenging . 

Functiemenging kan tevens lelden tot meervoudig en intensief 

ruimtegebruik. Functiemenging kan positieve invloed hebben op de 
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Functionaliteit 

Integrale oplossing 

Korte transportlijnen 

Meervoudig ru mtegebrulk 

Parkeergelegenheid 

Parkmanagement 

Samenhang tussen de 

aanwezige bedrijven 

Toegankelijkheid 

Trekker bedrijf 

Voldoen aan wetgeving 

Voorzieningen tov 

bedrijfsvo~rlng 

Werkgelegenheid 

Alles functioneert en is n gebruik. Dit betekent niet per definitie dat het 

mooi ls. 

Bij de herstructurering naar het grotere geheel gekeken. Het bedrijven 

Herstructureren bedrijventerreinen 

sodale veiligheid en kan leiden tot waardevermeerdering . 

Bij een bedrijventerrein gaat het allereerst om het economische 

aspect, er moet geld worden verdiend . 

Wanneer bedrijventerrem geschikt is om onderdeel uit te maken 

maakt indien mogelijk onderdeel uit van de omgeving en stad en moet van de stad worden aspecten als uitstraling en belevlngswaarden 

passen In de om9eving. ook belangrijker. 

Transport en mobiliteit worden zoveel mogelijk beperkt door het 

strategisch biJ elkaar plaatsen van bedrijVen en eventueel alternatleve 

manieren van transport wanneer terrein daar de gelegenheid voor geeft. 

Op het bedrijventerrein wordt gemengd in de ruimte, tijd en gebruik. 

Er is voldoende gelegenheid om te parkeren. 

Er is een collectief aanwezig waarin verschillende taken kunnen worden 

opgenomen zoals het endertloud van het openbaar gebied, beveiliging en 

voorzieningen. 

De aanwezige bedrijven moeten samenhang vertonen. Dit kan in de zm 

zijn van zelfde type bedrijven of dat bedrijven gebruik maken van elkaar. 

Het bedrijventerrein ts ook toegankelijk voor langzaam verkeer en mlnder 

validen . 

Zeker naar de toekomst gekeken en de toenemende mate van files 

kan d.it steeds belangrijker worden. 

Op deze manier maakt men intenslef gebruik van de beschikbare 

ru mte en kan er functiemengmg/stapeling plaatsvinden. Goed voor 

levendigheid, leefbaarheid en sociale veiligheid en daarmee waarde 

van het terrem 

Heeft gevolgen voor de bereikbaarheid m zijn totaal. 

Met parkmanagement kan ook de kwaliteit van de openbare ruimte 

verder worden opgeschroefd wat kan leiden tot 

waardevermeerdering . 

Kan positieve gevolgen hebben op de bedrijfsvoering . Kan tevens 

leiden tot kortere transportlijnen en minder verkeer. 

Komt de gebruikswaarde In sociaal opzicht ten goede. 

Het bedrijventerrein bevat een bedrijf wat geworteld is m de omgevmg en Geeft zekerheid in de zin van voldoende kritische massa en 

andere bedrijven aantrekt. aantrekkelijkheid van het bedrijventerreln. 

Het bedrijventerrein moet voldoen aan de wetgeving. Dit betreft wetgeving Wanneer het bedrijventerrein voldoet aan de wetgeving en er is 

In de zin van stank, geluid, hindercirkeis, bodem·, water- , luchtkwaliteit en bijvoorbeeld rekening gehouden eventuele stankovertast dan kan 

veiligheid . dat bijdragen aan de verhuur- en verkoopbaarheid. 

Diensten waar gezamenlijk gebruik van wordt gemaakt door verschillende Kan de bedrijfsvoering ten goede komen en kosten besparen bij 

bedrijven. gezamenlijk gebruik/Inkoop. 

Het C_!"eëren van werkgelegenheid . 
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Werknemersvoorzieningen Aanwezigheid van voorzieningen die ten goede komen aan de werknemers. Of er belang biJ is zal tevens afhangen van het type segment. 

Dei.a":•u _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ " 

Aanwezigneid water en Op het bedrijventerrein is water en groen aanwezig . De aanwezigheid van groen en water kan positieve gevolgen 

groen hebben op de belevfngswaarde van het bedrijventerrein. Indirect 

kan dit positieve gevofgen hebben voor de vastgoedwaarde. 

Architectuur 

Beeld kwaliteitsplan 

gemeente 

Bgenheid 

Gezonde werkomgeving 

Herkenbaarheid 

Imago/Identiteit 

Industrieel erfgoed 

Inspirerende omgevmg 

Landschappelijke 

inpassmg 

Het vastgoed Is gebouwd onder architectuur en geeft daarmee uitstraling 

aan het bedrijventerrein. 

Het geherstructureerde bedrijventerrein voldoet aan het door de gemeente 

opgestelde beeld en kwaliteitsplan . 

Architectuur draagt onder andere bij aan de eigenheid, 

herkenbaarheid en Imago/identiteit van het terrein. 

Bepaalde mede hoe het terrein er uit moet komen te zien. 

Door middel van architectuur en stedenbouwkundig ontwerp straalt het Kan positieve Invloed hebben op het Imago. 

bedrijventerrein eigenheid uit. Het bedrijventerren is tets unieks en 

karakteristiek. 

De omgeving op het bedrijventerrein heeft geen negatieve gevolgen voor 

de ezondheid. 

Gebrulkers moeten zich kunnen vinden In het bedrijventerrein. Tevens 

moeten zij hun weg kunnen vinden en gemakkelijk oriënteren. 

Het bedrijventerrein draagt een positief Imago/Identiteit uit naar de 

Mensen moeten er graag komen en geen hinder ondervinden wat 

betreft hun gezondheid van eventuele productieprocessen. 

Positieve gevolgen voor de beleving van het terrein. 

Bepaalt de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein en succes. 

buitenwereld . De gebrulkers van het bedrij venterrein zijn trots op het Marketing kan hierbij een belangrijke rol spelen. 

terrein . 

Aanwezig industrieel erfgoed opgenomen In het geherstructureerde Met Industrieel erfgoed kan een kernwaarde en Identiteit worden 

bedrijventerreln. 9ecreëerd op het terrein . 

De inspirerende omgeving voor zowel de bedrijven zelf als de werknemers Kan de bedrijfsvoering ten goede komen. 

en passanten. Wat tevens kan lelden tot Innovatieve en creatieve 

oplossingen in bedrijfsvoering. 

Dat het bedrijventerrein met zijn ontwerp past In de omgeving. Draagt bij aan de uitstraling van het bedrijventerrein en daarmee 

de waardering. 
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Leefbaarheid en 

levendigheid 

Openbare ruimte 

Prettige werk- en leef 

omgeving 

Sociale veiligheid 

Duurzaam ondernemen 

Duurzaam vastgoed en 

openbare ruimte 

Flexibiliteit 

Visie totale terrein 
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Op het bedrijventerrein is aJtijd wat te doen en er is altijd a.ctiviteit. Geen Heeft invloed op de sociale veiligheid van het terrein. 

9-5 bedrijventerreln. 

De openbare ruimte ziet er netjes en verzorgd ult . De beleving van het bedrijventerrein. Door a:an de slag te gaan met 

de openbare ruimte kan men ook goodwill cre~ren naar andere 

partijen toe. Kan ook worden opgenomen In parkmanagement De 

mate van kwaliteit 1s afhankelij k van het segment 

Vanuit de werknemers en andere bezoekers moet het bedrijventerrein een Vooral in het hogere segment en .bedrl}venterrein welke onderdeel 

prettige werk- en leefomgeving Zijn. Men moet er met plezier komen en uitmaken van de grotere omgeving Is dit van toepassing. 

werken. 

Mensen die op het bedrijventerrein komen moeten veilig zijn en zich veilig De sociale veiligheid kan worden bevorderd door functiemenging en 

voelen. meervoudig ruimtegebruik en de wijze van inricht ng van het 

De manier waarop bij een onderneming bedrijfsvoering plaatsvindt. 

Bijvoorbeeld het gezamenlij_k gebruik van energie?ystemen. 

Het gebruik van materialen met een lange levensduur en weinig 

onderhoud. 

Het bedrijventerrein el'l het aanwezige vastgoed moeten voor meerdere 

functies gebruikt kunnen worden. Het terrein en vastgoed moetel'l zich 

kunnen aanpassen aan ontwikkelingen in de markt zowel macro-

economisch als culturele ontwikkel ngen. Langdur ge en duurzame invulling 

en toe~omst robuust. 

terrein. Draagt bij aan de waardering en imago van het 

bedrijventerrein en verhuurbaarheld van vastgoed op het 

bedrijventerrein. Heeft invloed op een prettige werk- en 

leefomgeving. 

Kan kosten besparen n de exploitatie. Partij en moeten hier alleen 

wel van worden overtuigd. 

Zeker van belang In combinatie van multifunctionele gebouwen die 

een langere levensduur dienen te hebben. 

Komt ten goede van de verkoop- en verhuurbaarheld van het 

vastgoed op de langere termijn. 

Duidelijke zelfde visie en doel voor het totale terrein bij alle betrokken Met een duidelijke visie kunnen plannen en nieuwe ontwikkelingen 
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Waardevastheld 

onroerend goed 

Herstructureren bedrijventerreinen 

partijen. Omgeving kan ook worden opgenomen in de visie. worden opgezet en aangepast worden aan marktontwikkelingen. 

Het vastgoed moet In de loop van de jaren zijn waarde behouden of verder Kan worden bereikt door multlfunctionele/duurzame gebouwen. 

door ontwikkelen. Parkmanagement kan hier ~evens aan bijdragen. 
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C; Manieren van waardevermeerdering 

Financiële 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 . 

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' zün. 

Medewerking van gemeente voor de eventueel toe te passen manleren 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 . 

- Duidelijke en gefundeerde strategie achter plan. 

- Integrale gebiedsontwlkkeling, omgeving ook bij betrekken. 

- Innovatief en creativiteit met positieve gevolgen voor de 

bedrijfsvoering . 

Concept erg afhankelijk van ontwikkelingen in de markt, zowel 

economisch als maatschappelijk. 

- Functiemenging en segment thematisering kunnen onderdeel vormen 

van conceptuallserlng 

- Waardevermeerdering op de langere termijn . Terug te verdienen In de 

exploitatlekosten en het toekomst robuust zijn van het vastgoed. 

- (Gezamenlijk) toepassen van duurzame energie systemen die op 

termijn voordeel opleveren In de exploitatiekosten. 

- Toepassen van duurzame materialen waardoor langere levensduur, 

minder onderhoud en minder zware belasting voor het mllleu . 

- Multifunctionele gebouwen welke geschikt zijn voor verschillende 

soorten bedrijvigheid. 

- Flexibiliteit zowel op gebouw als op terreinniveau waanmee kan 

worden geanticipeerd op veranderingen n de markt en daarmee de 

levensduur wordt verlengd. 

- Voornamelijk aantrekkelijk voor belegger gezien zijn langere tenmijn 

visie. Voor ontwikkelaar is door het toepassen van duurzaamheid 

wellicht het vastgoed gemakkelijker te verkopen . 
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Aansluiten op de marktvraag. 

- Ruimte krijgen In de planvorming en 

aanbesteding, van bijvoorbeeld de 

gemeente, om te komen tot 

creatieve In Innovatieve oplossingen . 

Duidelijke visie nodig voor de 

langere tem1ijn . 

- De kosten van het toepassen van 

duurzame maatregelen moeten 

opwegen tegen de opbrengsten. 

- Voordeel moet kunnen worden 

aangetoond aan overige partijen . 
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- In principe waardevermeerdering op de langere termijn wanneer - Toelating door (milieu)wetgeving 

duidel ijk wordt dat de verschillende functies elkaar versterl<en en - Toelating bestemmingsplan 

daarmee vestigingsklimaat verbeteren en andere bedrijven - Medewerking gemeente en overheld 

aantrekken . Werkelijke waardevermeerdering moeilijk van te voren - Voldoende kritische massa aanwezig 

aan te tonen. die verschillende (toegevoegde) 

- Functiemenging betekent niet per definitie waardevermeerdering, funct.ies kunnen dragen. 

alleen als functies elkaar versterken . 

- Waardevermeerdering op de korte termijn kan plaats vinden wanneer 

als gevolg van functiemenging hogere functies tussen overige functies 

wordt geplaatst. 

Het aanbrengen van voorzieningen die ten behoeve van de 

bedrijvigheid en gebruikers. 

- Kan positieve gevolgen hebben voor de belevingswaarde In de zin van 

leefbaarhe d en sociale veiligheid en imago. Door positief imago 

kunnen meer bedrijven en mensen worden aangetrokken. 

Functiemenging kan ook worden gezien als vorm van meervoudig 

ruimtegebruik in de zin van tij d en ruimte . 

Waardevermeerdering op de korte termijn . 'Hogere' functie brengt - Bestemmingsplan moet het toelaten 

meer op per m2. - Toelating door (milieu) wetgeving bij 

- Functieverandering kan ook gedeeltelijk worden toegepast om op die 

manier verevening te kunnen toe passen met minder rendabele 

onderdelen van het project. 

Functieverander1ng naar een hogere functie gaat ook vaak samen met 

uitstraling . 

Directe waardevermeerdering door meer m2 verhuurbaar oppervlak 

Bij behoud van huidige functie op bedrijventerrein bij herstructurering 

is Intensief ruimtegebruik nodig om tot eventuele 

waardevermeerdering te komen . 

• Intenslef ruimtegebruik kan ook als een vorm van meervoudig 

ruimtegebruik worden gezien In de ruimte en evt. tijd door 

functiemenging . 
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transformatie. 

- Moet wel functieverandering naar 

een ' hogere' functie . 

- Toelating bestemmingsplan wat 

betrelt bouwhoogte en 

bezettingsgraad 

- Toelating (mllleu)wetgevlng 

- Kosten moeten opwegen tegen de 

Uiteindelijke opbrengsten 

- Medewerking gemeente 
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- Waardevermeerdering pas op de langere termijn merkbaar. Wanneer 

daadwerkelijke blijkt dat de clustering bedrijfeconomische voordelen 

oplevert en andere bedrijven zich ook graag willen vestigen op het 

bedrljventerreln . 

Clusteren van bedrijven naar een specifiek segment die door 

aanwezigheld van elkaar positieve gevolgen ten behoeve van de 

bedrijfsvoering ondervinden. 

Het ereeren van een magneetfunctie door bijvoorbeeld één bedrijf dat 

als belangrijke trekker kan fungeren 'goedkoper' in te kopen. 

Eventueel het aanbrengen van voorzieningen die de bedrijfsvoering in 

het aan te spreken segment ondersteunen. 

Herstructureren bedrijventerreinen 

- Bedrijf wat sterke wortels heeft In de 

omgeving en als magneetfunctie kan 

fungeren. 

- Bij hel tevens aanwezig zijn van 

voorzieningen moeten er voldoende 

bedrijven {vooral in het begin) hier 

gebruik van willen maken. 

- Waardevermeerdering op de lange tennijn. Uitstraling moet positieve Kosten moeten opwegen tegen de 

gevolgen hebben op het Imago en identiteit dat moet groeien. Lastig opbrengsten 

van te voren het daadwerkelijk effect aan te tonen . - Het segment moet er wel om vragen 

- Een positieve uitstratlng kan leiden tot een prettige werk· en en bereid zijn om er voor te betalen . 

leefomgeving, wat weer hoger gewaardeerd zal worden n waarde. 

- Ultstratlng kan verband houden met kwaliteit openbare ruimte en 

marketing naa bulten toe . Gemakkelijk op te nemen In 

parkmanagement. 

- Toevoeging van water en groen kunnen positieve gevolgen hebben 

voor de uitstraling. 

- Ulstrallng kan ook hip en trendy zijn . Hoeft niet per definitie super 

mooi te zijn . 

- Niveau kwaliteit van het bedrijventerrein vasthouden en verbeteren. 

- Vooral interessant voor beleggers in verband met de langere tennijn. 

- Voor ontwikkelaars geldt ook een bepaald niveau van leveren van 

uitstraling wat het vastgoed gemakkelijk kan doen verkopen . 

- Behoefte aan uitstraling zal voor een groot deel ook afhangen van het 

segment. Vooral het hogere segment geïnteresseerd . 
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- Pas op de langere termijn merkbaar. 

- Lastig van te voren aan te tonen wat het werkelijke effect zal zijn. 

Herstructureren bedrijventerreinen 

- In het geval van meervoudig 

ruimtegebruik en functiemenging 

- Waardevermeerdering wat betreft veiligheid voornamelijk betrekking moet het bestemmingsplan dat wel 

op de sociale veiligheid en beveiliging tegen diefstal. toelaten. 

Sociale velligheld leidt tot een betere belevingswaarde en imago wat - Beveiliging moet op terreinniveau 

positief effect kan hebben op verkoop/verhuurbaarheid van het worden uitgevoerd om het grootste 

vastgoed. effect te behalen. 

- Sociale veiligheid is te vergroten door meervoudig ruimtegebruik, 

fiJnetiemenging en indeling op het terrein. 

- Mlnder Inbraken en diefstal op het bedrijventerrein heeft naast 

positieve gevolgen voor het imago ook positieve gevolgen voor de 

bedrijfsvoering . 

Beveiliging om diefstal tegen te gaan goed opneembaar in 

parkmanagement 

- Voor het toepassen van beveiliging is in principe geen herstructurering 

noodzakelijk. 

(Bouw)kostenvermindering 

Door sneller te bouwen en het proces van herstructureren sneller uit te voeren kunnen kosten worden 

bespaard wat betreft rente. Daarnaast kunnen ook bouwkosten worden bespaard door 

standaardisering van bouwmethoden bijvoorbeeld in standaard stramienmaten. Hierdoor kan 

gemakkelijker en eenvoudiger materialen worden ingekocht en verwerkt. 

Gezien het feit dat dit geen echte manier van waardevermeerdering is wordt dit in het verdere 

onderzoek achterwege gelaten. 
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BIJLAGE 11- PRIORITEITEN CRITERIA 

A; Criteria bestaand bedrijventerrein 

1 = Uiterst belangrijk, 2 = Erg belangrijk, 3 = Normaal belangrijk, 4 = Minder belangrijk, 5 = Niet belangrijk 
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Huidige Bedrijvigheid 3 3 3 3 2 3 3 14 4 4 2 2 12 29 

Huidige Identiteit van gebled 2 2 2 2 .l 2 3 11 2 3 3 2 10 23 

Kwaliteit omgeving bedriJventerrein 4 4 3 2 2 3 4 14 2 2 2 3 9 27 
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Economische structuur 

Financiële haalbaarheld 

Financiële medew. gemeente/prov. 

Grondprijs 

Marktvraag 

Ontwikkelingen omgeving 

Schaarste 

Sloopkosten 

Subsidie mogelijkheden 

Waarde aanwezig vastgoed 

Werkgelegenheid 

Archeologische vondsten 
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Bestemmingsplan 

Bodemverontreiniging 

rnfrastructuur 
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B; Gewenste situatie 

1 = Uiterst belangrijk, 2 = Erg belangrijk, 3 = Normaal belangrijk, 4 = Minder belangrijk, 5 = Niet belangrijk 
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Aansl. eisen en wensen gebruiker 2 3 5 2 2 2 2 8 2 1 2 1 6 14 

Aansluiten marktvraag 2 3 5 2 2 2 2 8 2 1 1 1 5 13 

Bereikbaarheid en ontsl. (vracht)auto 2 2 4 3 2 1 2 8 2 1 2 2 7 15 
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Bereikbaarheid en ontsluJting ov 2 3 5 3 2 1 3 9 2 2 2 2 8 17 

Bevelligmg 2 3 5 4 2 1 2 9 2 2 1 3 8 17 

Bewegwijzering 3 3 6 4 2 3 3 12 2 3 2 3 10 22 

Data - Infrastructuur 3 3 6 4 2 3 3 12 2 3 1 2 8 20 

Externe velligheld 3 2 5 4 2 3 3 12 2 4 3 3 12 24 

Functiemenging 3 2 5 2 3 2 4 11 3 4 2 5 14 25 

Functionaliteit 3 2 5 2 3 2 3 10 2 2 2 3 9 19 

Integrale oploss ng 3 2 5 3 2 2 4 11 2 2 3 3 10 21 
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Korte transportlijnen 

Meervoudig ruimtegebruik 

Parkeergelegenheld 

Parkmanagement 

Samenhang tussen de aanwezige bedrijven 

Toegankelijkheld 

Trekker bedrijf 

Voldoen aan wetgeving 

Voorzieningen tov bedrijfsvoering 

Weri<geiegenheid 

Werknemersvoorzi~nlngen 

Aanwezigheid water en groen 

Architectuur 

Beeld kwaliteitsplan gemeente 

Eigenheld 

Gezonde werkomgeving 
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Herstructureren bedrijventerreinen 
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Herkenbaarheld 2 2 4 2 2 2 3 9 2 2 3 2 9 18 

Imago/Identiteit 2 2 4 2 2 1 2 7 2 2 3 2 9 16 

Industrieel erfgoed 3 3 6 3 3 3 3 12 3 4 4 5 16 28 

Inspirerende omgeving 2 2 4 2 2 2 3 9 2 3 3 2 10 19 

Landschap!)elljke Inpassing 3 3 6 2 2 2 2 8 3 3 3 2 11 19 

Leefbaarheid en levendigheid 2 2 4 2 2 3 2 9 2 3 2 3 10 19 

Openbare ru imte 2 3 5 2 2 2 2 8 2 3 3 2 10 18 

Prettige werk- en leef omgeving 2 2 4 2 2 2 3 9 2 3 2 3 10 19 

Sociale veiligheid 2 2 4 2 2 2 3 9 2 3 2 2 9 18 

Duurzaam ondernemen 2 3 5 2 2 2 2 8 2 3 2 3 10 18 

Duurzaam vastgoed en openbare ruimte 2 3 5 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 17 

Aexibilltelt 2 2 4 3 2 1 2 8 2 2 3 2 9 17 

VIsie totale terrein 3 2 5 2 2 3 3 10 2 2 3 2 9 19 

Waardevastheid onroerend goed 3 3 6 2 2 1 2 7 2 2 2 1 7 14 
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C; Manieren van waardevermeerdering 
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Conceptuallserlng 1 1 8 5 5 18 5 2 8 2 17 36 4,5 

Duurzaamheld 4 4 1 1 2 4 2 8 7 3 20 28 3,5 

Functiemenging 5 5 7 3 4 14 8 5 3 6 22 41 5,125 

Functieverandering 7 7 3 6 3 12 6 1 4 8 19 38 4,75 

Intensief ruimtegebruik 8 8 4 8 8 22 3 3 2 7 15 45 5,625 

Segment thematisering 6 6 5 2 1 8 7 4 1 4 16 30 3,75 

Uitstraling 3 3 6 4 6 16 1 6 6 5 18 37 4,625 

Veiligheid 2 2 2 7 7 16 4 7 5 1 17 35 4,375 
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BIJLAGE 12- CRITERIA ONDERVERDEELD IN GROEPEN VAN BELANGRIJKHEID 

A; Criteria huidige situatie 

- Financiele haalbaarheid 

- Medewerking gemeente 

- Locatie 

- Marktvraag 

- Vertrouwen 

- Bereikbaarheld 

- Ontsluiting 

- Boekwaarde vastgoed 

- Ffnanciêle medewerking overheld 

- Ontwikkelingen omgeving 

Draagvlak politiek 

- Grondpositie 

- Flexibiliteit plannen en proces 

- Grondpr[js 

- Schaarste 

- Courantheld 

- Medewerking ondernemers 

- Samenwerking 

- Bezwaren omgeving 

- Leegstand 

- Gezamenlijke visie en doel 

- Waarde aanwezig vastgoed 

- Gebledsvisie gemeente 

- Huidige identiteit van gebied 

- Snelheid/Voortgang project 

- Economische structuur 

- Subsidlemogel[jkheden 

- Infrastructuur 

- Versnipperd eigendom 

- Aanbestedingswfjze 

- Helderhe d en durdelijkheid 

- Communicatie omgeving 

- Voldoende kritische massa 

- Bestemmingsplan 

Bijlagen afstudeeronderzoek P.E. Leeffers 

- Communicatie 

- Economisch beleid 

- Milieuwetgeving 

- Procedure bestemmingsplan 

- Draagvlak bevolking 

- Kwaliteit omgeving bedriJventerrein 

- Medeweridng overige partijen 

- Werkgelegenheid 

- Bodemverontreiniging 

- Parkeren 

- Regionale visie 

- Grootte/omvang van het plan 

- Ondernemersvereniging 

- Politiek stabiel 

- Eisen welstand 

- Wetgeving 

- Huidige bedrijvigheid 

- Woonvormen omgeving 

- Voorzieningen omgeving 

Herstructureren bedrijventerreinen 

- Kwaliteit openbare ruimte 

bedrijventerrein 

- Sloopkosten 

- Archeologische vondsten 
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Herstructureren bedrijventerreinen 

B; Criteria gewenste situatie hoogwaardig bedrijventerrein 

- Aansluiten eisen en wensen gebruiker - Bereikbaarheid en ontsluiting flets - Bew99wljzerlng - Aanhaken ecolog1sche structuren 

- Aansluiten marktvraag - Bereikbaarheld en ontsluiting ov - Externe veiligheid - Korte transportlijnen 

- Bereikbaarheid en ontsluiting - Beveiliging - Integrale oplossing - Meervoudig ruimtegebruik 

(vracht)auto - Data-infrastructuur - Samenhang tussen aanwezige - Voldoen aan de wetgeving 

- Parkeerge!egenheid - Functionaliteit bedrijven - Industrieel erfgoed 

- Imago/identiteit - Parkmanagement - Toegankelijkheid 

- Waardevastheid onroerend goed - Trekker bedrijf - Voorzieningen tov bedrijfsvoerlng 

- Architectuur - Werkgelegenhe d 

- Eigenheld - Werknemersvoorzieningen 

- Gezonde werkomgeving - Aanwezigheld water en groen 

- Herkenbaarheld 

- Inspirerende omgeving 

- Landschappelijke inpassing 

- Leefbaarheid en levendigheld 

- Openbare ruimte 

- Prettige werk- en leefomgeving 

- SociaJe veiligheid 

- Duurzaam ondernemen 

- Duurzaam vastgoed en openbare 

ruimte 

- Flexibiliteit 

- VIsie totale terrein 

Bijlagen afstudeeronderzoek P.E. Leefters 51 



BIJLAGE 13- PORRAS DIAGRAM 
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Politiek/b Juridisch/ 
estuurl. wettelijk 

Sociaal/maatsc 
happelijk 
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Erg belangrijk (,;20) 

Normaal belangrijk (21-25) 

Normaal belangrijk (26-30) 

Minder belangrijk (;;,31) 
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BIJLAGE 14- FLOWCHART TOTAAL 

KWht• lt ooentl . ru.m1• f 
bedri.JV4ntet""et'l 
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BIJLAGE 15- FLOWCHART BELANGRIJKSTE CRITERIA 

A; Financiële haalbaarheid 

Waarde aanwezig 
vastgoed 

MarJ<tvraag 
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Groottetomvang van 
het plan 

51oopkD~ 

Finandêle medewef"- l 
ldllg_ overheld 
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B; Medewerking gemeente 

Huidige bedriJvigheid 

11!'--- - "'1 
Voldoende kritische l 

massa 

Economisch beleid 
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J Gebiedsvisie L 1.__ _ _.r 

y • 

Regionale visie 

Draagvlak politiek 1 

Flnand!le medewer· l 
klng bverheld Grondpositie 

! 
Ontwikkelingen 

omgeving 

Marktvraag 
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Huidige Identiteit van 
gebled ---
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C; locatie 

OntslulrtRC) 

! 

~ 
GrondpriJs Marktvraag r 

Bijfagen afstudeeronderzoek P.E. Leeffers 59 



D; Marktvraag 

Ontwl kkell noen 
omgevlng 

Scnaarste J 
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Economische 
structuur Grondprijs 

I.____! -

Herstructureren bedrijventerreinen 

60 



Herstructureren bedrijventerreinen 

E; Vertrouwen 

.. ,":,---=:-.... ~ ... ~...--· 

~----·· I 

F; Bereikbaarheid 

OntsiUI!li'IQ 

! y ! 
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G; Ontsluiting 
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H; Boekwaarde vastgoed 

Huidige Identiteit van 
gebied 
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Kwaliteit openb : ·~~~~ 
bedr1Jventerrte~ 

! 
Flnandl!l~e 

haatbaarheld 

scnaarste. GrondprtJs 
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.... . 
waarde .aanwezll'l 

va~tgoed 
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I; Financiële medewerking overheid 

Subsidie 
mogeliJkheden 

l; Ontwikkelingen omgeving 

Huidige Identiteit van 
gebled • 

Kwaliteit omgeving 
bedrijventerrem 
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K; Draagvlak politiek 

Huidige Identiteit van 
gebled 
--~ 

•I Draagvlak bevolking I 
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Draagvlak politiek 

65 



Herstructureren bedrijventerreinen 

L; Grondpositie 

L. Leegstano 

G,roodjltifs J 

.. 
~ F\nanell!le'" r 

haalbaarheld 
'-----------------' 
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M; Flexibiliteit plannen en proces 
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N; Grondprijs 

Kwaliteit openb. ru1mte 
bedrijventerrlen 

Huidige Identiteit van 
gebied 
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' 

! ' " 
Gtondprljs 

.. ... 
Waarde aanwezig 

vastgoed 
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Scllaa~ 

Grondpositie 
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0; Schaarste 

Economisch beleid 

y ! 

SChaarste 

Ontwikkelingen 
omgeving 
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