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01 SAMENVATTING CRITERIA PER INTERVIEW 

01.01 Dura Vermeer 

Huidige situatie 

Concurrentie gemeente 

Intentie/visie gemeente 

Medewerking overheid 

Locatie 

Past binnen portfolio bedrijf 

Functiecriteria 

Omgevingsinvloeden 

Gebiedsvisie 

Marktvraag 

Subsidiemogelijkheden 

Aanbestedingsregime 

Politiek draagvlak (bestuurders die nek durven uit te steken) 

Toekomstig bedrijventerrein 

01.02 

integrale oplossing 

meervoudig ruimtegebruik 

energiesystemen (duurzaamheid) 

goede onts'luiting 

korte transportlijnen (nieuwe vormen toepassen, bv over water) 

functiemenging 

toepassen van water en groen 

parkbeheer 

aanhaken op ecologische structuren 

AM Real Estate 

Huidige situatie 

locatie (goede woonvormen in de buurt, goede ontsluiting, voldoende kritische massa op 

terrein, omvang) 

mogelijkheden markt 

mogelijkheden creëren waardevermeerdering 

versnipperd eigendom 

welwillendheid 

mogelijkheden voor functieverandering 

collectief 

transparantie 

ontsluiting/infrastructl!.J ur 

beschikbaarheid personeel 

marktvraag 

medewerking gemeente 
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Toekomstig bedrijventerrein 

01.03 

toekomstig ruimte~ ijk ontwikkelingsbeleid en daarop aansluiten 

toekomstige economie en regeringsbeleid en daarop aansluiten 

bereikbaarheid 

·uitstraling (groen) 

voorzieningen (data infrastructuur) 

Heijmans Vastgoed 

Huidige situatie 

grondprijs hoog. genoeg 

schaarste in omgeving 

bereikbaarheid 

zichtlocaties 

courantheid vastgoed (incourant) 

heersende economie (komt in uiting in grondprijs) 

mogelijkheden gebied 

milieusituatie 

draagvlak politiek en bevolking 

welwillendheid gemeente (opvangen onrendabele top) 

Toekomstig bedrijventerrein 

01.04 

alles moet in gebruik zijn (macro-economisch gezien) 

parkeren 

bereikbaarheid 

ontsluiting 

beveiliging 

groen 

bewegwijzering 

aansluiten marktvraag 

meervoudig ruimtegebruik 

functiemenging 

onderdeel van de stad 

TCN 

Huidige situatie 

marktvraag/marktbehoefte gemeente en regio (economische structuur, werkgelegenheid) 

bereikbaarheid 

ontsluiting 

parkeergelegenheid 

bestemmingsplan (duidelijk zijn en niet te ruim. mogelijkheden) 

mogelijkheid verwerven grondposities op strategische plekken (tegen acceptabele prijs) 

ruimtelijke kwaliteit omgeving (aanwezigheid water en groen) 

kwaliteit gebouwen (markante gebouwen voor creëren eigenheid) 

eigendomsversnipperingen 

aanwezigheid ondernemersvereniging 
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lage grondprijs 

politieke agenda 

draagvlak gemeente 1 politiek 

snelheid project 

milieuwetgeving 

Toekomstig bedrijventerrein 

01.05 

samenwerking met de ondernemers en gemeente 

parkmanagement (vb. aanpakken kwaliteit openbaar gebied, beveiliging) 

inspirerend (bedrijven elkaar aantrekken) 

imago (verandering/verbetering) 

functiemenging 

Oost NV 

Huidige situatie 

mogelijkheid verwerven grondpositie (tegen acceptabele prijs) 

marktvraag vanuit omgeving 

marktaanbod in omgeving 

ontwikkelingen omgeving (concurrentie dmv nieuw bedrijventerrein) 

locatie 

kwaliteit terrein in omgeving object 

staat vastgoed (courant of bouwval) 

bodemverontreiniging 

eventuele sloopkosten (asbest) 

huidig bestemmingsplan (mogelijkheden) 

intentie en visie gemeente 

plannen gemeente infrastructuur 

plannen bebouwing omgeving (vb. woningbouw) 

voorzieningen in omgeving 

Toekomstig bedrijventerrein 

fit for use (aansluiten kwaliteit en functionaliteit bij bedrijvigheid) 

past bij ·locatie en markt 

langdurig en duurzaam in te vullen 

uitstraling (hangt af van segment) 

voorzieningen (hangt af van segment) 

bereikbaarheid 

parkeermogelijkheid 

beheerformule na realisatie 
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01.06 Van Wijnen 

Huidige situatie 

winst opbrengen 

locatie 

bereikbaarheid, ontsluiting 

bodemverontreiniging 

residuele grondkosten 

visie I beleid gemeente 

marktvraag 

bouwsnelheid (binnen 5 jaar) 

Toekomstig bedrijventerrein 

01.07 

stedenbouwkundige inpassing (kwaliteit past bij omgeving) 

bereikbaarheid, ontsluiting 

goed degelijk terrein 

parkeergelegenheid 

identiteit 

voorzieningen 

meervoudig ruimtegebruik 

sociale veiligheid 

BOM 

Huidige situatie 

bestemming en mogelijkheden 

mate verpaupering 

kwaliteit omgeving 

snelheid 

mate van versnippering 

omvang locatie 

bereikbaarheid 

locatie versus markt 

te maken kosten (slopen en saneren) 

milieuwetgeving 

macro-economische situatie 

duidelijke visie gemeente/politiek 

Toekomstig bedrijventerrei1n 

zo dicht mogelijk bij situatie van nieuw bedrijventerrein 

multifunctioneel 

markt zo open mogelijk 

functiemenging (mits niet belemmerend) 

total'e visie voor terrein 

parkmanagement 
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01.08 Dare to Care I Ballast Nedam 

Huidige situatie 

locatie (evt. zelf ·locatie maken) 

intentie en medewerking gemeente 

marktvraag 

bereikbaarheid 

kwaliteit gebieden omgeving 

Toekomstig bedrijventerrein 

gebied waar men trots op is 

inspirerend 

01.09 

functiemenging 

uitstraling 

parkmanagement 

openbare ruimte 

duurzaamheid 

flexibiliteit 

SPF Souwinvest 

Huidige situatie 

bereikbaarheid 

voorzieningen (omgeving) 

locatie 

ligging 

eigendomsverhoudingen 

bodemverontreiniging 

politiek draagvlak 

visie gemeente 

milieuwetgeving 

Toekomstig bedrijventerrein 

functiemenging 

bereikbaarheid 

01.10 

water 

goroen 

parkmanagement 

basisvoorzieningen 

flexibiliteit 

LIOF 

Huidige situatie 

ligging (waar in de stad) 

bereikbaarheid (ov, snelweg) 

huidige uitstraling openbaar gebied 

huidige uitstraling vastgoed 
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wet- en regelgeving (milieunormen) 

levensfase bestaande aanwezige bedrijven 

type bedrijvigheid (schoon, productie) 

economische potentie regio (demografische krimp) 

publiekrechtelijke medewerking gemeente (bestemmingsplan) 

financiële medewerking gemeente (onrendabele top) 

organisatorisch ondersteunen door gemeente 

schaarste creëren 

concurrentie voorkomen 

Toekomstig bedrijventerrein 

functioneren 

01.11 

moet aansluiten op de markt 

goede marketing (uitstraling en imago) 

goede beheersformule 

Hurks Vastgoed 

Huidige situatie 

bereikbaarheid 

boekwaarde vastgoed 

potentie bedrijventerrein in regio 

leegstand, verpaupering 

lange termijnvisie regio 

goede afspraken maken 

economische structuur 

marktvraag 

demografische kansen 

Toekomstig bedrijventerrein 

parkmanagement 

infrastructuur 

duurzaamheid 

multifunctioneel 

groen 
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02 DURA VERMEER 

Inleiding 

Van oorsprong is Dura Vermeer een familiebedrijf . Tegenwoordig is het een landelijk opererende 

ontwikkelende aannemer. Kenmerkend voor Dura Vermeer als bedrijf is dat zij zich vooral richten op 

duurzame maatschappelijk projecten. Doordat Dura Vermeer niet beursgenoteerd is kan het zich ook 

richten op de langere termijn. Bij beursgenoteerde bedrijven moet er toch binnen bepaalde tijd(+/- 2 

jaar) rendement ontstaan. Wanneer dat voor Dura Vermeer ook zou gelden hadden veel projecten 

niet uitgevoerd kunnen worden . Vaak wordt vanuit overheid wel verkeerd naar private investeerders 

gekeken . Zij zijn zich er niet helemaal van bewust dat bedri,jven geld moeten verdienen. Dat is 

immers nodig voor het bestaansrecht en het kunnen ontwikkelen van nieuwe innovaties. Vaak worden 

private partijen als 'eng en gevaarlijk' beschouwd die hele hoge winst maken . Hierbij wordt de tijd en 

alle uren vergeten die nodig zijn voor een ontwikkeling en dat tenslotte projecten soms niet eens 

doorgaan. 

Dhr. Vos is zelf werkzaam [b ij de Business Unit Gebiedsantwikkeling welke een onderdeel is van de 

afdeling Ruimtelijke Ordening . Binnen deze BU houdt men zich ook bezig met bedrijventerreinen. 

Hetzij herstructurering of de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Vanuit Hoofddorp wordt deze BU 

aangestuurd en werkt samen met de diverse regiobedrijven. 

Criteria bestaand bedrijventerrein 

Wanneer men kijkt naar mogelijkheden van herstructureren van bedrijventerrein dan zal allereerst 

worden gekeken of het project binnen het portfolio van het bedr·ijf past en of er capaciteit voor is om 

het project uit te voeren, aangezien het toch vaak complexe en langdurige projecten zijn. Daarnaast 

moeten de kosten opwegen tegen de opbrengsten. 

Of een verouderd bedrijventerrein interessant is om te herstructureren hangt tevens af van de markt. 

Hierbij gelden zaken als dat naast elkaar gelegen gemeenten elkaar niet moeten beconcurreren wat 

betreft bedrijventerreinen. Als er bijvoorbeeld in de naast gelegen gemeente zojuist een nieuw 

bedrijventerrein is gevestigd waar nog grond uitgeefbaar is dan maakt dat de herstructurering al een 

stuk minder interessant. Een herstructureringsproject kan doorgaans niet op tegen de goedkope 

grondprijs van een uitleglocatie. Deze goedkope grondprijs blijkt ook wel uit het feit dat veel 

bedrijfsruimte nog steeds eenlaags wordt gebouwd. Gemeenten hebben er over het algemeen veel 

voor over om een bedrijf binnen te halen in de gemeente. Ze willen zo veel mogelijk werkgelegenheid 

creëren. 

In principe geldt dat wanneer een bedrijventerrein verouderd is er twee opties kunnen worden 

uitgevoerd. Het terrein kan worden geüpgrade en men kan het terrein laten doodsterven. In het 

laatste geval is de gemeente zelf dus ook niet geïnteresseerd in het project en toont geen intentie. 

Zonder interesse en intentie van een gemeente is het al' vaak een onbegonnen zaak. 
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Medewerking van de overheid in je plannen is dan ook erg belangrijk. Wanneer men zaken wil 

veranderen zal er toch goedkeuring moeten komen van de gemeente en de gemeente is voor een 

deel verantwoordelijk voor de openbare ruimte . Het gebouw kan er nog zo mooi uit zien, maar als de 

openbare ruimte niet voldoet schiet men nog niets op. 

Een oplossing voor de concurrentie tussen gemeente kan zijn het oprichten van een grondbank 

tussen meerdere gemeenten. Hiermee kan er afstemming plaatsvinden en kan bij bedrijventerreinen 

afzonderlijk worden ingezet op magneetfunctie. 

Veel bedrijventerrein krijgen in de loop van de jaren ook een rommelinvuUing. Dit komt mede door 

politieke zeggenschap. Lokale ondernemers zijn vaak actief in de politiek en hebben op die manier 

een dikke vinger in de pap als er bijvoorbeeld een nieuw bedrijventerrein komt en zij willen een 

zichtlocatie hebben. Vervolgens moet de rest er dan omheen worden geplaatst. 

Uiteraard geldt ook dat de locatie interessant moet zijn. Aspecten die binnen de locatie een rol spelen 

zijn bereikbaarheid en ontsluiting. Wanneer een bedrijventerrein maar één uitgang heeft dan heeft dit 

doorgaans een negatieve invloed op de potentie. De bereikbaarheid is niet optimaal en het zondert 

het bedrijventerrein daarmee af. Om het verouderde bedrijventerrein wel interessant te laten zijn 

moet er een hele goede gemakkelijke manier zijn om de ontsluiting beter in orde te maken . 

Mobiliteit speelt een belangrijke rol. Men wil niet meer in de file staan en er moeten oplossingen 

worden gevonden om de files te gaan . Een goede mogelijkheid hierbij is het anders inrichten van 

bedrijventerreinen zodat er minder kilometers gemaakt hoeven te worden. Dit kan worden bereikt 

door bedrijven die in hetzelfde segment opereren of bedrijven die elkaar kunnen gebruiken of nodig 

hebben bij elkaar te vestigen. 

Ook een belangrijk aspect is om te weten wat van bedrijvigheid er nu plaats vindt en wat men in de 

toekomst mag ontwikkelen. Hierbij is een duidelijke visie van de gemeente nodig en hun 

medewerking. Een bedrijventerrein waar bijvoorbeeld 24 uur per dag iets te doen is en waar 

functiemenging plaats vindt, is attractiever en kan een grotere waarde hebben . Echter bij een 

dergelijk terrein krijgt men ook te maken met milieunormen in de zin van geluid, stank etc. Je kunt 

niet zomaar allerlei functies naast elkaar plaatsen. 

Omgevingsfactoren 

Wanneer men naar de mogelijkheden voor een verouderd bedrijventerrein gaat kijken is het 

belangrijk allereerst te weten wat er in de omgeving zit. Niet alleen wat betreft concurrentie, maar 

ook wat betreft mogelijkheden waarop gemakkelijk is aan te sluiten . Daarnaast valt ook nog te 

denken aan voorzieningen in de omgeving welke ook gebruikt kunnen worden door ondernemers en 

mensen op het bedrijventerrein. Dit heeft dan positieve invloed . Tevens is het belangrijk welke 

intentie een gemeente heeft met een bedrijventerrein en de omgeving. Dit wordt aangegeven door 

middel van een gebiedsvisie. Een klein bedrijventerrein met bijvoorbeeld daaromheen woningen dan 

is het misschien beter om de het bedrijventerrein ook te transformeren naar woningen of ander 

voorzieningen die aanvullingen levert op de omgeving . Kortom goed om je heen kijken wat er mist, 

wat zijn de mogelijkheden en waar je op in kunt haken in de omgeving . 

Een ander van invloed zijnde aspect is de subsidiemogelijkheden . Vaak heeft men te maken met een 

onrendabele top welke misschien voor een groot deel kan worden weggenomen door subsidies of 

andere vormen van financiële medewerking door een gemeente . Bij bijvoorbeeld een bedrijventerrein 

waar sprake is van bodemverontreiniging zal dit zware invloed hebben op de te maken kosten bij het 

herontwikkelen . Dit maakt het minder interessant voor een private investeerder omdat het ten koste 
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gaat van zijn winst. Wanneer er subsidiemogelijkheden of dergelijk z·ijn kan het wel weer interessant 

zijn. 

Tot slot heeft de bestuurlijke molen ook grote invloed op het wel of niet herstructureren. Je hebt 

bestuurders nodig die hun nek durven uit te steken voor de problematiek, echter in de praktijk is daar 

weinig animo voor onder bestuurders. Herstructureren is dan wel een maatschappelijk probleem, 

maar niet op die manier maatschappelijk dat mensen er veel last van hebben. Als een 

bedrijventerrein verouderd is dan komen de mensen er toch niet meer en zien ze het niet omdat het 

meestal 'afgesloten' gebied is wat geen onderdeel uitmaakt van de leefomgeving. Met een 

bedrijventerrein valt op die manier als bestuurder dus niet echt te scoren. Een stedelijke vernieuwing 

in de binnenstad bijvoorbeeld valt veel meer mee te scoren. 

Toekomstig bedrijventerrein 

Het toekomstige bedrijventerrein moet een integrale oplossing zijn voor de problemen van het 

verouderde terrein. Hiermee moet het bedrijventerrein integraal onderdeel gaan uitmaken van de 

omgeving en hierin passen. Functiemenging in de zin van wonen tussen bedrijven kan een 

mogelijkheid zijn als het kan met wetgeving. De wetgeving is wat dat betreft wel star. Door slimme 

trucks kunnen ook op natuurlijk wijze buffers worden gecreëerd waarbij dan volgens de wet het 

misschien niet is toegestaan, maar de gevestigde personen niet klagen omdat ze door de buffers 

geen last hebben . 

Andere belangrijke aspecten voor het toekomstige bedrijventerrein zijn het gebruik maken van 

meerdere lagen, dus zowel boven als ondergronds binnen als buiten het gebied, en meervoudig 

ruimtegebruik . Ook het op de juiste manier toepassen van water en groen kan een bedrijventerrein 

pluspunten geven. 

Duurzaamheid wordt steeds een belangrijker aspect, moet alleen partijen wel op de juiste manier 

weten te overtuigen van het voordeel. Men kan bijvoorbeeld energiesystemen toepassen voor het 

terrein of bedrijven gebruik laten maken van elkaar met bijvoorbeeld restwarmte. 

Wat betreft de verdeling van welke partij waarvoor moet zorgen en verantwoordelijk is geldt dat de 

overheid op zich moet nemen wat privaat niet tot stand zal komen. De rest moet aan de markt 

worden overgelaten . De markt is in dat opzicht ook creatiever. 

Een ander aspect waar aandacht aan dient te worden gegeven is de infrastructuur en bereikbaarheid 

vanuit het oogpunt van mobiliteit. Uiteraard moet de bereikbaarheid en ontsluiting in orde zijn, maar 

men moet er naar streven om zulke kort mogelijke transportlijnen te creëren. Dit kan bijvoorbeeld 

door bedrijven die elkaar nodig hebben en van elkaar afnemen bij elkaar te plaatsen. Ook kan men 

kijken naar andere manieren van vervoer bijvoorbeeld over water . Wanneer een bedrijventerrein dus 

de gelegenheid biedt om transport over water toe te passen moet men dat ook aangrijpen. 

Tegelijkertijd kan het water ook nog positief bijdragen aan de uitstraling van het gebied. In de 

planvorming moet men zoveel mogelijk aanhaken op mogelijke ecologische structuren. 

Uiteraard moeten de plannen voor het terrein ook regionaal inpassen, voldoen aan de marktvraag. 

Kwaliteit 

Over het algemeen geldt dat kwaliteit moeilijk meetbaar en definieerbaar is. Wanneer men het over 

kwaliteit op een bedrijventerrein heeft dan betekend dat er samenhang moet zijn tussen de 

verschillende bedrijven . Daarnaast moet het gebied aansluiten op de eisen en wensen van de 

gebruiker. Deze gebruiker kan zowel de ondernemer gevestigd op het bedrijventerrein zijn als de 

bezoeker. Afhankelijk van het type ondernemer en de bedrijvigheid kunnen dit dus verschillende 

eisen en wensen zijn. 
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Kijkend naar de matrix zijn aspecten als efficiency, bereikbaarheid en ontsluiting, parkeren, imago en 

profilering, toegankelijkheid, duurzame inrichting, duurzaam ondernemen, keuzevrijheid en 

verscheidenheid randvoorwaarden voor het bedrijventerrein. De aanwezigheid van de overige 

aspecten zorgen voor een meerwaarde. 

De manier van aanbesteden is niet altijd even positief voor de kwalite~ t. Door altijd voor de laagste 

prijs te gaan komt niet altijd ten goede van de kwaliteit. Door aanbesteden kan er een maximale 

marktwerking ontstaan. 

Tot slot moet er bij gebiedsinrichting geen concurrent ie ontstaan binnen de regio. Regio's onderling 

kun lflen wel concurreren. 

Financiële haalbaarheid 

Een belangrijke manier om tot waardevermeerdering te komen en de financiële haalbaarheid te 

garanderen is het creëren van een magneetfunctie. Dit kan door thema's te maken. Een manier om 

een thema of segmentering een extra push te geven is het eerste bedrijf 'in te kopen', door 

bijvoorbeeld bij dat bedrijf een zeer lage grondprijs te hanteren. Dit bedrijf moet dan andere 

bedrijven aantrekken. Het is daarbij ook belangrijk dat men bedrijven heeft die echt hun wortels 1in 

een regio hebben. 

De waterhuishouding kan een kostendrager zijn voor een goede herstructurering. Hierbij moet men 

wel het waterschap betrekken die er doorgaans niet erg open voor staan. Op een bedrijventerrein is 

een bepaalde waterhuishouding nodig. Door dit op een slimme manier toe te passen kan het gebied 

ook meer uitstraling krijgen wat een meerwaarde geeft aan het bedrijventerrein. Daarnaast kunnen 

dan de kosten gemaakt wat betreft de waterhuishouding worden vertaald naar het beheer. 

Duurzaamheid kan ook interessant zijn in de vorm van bijvoorbeeld de stookkosten. Echter moet men 

partijen er wel van kunnen overtuigen dat de extra te maken kosten nu later zullen worden 

terugverdiend op de exploitatie. Daarnaast geldt dat de bedrijvenmarkt wat betreft vastgoed een 

weggooimarkt is. Bijvoorbeeld de beplating wordt zo gemaakt dat het er over tien jaar niet meer 

uitziet. Dit met de reden dat na die tijd pand waarschijnlijk niet meer voldoet en dat men toch elders 

goedkoper terecht kan. Wanneer gebouwen multifunctioneler worden wat betreft inrichting zal dus 

ook meer moeten worden gelet op de duurzaamheid van de toegepaste materialen. 

Tot slot kan er zoals al eerder genoemd ook meerwaarde ontstaan op het terrein door meervoudig 

ruimtegebruik in tijd toe te passen. Bijvoorbeeld het vestigen van een sportschool op een 

bedrijventerrein. Het terrein wordt niet alleen aantrekkelijker maar ook intensiever gebruikt. 

Barrières 

Er heerst een cultuur vooral binnen de overheid die zegt dat het vies is om geld te verdienen, wat een 

private partij dus doet. In principe is hier helemaal niets mis mee, als het maar transparant gebeurt. 

Nu worden ontwikkelaars vaak als eng volk gezien. 

Door de huidige manier van aanbesteden wordt er voor de laagste prijs gekozen wat vaak niet ten 

gunste komt van de kwaliteit. Er moet worden overgegaan op een andere manier van aanbesteden 

zoals pps waarmee ook innovatieve oplossingen worden uitgelokt. Hiermee kan men komen tot 

nieuwe concepten met betrekking tot bedrijventerreinen. 

De posities die de gemeente heeft met de grond maakt het lastig. Gemeente wil er geld aan 

verdienen en beconcurreren elkaar. Het zou beter zijn wanneer er een grondbank wordt opgericht 

tussen meerdere gemeenten en zo ook tot afstemming onderling per regio komen. 

Trends en ontwikkelingen 
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Er is een nieuwe vorm van aanbesteden gaande (pps). Dit duurt eigenlijk veel te lang. Maar 

waarschijnlijk over een jaar of 10 is dit veel verder gevorderd. Nu weet men bij de gemeente niet hoe 

ze het moeten aanpakken. Deze nieuwe vorm van aanbesteden moet zorgen voor meer kwaliteit en 

creativiteit/innovatieve oplossingen. 

De globalisering speelt ook een belangrijke rol. Er zijn steeds minder grote midden en klein bedrijven 

die zelfstandig zijn. Ze zijn allemaal onderdeel geworden van een ander groter moeder bedrijf of iets 

dergelijks. Dit is gevaarlijk voor de lokale betrokkenheid. Als het moederbedrijf het niet meer ziet 

zitten dan halen ze het bedrijf erg gemakkelijk weg. De lokale verankering verdwijnt daarmee in feite 

terwijl men zich eigenlijk er op moet richten om een paar parels in de regio te creëren die niet zo 
gemakkelijk ergens anders zijn te vestigen. 

In de markt ziet men ook steeds meer zzp'ers. Hierbij ligt een markt voor bedrijfsverzamelgebouwen. 

Echter een risico hierbij is dat de bedrijfjes een korte doorlooptijd hebben. Wanneer ze eenmaal 

gegroeid zijn dan zoeken ze een grotere vestiging. Daarom niet zo interessant voor een private 

investeerder. Een mogelijkheid voor een private investeerder kan dan een samenwerking zijn met een 

gemeente of roe . 

Tot slot 

Je hebt verschillende vormen van politiek. Zo is er het bestuurstelsel met het rijk, de provincie en de 

gemeente welke iedere vier jaar verandert door verkiezingen. Daarnaast heb je ook nog de 

functionele democratie waaronder de waterschappen vallen en waarvoor men ook moet stemmen. 

Deze waterschappen laten nu niet veel samenwerking zien met de overheid, maar dat gaat 

waarschijnlijk wel veranderen door de veranderende manier van verkiezingen. Waarschijnlijk zullen in 

de toekomst ook andere (po'litieke) partijen onderdeel gaan. uitmaken van de waterschappen. 

Misschien biedt dat dan ook de mogelijkheid om betere integrale gebiedsantwikkeling met betrekking 

tot water op te zetten . Nu botsen vaak de afdeling ruimtelijke ontwikkeling en waterschappen. 
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03 AM REAL ESTATE 

Inleiding 

AM Real Estate is onder andere betrokken bij de taskforce herstructurering bedrijventerreinen. Dhr. 

Noordanus, voorzitter van de taskforce, is tevens voorzitter van de raad van bestuur van AM Real 

Estate. 

AM Real Estate is zelf een gebiedsentwikkelaar met een vrij groot grondbezit in een grondbedrijf. 

Over het algemeen houdt men zich als gebiedsentwikkelaar bezig met de hele scope van de inrichting 

van Nederland. Hierbij gaat het om alles wat je boven de grond ziet maar ook alles onder de grond 

wat meestal niet zichtbaar is. Hierbij valt te denken aan aspecten als de kwaliteiten van een locatie, 

de watergangen, de parkeeroplossingen, de ondergrondse infrastructuur. Bedrijventerreinen vallen 

ook onder de inrichting van Nederland en daarom onder het werk van AM Real Estate. Enkele 

voorbeelden van locaties die in eigendom zijn en in aanmerking komen herstructureren zijn Enka

terrein en Coberco in Arnhem . Daarnaast zijn er ook gronden in bezit die in aanmerking komen voor 

nieuwe aanleg van bedrijventerreinen. 

AM Real Estate is ook samen met DHV betrokken bij een ontwikkeling van een keurmerk/ 

sterrensysteem voor bedrijventerreinen welke primair gericht is op het op gang brengen van 

processen. Het geeft aan hoe in enkele eenvoudige kwinkslagen een bedrijventerrein kan worden 

verbeterd. Bid deze ontwikkeling is Dhr. Röling met een paar collega's betrokken . Het is nodig dat bij 

de private vastgoedbezitter onder de aandacht wordt gebracht dat de waarde van bedrijfsvastgoed 

vaak daalt en dat dat eigenlijk raar is. Bij woningbouw zou men dat niet voor kunnen stellen. Die 

gedachte moet dus veranderen . 

Criteria bestaand bedrijventerrein 

Wanneer je naar de factoren kijkt die invloed hebben op de besluitvorming kan men hierover zeg9en 

dat men een aantal van die factoren niet in de hand heeft en een aantal factoren wel. Het is 

bijvoorbeeld heel erg belangrijk voor de kansen dat het verouderde bedrijventerrein op een goede 

locatie ligt. Maar dat is iets wat men niet .in de hand heeft. Dat is er of dat is er niet. 

De locatie bepaald mede wat je met het gebied moet en kunt doen. Een aantal voorbeelden daarvan 

zijn te vinden in fabriekslocaties die door de jaren heen zijn omsloten door woningbouw. Die 

fabriekslocatiesjcomplex moeten daar weg en daar moet iets anders mee gebeuren. Je kijkt dan naar 

de markt die mogelijk is. 

Wanneer je een verouderd bedrijventerrein wil revitaliseren dan spelen twee primaire 

randvoorwaarden een belangrijke rol. 

1. De locatie moet goed zijn . Dit houdt onder andere in dat er goede woonvormen omheen zijn 

gelegen, goed in de omgeving ligt, goede ontsluiting, voldoende kritische massa op het 

terrein, omvang. Kortom het gebied moet een aantal kernkwaliteiten bevatten . 
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2. Er moet de mogelijkheid zijn om waarde te creëren. Er zijn altijd verlieslatende onderdelen 

op een bedrijventerrein en winst of waarde genererende onderdelen. Er wordt heel snel 

gezegd dat er niets te halen I te verdienen valt. 

Secundaire randvoorwaarde is dat men ook wel moet willen. Zeker gelet op het versnipperd 

eigendom. 

Bij het creëren van de waarde moet je ook bijvoorbeeld de ondernemers mee krijgen. Je moet ze 

anders gaan laten denken . Ze zijn er nu misschien blij mee als ze ieder jaar weer een verlaging 

hebben van hun WOZ waarde en vechten dat aan, maar zijn ze dat ook wanneer ze over een aantal 

jaren wanneer ze hun bedrijf willen verkopen omdat ze met pensioen gaan. Daar moet je ze allereerst 

mee confronteren en duidelijk maken dat ze mogelijkheden hebben om waarde te creëren. Bij grotere 

bedrijven moet je misschien j uist wel afvragen of het wel goed is dat ze het vastgoed in eigen bezit 

hebben en op die manier ieder jaar op de balans staat. 

Om waarde te creëren is de goede locatie belangrijk, maar daar kun je in niets aan veranderen. 

Andere factor die wel beïnvloedbaar is de functies die toegestaan zijn of kunnen worden. Bijvoorbeeld 

het vestigen van sportscholen, een functie die vooral in de avonduren leeft en je kunt op die manier 

dubbel gebruik maken van de parkeergelegenheid. Of het vestigen van een keukenshowroom die ook 

geopend zijn op zaterdag en in de avonduren of scholen . Door functietramsformatie kan men 

afstappen van het monofunctionele en andere processen op gang brengen . Het creëert ook andere 

verkeersstromen verdeeld over tijd omdat de functies ook verdeeld zijn over tijd . 

Versnipperd eigendom in grote mate kan het lastiger maken, maar dat is geen reden om er niet mee 

aan de slag te gaan. Als je wat wilt dan is het de kunst om de mensen te verenigen en over te halen. 

Dat kun je redden door ze er van te overtuigen dat ze er beter van worden . Een goede vorm van 

parkmanagement kan daar uiteindelijk aan bijdragen om de waarde te verhogen . Vanuit beginsel is 

eigenlijk iedereen heel stug. De grond waar het gebouw op staat is van de ondernemer en daar 

buiten wil hij niets doen want dat is de taak van de gemeente. Daarnaast zijn er vaak nog een aantal 

vastgoedeigenaren op het terrein die hun gebouw verhuren en bang zijn voor elke verandering, want 

dat kan gevolgen hebben voor hun liquiditeit. Het voor elkaar krijgen om een collectief te vormen met 

de gevestigde bedrijven die er zitten en binnen dit management transparantie en communicatief 

tonen. Door automatisering is dat goed mogelijk. Alle partijen hebben overal inzicht in en kunnen 

kijken wat een andere partij zegt. Zowel overheid als ondernemer van elkaar. 

Omgevingsfactoren 

Belangrijke factoren zijn de ontsluiting/infrastructuur en de beschikbaarheid van personeel. Deze 

twee punten zijn allebei mede afhankelijk van de branche/het segment waar het bedrijventerrein zich 

op richt. De branche wordt bepaald door de omliggende regio, kijken waar er behoefte aan is en 

markt voor is. De graad van belangrijkheid van infrastructuur en beschikbaarheid personeel is mede 

afhankelijk van de branche/type terrein. 

Een Bio Science park zal veel eerder van de grond komen onder de rook van bijvoorbeeld het Leids 

Ziekenhuis dan ergens achteraf in het land gelegen. Dit komt mede doordat niet de mensen en de 

personeelsleden wonen en niet willen wonen . Het is erg moeilijk om aan goed personeel te komen dit 

geldt zeker voor bedrijventerreinen in de hoogwaardige categorie waar men ook hoog opgeleid 

personeel nodig heeft. Werknemers zijn bij het kiezen van een baan best kieskeurig. Ze kijken niet 

alleen naar het bedrijf, maar ook wat de mogelijkheden zijn en wat de stad te bieden heeft. Zichzelf 

de vraag stellen wil ik daar of in de buurt daarvan wonen. Een hoogwaardig bedrijventerrein gericht 

op kennis heeft dus alleen zin als er mensen zijn die er kunnen en willen werken . 
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Tot slot speelt ook het meewerken van de gemeente een rol. Dit is eigenlijk al in een vroeger stadium 

nagetrokken. 

Toekomstig bedrijventerrein 

Een ideaalbeeld van een bedrijventerrein is niet te omschrijven . Wanneer naar de toekomst wordt 

gekeken zijn er wel een aantal criteria belangrijk. De economie en het regeringsbeleid gaan een 

belangrijke rol spelen en dan vooral de vraag in welk ruimtelijk ontwikkelingsbeleid gaat Nederland 

doorgroeien. Is dat bijvoorbeeld snelweg gerelateerd, Randstadclustering, ontwikkeling van 

Brabantstad. Dan worden die criteria veel belangrijker voor de kansrijkheid van het ontwikkelen van 

vastgoed. Voor een belangrijk deel hangt dat af van het politiek economisch klimaat. Dit heeft invloed 

op de manier van ontwikkelen en dus ook op die van bedrijventerreinen. 

Daarnaast heeft het verkeer en de ontwikkeling daarvan ook een belangrijke invloed op de 

kansrijkheid van geherstructureerde bedrijventerreinen. Wanneer men nu bijvoorbeeld naar de 

vrachtwagens in Nederland kijkt hebben die een beladingspercentage van 45%. De locatiekeuze van 

een distributiecentrum is erg belangrijk, vaak zijn zij ook 's nachts aan het laden en lossen omdat er 

dan geen files zijn. Hierbij moet je dan wel een terrein hebben waar je 's nachts lawaai kunt maken . 

Met dit verkeer betekent ook dat wanneer het ergens al heel druk .is, je niet opnieuw een 

bedrijventerrein moet gaan vestigen, tenzij de infrastructuur ook wordt uitgebreid. 

Wanneer er naar het hogere segment wordt gekeken dan zijn er een aantal aspecten welke mede het 

succes bepalen . Zo wordt groen op een bedrijventerrein erg gewaardeerd, eventueel in combinatie 

met water. Uitstraling van het terrein is daarmee erg belangrijk. Een terrein laat dan meestal 

gebouwen in hoge dichtheid zien met daaromheen parkeren en groen. Een ander belangrijk punt zijn 

de voorzieningen. Hierbij moet dan vooral worden gedacht aan de stand van het leidingennet/data

infrastructuur. Is er bijvoorbeeld glasvezel aanwezig en is het makkelijk daarop aan te sluiten . 

Het lagere segment wordt interessant voor een private investeerder wanneer deze kan bijdragen aan 

de oplossing van problemen. Dit segment heeft vaak te maken met milieu classificeringen als milieu-, 

stank en hindercirkels. Uitbreiden is dan erg lastig, hierin liggen mogelijkheden voor de private 

investeerder wanneer zij bijvoorbeeld een stuk weiland in de buurt hebben. 

Kwaliteit 

Een kwalitatief goed bedrijventerrein is een terrein met een prettige werk en leefomgeving, dit vooral 

gezien vanuit het oogpunt van de werknemers. Immers zij zijn de essent van de onderneming en zij 

moeten er willen werken. Vooral voor het midden en hogere segment. Het geldt voor heel Nederland 

dat het lastig is om aan goede mensen te komen voor de kennisindustrie. Is nu vaak nog een 

onderbelicht punt. In de toekomst zal dat waarschijnlijk wel meer worden ingezien, maar ook dan is 

er nog weinig aan te doen. 

Vanuit de matrix belangrijke punten zijn de bereikbaarheid en ontsluiting, veiligheid en de sociale 

veiligheid en gezonde werkomgeving. Daarnaast kunnen punten als duurzame inrichting en 

industrieel erfgoed ook belangrijk zijn, hiermee worden kernwaarden gecreëerd en deze kunnen 

dienen als smaakmakers voor een terrein. Meervoudig ruimtegebruik is ook belangrijk. De 

functiestapeHng en functiemenging, of wel lasagneprojecten. Er is geen reden om niet intensief I 
meervoudig ruimtegebruik toe te passen . De grondprijzen zijn al niet meer zo laag, ze zouden nog 

wel wat hoger kunnen en er zou bijvoorbeeld gebmik gemaakt kunnen worden van een statiegeld 

regeling op nieuwe bedrijventerreinen om enigszins tegen te gaan dat bedrijven te gemakkelijk over 
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stappen naar een nieuw terrein. Dat geld kan worden gebruikt voor herstructurering. Als een bedrijf 

gebonden is aan zijn plek dan zal hij wel moeten gaan stapelen. 

Financiële haalbaarheid 

Waarde kan er worden gecreëerd door functiemenging. Bijvoorbeeld een hal waar niet d'e gehele 

hoogte van wordt gebruikt een sportschool in vestigen. Of bijvoorbeeld een houthandelaar ook deels 

publiek toe staan en verkoop op zaterdag aan de directe klant/eindgebruiker. Hier kan een terrein op 

sociaal maatschappelijk vlak ook op vooruit gaan doordat buiten werktijden om activiteiten op het 

terrein plaatsvinden. Echter moet de locatie het wel kunnen dragen en moet de gemeente het 

toelaten . Daarbij levert een hogere functie een hoger direct rendement op. Voor een sporthal kan 

meer per m2 worden gevraagd dan voor een opslaghal. Belangrijk vanuit de matrix zijn dan aspecten 

als het meervoudig ruimtegebruik, ontmoeting, eigenheid en architectuur. 

Met het toevoegen van groen kan er ook waarde worden gecreëerd. Dit heeft vooral waarde in het 

midden en hogere segment. Allereerst ziet het er leuk uit voor de onderneming en dat is uiteindelijk 

weerasset voor de onderneming . De locatie wordt als een prettige werk- en leefomgeving beschouwd 

en hoger gewaardeerd . Direct heeft het geen gevolgen op het rendement, maar indirect wel. Sociale 

veiligheid is in dat geval wel belangrijk, want anders blijft er al snel niet veel meer over van je groen 

(bv het straatracen) . Een sportschool vestigen op een bedrijventerrein kan ook gevolgen hebben voor 

het indirecte rendement, omdat daarmee het bedrijventerrein als prettiger wordt ervaren. Daarnaast 

kan er ook een regeling worden getroffen dat werknemers die bv 40 keer in het jaar zijn geweest niet 

hoeven te betalen, ben je minder geweest dan moet je wel betalen. Hiermee houd je je werknemers 

fitter. 

Er kan ook waarde worden gecreëerd door additionele functies, bijvoorbeeld een stukje warehousing . 

Dit is vooral haalbaar bij grotere bedrijventerreinen met een bepaalde kritische massa. Er moet 

draagvlak genoeg voor zijn. 

Bedrijfsverzamelgebouwen kunnen interessant zijn voor een private investeerder om toe te passen op 

een bedrijventerrein en laten aansluiten bij het segment van het bedrijventerrein. Dit kan in 

samenwerking met een ROC, die de startende zzp 'er nog extra ondersteuning biedt. Iemand die net 

klaar is gaat in het verzamelgebouw zitten en proberen een bedrijf van de grond te krijgen. Je laat 

dan de vulling van het gebouw voor een groot deel ook over aan het ROC. Uiteindelijk zijn die zzp'ers 

de klanten van de toekomst. 

Barrières 

De grootste belemmering voor herstructureren is momenteel een overaanbod van nieuwbouw. Met 

het idee waarom zou je moeilijk doen als het ergens anders makkelijker kan . Een oplossing kan zijn 

de statiegeldregeling. 

Kadastraal gesplitst eigendom, maakt het ook niet gemakkelijker. Om die barrière weg te nemen 

moet men zorgen dat ondernemers zich gaan verenigen bijvoorbeeld in een virtuele gemeenschap. 

De monofunctionele bedri-jventerreinen met daarbij de publiekrechterlijke mogelijkheden vormen 

tevens een forse barrière . Er moet wel de wil en de mogelijkheid zijn om er iets anders van te maken. 

Het bestemmingsplan moet kunnen worden verruimd/aangepast. 

Tot slot is er weinig geld . Dit komt ook weer mede doordat er geen collectief is georganiseerd. 

Wanneer dat er wel zou zijn zou er matchfunding kunnen plaatsvinden met bijvoorbeeld overheid. 

Trends en ontwikkelingen 

ROZ IPD index laat zien dat goed bedrijfsmatig vastgoed interessant is voor de private investeerder. 

Dit kan positieve gevolgen hebben voor de haalbaarheid van herstructurering zeker gezien in 
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combinatie met de ruimte die schaars is. Dit zal in een t,ijdsbestek van 5-10 jaar plaatsvinden. 

Daarnaast wordt de prijs van nieuw vastgoed ook steeds hoger wat herstructureren rendabeler 

maakt. 
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04 HEilMANS VASTGOED 

Inleiding 

Dhr. Kohier werkt bij Heijmans Vastgoed en is ontwikkelingsmanager bij het Grondbedrijf. Naast 

Heijmans Vastgoed is er ook nog Heijmans Infra en Heijmans Bouw. Vastgoed is de 

ontwikkelingsafdeling van Heijmans en is voornamelijk gericht op woningen. Voor een kleiner deel 

zijn ze ook gericht op kantoren en retail en in zeker in relatie gezien met de andere niches een klein 

deel in bedrijventerreinen . Dit betreft voornamelijk de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. 

Deze ontwikkeling vindt voornamelijk plaats op basis van grondposities welk in het verleden zijn 

verworven . Daarnaast doet Heijmans ook mee aan tenders I prijsvraag van gemeente en tot slot 

kunnen er projecten ontstaan op basis van relaties met andere partijen 1 overheid. Bij het 

ontwikkelen van bedrijventerreinen gaat het voornamelijk om het bouwrijp maken van de grond 

welke vervolgens wordt verkocht. De ontwikkeling van het vastgoed/het bedrijf valt hier niet onder 

daarom is de niche bedrijventerrein ook onder gebracht bij het Grondbedrijf. 

Als het op herstructureren aankomt in de zin van revitalisatie, herprofilering of gedeeltelijke 

transformatie heeft Heijmans weinig projecten die daar onder vallen. Daarentegen zijn transformatie 

projecten waarbij een bedrijventerrein geheel wordt getransformeerd naar woningbouw geen 

uitzondering. 

Een voorbeeld van een herstructureringsproject is in Den Bosch, waar een locatie van een oud 

slachthuis is opgekocht, mede omdat de asfaltcentrale van Heijmans daar tegenaan lag en grond 

nodig had voor uitbreiding. De grondprijs in Den Bosch was op een gegeven moment zo hoog dat het 

rendabel was om het slachthuis te slopen en de grond weer opnieuw bouwrijp te maken en te 

verkopen . Dit kon dus alleen omdat de grondprijs zo hoog was en er een grote vraag was. Daarnaast 

was de doorlooptijd van het project ook erg kort. Binnen een half jaar was het geld er in en eruit. Bij 

het herstructureren richt Heijmans zich ook meer op objecten dan op hele bedrijventerreinen. 

Criteria bestaand bedrijventerrein 

Heijmans is alleen geïnteresseerd in herstructurering wanneer er winst te behalen valt. Om dit te 

behalen is het belangrijk dat de grondprijs hoog genoeg is. De activiteiten in dat geval zijn dan het 

slopen, opnieuw bouwrijp maken van de grond en dan verkopen of eventueel in opdracht 

ontwikkelen. Er zijn genoeg bedrijventerreinen waar verouderde panden staan. Wat betreft de 

eigenaar heeft deze twee opties plat gooien en bouwrijpe grond maken en hopen dat de opbrengsten 

van de grond meer is dan de boekwaarde van het pand en de kosten gemaakt voor het bouwrijp 

maken. Vaak is dat niet het geval. Een andere optie is, ondanks dat het pand er niet meer uit ziet, 

het verhuren van een deel van het pand. Dit zal niet het topsegment van de markt zijn maar je hebt 

wel inkomsten. Door die huuropbrengsten is de waarde alweer zoveel hoger dat de grondwaarde daar 

niet meer tegenop kan . Daarom is deze optie is vaak interessanter dan de eerste optie. Inmiddels is 

hier wel enige verandering zichtbaar. Interessante gebieden wat betreft hoge grondprijs zijn de 

Randstad, steden in Brabant en Arnhem. Daar heerst ondertussen genoeg schaarste waardoor 
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grondprijzen hoog genoeg zijn . Echter daar zijn nog steeds niet veel projecten van en de projecten 

die er zijn, z·ijn vaak op objectniveau. Dus één pand opkopen, platgooien, bouwrijp maken en 

opnieuw verkopen. 

Het belangrijkste punt is dat men verwacht dat de bouwrijpe grond die wordt gecreëerd dat die ook 

weer gemakkelijk te verkopen is voor een goede prijs. Bijvoorbeeld in Den Bosch heerst er een 

schaarste. Er zijn wel kavels beschikbaar maar daar worden hoge eisen gesteld aan bijvoorbeeld 

parkeren etc. Voor een gemiddeld "huis tuin en keuken' bedrijf is dat niet te doen. Wanneer je dus 

een kavel hebt in Den Bosch dan kun je die ongeacht de buren en locatie toch wel verkopen gezien de 

grote vraag. Zaken als bereikbaarheid en zichtlocaties geven wel pluspunten, maar zijn niet per se 

essentieel in bijvoorbeeld het geval van Den Bosch. Het zorgt wel voor een hogere grondprijs, maar 

had het die aspecten niet bevat dan was het nog steeds voor een acceptabele prijs te verkopen 

geweest. Dat is puur te danken aan de schaarste. In Roosendaal bijvoorbeeld zou dat niet lukken, 

omdat je daar een nieuw bedrijventerreinen hebt, waar je voor 130 a 140 m2 een kavel kunt kopen 

en dan zit je tussen nieuwe gebouwen, op een nieuw terrein vlakbij de A17. 

Een andere belangrijke criteria is dat het pand niet meer courant is en dus totaal niet meer 

verhuurbaar is. Wanneer het nog wel voor een deel verhuurbaar is, is dat interessanter dan 

herontwikkelen. Bij leegstand van een erg specifiek gebouwd pand voor één functie maakt dat het wel 

makkelijker bij het opkopen. Het belangrijkste blijft wel dat de grondprijs hoog genoeg is in die regio 

en dat er dus schaarste heerst. De schaarste kun je aflezen aan de grondprijs . 

Wanneer je de kranten en andere bladen leest dan moet je geloven dat in Nederland veel verouderde 

bedrijventerreinen zijn. Echter wanneer je dan naar de Randstad, Brabant en Arnhem kijkt, de 

gebieden met een gunstige grondprijs en schaarste, dan kom je die daar al niet meer tegen. De 

enkeling die je er nog wel ziet zit dan ook al wel een vastgoedpartij achter. En die zit te wachten tot 

de prijs verder omhoog gaat en het interessant wordt om te herontwikkelen. 

Omgevingsfactoren 

De economie in de omgeving speelt een belangrijke rol. De sterkte van deze economie komt weer in 

uiting in de grondprijs wat weer mede eventueel succes bepaald. Bijvoorbeeld in Kerkrade zit een 

ander soort dynamiek dan in Den Haag of Leiden. 

Een ander punt wat een belangrijke rol speelt is de milieusituatie. Als een gebied bijvoorbeeld wat 

betreft geluid of andere hinder niets meer kan moet je dat zeker meenemen in je besluitvorming, 

omdat dat invloed zal hebben de plannen en mogelijkheden voor het gebied. Bijvoorbeeld wanneer je 

grond hebt dat dicht tegen woongebied aan ligt, dan heeft dat invloed op de verkoopmogelijkheden 

van de grond en is alleen verkoop mogelijk in hindercategorie 1 of 2. 

Wat betreft draagvlak bij politiek en bevolking speelt niet een erg grote rol. Het is al een 

bedrijventerrein en het blijft een bedrijventerrein. Dus als men zich houdt aan de regels die er al 

liggen met betrekking tot bestemming en milieuhinder is het geen probleem. Dan ga je gewoon zelf je 

gang en heb je de hele overheid niet nodig. 

De bedrijfsmatige markt, dus niet de kantoren etc., is er niet een van beleggers en dan zeker niet •in 

de herstructurering. Een enkel voorbeeld is wel te vinden bij de nieuwe uitleglocaties. Bijvoorbeeld in 

de distributie en logistieke sector zijn wet beleggers te vinden . Het komt wel voor dat beleggers 

bestaande panden kopen, maar dan zijn dit panden in goede staat die zij vervolgens gaan verhuren of 

al een huurder in zit. 
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Over het algemeen zijn beleggers ook wel geïnteresseerd in bedrijfsverzamelgebouwen. Dit zijn wel 

vaak de wat kleinere partijen/beleggers. 

Wanneer je er van uitgaat dat de overheid en marktpartij allebei even goed kunnen werken, dus de 

kosten beheersen en de uitgaven maximaliseren, dan is eigenlijk ongunstig om marktpartij erbij te 

betrekken . Immers een marktpartij is uit op winst terwijl een overheid quitte moet draaien. Een 

marktpartijl heeft in dat opzicht negatieve invloed op het rendabel zijn van een project. Bij 

herstructureringsprojecten waar die onrendabele top een groot probleem vormt moet de gemeente 

bijdragen in de onrendabele top als ze wat willen. Er moet maatschappelijk geld bij. 

Toekomstig bedrijventerrein 

Allereerst geeft Dhr. Kohier aan dat het bij de verouderde bedrijventerreinen volgens hem vooral om 

een esthetisch probleem gaat. Het is niet zozeer een macro-economisch probleem. Al dat gepraat 

over leegstaande bedrijventerreinen, dat valt in werkelijkheid wel mee. Misschien in de noordelijke 

provincies als Drenthe, maar in de Randstad is dat zeker niet het geval en is het grootste deel 

allemaal wel verhuurd of in gebruik ook al ziet het er misschien niet uit. Natuurlij-k zitten er ook 

bedrijven bij die je als gemeente zijnde liever niet hebt, maar het is wel allemaa l onderdeel van de 

economie en de maatschappij en zijn dus nodig . De schroothandel en partijen die grond verwerken 

zijn er nu eenmaal ook . 

Het ideale bedrijventerrein macro-economisch gezien, los van het feit of je als mens het prettig vindt 

om over een dergelijke plek te rijden, geldt dan eigenlijk als het allemaal in gebruik is, is het prima. 

Het is misschien lelijk en vormt geen onderdeel van de stad, maar het is allemaal in gebruik en er 

zitten bedri·j<ven in die allemaal een boterham verdienen. Daarnaast zul je bedrijven zelf over het 

esthetische niet zo snel horen klagen . Wel over parkeren, bereikbaarheid, ontsluiting en beveiliging. 

Dit zij n wel punten die samen met groen en bewegwijzering aanwezigt moeten zijn en pluspunten 

vormen voor het terrein. Er moet een bepaald basisniveau aanwezig zijn dat de kans op succes groter 

maakt. De mate van belangrijkheid van de verschillende punten is mede afhankelijk van het segment 

waar men zich op richt. Het segment waar men zich op richt is afhankelijk van de marktvraag. Als er 

geld te verdienen valt zal er ook interesse zijn . 

Voor de levendigheid en leefbaarheid van een bedrijventerrein is meervoudige ruimtegebruik en 

functiemenging een goede oplossing . Bedrijven maken tegenwoordig niet meer zoveel herrie en 

overlast als vroeger. Het is niet meer zo 'n issue. Dat biedt de mogelijkheid om bedrijventerreinen een 

onderdeel te maken van de stad . In dat geval wordt de belevingswaarde en uitstraling ook 

belangrijker voor een bedrijventerrein. Sport en scholen kan de leefbaarheid verhogen. Er kunnen 

voorzieningen worden aangebracht die mensen uit de naastgelegen woonwijken ook kunnen 

gebruiken. Een ander voorbeeld is het aanbrengen van volkstuinen. Heeft ook positieve invloed op de 

sociale controle. In ieder geval af van het monofunctionele bedrijventerrein. 

Kwaliteit 

Een bedrijventerrein is gemaakt voor de bedrijven en in feite niet om mooi te zijn. Je moet dus kijken 

naar de bedrijvigheid welk op een bedrijventerrein heerst en wat daar bij past. Dat is immers ook de 

klant. De kwaliteit houdt dan in de wensen van de bedrijven die er zitten . De gebruikswaarde uit de 

matrix speelt daarbij een belangrijke rol. In principe spelen alle aspecten een rol echter de mate van 

belangrijkheid hangt af van het segment en wat je wilt. 
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Voor een business case zijn deze aspecten niet van belang en is het gewoon een finanoieel verhaal. 

Als er maar genoeg schaarste is dan maakt het bedrijven eigenlijk niet uit waar ze zitten en hoe het 

er uit ziet. 

Financiële haalbaarheid 

Functieverandering, dus naar een functie met een hogere waarde, is de meest voor de hand liggende 

manier om waarde te creëren. Dat is ook direct waarneembaar. 

Zaken als duurzaamheid en uitstraling hebben geen fundamenteel effect op de grondprijs. Je kunt 

bijvoorbeeld niet opeens twintig euro meer vragen. 

Heel erg fout gezegd is de beste manier om tot waardevermeerdering te lkomen, het in de brand 

vliegen van panden. Het scheelt uiteindelijk in de uitgaven en zolang de opbrengsten meer zijn dan 

de uitgaven is het interessant. Voor de verwerving geldt hoe incouranter hoe beter. 

Barrières 

De markt zelf, de overheid moet schaarste creëren waarmee de grondprijzen omhoog zullen gaan. 

Het is nu financieel interessanter is om nog een stukje te verhuren van een gebouw wat bijna lin 

elkaar stort dan het af te breken en opnieuw bouwrijp maken en verkopen. Als er markt is springen 

marktpartijen vanzelf in. Regionaal afstemmen van het aanbod in aantal en segment kan hierbij een 

rol spelen. 

Ontwikkelingen en trends 

Bedrijfsmatig onroerend goed wordt steeds interessanter voor een belegger. De kantorenmarkt 

bijvoorbeeld was vroeger ook een eigenarenmarkt en is sinds 25 jaar een beleggersmarkt geworden, 

dat gebeurde toen de kantoren generieker werden. Wanneer bedrijfsgebouwen ook eenvoudiger 

worden zal zich dat ook voordoen în deze markt. Bij bedrijfsmatig onroerend goed zal er 

waarsch idnlijk wel wat meer tijd overheen gaan. Maar uiteindelijk wordt het minder een 

wegwerpmarkt. Bedrijven zullen wat betreft instelling veranderen en willen niet meer het onroerend 

goed op de balans hebben staan, maar dat geld anders investeren in hun bedrijf. 

Mobiliteit speelt bij lokale bedrijvigheid geen rol. Misschien dat een distributiecentrum er wel naar 

kijkt en rekening mee houdt, maar het overgrote deel van de werkgevers interesseert het weinig. In 

de toekomst kan dit wel veranderen wanneer werknemers wat dat betreft kieskeuriger worden. 

Bijvoorbeeld bij het hogere segment waarbij je ook je mensen van verder moet halen is het wel meer 

relevant. 
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os TCN 

Inleiding 

TCN is oorspronkelijk begonnen in het beleggen en is daarbij ook gaan ontwikkelen. Wanneer naar 

het bedrijf wordt gekeken is het merendeel van het personeel werkzaam in het beheren van 

vastgoed. 

De filosofie bij TCN is het werken vanuit producten . TCN investeert in vastgoed en in de omgeving, 

houdt dit zelf in eigendom en beheer om vervolgens na een aantal jaren als er een bepaalde 

waardecreatie heeft plaatsgevonden het te verkopen . Door zelf het vastgoed te beheren kunnen de 

producten en de kwaliteit worden bewaakt waardoor het zijn waarde behoud of zelfs waarde kan 

toevoegen. Dit kunnen bestaande gebouwen zi~ n welke TCN opkoopt inclusief het werkende 

personeel, om dit vervolgens te herstructureren . Voorbeeld is het Media park in Hilversum, waarbij 

ook het beheer personeel van terrein is overgekocht, omdat die mensen specifieke kennis hebben van 

het terrein. 

Mevr. Van Loon werkt bij TCN als asset developer. In deze functie is zij verantwoordelijk voor het 

bedenken van het project aan het begin tot de uiteindelijk eventuele verkoop van het project. Als 

asset developer is zij bij alle lagen van het bedrijf betrokken . 

Criteria bestaand bedrijventerrein 

Allereerst werkt TCN vanuit het product en n·iet vanuit locatie. Het product komt voort vanuit de 

marktvraag. Dus waar is er vraag naar en wat heeft die doelgroep nodig . Bv in Utrecht is er veel 

vraag naar kleine goedkope huisvesting voor kleine ondernemers en de creatieve sector. Daar is heel 

weinig huisvesting voor en geen centrale plek waar ze andere gemeenschappelijk voorzieningen 

kunnen delen, als beveiliging, schoonmaak, communicatie en inspirat ie van elkaar. 

Veel verouderde bedrijventerrein li'ggen aan de buitenrand van de binnenstad. Daarbij is te zien dat 

grootschalige bedrijven verhuizen van deze terreinen in de 'binnenstad' naar n ieuwe terreinen aan de 

rand van de stad. Dit biedt mogelijkheden voor herontwikkeling . Het belangrijkste daarbij is of er 

marktvraag is en waar is er vraag naar. 

Daarnaast zijn er ook aspecten van het terrein die een rol spelen. Bereikbaarheid, ontsluiting en 

parkeergelegenheid wordt altijd na gekeken. Wat parkeren betreft geldt dat er in ieder geval de 

mogelijkheid moet zijn om het creëren. Voor bereikbaarheid en ontsluiting geldt dat wanneer het niet 

aanwezig is het niet direct per definitie onmogelijk is, maar het zal het in ieder geval er niet 

makkelijker op maken. 

Het bestemmingsplan van de huidige situatie is erg belangrijk . Het moet duidelijk zijn welke 

bestemming het terrein blijft en dat het zo zal blijven, anders veroorzaakt het onrust en kunnen de 

grondprijzen omhoog schieten . Grondeigenaren zullen zich rijk gaan rekenen. Hierdoor zal de 

herstructurering al gauw niet meer uitkunnen. Bij de start is het belangrijk dat er eerst een minstens 

een aantal gronden worden vervorwen op strategische posities. Dit kan in samenwerking gebeuren 

met andere marktpartijen of overheid . In een later stadium kan dan altijd nog worden gekeken naar 
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eventuele functieverandering. Door op strategisch plekken grond aan te kopen kan de 

herstructurering plaats vinden als een soort vlekkenwerking . 

Verder speelt kwaliteit een rol in de zin van de ruimtel ijke kwaliteit, is er water, groen en dat soort 

zaken waarmee er waarde kan worden gecreëerd . Daarnaast speelt de kwaliteit van de gebouwen een 

rol. Zijn er bijvoorbeeld markante gebouwen waarmee er eigenheid kan worden gecreëerd wat kan 

leiden tot waardevermeerdering. 

Veel verschillende eigendomsverhoudingen maken het er niet makkelijker op maar is ook niet per 

definitie onmogelijk. Je kijkt aan het begin naar de strategische plekken en spelers en die benader je 

als eerste. Daarbij kan het best om één eigenaar van een groot bedrijf gaan. Van daaruit ga je verder 

werken. Wanneer er bijvoorbeeld een ondernemersvereniging kan dat positieve gevolgen t;,ebben 

omdat er dan al een collectief belang is. 

Deze bovengenoemde punten hebben allemaal invloed op de grondprijs. Het bedrag waarvoor je als 

private investeerder het vastgoed kunt opkopen. Wanneer de grondprijs al hoog is dan is het niet 

interessant voor een private investeerder. Dan wegen de uiteindelijke opbrengsten niet op tegen de 

kosten. TCN zoekt oude rommel waar niemand wat in ziet, daar zijn de grondprijzen over het 

algemeen laag . Zeker wanneer je je wilt richten op de kleinere bedrijven die niet veel te besteden 

hebben is dat erg belangrijk. Door op langere termijn te denken en zelf waarde te creëren kan het 

uiteindel ijk wel hot worden. 

Omgevingsfactoren 

Een van de belangrijkste omgevingsfactoren is de marktbehoefte. Ook gezien de filosofie werken 

vanuit het product, bepaald de marktbehoefte het product wat je gaat maken. Hier doe je 

marktonderzoek naar. Hierin spelen punten als de economische structuur, werkgelegenheid en 

hetgeen wat er op de politieke agenda staat een rol. 

Daarnaast moet je binnen elke gemeente je weg vinden in de politiek. Je moet er naar streven om 

politiek langdurige procedures te vermijden, want dan weet je zeker dat je de eerste drie jaar niets 

kunt doen. Eerst binnen de huidige bestemming en wetgeving de grenzen opzoeken en deze helemaal 

oprekken. Ondertussen koop je ook gronden aan en laat je zien aan de gemeente dat je bezig bent en 

creëer je goodwill. Het opwaarderen van kwaliteit van de openbare ruimte kan daarin een belangrijke 

rol spelen. Uiteindelijk is het belangrijkste dat je allemaal hetzelfde doel nastreeft. 

Dit aspect heeft samen met de criteria van bestaand bedrijventerrein ook een bel'angrijke invloed op 

de snelheid van het project. Mevr. Van Loon geeft aan dat zij ook nooit een masterplan maakt, omdat 

dit veel tijd kost. Zij werkt in delen wat wordt opgekocht en daar maak je een plan voor, dit kan weer 

worden onderverdeeld in kleinere deelplannetjes. 

Toekomstig bedrijventerrein 

Belangrijk voor succes van een bedrijventerrein is de samenwerking met de ondernemers en de 

gemeente. Dan kun je bijvoorbeeld ook samen een parkmanagement organisatie oprichten en de 

daarmee de kwaliteit van de openbare ruimte aanpakken . Dat het beter beveiligd wordt dat het beter 

er uit gaat zien, dat het er schoner is, beter wordt beheerd, dat de ontsluiting beter wordt en de 

bewegwijzering . Dat voor elkaar te krijgen zou ideaal zijn en daar is organisatie en management voor 

nodig. 

Met name bij de start van de herstructurering richt TCN zich op de kleinere bedrijven met kleinere 

portemonnee. Die onder andere leegstaande panden kunnen vullen, hiermee ontstaat er levendigheid 

en kunnen andere bedrijven aantrekken. Een bedrijventerrein moet inspirerend zijn waardoor 
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bedrijven elkaar gaan aantrekken. Imagoverandering vormt hierin een belangrijk onderdeel en dat 

heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen. Creatieve sector kan hieraan bijdragen. Voor kleinere 

bedrijven geldt dat het gebruik van gezamenlijke diensten belangrijk kan zijn. In de zin van 

gezamenlijk gebruik maakt het goedkoper. Dit kan dus worden opgenomen in parkmanagement. 

Om uiteindelijk waarde te creëren is functiemenging belangrijk, maar is wel lastig te realiseren op 

sommige terreinen. Wet- en regelgeving zit hier vaak in de weg. 

Samenvattend van bovenstaande aspecten zijn de belangrijkste punten dat er marktbehoefte is. 

Daarnaast is het verkrijgen van gronden essentieel samen met de medewerking van de gemeente en 

ondernemers. 

Kwaliteit 

Kwaliteit op een bedrijventerrein is het voldoen aan de eisen van de klant. Dat kan de huurder en de 

mensen in de buurt zijn. 

Belangrijke aspecten voor de kwaliteit zijn de berei kbaarheid en ontsluiting, sociale veiligheid, 

gezamenlijkheid, draagvlak, gezonde werkomgeving, landschappelijk inpassing, duurzame inrichting, 

industrieel erfgoed en inspiratie. Door in te zetten op bijvoorbeeld de openbare ruimte kan de sociale 

veiligheid worden verbeterd. 

Financiële haalbaarheid 

Waardevermeerdering kan direct zijn of indirect. Iedereen kan een pand kopen ombouwen naar een 

hogere functie en weer verkopen. Dat is directe waardevermeerdering voor het vastgoed, maar geen 

waardevermeerdering voor het bedrijventerrein in zijn geheel. 

Het begint altijd bij de marktvraag en daar ga je een product bij verzinnen . Daar ga je huisvesting en 

diensten voor regelen op het bedrijventerrein . Aspecten uit de regel van gebruikswaarde spelen 

daarbij een rol. 

Uitstraling en daarmee de kwaliteit van de openbare ruimte kan indirect positieve gevolgen hebben 

op de waarde van het bedrijventerrein. Vooral voor beleggers, gericht op de langere termijn is dit 

interessant. Uitstraling en imago moeten namelijk vaak groeien. Daarom is indirecte 

waardevermeerdering ook lastig van te voren te berekenen. Daarbij hoeft het niet per se mooi te ·zijn. 

Mooi betekent ook vaak duur, het kan bijvoorbeeld ook hip of trendy zijn. Echter dat geldt wel 

voornamelijk voor de grotere steden . Wanneer je deze uitstraling samen met andere partijen doet 

levert dat het meeste op en kun je de grootste klappen maken. Voor de ontwikkelaars welke 

voornamelijk met hun verkoop gericht zijn op de kortere termijn kan uitstraling van belang zijn, 

omdat het dan misschien makkelijker verkoopt. Aspecten uit de matrix in de regel van de 

belevingswaarde spelen hierbij een grote rol. 

Duurzaamheid op de openbare ruimte kan nuttig zijn zodat op die manier zo min mogelijk onderhoud 

en daarmee gemoeide kosten plaats hoeven te vinden. Duurzaamheid wat betreft gebouwen heeft 

betrekking op de flexibiliteit. Bij de verkoop kun je deze flexibiliteit aantonen wat direct positieve 

gevolgen heeft op de waarde van het vastgoed. Aspecten van de matrix in de regel van 

toekomstwaarde spelen hierbij een grote rol. 

Veiligheid is erg belangrijk op bedrijventerreinen en hiermee kan goede punten worden gescoord. Wat 

betreft de matrix valt dit in de kolom van sociaal belang . 

Voor al deze manieren van waardevermeerdering geldt dat er moet fysieke ruimte moet zijn en 

draagvlak van de zittende bedrijven en gemeente. 
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Barrières 

De planologische procedures zorgen ervoor dat veel partijen afschrikken doordat ze erg lang kunnen 

duren. Daarom heeft TCN ook een andere aanpak en zoeken ze de grenzen binnen het huidige 

bestemmingsplan op . De sleutel is zelf initiatief en durf tonen en creatief zijn en daarbij de gemeente 

meenemen in je plannen en inzetten op vlekwerking . 

Trends en ontwikkelingen 

De internationale kapitaalmarkt is enorm aan het verminderen. Het wordt steeds moeilijker om 

leningen te verkrijgen en dat zal in de toekomst alleen nog maar lastiger worden. Hierdoor zal het 

lastiger worden om te investeren. Dit heeft negatieve invloed op de mogelijkheid van het 

herstructureren van bedrijventerreinen. Met nog minder middelen moet men nog creatiever worden. 
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06 OOST NV 

Inleiding 

Oost NV is een semipubliek organisatie. De aandelen zijn voor 100% in handen van overheid partijen 

zijnde de provincie Gelderland, Overijssel en het ministerie van Economische Zaken, maar verder is 

Oost NV zelfstandig en hoeven ze geen verantwoordelijkheden af te leggen aan de politiek met 

uitzondering van de provincie. Het doel is om budgettair neutraal te draaien. 

Wat betreft de geschiedenis en de ontstaanswijze komt Oost NV in grote lijnen overeen met de BOM . 

Oost NV is ongeveer 40 jaar geleden opgericht om de economie te bevorderen . Destijds waren de 

provincies nog gescheiden, sinds een paar jaar zijn deze samen gaan werken. Binnen de organisatie 

zijn de volgende vier takken te onderscheiden; 

Participatie; investeren in ondernemingen en af en toe ook in het ontwikkelen van 

bedrijventerreinen 

Acquisitie; Het werven van (buitenlandse) bedrijven voor de regio 

Ontwikkeling en innovatie; het creëren van spin-off en meer kennis uitwisselingen tussen 

universiteiten en ondernemingen, dit mede gericht op het creëren van werkgelegenheid. 

Bedrijventerreinen ; het stimuleren en versnellen van de herstructurering en revitalisering van 

bedrijventerreinen in samenwerking met gemeente, ondernemers, provincie en als dat zo 

uitkomt de private partij. 

Dhr. Wolbers is clustermanager van deze laatste tak . 

Oost NV is een intermediaire partij. Dit houdt in dat zij op dit moment niet of heel zelden participeren 

in herontwikkelingen of revitaliseringen. De taak van Oost NV is het bij elkaar brengen van partijen 

en het opstellen van randvoorwaarden. In dat opzicht verschilt Oost NV van de BOM aangezien zij wel 

financieel kunnen participeren in herstructureringen via een fonds. 

Het herstructureren betreft ook vaker een object of enkele objecten op een bedrijventerrein . In 

hoofdzaak wordt uitgegaan van de eigenaar van het pand, dat is de belangrijkste partij die mee moet 

werken. Hierbij kan dan vervolgens ook een private investeerder betrokken zijn. Herstructureringen 

van hele terreinen komt weinig voor. Door op objecten en delen te richten kan dit positieve gevolgen 

hebben voor de omgeving. Goed voorbeeld doet goed volgen . Maar een private investeerder moet wel 

uitgaan van alleen zijn eigen project en dat met wat hij alleen doet het uitkan. Als de omgeving 

daarop reageert door ook wat te gaan is dat extra positief. 

Criteria bestaand bedrijventerrein 

Allereerst is het belangrijk voor de private investeerder dat hij grond en positie kan verwerven tegen 

acceptabele kosten. Daarbij zal hij ook kijken wat de markt doet in de omgeving. Wat is de vraag in 

de omgeving, waar zijn er tekorten aan en wat is onlangs gerealiseerd. Tevens zal een rol spelen of 

het vastgoed na herstructurering tegen acceptabele tarieven kan worden verhuurd of verkocht, 

kortom valt er geld te verdienen. 
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Daarnaast zal een private investeerder ook kijken naar de omgeving . Worden er bijvoorbeeld in de 

omgeving nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld en op welke markt richten die zich. Dit om te 

voorkomen dat wanneer hij net een nieuw pandje heeft gerealiseerd in de omgeving ook 

mogelijkheden zijn tegen veel lagere prijs. Kortom hoe is de concurrentie. 

De locatie is voor een private investeerder erg belangrijk. Die bepaalt mede de prijs die kan worden 

gevraagd en of deze hoog genoeg is om de te maken kosten te dekken. Wanneer de omgeving een 

zooi is en hij kan daar geen invloed op uitoefenen dan zal dat negatieve gevolgen hebben . Hij zal zich 

afvragen of het dan nog wel de moeite waard is om te investeren. 

De invloed van de mate van veroudering/verpaupering van het vastgoed hangt af van hetgeen een 

private Lnvesteerder voor ogen heeft. Het is niet per definitie zo dat een bouwval interessanter dan 

een nog redelijk courant gebouw. In beide gevallen zal ene private investeerder een exploitatieopzet 

maken waaruit naar voren komt wat de kosten zullen zijn om het om te bouwen naar hetgeen wat hij 

wil. Die kosten moeten lager zijn dan de opbrengsten wil het interessant zijn voor een private 

investeerder. De staat van het pand en eventuele onzekerheden, als bodemvervuiling, asbest zullen 

worden meegenomen in de verwervingsprijs. Voor een private investeerder is het dus veel 

belangrijker wat kan ik er van maken, wat moet ik er voor doen omdat te bereiken en wat heb ik er 

voor over om het pand aan te schaffen, zodat hij voor zichzelf waardevermeerdering kan creëren. En 

misschien komt dat wel uit op het aankopen van het vrij incourant pand en vervolgens een klein deel 

te verhuren, omdat dat meer opbrengt dan slopen en nieuwbouw/herontwikkelen. 

In de besluitvorming van de private investeerder speelt ook het huidige bestemmingsplan een rol. 

Een private investeerder zal nagaan wat hij kan en mag met een locatie. Bijvoorbeeld hoe hoog mag 

er gebouwd worden, hoeveel procent van de grond mag worden bebouwd, wat zijn de geldende 

parkeernormen, welk type industrie is toegestaan. Dit bepaald mede de marktwaarde van het 

uiteindelijke vastgoed wat je er gaat realiseren . Belangrijk is dat een gemeente een duidelijke visie 

daar bij heeft en dat zij mee willen werken bij bijvoorbeeld een eventuele vrijstelling van het 

bestemmingsplan zodat de private investeerder de mogelijkheid krijgt om tot waardevermeerdering 

te komen. 

Vaak wordt het herstructureren vanuit de gemeente ook wel gezien als een esthetisch probleem. Een 

gemeente rijdt bijvoorbeeld over een bedrijventerrein en vindt dat het er niet meer uitziet, dus er 

moet volgens hen iets gebeuren. Terwijl de ondernemers op het terrein het dan nog wel vinden 

meevallen. Zij zijn vaak positiever ingesteld. Echter wanneer je dan met die ondernemers er over 

doorpraat en ze een spiegel voorhoudt komen ze toch wel tot de conclusie dat het misschien wel 

aardig zou zijn als het er allemaal wat mooier uit zou zien en dat dat misschien ook wel positieve 

gevolgen heeft voor hun bedrijvigheid. Hierbij is wel een verschil tussen het type bedrijf. Vooral 

bedrijven die ook klanten ontvangen zijn wel ingesteld op de uitstraling en kunnen daar het belang 

nog wel van inzien. 

Omgevingsfactoren 

Belangrijk is wat gebeurd er in de omgeving aan verdere ontwikkelingen, zijn er concurrerende 

ontwikkelingen . Is er bijvoorbeeld iemand anders in de omgeving zelfde type gebouwtjes aan het 

ontwikkelingen of is de gemeente een nieuw bedrijventerrein aan het aanleggen. 

Wat gebeurt er op het gebied van infrastructuur, welke plannen liggen hiervoor. Ligt het nu al vast 

dat bijvoorbeeld de bereikbaarheid beter wordt of wordt dat alleen maar slechter. 

Wat zijn de intenties en de visie van de gemeente voor het bedrijventerrein . Heeft de gemeente 

bijvoorbeeld zelf plannen om het openbaar gebied op te knappen of te revitaliseren . In dat geval 
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wordt het voor een private investeerder ook interessanter om daar op mee te liften en te investeren 

in vastgoed op het terrein . Belangrijk is ook wat van plannen heeft de gemeente met de omgeving, 

zijn er bijvoorbeeld plannen om in de omgeving woningbouw te realiseren . Dit kan positieve als 

negatieve invloed hebben afhankelijk van het segment waar je met je bedrijfspand op wilt richten. 

Het geeft in ieder geval wel beperkingen in de zin van milieuwetgeving. 

Of voorzieningen in de buurt positief effect hebben is mede afhankelijk van het segment. Een logistiek 

bedrijf zal bijvoorbeeld veel meer kijken naar de transportassen en de bereikbaarheid. Daar spelen 

zaken als uitstraling, eventuele sportvoorzieningen en kinderopvang veel minder een rol. Bij een 

kantoorlocatie kan dit anders zijn en zijn er eventueel wel positieve gevolgen voor de prijs per m2 die 

kan worden gevraagd. Maar gekeken naar een gewoon bedrijventerrein denkt Dhr. Wolbers dat het 

effect van voorzieningen wel mee zal vallen. Er is maar een klein deel van de ondernemers in het 

hogere segment die bereid is om daar extra voor te betalen. Herstructureren maakt het nog lastiger, 

omdat het maar weinig voorkomt dat een heel terrein wordt geherstructureerd naar bijvoorbeeld een 

hoogwaardig bedrijventerrein, waar de voorzieningen waarschijnlijk het meeste effect hebben . 

Er zal waarschijnlijk wel een verschil zijn tussen het westen en het oosten. De schaal van 

bedrijvigheid is in het westen veel groter en dat is in het verleden ook zo geweest en misschien dat 

daar door die oude bedrijvigheid met grote locaties op sommige plekken het juist beroerder is . Als 

men k'ijkt naar het oosten dan valt de echte veroudering nog wel mee. Er zijn wel een aantal 

bedrijventerrein die moeten worden aangepakt of al zijn aangepakt. Bij deze bedrijventerrein zijn ook 

wel private investeerders betrokken geweest, maar zonder financiële steun in de vorm van subsidies 

etc. was het niet gelukt. 

Criteria toekomstig plan 

Er is geen één ideaal voor een bedrijventerrein, maar het moet fit for use zijn. Dat houdt in dat d'e 

kwaliteit en de functionaliteit moet aansluiten bij de werkzaamheden die worden verricht op het 

bedrijventerrein. 

Dhr. Wolbers geeft als zijn ideaal dat je een terrein realiseert of gebouw of ontwikkeling dat past bij 

de locatie met daarbij een prijsniveau welke de markt kan dragen en welke langdurig en duurzaam 

kan worden ingevuld. Dat zou uiteindelijk ook het ideaalbeeld van een private investeerder moeten 

zijn. 

Zaken als uitstraling en voorzieningen etc. hangen af van het segment waar men zich in bevindt. Je 

kijkt naar de markt en daar pas je het product op aan. Een ontwikkelaar zal best wel wat moois willen 

neerzetten, maar als het niet te betalen is of het geld niet kan opbrengen dan doet hij dat niet. 

Zaken als bereikbaarheid dat moet al in orde zijn, parkeerprobleem dat kan hij zelf nog oplossen . 

Echter is het wel positief als dat al in orde is. 

Na herstructurering is het belangrijk dat het terrein dan er ook goed bij blijft liggen. Daar zijn private 

investeerders ook bij gebaat zeker gekeken naar de langere termijn voor beleggers. Het kan het 

terrein ook nog verder doorontwikkelen en maakt het uiteindelijk leefbaarder. 

Kwaliteit 

Kwaliteit voor een bedrijventerrein houdt in dat het er netjes en verzorgd bij ligt. Daarnaast spelen er 

ook allerlei andere aspecten een rol in de bepaling of een terrein van goede kwaliteit is. Locatie, 

locatie, locatie is daarbij erg belangrijk, aspecten als bereikbaarheid spelen hierbij een belangrijke rol. 

Onder kwaliteit voor een private investeerder valt ook de waardevastheid van het onroerend goed. 

Daarnaast is de omgeving belangrijk. Hoe zien omliggende bedrijven eruit, hoe is het verloop op een 

terrein en wat zijn interessante bedrijven en trekkers. 
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Er zit ook een verschil tussen de belegger en ontwikkelaar. Een ontwikkelaar kijkt ernaar hoe hij zo 

snel mogelijk geld kan verdienen. Hoe het verdere verloop van kwaliteit is maakt hem weinig uit. 

Kijkend naar de matrix zijn aspecten als bereikbaarheid en ontsluiting altijd belangrijk, hetzij 

enigszins afhankelijk van segment. Aspecten als imago, profilering en aantrekkelijkheid spelen ook 

een rol in een succes van een bedrijventerrein. 

Wat betreft werkgelegenheid geldt dat een private investeerder daar ook indirect naar kijkt. Een 

private investeerder kijkt namelijk naar de markt welke bedrijven zich er kunnen vestigen. Deze 

bedrijven zelf zullen zich daar alleen vestigen wanneer ze ook voldoende personeel kunnen krijgen. 

Sociale veiligheid, herkenbaarheid en geluid- en stankoverlast zijn wel aspecten die van invloed zijn 

op de verhuurbaarheid en verkoopbaarheid en in die zin dus ook belangrijk. 

Daarnaast wordt het over het algemeen wel op prijs gesteld wanneer een private investeerder iets 

neerzet wat in het landschap past. Doorgaans is een ondernemer ook wel bereid om daar voor te 

betalen, maar wel weer tot op zekere hoogte en afhankelijk van het segment. Dat zelfde geldt ook 

voor eigenheid. 

Wat betreft voorraad ruimte, zorgvuldig en intensief ruimtegebruik zijn interessante punten voor een 

private investeerder, omdat hij zoveel mogelijk m2 wil bebouwen om daaruit zoveel mogelijk 

opbrengsten te genereren. Het is een vorm van waardevermeerdering. 

Met betrekking tot duurzame inrichting en duurzaam ondernemen valt het nog enigszins tegen. 

Bijvoorbeeld de warmte koude opslag komt nog weinig voor. Daar moet een investering voor worden 

gedaan die zich later moet terug verdienen in de exploitatiekosten en dat moet men nog maar zien 

dan. Wellicht dat hier langzamerhand een kentering in plaats vindt, maar Dhr. Wolbers heeft het idee 

dat het de eindgebruiker is die er in is geïnteresseerd en toepast. De belegger/ontwikkelaar betaald 

de gasrekening namelijk niet zelf maar wordt doorberekend aan de huurder/eindgebruiker. 

Voor beleggers zijn de aspecten van de toekomstwaarde ook belangrijk omdat zij op de langere 

termijn zijn gericht. 

Financiële haalbaarheid 

De meest voor de hand liggende manieren van waardevermeerdering zijn de functieveranderingen . 

Dus een functie die meer oplevert per m2 . Hierbij kan worden gedacht aan grootschalige detailhandel 

of meer de dienstverlenende sector. Een andere voor de hand liggende manier is intensiever. Deze 

manieren van waardevermeerdering zijn ook direct merkbaar. 

Functiemenging daarentegen kan waardevermeerderend werken, maar is geen garantie. Bijvoorbeeld 

woon-werk kan leiden tot waardevermeerdering, maar wanneer naar bestaande terreinen wordt 

gekeken waar het voorkomt dan wil men er juist vanaf. Verschillende partijen klagen erover en 

vinden het niets. Wat vaak te zien is dat op een gegeven moment de koppeling tussen wonen en 

werken verdwijnt en dan leveren die woningen juist beperking op in ontwikkelingen in de ruimtelijke 

ordening. Functiemenging door een sportcentrum aan te leggen hoeft ook niet altijd effect te hebben 

op de waarde van naastgelegen vastgoed. Voor kantorenlocaties in stedelijke omgeving zal dit nog 

wel op kunnen gaan, maar een gemengd terrein in een kleinere gemeente niet. 

Veiligheid op bedrijventerrein kan positieve invloed hebben op de waarde van de panden. Maar 

veiligheid is ook iets wat je niet alleen moet willen doen, maar op terreinniveau moet aanpakken in 

combinatie met het opknappen van het openbaar gebied. Dit kan goed in een vorm van 

parkmanagement. Wanneer een private investeerder betrokken is bij een deel van het terrein waar 

hij een paar kavels heeft dan is dat lastig voor hem om het alleen op te pakken. Hij moet eigenlijk op 

zoek naar locaties waar op dat gebied al wat geregeld is en daar op mee kan liften. 
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Randvoorwaarden voor bovenstaande manieren van waardevermeerdering is wel dat er economisch 

draagvlak voor is. Daarnaast moet het bestemmingsplan het ook toelaten. Verschillende partijen als 

de gemeente en de omgeving moeten mee willen werken. 

Barrières 

Een van de belangrijkste barrières is dat er nog te weinig schaarste is en daarmee teveel concurrentie 

en de grond op nieuwe bedrijventerreinen te goedkoop is. Een oplossing hiervoor om op de nieuwe 

terreinen de grond duurder te maken dan wordt vanzelf de interesse voor de bestaande locaties wel 

groter. 

De mate van bereidheid van de gemeente om mee te werken aan herstructurering ontbreekt ook nog 

wel eens. Daarbij speelt mede dat de gemeente nog al eens negatief aankijken tegen de private 

investeerders met het idee dat het geldwolven zijn en alleen maar op winst ui tzijn en niets goed 

zullen brengen. En andersom is er ook argwaan en wantrouwen. Er moet dus meer vertrouwen 

komen en meer transparantie en betere communicatie. 

Trends en ontwikkelingen 

In Nederland ontstaat steeds meer druk op de ruimte en het idee dat Nederland vol is. Dit wordt door 

steeds meer partijen ingezien. Dit zal positieve gevolgen hebben voor het creëren van schaarste wat 

weer positieve gevolgen zal hebben voor de interesse van private investeerders in herstructureren 

van bedrijventerreinen. Hierbij zal slim gebruik moeten worden gemaakt van de bestaande terreinen. 

Dit zal binnen nu en 15 jaar zal dlit toch wel echt zichtbaar worden. 

Het betrekken van beleggers bij bedrijventerreinen zal ook positieve gevolgen hebben voor de 

kwaliteit op de langere termijn en daarmee snelle verloedering tegen kunnen gaan. De private markt 

meer bij de lnerstructurering betrekken zal positieve gevolgen hebben voor de bedrijfsruimtemarkt. 

Tot slot 

Het kan interessant zijn voor het onderzoek te kijken naar mogelijke PPS constructies en de 

eventuele positieve gevolgen die dergelijke constructies kunnen hebben. Met dergelijke constructies 

wordt ook meer creativiteit vanuit de markt gevraagd waar gemeenten van kunnen profiteren. Het is 

misschien juist wel mogelijk om met andere concepten naar bedrijventerreinen te kijken. 
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07 VAN WIJNEN 

Inleiding 

Van Wijnen is opgedeeld in aparte BV's . De afdeling projectontwikkeling is hierin ook een aparte BV 

en moet daarbij dus voor zijn eigen winst zorgen . Daarnaast zorgt de projectontwikkeling er tevens 

voor de bouwmaatschappi1 aan het werk blijft . Projectontwikkeling is betrokken vanaf de start van 

het project tot en met het definitief ontwerp. Vervolgens stelt de aannemer, wat dus ook Van Wijnen 

kan zijn, de prijs en wordt er besloten of het daarvoor gebouwd gaat worden. Dergel·ijke projecten als 

herstructurering van bedrijventerreinen valt dus ook onder de projectontwikkeling. 

Dhr. Janse de Jonge en Dhr. Haakmeester zijn allebei in dienst bij Van Wijnen als 

ontwikkelingsmanager. Dhr. Janse is bijvoorbeeld betrokken bij de Gasfabriek in Ede, dit is een 

bedrijventerrein welk voornamelijk wordt getransformeerd naar woningen. Dhr. Haakmeester is onder 

andere betrokken bij de Vredesteinfabriek in Doetinchem. De Vredesteinfabriek werd gesloten en daar 

komt onder andere nieuwe bedrijvigheid en scholen voor in de plaats. 

Criteria bestaand bedrijventerrein en omgevingsfactoren 

De belangrijkste criteria is dat er winst te behalen valt, Van Wijnen is immers niet een of andere 

idealist. Dus de opbrengsten moeten uiteindelijk hoger zijn dan de kosten. Of er dus de mogelijkheid 

bestaat om winst te behalen en of een project wel of niet wordt uitgevoerd wordt gebaseerd op een 

haalbaarheidsanalyse. Of een terrein potentie biedt dan zijn aspecten als locatie, bereikbaarheid, 

bodemkwaliteit (wat is er mogelijk) van invloed en worden meegenomen in de exploitatie. 

Bij de locatie van het terre in wordt een waarde bepaald van wat men er uiteindelijk voor kan vragen . 

Hierbij worden dus punten als de te maken kosten bijvoorbeeld voor bodemverontreiniging, de 

uiteindelijke functie die men op het terrein mag gaan vestigen, waar ligt het in Nederland en hoe is 

het te bereiken meegenomen. Vervolgens gaat men terugrekenen en wordt er bepaald wat er voor de 

locatie betaald kan worden. Op deze manier kan men ook de andere kant op rekenen om te kijken of 

het waard is om een bepaald bedrag te betalen. 

Belangrijk aspect is de visie van de gemeente en wat men mag op de grond vanu'it stedenbouwkundig 

oogpunt gezien . De waarde van de grond wordt bepaald door wat men erop mag vestigen. Bij 

woningbouw ga je bijvoorbeeld naar een makelaar toe en ga je met hem om de tafel zitten om te 

bepalen wat van woningbouw er dan gezien de markt, als er nog geen eisen liggen, eigenlijk op 

moeten komen en wat die vervolgens kunnen opbrengen. Bij bedrijven speelt de vraag wat van type 

bedrijven kun je er op vestigen en kunnen de huidige bedrijven blijven zitten of moet je ze uitkopen. 

Bij de haalbaarheidsstudie wordt er dus bekeken wat kan er op het perceel, wat is het waarde, wat 

gaat het opleveren en wat gaat het kosten om dat te realiseren. Het bedrag dat vervolgens onder de 

streep staat is hetgeen wat kan worden geboden voor het terrein. Belangrijk hierin is wel wat levert 

het open kan men het kwijt. Immers de markt moet wel bereid zijn om dat ervoor te betalen . Een 

gedegen marktonderzoek naar de vraag vanuit de markt en daarbij horende prijzen is op zijn plek. 
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Werkgelegenheid speelt bij de marktvraag ook een rol. Wanneer men kijkt naar een ontsluiting en 

ligging bijvoorbeeld bij spoor en snelweg dan heeft dat wel positieve invloed op de eventuele 

interesse. 

Van Wijnen heeft niet veel grond in eigendom. Wanneer zij grond kopen dan moet er ook de 

mogelijkheid zijn om binnen circa 5 jaar te beginnen met de ontwikkeling. Snelheid speelt dus een 

belangrOke rol, al die tijd dat je niet begonnen bent loopt de rente namelijk wel door. 

Kwaliteit speelt daarnaast ook een belangrijke rol in de ogen van Van Wijnen. Het is niet zo dat zij 

een idealist zijn, maar in dat geval is het ook niet alleen een kwestie van geld· binnen tikken. Men wil 

wel iets goeds afleveren waar iedereen tevreden mee is en wat stedenbouwkundig in de omgeving 

past. Het moet eigenlijk zo zijn dat men wat aflevert en dat andere partijen zoals de gemeente daar 

zo tevreden mee zijn dat wanneer ze een paar jaar later opnieuw een project hebben dat ze naar Van 

Wijnen toekomen. Netwerken gericht op de langere termijn is daarbij heel belangrijk. Er moet een 

vertrouwensrelatie worden gekweekt. 

Toekomst bedrijventerrein en kwaliteit 

Er bestaat niet echt een ideaal beeld van een bedrijventerrein. In principe laat Van Wijnen voor ieder 

nieuw project een architect bepalen hoe het er uit moet komen te zien. Daarbij krijgt hij natuurlijk 

wel de randvoorwaarden mee met wat er mag en wat vraagt de markt etc. De markt bepaald 

uiteindelijk wat er op een bedrijventerrein wordt gevestigd en hoe dat er uit komt te zien. Men voert 

een marktonderzoek uit en daar levert men een product bij. Vaak heeft de gemeente een beeld 

kwaliteitsplan liggen waaraan het in hun ogen moet voldoen of je zet dat samen met de gemeente op. 

Zaken als bereikbaarheid, parkeergelegenheid etc. maken het plan uiteindelijk wel beter en bepalen 

daarmee voor een belangrijk deel de kwaliteit van het bedrijventerrein. Andere punten wat men 

graag ziet bij een bedrijventerrein is dat de gebouwen enige vorm van architectuur hebben en niet 

alleen blokkendozen zijn. Het terrein moet wel enige eigenheid uitstralen. 

Er is een trend gaande dat een bedrijventerrein een goed degelijk bedrijventerrein moet zijn waar 

mensen met plezier moeten komen en werken. Daarnaast moet het makkelijk te vinden en te 

bereiken zijn met voldoende parkeergelegenheid en duidelijkheid van wie waar zit met ieder een 

eigen identiteit. Voorzieningen op het terrein kunnen het terrein ook een pluspunt geven. Op een 

terrein moet ook wanneer dat mogelijkheid meervoudig ruimtegebruik in tijd worden toegepast. De 

sociale veiligheid en leefbaarheid kan daarmee beter worden en de waarde van het terrein kan 

daarmee stijgen . 

Financiële haalbaarheid 

Functieverandering is een gemakkelijke manier om tot waardevermeerdering te komen. Het is ook 

vaak een optelsom. Bijvoorbeeld bij functieverandering naar kantoor dan spelen aspecten als 

uitstraling gezien het segment een belangrijke rol. Daarnaast duurzaamheid in geval courantheid een 

rol en intensief ruimtegebruik voor meer m2. Functiemenging en meervoudig ruimtegebruik kan 

invloed hebben op de leefbaarheid en sociale veiligheid, dat heeft dan ook indirect gevolg op de 

waarde van het terrein. 

Voor een groot deel hetgeen wat men toe gaat passen is afhankelijk van het segment waar men zich 

op gaat richten en waar de markt naar vraagt. Er moet wel behoefte zijn aan hetgeen wat men gaat 

toepassen en het terrein en de markt moet het kunnen dragen wil het waarde opleveren. 

1Met kwaliteit en uitstraling kan men de waarde al erg omhoog brengen, maar dan moeten de kosten 

wel opwegen tegen de opbrengsten. 

Barrières 
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Snelheid is erg belangrijk i11 het proces. De huidige wet en regelgeving met alle bijkomende 

procedures kunnen dit behoorlijk vertragen. Iedereen heeft tegenwoordig inspraak en mag bezwaar 

indienen. Gelukkig is er wel jurisprudentie dat alleen belanghebbenden inspraak mogen hebben, maar 

dan is men wel weer een paar maanden verder. Daarmee zijn ook weer een aantal maanden rente 

gemoeid. 

Daarnaast zijn er ook te weinig ambtenaren waardoor zaken langzaam verlopen . Wat men veel ziet is 

dat ambtenaren ermee stoppen en voor zichzelf beginnen of bij een adviesbureau beginnen en 

vervolgens weer door een gemeente worden ingehuurd. 

Bij bedrijventerrein spelen milieuzones een grote rol en heb je altijd mee te maken. Is het niet geluid 

dan wel stank of bodemsanering of asbest. Daar gaat ook veel geld mee gemoeid en vaak hetgeen 

waardoor een project niet doorgaat. Je moet daarin dus selectief zijn in de projecten die je gaat 

aanpakken. 

Trends en ontwikkelingen 

Een trend die gaande is, is de standaardisering. De eenheidsworst, de vraag die men daarbij kan 

stellen is of men dat wel moet willen. Toch is de efficiency en het terugdringen van de bouwkosten 

een hot item en daar kan standaardisering aan bijdragen . Zoveel mogelijk prefab en zo snel mogelijk 

bouwen. De echte productiebedri-jven die verdwijnen langzamerhand en daarvoor in de plek komen de 

meer 'simpele' bedrijfshallen met kantoren. 
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08 BOM 

Inleiding 

De aanleiding van het onderzoek is duidelijk en de BOM kan zich ook in de beschrijving vinden. 

Doelstelling van de BOM is immers ook om zoveel mogelijk private investeerders te betrekken bij 

herstructureringsprojecten. Onder een investeerder wordt bij de Bom de ontwikkelaar, de bouwende 

ontwikkelaar en de belegger verstaan . De belegger is vooral na de realisatie nog betrokken . 

De BOM heeft de opdracht meegekregen van de provincie Brabant om de herstructurering op gang te 

brengen. Dit houdt in plannen te maken voor verouderde bedrijventerreinen om tot herstructurering 

te komen zodat bestaande terreinen weer beter uitgeefbaar worden en er uiteindelijk ook zuiniger 

kan worden omgegaan met de ruimte. Hierbij wordt samengewerkt met de gemeente, de 

ondernemers en ondernemersverenigingen. De BOM is bij het herstructureren in staat om financieel 

te participeren . 

Dhr. Gordon is bij de BOM hoofd bedrijventerreinen en heeft daarbij als taak het aansturen van de 

zes procesmanagers. Dhr. Krijgsman is procesmanager. Hierbij is hij inhoudelijk betrokken bij 

projecten en probeert met betrokken partijen interessante projecten neer te zetten en uit te voeren. 

De focus van de procesmanager ligt vooral op de initiatieffase tot en met het haalbaar projectplan . 

Criteria bestaand bedrijventerrein 

De beweegredenen van de investeerder kunnen verschillen afhankelijk van het type investeerder. 

Algemeen punt is de locatie versus de markt. Waar vraagt de markt na, waar is er ruimte voor en hoe 

gaat dat samen met de locatie . Hierbij speelt wat betreft de locatie de bereikbaarheid onder andere 

een belangrijke rol. Dit geldt niet alleen bij herstructureren 

De omvang van de locatie is speelt ook een rol. Er is een trend gaande dat er voornamelijk interesse 

is voor het herstructureren van grotere locaties. Deze grotere locatie kan ook ontstaan door het 

samenvoegen van een aantal kleinere bedrijven. De mate van eigendomsversnippering heeft daarbij 

wel invloed op de makkelijkheid van het project aangezien dit ook invloed heeft op het aantal 

betrokken partijen. Hierbij geldt hoe meer partijen betrokken, hoe meer belangen, hoe lastiger het 

kan zijn. 

Daarnaast speelt de bestemmingsmogelijkheden van het bedrijventerrein ook een rol. Dus wat mag 

men op het bedrijventerrein bouwen. Dit niet alleen gekeken naar functie, maar ook naar 

bebouwingshoogte en percentage. 

De kwaliteit van het vastgoed is ook van invloed. Aspect waaraan gedacht kan worden is de mate van 

verpaupering . Dit hangt samen met de verwervingsprijs . Hoe meer een pand verpauperd is en 

incourant, hoe minder de verwervingsprijs zal zijn. Echter heeft men dan wel het risico op 

bijvoorbeeld bodemvervuiling waar extra kosten meegemoeid zijn. Kortom de kosten voor het slopen 

en saneren spelen ook een rol. 
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De kwaliteit van de omgeving is ook van invloed op de prijs en op de beweegredenen van de private 

investeerder. Met name als de herstructurering om een deel van het bedrijventerrein gaat. Als het te 

verwerven en te herontwikkelen vastgoed in het midden staat van nog meer puinhoop dan zal hij 

terughoudender worden . 

Daarnaast zal het voor de private investeerder ook belangrijk zijn wanneer zijn investering zichtbaar 

wordt. Dus met welke snelheid vindt de herstructurering plaats en wanneer kan men daadwerkelijk 

beginnen met bouwen . Dit ook in verband met de rente . Een ontwikkelde aannemer welke 

voornamelijk op de kortere termijn is gericht stelt meestal een limiet van ongeveer 2 a 3 jaar . Een 

belegger daarentegen neemt over het algemeen langer de tijd om de winst te behalen, voorwaarde is 

dat het zich in de toekomst maar weer terug betaalt. Vanuit deze oogpunten gezien is het dus ook 

wisselend of een bedrijventerrein wel of niet interessant is om te herstructureren. Voor een belegger 

is het bijvoorbeeld belangrijk de lange termijn interesse vanuit de markt en een goede locatie met 

toekomstmogelijkheden . Bij een ontwikkelende aannemer kan het gaan om het feit dat hij nu een 

klant heeft die op die locatie wil zitten en dat de ontwikkelende aannemer daarom nu wil deelnemen 

aan de herstructurering . 

Parkeerprobleem kan ook een rol spelen. Als er bijvoorbeeld al een parkeerprobleem heerst op een 

bedrijventerrein zal een private investeerder terughoudender zijn in zijn besluit. Daarbij is het 

parkeerprobleem ook vaak iets wat wordt afgewimpeld naar de overheid. Ondernemer wil op zijn 

eigen kavel zoveel mogelijk kunnen bebouwen. Als overheid zijnde moet men vanaf de start bij de 

planontwikkeling duidelijk aangeven hoe het parkeren dient te worden opgelost en welke 

parkeernormen worden gehanteerd . 

Omgevingsfactoren 

Allereerst zijn er de bezwaren die vanuit de omgeving naar voren kunnen worden gebracht. Hierbij 

valt te denken aan hindercirkels op het gebied van milieu, geluid en stank. Dit zijn belemmeringen 

vanuit de omgeving waarop partijen beroep kunnen doen om de herstructurering tegen te gaan. 

Daarnaast alle aspecten die te maken hebben me de macro economische situatie . Daaraan zijn af te 

leiden aspecten als milieu, werkgelegenheid, marktpositionering, bereikbaarheid via hoofdwegen . Een 

aspect als werkgelegenheid zal mede afhangen van segment, en waar men dus de mensen vandaan 

moet halen. 

Een ander belangrijk aspect welke grote invloed kunnen hebben op de herstructurering is de overheid 

en de politiek. Wanneer een gemeente bijvoorbeeld aangeeft de komende jaren geen nieuwe 

bedrijventerreinen aan te leggen dan zal dat positieve gevolgen kunnen hebben voor de 

herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen. Voor private investeerders is het dus 

belangrijk dat een politiek met een duidelijke visie komt en dat er schaarste wordt 

gecreëerd/aanwezig is. Bij schaarste stijgen de prijzen en daarmee kan de extra investering worden 

goedgemaakt. Soms moet de overheid zelf ook investeren om investeringen uit te lokken bij private 

investeerders . 

Toekomstig bedrijventerrein 

Voor een investeerder is het ideaalbeeld van een geherstructureerd bedrijventerrein dat hij een 

multifunctioneel bedrijventerrein krijgt en dat hij zijn markt zo open mogelijk houd wat betreft 

afnemers. De situatie moet zo dicht mogelijk liggen bij de situatie van een nieuw aangelegd 

bedrijventerrein, waar voor een private investeerder ook openheid en beslissingsvrijheid ligt. 

Men wil uiteindelijk een bedrijventerrein zo herstructureren dat het op zijn minst weer net zo lang 

mee kan als daarvoor. 
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De markt die een private investeerder aanspreekt is afhankelijk van de lokale markt in de regio. In de 

regio West Brabant ziet men bijvoorbeeld veel grootschalige logistiek. Dit segment is makkelijk te 

realiseren en niet gebonden aan één klant. In die zin multifunctioneel omdat er verschillende soorten 

distributiebedrijven in kunnen vestigen. Daarmee is het risico ook minder groot en een interessante 

beleggersmarkt. Bij herstructurering worden dan vaak locaties van kleinere bedrijven samengevoegd 

waarop dan een logistiek bedrijf wordt gerealiseerd. 

In de omgeving van Eindhoven ziet men bijvoorbeeld dat de zakelijke dienstverlening heel erg 

optrekt. Vroeger was het percentage kantoor 10-15%, nu is dat veel hoger ongeveer 40-50% en de 

rest bedrijfsruimte. Soms is het zelfs zo dat bedrijven er voor kiezen om het bedrijfsgedeelte nu maar 

leeg te laten om op die manier een goed bereikbaar bedrijf te hebben en omdat ze op een echt 

kantorenterrein veel duurder uit zouden zijn en misschien minder goed bereikbaar. 

Functiemenging akkoord mits niet negatieve invloed op bedrijfsvoering. Wanneer er bijvoorbeeld naar 

de combinatie van wonen en werken wordt gekeken mag het niet zo zijn dat de woonfunctie de 

bedrijfsvoering belemmerd. Daarmee komt men dan al gauw terecht inde dienstverlenende sector. En 

dat zijn in principe toch wel de bedrijven die in een woonwijk kunnen zitten. Daarnaast ziet men op 

gemengde bedrijventerreinen dat bedrijven die een hoger toegevoegde waarde lëveren, als high tech 

industrie, liever bij elkaar in de buurt zitten dan tussen woningen. Omdat bij elkaar zitten een hogere 

meerwaarde oplevert voor het bedrijf. 

Representatieve beleggers naar buiten zullen ook streven naar het topsegment en het nieuwste van 

het nieuwste waar men het hoogste kan vragen . Terwijl in het segment eronder een ander type 

belegger opereert. Naar deze belegger worden op den duur ook de vastgoedobjecten doorgeschoven 

of hele portefeuilles doorgeschoven. 

Private investeerders welke actief willen zijn op een deel van het verouderde bedrijventerrein zal ook 

heel veel waarde hechten aan de visie voor het totale terrein. Wat daarbij de doelstellingen voor het 

terrein z.ij n in de toekomst en hoe dat zich zal gaan ontwikkelen. Wanneer dat duidelijk is en 

mogelijkheden biedt zal de private investeerder ook bereid zijn om te investeren in de deellocaties. 

Afhankelijk van het segment en het type eindgebruiker zullen de voorzieningen een rol spelen. Als er 

heel veel voorzieningen zijn die ook betaald moeten worden in bijvoorbeeld parkmanagement dat kan 

dat private investeerders en andere partijen ook afschrikken. Een logistiek bedrijf zal bijvoorbeeld 

zeggen dat zijn chauffeurs onderweg wel ergens een broodje eten. Bij een meer kantoorachtig 

bedrijventerrein kunnen voorzieningen wel aantrekkelijk zijn. Daar heeft men te maken met hoger 

percentage werknemers per meter wat ook meer draagvlak creëert voor de voorzieningen . 

Bereikbaarheid op het toekomstig bedrijventerrein is erg belangrijk. Dit zowel vanuit het oogpunt van 

de werkgever als de werknemer. Als bedrijf zijnde moet men er steeds meer aan doen om 

werknemers te binden en dan is het een pre als men er snel kan komen. 

Kwaliteit 

De mate waarin kwaliteit een rol speelt bij een private investeerder is mede afhankelijk van het 

segment zoals eerder ook al werd aangegeven. 

Wanneer er naar de matrix wordt gekeken zijn dat allemaal aspecten die een rol spelen. Aspecten die 

er echt uitspringen zijn bereikbaarheid en ontsluiting, meervoudig ruimtegebruik, imago en 

profilering, flexibiliteit, toegankelijkheid, werkgelegenheid, gezonde werkomgeving, verscheidenheid 

en eigenheid/identiteit belangrijk. Dit zijn ook vooral de economische stokpaardjes. Naast deze 

aspecten zijn er ook aspecten die vanuit de wet verplicht zijn. Als men bijvoorbee d niet voldoet aan 

de eisen van de geluid- en stankoverlast dan ben je als bedrijventerrein al meteen knock out . 

Financiële haalbaarheid 
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De eerste en belangrijkste manier om tot waardevermeerdering te komen is het creëren van 

schaarste. Dus geen nieuwe terreinen aanleggen. Door schaarste creëren zorgt men er mede voor dat 

er een markt ontstaat. 

Andere manieren om tot waardevermeerdering te komen zijn intensivering, meervoudig 

ruimtegebruik en een betere indeling op het hele terrein. Daarnaast moet men proberen de locatie 

aantrekkelijker te maken en daarmee kan ook de waarde van het terrein stijgen. 

Vanuit marktonderzoek bepalen wat de gebruikswaarde van een bedrijventerrein zal verbeteren . Op 

die manier voegt men al indirect waarde toe welke ter plekke kan worden verzilverd en tot uiting kan 

komen in het groeien van de investering op zo'n plaats. 

Ook een goede manier is om in gesprek te gaan met de grote bedrijven op een bedrijventerrein welke 

ook kijken naar schaalvergroting en uitbreidingsmogelijkheden . Zij hebben vaak geen zicht op 

herontwikkelingsopgaven die misschien wel bij hun naast de deur liggen en waar hun dus gebruik van 

kunnen maken wanneer zij ruimte nodig hebben voor uitbreiding . Je gaat dan in op de bedrijfsvoering 

van een onderneming voor wie een dergelijke locatie waarde kan hebben. Daarmee krijg je ook grip 

op een goede economische ontwikkeling van het bedrijventerrein en het bedrijf kan verder. 

Waardevermeerdering kan ook worden gecreëerd door het toepassen van een stukje herprofilering. 

Wat men tegenwoordig dus veel ziet is het meer toelaten van kantoorachtige bedrijven op een 

terrein . Voorwaarde is wel dat de markt het kan hebben op die plekken. 

Of duurzaamheid wordt toegepast als manier van waardevermeerdering hangt in het geval van 

investeerders erg samen met imago wat de private investeerder zelf wil uitstralen . Dus of een 

ontwikkelaar of een belegger zich daarmee kan profileren naar buiten. Het moeten dan wel 

duurzaamheidaspecten zijn waarmee ze kunnen pronken . Onder duurzaamheid valt ook dat de 

gebouwen in de toekomst hun waarde behouden, met name voor een belegger is dat interessant. Dat 

betekent dat men gebouwen en omgeving zo moet inrichten dat het ook in de toekomst interessant 

blijft om erin te investeren. Daarbij kan het helpen om een beeld kwaliteitsplan te maken voor het 

terrein hiermee kan men ook zorgen voor een stuk beheersing van het terrein. Dus dat alles wat er in 

de toekomst wordt ontwikkeld aan bepaalde eisen voldoet en daarmee niet tot waardevermindering 

leidt van de omgeving. 

Barrières 

Allereerst heerst er nog steeds een overvloed aan bedrijventerreinen . Er is daarmee nog niet echt 

schaarste en een markt voor bedrijfsgebouwen. Private investeerders zijn daarom ook nog niet echt 

geïnteresseerd. Er zijn wel veranderingen zichtbaar op dit punt. 

Daarnaast is de onzekerheden voor private investeerders ook een belangrijk barrière. Onzekerheden 

in de zin van hoe lang gaat iets duren voordat ik mijn rendement kan halen . Deze onzekerheden 

zitten veel in de procedurele hoek maar ook bijvoorbeeld wanneer gaat de gemeente de 

infrastructuur aanpakken. Duidelijke visie van gemeente en duidelijke afspraken maken is hierbij 

nodig. 

De complexiteit van herstructureringsprojecten met de vaak grote hoeveelheid betrokken partijen 

maakt de herstructurering ook niet gemakkelijker. Communicatie is daarbij erg belangrijk. Een 

ontwikkelaar die goed is in het ontwikkelen zelf hoeft niet per definitie ook goed te zijn in 

communicatie en zal in dat geval dus tegen een grote barrière oplopen . De communicatie moet dus 

goed geregeld worden desnoods een partij voor inschakelen. 

De wijze waarop de overdrachtbelasting momenteel is geregeld heeft ook geen positieve invloed op 

de betrokkenheid van private investeerders bij herstructurering. Men is verplicht overdrachtsbelasting 

te betalen wanneer het vastgoed langer dan een half jaar in eigendom is geweest. Aangezien het 
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herstructureren en doorschuiven doorgaans niet binnen een half jaar lukt moet er meerdere malen 

overdrachtsbelasting worden betaald. 

Trends en ontwikkelingen 

Steeds meer belangstelling van de private investeerder. Dit komt doordat de overheid er steeds meer 

op gaat aansturen . Er komt steeds meer duidelijkheid over plannen en visies en daarnaast treedt er 

schaarste op. Een andere oorzaak is dat de rendementen elders onder druk staan bijvoorbeeld bij de 

kantorenmarkt. Hierdoor gaan beleggers zich richten op andere segmenten om te kijken of daar nog 

wat te halen valt. Door de betrokkenheid van de private investeerder zullen de gebouwen 

multifunctioneler worden. Dit is voor een private investeerder interessanter om daarmee zo open 

mogelijk de markt te betreden, het gebouw zo courant mogelijk te houden en het risico zo klein 

mogelijk te maken. 

Er is ook een trend om de kwaliteit van bedrijventerreinen omhoog te brengen door meer 

landschappelijke functies ook in te brengen. Meer nagedacht over de invulling van het 

bedrijventerrein in de vorm van lanen en groen en milieuzones waar kan worden gewandeld. Dit 

wordt zowel door de overheid en de markt zelf aangepakt. Het draagt ook bij aan de identiteit van 

bedrijventerreinen. 

Bedrijfsverzamelgebouwen zijn als beleggingsobject interessant. Heeft veel raakvlak met 

multifunctionaliteit omdat er allerlei soorten bedrijven zich erin kunnen vestigen. Over het algemeen 

geldt dat ze niet zo duur zijn om neer te zetten en er ontstaat vrij snel een overschot. Als je er in wil 

investeren moet je kijken wat er in de buurt en hoe is de kans dat je vrij snel verhuurd. 

Bedrijfsverzamelgebouwen richten zich vooral op starters wat toch een onzekere groep is wat betreft 

inkomsten en zij hebben eigenlijk het geld niet. Ze zouden zich eigenlijk moeten richten op bedrijven 

die al 3-5 jaar bestaan en al enige continuïteit hebben in hun inkomsten . 
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09 DARE TO CARE/ BALLAST NEDAM 

Inleiding 

Mevr. Ellenbroek is met haar eenmansbedrijf Dare to Care voor het project Laakhaven West 

ingehuurd als extern adviseur door Ballast Nedam. In het verleden is z,ij vaker bij dergelijke projecten 

betrokken geweest. Haar functie in het project Laakhaven West heeft voornamelijk betrekking tot de 

communicatie tussen verschillende partijen en deze partijen samen te brengen. De vragen van het 

interview zijn voornamelijk beantwoord vanuit het oogpunt van het project Laakhaven West. 

Criteria bestaand bedrijventerrein en omgevingsfactoren 

Allereerst is er natuurlijk marktonderzoek nodig om te kijken waar er behoefte aan is en waar 

mogelijkheden in de markt liggen. Wanneer er behoefte en markt is betekend dit nog niet dat je 

achterover kunt gaan zitten en het project kunt uitvoeren. Je zult er veel energie in moeten steken en 

een positief imago creëren. Een verouderd bedrijventerrein is een locatie waar veel mensen niet 

graag (meer) komen. Wanneer je een dergelijk bedrijventerrein gaat aanpakken moet je zelf weer de 

locatie maken waar mensen willen komen. Dit kost dus tijd en energie. 

Aangezien een verouderd bedrijventerrein als het Laakhaven West een ontzettende zooi is, zal er al 

snel draagvalk zijn bij de bevolking en politiek om er bezig te kunnen gaan. Zij zien ook wel in dat er 

iets moet gebeuren. Wanneer men er dan ook energie insteekt en zaken gaat organiseren in de zin 

van bijvoorbeeld festivals en kunst dan zien mensen, dat er wat gebeurt in het gebied. Dus duidelijk 

laten zien dat er een transformatie plaatsvindt. Hiermee creëer je alleen maar meer draagvlak voor 

het project. Het lastigste is om mensen en verschillende partijen bij elkaar te brengen en samen te 

laten werken en dingen te laten organiseren. Taak is om de verschillende partijen te laten inzien dat 

ze 'beter' van elkaar kunnen worden. 

Een 'goede' locatie biedt natuurlijk wel meer mogelijkheden voor een verouderd bedrijventerrein. 

Laakhaven West is bijvoorbeeld gelegen nabij het station Den Haag Holland Spoor. Daarnaast hebben 

de gebieden in de omgeving die al aangepakt zijn ook een positieve invloed. Er heerst in de omgeving 

al een stedelijk gebied dat potentie biedt voor de plannen. Er zijn bijvoorbeeld ook scholen in de 

buurt. Het positieve imago vanuit de omgeving kan worden voortgezet in Laakhaven West. Het is 

lastig te zeggen wat exact een 'goede' locatie is. Zaken als bereikbaarheid en ontsluiting spelen 

natuurlijk een belangrijke rol, als dat niet in orde is dan zal dat veel geld kosten om het wel in orde te 

maken. Over het algemeen kan er gezegd worden dat zolang de potentie groter is dan de heersende 

problemen dan is het te doen. Wanneer de waarde van het vastgoed in een dergelijk gebied sterk is 

gedaald kan dat gunstig zijn voor de te maken kosten van de verwerving. 

Belangrijk bij een dergelijk project is dat de gemeente ook de intentie toont om het gebied aan te 

pakken en dat zij er ook wat voor over hebben. Door hun goede wil te tonen kunnen ze ook 

ondernemers mee krijgen in hun plannen en private investeerders aantrekken. Onder de gemeente 

wordt ook de politiek verstaan. Er moet duidelijk worden gemaakt welke markt een gemeente wil 

aanspreken, welke bedrijven zijn toestaan en welke niet zodat ook voor een private investeerder 
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duidelijk wordt wat de kansen zijn. Daarbij moeten ook duidelijk afspraken worden gemaakt over zak 

als wie de sanering en de onrendabele top voor zijn rekening neemt. 

Toekomstig bedrijventerrein 

Een ideaal bedrijventerrein is een terrein waarop men trots is. Dit geldt zowel voor de ondernemers 

en de mensen die zich er vestigen op het terrein zelf als de mensen uit de omgeving. Daarnaast moet 

het gebied ook inspirerend zijn en moet men er graag komen. Uistraling speelt daarbij een 

belangrijke rol ,in het succes van het bedrijventerrein. De inspiratie kan ook de bedrijvigheid 

bevorderen. Voorbeeld is dat in de pioniersfase kunstenaars worden aangetrokken op een 

bedrijventerrein, deze moeten het gebied maken en andere groepen aantrekken. Over het algemeen 

kan wel worden gezegd dat de combinatie kunstenaars met ontwikkelaars of gemeente een lastige is. 

Een goede manier om bereidheid en het imago op te krikken is het aan de slag gaan met de 

omgeving en dan met name gericht op de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit kan vanaf 

verschillende kanten worden ingezet. Door een gemeente en ondernemers die het oppakken om op 

die manier private investeerders aan te trekken. Of juist dat een private investeerder het aanpakt en 

zo de gemeente erbij betrokken raakt. De openbare ruimte is ook snel te zien door mensen in de 

omgeving en daar wordt ook vaak aangestoord. Dus wanneer men dat gaat aanpakken kan men snel 

welwillend creëren. 

Het is nodig dat alle partijen buiten hun kaders gaan leren denken en dat er nieuwe concepten nodig 

zijn om het herontwikkelen van bedrijventerreinen tot succes te maken. Functiemenging in de vorm 

van woon werk kan een goede mogelijkheid zijn voor een bedrijventerrein . 

Er zijn ook veranderende inzichten op het gebied van duurzaamheid en flexibiliteit . Deze aspecten 

worden steeds belangrijker gevonden. Door flexibiliteit kan het bedrijventerrein zich aanpassen aan 

ontwikkelingen in de toekomst. Duurzaamheid heeft invloed op de levensduur en mate van 

onderhoud. De kosten ervan wegen wel op tegen de opbrengsten. Het is wel belangrijk dat men 

mensen bewust maakt van het nut en het niet alleen te willen gebruiken om hip te zijn. 

Of een gebied succesvol is hangt tevens af van de markt waarop de private investeerder zich richt en 

hoe het bedrijventerrein aanstuit bij deze markt. Wanneer de gebruiker al bekend is dan is het 

gemakkelijker om te ontwikkelen en zullen de risico's lager zijn. Gedurende ontwikkeling wat 

meerdere jaren in beslag neemt is het zaak om de ontwikkelingen in de markt in de gaten te houden, 

hoe die zich ontwikkeld en waar eventuele nieuwe kansen liggen. 

Parkmanagement is een belangrijk middel wat kan worden ingezet als bedrijventerrein i·s 

geherstructureerd. Indien mogelijk wordt dit ook overal verplicht ingevoerd, om herhaling van 

problemen te voorkomen. Doordat mensen moeten betalen creëer je ook een stuk 

verantwoordelijkheid bij de mensen en gaan ze anders naar zaken kijken en zijn ze bereid om zich in 

te zetten. Ze willen immers wel weten waar hun geld naar toe gaat en dat het op een goede manier 

wordt ingezet. 

Kwaliteit 

Een kwalitatief goed bedrijventerrein moet minimaal het openbaar gebied schoon, modern zijn en er 

moeten duurzame materialen gebruikt zijn. 

Aspecten die belangrijk zijn voor minimaal succes zijn bereikbaarheid en ontsluiting, parkeren, 

meervoudig ruimtegebruik, imago, aantrekkelijkheid, toegankelijkheid, externe veiligheid, sociale 

veiligheid, herkenbaarheid, gezamenlijkheid, schoon milieu, ruimte, gezonde werkomgeving, 
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duurzame inrichting, duurzaam ondernemen, keuzevrijheid, ontmoeting, architectuur, industrieel 

erfgoed, vernieuwing. 

Financiële haalbaarheid 

Door imago te creëren kan men komen tot waardevermeerdering. Dit is wel waardevermeerdering op 

de langere termij n. Bij een goed imago willen veel andere bedrijven zich ook vestigen en komen 

mensen er graag om onder andere er te werken. Dit kan vervolgens invloed hebben op de 

grondwaarde. Als het ware het creëren van een hot spot. De kwaliteit van de openbare gebied heeft 

daarin ook een belangrijke bijdrage. 

Met voorzieningen kan ook waarde worden gecreëerd. Wanneer men voorzieningen aanbrengt in het 

gebied moeten die wel passen bij het bedrijventerrein en daarmee mensen naar het gebied trekken. 

Het gebied wordt daarmee leefbaarder en aantrekkelijker wat uiteindelijk positieve invloed heeft op 

de waarde. Voor een groot deel hangt dit ook samen met het imago. Er zal wel tijd overheen gaan om 

dat te creëren. 

Barrières 

Door de hypotheekrente wordt de markt van herstructureren bedrijventerrein ook steeds lastiger. Het 

is afhankelijk hoe dit in de toekomst zal ontwikkelen met welke gevolgen het exact zal hebben. 

Trends en ontwikkelingen 

Er liggen mogelijkheden in de markt voor functiemenging van wonen en werken. Echter moet dit wel 

flexibel worden ingericht. Het moet niet zo zijn wanneer de werkfunctie in de loop van de jaren 

verdwijnt, door bijvoorbeeld stoppen met de bedrijfsvoering, dat er dan conflictvorming ontstaat met 

de overige bedrijvigheid. Daarbij moet de ruimte ook flexibel gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld in 

plaats van kantoor dat je grootmoeder er kan wonen om op die manier gedeeltelijke zorg te 

ontvangen van familie. 

Tot slot 

Er is een bepaald soort regel dat zegt dat bij de 3e ondernemer in een gebied de locatie het pas gaat 

maken. Dit is het gevolg van een organische groei. Het een trekt het ander aan en zodoende groeit 

een gebied. Allereerst heb je pioniers nodig in een gebied. De markt die als eerste wordt 

aangesproken zijn vaak de kunstenaars en de pas afgestudeerden. Door kunstenaars en andere 

creatievelingen kri1jgt het gebied een hip uiterlijk en trekt het mensen aan. Hierdoor kan een gebied 

groeien en in de loop der tijd andere mensen aantrekken. 

Daarnaast moet men gebruik maken van de geschiedenis van een gebied. Hiermee kan eigenheid en 

imago worden gecreëerd. Vooral oude terreinen aan de rand van de binnenstad welk in de tijd van de 

industrialisatie, begin 20e eeuw, zijn ontstaan zijn daarvoor geschikt. Hiervan moet men de kern 

opzoeken en daarop moet men zich richten. 
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10 BPF SOUWINVEST 

Inleiding 

BPF Beuwinvest is van oorsprong een belegger die ook ontwikkeld voor eigen portefeuille. Het 

beleggen in bedrijfsgebouwen is geen onderdeel van BPF Bouwinvest. Men richt zich voornamelijk op 

woningbouw, winkels, kantoren en sporadisch op hotels of derge'lijke zaken . De reden van het niet 

beleggen in bedrijfsgebouwen heeft te maken met het 'op maat' karakter van de gebouwen. Dit biedt 

voor beleggers grote nadelen, omdat na vertrek van de huurder men met een gebouw blijft zitten wat 

lastig opnieuw te verhuren is. Bedrijfsgebouwen hebben daarmee een hoog risico en zijn niet 

interessant voor een belegger. Dhr. Bood is van mening dat het beleggen in bedrijfsgebouwen 

überhaupt niet voorkomt. Wat betreft het herstructureren van bedrijventerreinen zal het dan ook met 

name om transformaties gaan. Hetzij geheel naar woningbouw of in combinatie met kantoren en 

winkels. 

Als belegger ben je langdurig met een project betrokken, vaak voor een tijdsperiode van 10-30 jaar. 

Je wilt dan ook zoveel mogelijk factoren in gebied zelf in de hand hebben, vooral de factoren die de 

waarde van de belegging beïnvloeden. Afhankelijk van de niche kunnen dat verschillende factoren 

zijn. Daarnaast wil je ook invloed en regie uitoefenen op omgevingsfactoren. Hierbij moet men 

denken aan bereikbaarheid, woonkwaliteit, infrastructuur, water, rust en groen, welke 

randvoorwaarden vormen voor een gebied. Wanneer je ergens gaat investeren dan wil je van de 

gemeente toezegging hebben dat zij de randvoorwaarden voor een gebied invullen. Deze 

randvoorwaarden bepalen mede de kwaliteit van de grond, wanneer deze niet voldoet dan komt men 

ook niet aan de prijzen waarmee men rekent. 

Dhr. Bood is ontwikkelingsmanager binnen BPF Bouwinvest . Projecten waar hij bij betrokken is zijn de 

Binckhorst in Den Haag en Zulderhout in Zaandam. 

Criteria bestaand bedrijventerrein 

Bij BPF wordt er eerst naar het theoretisch maximum gekeken van een verouderd gebied . Dit wordt 

gedaan vol'gens de tabularaza?? Methode. Hierbij gaat men er eigenlijk vanuit dat het hele gebied 

leeg is waarbij geen rekening gehouden hoeft te worden eigendomsverhoudingen, bebouwingen etc. 

in het gebied. Hiervoor bedenk je het ideaal invulling van het terrein. Dus welke functies en volumes 

in het gebied kunnen worden geplaatst en wat dat vervolgens zal opleveren. Op dat moment is men 

bezig met conceptontwikkeling op gebiedsniveau. De belangrijkste criteria daarbij is de locatie. Wat 

heeft dit gebied gezien zijn locatie van potentie. 

Wanneer naar het project de Binckhorst wordt gekeken dan is dat een gebied dat wat betreft zijn 

ligging potentie heeft. Het in de buurt van Holland Spoor en Den Haag centraal. Daarnaast ligt het 

dicht tegen het centrum aan, maar dat wordt niet zo ervaren door onder andere de infrastructuur. 

Doordat het dicht tegen het centrum is het theoretisch mogelijk dat de prijzen in het gebied te 

vergelijken zijn met de prijzen in het centrum van Den Haag. Hierbij wordt dan uitgegaan van het 

theoretisch optimum. Hierbij bedenk je wat ja aan functiemenging wilt aanbrengen, wat van 
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bouwvolumes, welke voorzieningen je wilt aanbrengen en wat je aan water en groen moet 

aanbrengen om de gewenste kwaliteit te bereiken. Daarmee kom je tot een maximum laadvermogen 

voor het gebied en de daarbij behorende opbrengsten. Bijl de Binckhorst zijn ook punten te noemen 

die positief van invloed zijn op het theoretisch maximum. Daarbij is de ambitie van Den Haag, als 

juridische hoofdstad van Europa, belangrijk. Dit zal waarschijnlijk in de toekomst nog meer instanties 

aantrekken, wat positieve gevolgen heeft voor de werkgelegenheid en woningzoekenden en dus de 

prijs van het vastgoed. Daarnaast ligt het in de omgeving van Delft en Leiden waar veel jong 

afgestudeerden een woning zoeken. Dit is ook de groep, pioniers, die als eerste in het gebied moeten 

gaan wonen. Tevens ligt het zowel dicht bij de kust als bij het groene hart. 

Vervolgens moet je terug naar de werkelijkheid. Hierbij zal blijken dat bijvoorbeeld de spoordijk, het 

niet aanwezig zijn van groen en de eigendomsverhoudingen negatieve invloed hebben. Men bekijkt 

welke belemmerende factoren aanwezig zijn en hoe men deze kan inpassen in de plannen. 

Vervolgens zal hier een plan uitkomen wat nog steeds erg veel lijkt op het theoretisch optimum, maar 

rekening gehouden met de werkelijkheid. 

Dhr. Bood geeft aan dat hij geen concrete criteria kan geven waar een bedrijventerrein aan moet 

voldoen. Het gaat erom dat men gebouwen neerzet waari 11 men geloofd in een omgeving waarin men 

geloofd. Zaken als water en groen is bijvoorbeeld van belang voor wonen en kantoren, daarmee 

creëer je waa rde. Openbaar vervoer is bijvoorbeeld ook belangrijk om de waarde in je gebied om 

hoog te brengen en uiteindelijk je waarde van je vastgoed. Daarnaast maakt je het gebied daarmee 

ook toekomst bestendig, wat voor een belegger minstens zo belangnijk is. In het geval van de 

Binckhorst is het station nu nog verder weg, maar in de toekomst wil men een station in het gebied 

waarmee voor alle bewoners en bezoekers van het gebied geldt dat ze op 5 à 10 minuten lopen van 

het station bevinden. Dat wordt ook acceptabel gevonden. 

Voor een dergelijk transformatiegebied geldt dat het de eerste 5 jaar geen pretje is om te wonen. Dit 

komt mede doordat er gedeeltelijke leegstand heerst en de bedrijven die nog wel gevestigd zijn 

overlast zullen bezorgen. In die eerste 5 jaar zijn er pioniers nodig die wel in het gebied willen wonen 

en het dus niet erg v inden op te leven op een verouderd terrein met verpauperde gebouwen. Dit zal 

niet de doorsnee burger zijn, maar vaak betreffen dit studenten, net afgestudeerden en kunstenaars. 

Deze groep pioniers stelt doorgaans drie eisen aan het gebied. Er moet op redelijke afstand horeca, 

sportgelegenheid in de vorm van fitness en kinderdagverblijf zijn. En als aanvulling misschien nog de 

gelegenheid voor de dagelijkse boodschappen in de buurt. 

In het geval van de Binckhorst is er bijvoorbeeld een cultureel centrum gevestigd wat een 

aantrekkingskracht heeft op pionierende creatievelingen. Deze creatievelingen in het gebied zullen 

het gebied mede vorm gaan geven. Er ontstaat een vrij en creatief milieu en het gebied kan gaan 

groeien en kan naam maken. In de leegstaande gebouwen kunnen zaken worden georganiseerd als 

festivals en winkels met experimenteel karakter die aansluiten bij de mensen die in het gebied 

wonen. Hiermee buig je de bedreigingen van de leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen 

om in krachten en kansen. 

Wat betreft de verwervingkosten voor de bestaande bedrijven wordt er uit gegaan van de 

onteigeningsprocedure. Iedereen weet immers dat er ontwikkelingen te doen staan op het 

bedrijventerrein en daarmee is men geneigd zichzelf rijk te rekening. Door de procedure van de 

onteigeningswet te volgen en daarmee de prijs te bepalen zit men als private investeerder goed. In 

deze prijs neem je eventuele bodemverontreiniging op. Wanneer de uiteindelijke kosten hoger zijn 
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dan de opbrengsten dan zal men nog k ijken naar eventuele mogelijkheden van subsidies. Wanneer 

dat niet mogelijk is dan gaat het gewoon niet door. 

Omgevingsfactoren 

Politiek is erg belangrijk voor de herontwikkeling van het bedrijventerrein ook het draagvlak binnen 

de politiek is daarbij belangrijk. Winkels zijn bijvoorbeeld in een gebied erg lucratief, er is niets wat 

zoveel oplevert, maar ook een extreem beladen politiek onderwerp . Binnen een gemeente en 

onderling tussen gemeente is er strijd om winkelmeters. Het uitgifte systeem is namelijk zo dat je 

alleen winkels mag vestigen die geen negatieve invloed in de zin van afpakken van klanten heeft op 

de winkels in de omgeving . Men zal om elke vierkante meter winkel moeten vechten en daarbij kan 

het belangri,jk zijn dat de politiek en de raad van een gemeente achter je staan . Een instantie als de 

Kamer van Koophandel bijvoorbeeld zal vaak tegen zijn met het argument de gevestigde winkeliers 

het al zo zwaar hebben etc. Dan is het belangrijk dat politiek standvastig en zich niet gek laat maken. 

Voor woningen en kantoren geldt een soort gelijke situatie. Er is maar een beperkt aantal nieuwe 

woningen wat een stad aankan en voor Den Haag geldt bijvoorbeeld dat iedere gebied dat wel in zijn 

deel wil hebben. In het geval van Binckhorst geldt bijvoorbeeld dat redelijk recent ook bij het station 

allerlei kantoren zijn ontwikkeld terwijl deze nog niet volledig zijn uitgegeven. Wanneer men dan als 

belegger besluit de concurrentie aan te durven door in het gebied ook kantoren te realiseren wil dit 

nog niet zeggen dat men er ook een vergunning voor krijgt. Gemeenteraad en college kunnen ook 

gerust nee zeggen en de eis stellen dat eerste de kantoren bij het station bezet moeten zijn. 

Het is belangrijk voor een belegger om zekerheid te krijgen van een gemeente, dit neem je ook op in 

het contract . Doorgaans wil een gemeente graag dergelijke plannen open laten voor politieke 

speelruimte . Het gebeurt nog wel eens dat men een half jaar lang met een wethouder bezig is met de 

plannen en dat wanneer hij die vervolgens aan de raad en college voorlegt deze keihard worden terug 

gevloten en alles de prullenbak in kan . Wanneer er een duidelijke visie bij de gemeente ligt neemt dit 

al een hoop onzekerheden weg . 

Wanneer je naar voorzieningen buiten het gebiedl kijkt kunnen die positief werken. In het geval van 

de Binckhorst is dat bijvoorbeeld de zee die op een kwartier rijden me de trein ligt. Ook de twee 

eerder genoemde universiteitssteden hebben een positieve invloed met de mogeli1,ke pioniers die zij 

leveren. Deze pioniers krijgen ook een pionierskorting bij koop van een woning . De voorzieningen die 

geldt opleveren die wil je graag in je gebied hebben, zoals winkels. Dan kan men er ook regie op 

voeren en bepalen welk type winkel er in komt. 

Toekomstig bedrijventerrein 

Een geherstructureerd bedrijventerrein moet zo dicht mogelijk komen te liggen bij het ideaalbeeld 

voor dat gebied, het theoretisch maximum . Bij BPF wordt er uitgegaan van het Solids concept van 

Dhr. Bijdendijk. Dit concept is eigenlijk gericht op gebouwniveau, maar kan ook worden omgebogen 

naar gebiedsniveau . Binnen dit concept gaat het om duurzaam en langdurig actief blijven van 

gebouwen . Hiervoor moeten de gebouwen een bepaald accommodatieniveau krijgen, zodat er 

verschillende functie in het gebouw mogelijk zijn. Een voorbeeld van solids zijn bijvoorbeeld de 

grachtenpanden in Amsterdam. Door de jaren heen heeft er van alles in gezeten, mede dankzij de 

overdimensionering . Dit concept is uitermate geschikt en belangrijk voor gebouwen op belangrijke, 

strategische plekken. BPF probeert deze gedachte te vertalen naar een gebiedsniveau, door een 

gebied neer te zetten met daarin gebouwen die zich kan aanpassen aan de eventuele veranderende 

eisen door de jaren heen . Daarmee maakt men het gebied toekomst robuust. In de praktijk zal men 

op alle locaties hierna streven, maar zal ook blijken dat het niet in alle situaties haalbaar is, vanwege 

belemmeringen en kosten. In het geva van de Binckhorst welke ontwikkeling 20 jaar za l: duren, kan 
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men met het toepassen van een dergelijk concept er voor zorgen dat met de stromingen mee lkan 

varen. Dit geldt zowel macro-economische als culturele ontwikkelingen. 

Uitstraling is extreem belangrijk. Een gebouw moet een dergelijke uitstraling mee krijgen dat het over 

tig jaar nog aanspreekt en men zich nog wil vestigen in het gebouw. Dit betekent ook dat de 

uitstraling dus geschikt moet zijn voor verschillende segmenten. 

Functiemenging kan zo zijn voordelen hebben, want dat geeft ook meervoudig en intensiever 

ruimtegebruik. Bijvoorbeeld in het geval van parkeerplaatsen die dan zowel door de kantoren als de 

woningen kan worden gebruikt. Wat betreft de functiemenging en het intensief ruimtegebruik zit de 

milieuwetgeving ons eigenlijk in de weg. De bovengrens van wat er gecreëerd kan worden is al snel 

bereikt, omdat men te maken heeft met de omgevingskwaliteit met absolute normen die voor de 

mens zijn neergelegd in een gebied. Te denken valt bijvoorbeeld aan de fijnstof en luchtkwaliteit. De 

milieunormen weerhouden een optimaal duurzaam gebied te ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken 

moet de techniek zich verder ontwikkelen nog. Bijvoorbeeld de auto's die minder uitstoten. Deze 

problematiek is enigszins frustrerend, want men weet dat men gebieden ontwikkeld die niet optimaal 

zijn en misschien over 20 jaar wel anders hadden gekund in verband met de veranderde technieken. 

Alle partijen die bij de herontwikkeling van de Binckhorst zijn betrokken, BPF, Rabo Bouwfonds en de 

gemeente, hebben er belang bij dat de kwaliteit van de openbare ruimte in stand blijft of misschien 

zelfs nog verbeterd. Omdat het voornamelijk om woningbouw gaat is parkmanagement daar lastig, 

maar er zal ongetwijfeld een potje komen waarmee de kwaliteit van de openbare ruimte in stand 

wordt gehouden. 

Kortom je probeert zoveel mogelijk het ideaal beeld dat uit creatieve sessies is ontstaan na te 

streven. Hierin moet men echter ook niet te star zijn. Wel de flexibiliteit tonen om aan te passen. 

Echter er zal altijd een bepaalde mate van kwaliteit van de openbare ruimte aanwezig moeten zijn en 

aspecten als functiemenging, voorzieningen (de basisvestigingscriteria). 

Kwaliteit 

Omdat je als BPF financieel in de ontwikkeling staat, zijn met name de aspecten van economisch 

belang van toepassing. Wanneer men kijkt naar het economische belang en dat zo goed mogelijk na 

te streven is er ook samenhang te zien met andere aspecten. Immers je verkoopt geen huizen als er 

stak en geluidoverlast is. En zaken als eigenheid en architectuur zijn ook belangrijk om het geibed te 

ontwikkelen en om bepaalde waarde te behalen. 

Bij het ontwikkelen van een gebied ga je uit van bepaalde aspecten die men zichzelf oplegt vanuit de 

plannen die men maakt, aspecten die vanuit de wet verplicht zijn en aspecten die vanuit de gemeente 

in een politiek wensenlijstje worden opgelegd. Met name de laatste twee punten drukt waarschijnlijk 

wel de uiteindelijke waarde financieel gezien en daar moet men dan een oplossing voor vinden. Zo 

creatief mogelijk mee omgaan. 

Wat betreft het imago van het gebied is dit niet los te zien van de kwaliteiten van het gebied en dus 

de andere aspecten. Hiertussen is altijd een link aanwezig. 

Over het algemeen is de vraag lastig te beantwoorden, omdat BPF niets doet in bedrijfshuisvesting. 

Financiële haalbaarheid 

BPF probeert gebieden te creëren waarvan de omgeving waarde toevoegt aan de gebouwen. 

Bijvoorbeeld het extra treinstation in de Binckhorst en de lightrail waardoor de bereikbaarheid beter 

en de locatie aantrekkelijker wordt en wat de waarde zal doen stijgen. 
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Van te voren moet men het al wel gezien hebben dat er waardevermeerdering kan plaatsvinden . 

Vervolgens moet men er dan ook nog uithalen wat erin zit. 

Met voorzieningen kan ook waarde worden gecreëerd. Echter voor alles geldt dat het wel moet 

aansluiten op de kwaliteiten die een gebied heeft. Als er bijvoorbeeld geen water in de buurt is zal het 

lastig zijn om in de uitstraling en de toekomstige kwaliteit water toe te voegen. Je sluit aan bij de 

kwaliteiten die een gebied al heeft. Voor de toekomstige kwaliteit van het gebied moet men van de 

gebruiker uitgaan. De gebruiker moet zich er prettig voelen om er te werken, wonen en winkelen. 

Punten als veiligheid, uitstraling, duurzaamheid zijn vooral voor de belegger interessant zijn om tot 

waardevermeerdering te komen, omdat deze op de lange termijn gericht zijn. Voor de ontwikkelaar 

gericht op de korte termijn zullen deze punten het wel gemakkelijker maken om te verkopen, maar in 

principe geeft hij niet veel om de kwaliteit. 

Barrières 

Veel politieke invloed. Zij bepalen veel kwaliteitsbepalende onderwerpen. Het is een punt waar je 

rekening mee moet houden en waardoor een ontwikkeling eindeloos lang kunnen duren. 

De gemeenten verwachten hoge opbrengsten in een gebied. De private investeerder wil staat dar ook 

voor, maar dan moet de gemeente wel meewerken op een aantal punten. Bijvoorbeeld het toestaan 

van cultuur wat een kwaliteitsdrager voor een gebied kan zijn. Vervolgens blijkt de gemeente niet 

bereid om dat toe te staan, omdat in de politiek is besloten dat dat in een ander deel van de stad 

moet komen. De gemeente is dus niet bereid om de kwaliteit die nodig is voor de ontwikkeling in het 

gebied aan te brengen en daarmee worden kwaliteitsdragers onder de voeten van een private 

investeerder weg getrokken. Contracten waarin de bereidheid van de gemeente wordt weergegeven 

zijn dan ook belangrijk zodat men als private investeerder zekerheid heeft. 

Daarnaast kan de politiek niet tegen onzekerheid. Zij willen weten wat de woning over een bepaald 

aantal jaar waard is, want dat willen ze in hun begroting en belastingen meenemen. Terwijl een 

private investeerder niet precies weet wat en hoe het er voor staat over tien jaar. 

Trends en ontwikkelingen 

De grondexploitatie wet is best wel een bedreiging voor de betrokkenheid van de private 

investeerder. Die haalt voor een deel de noodzaak weg voor de gemeente om met een private 

investeerder aan de slag te gaan. Op basis van de wet kunnen zij heel gemakkelijk afromen. Terwijl 

ze met een ontwikkelaar afspraken moeten worden gemaakt waarbij twee partijen zijn betrokken. 

Terwijl met tweespraak toch tot de beste oplossing kan worden gekomen ook wat betreft creativiteit. 

Voor de gemeente is de wet positief in verband met de freeriders, maar voor de markt kan het 

negatief zijn. 

Bereikbaarheid, mobiliteit, verdienstelijken etc. dat speelt inderdaad, maar dat heeft geen gevolgen 

op de manier waarop BPF betrokken is. 
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11 LlOF 

Inleiding 

LIOF komt in grote lijnen over een met de BOM en Oost NV in wat ze doen. LIOF opereert tussen 

overheid en ondernemers en dient als een verlengstuk van het ministerie van Economische Zaken en 

de provincie. Wat betreft herstructureringsprojecten is de LIOF nog niet zo ver als de BOM. 

Momenteel is men wel bezig met de LHB, wat vergelijkbaar is met de BHB van de BOM, en deze gaat 

in januari van start en geeft dan ook de mogelijkheid om financieel te participeren in 

herstructureringsprojecten . Op dit moment houdt de LIOF zich ook wel bezig met 

herstructureringsprojecten, maar dan alleen wat betreft het aansturen van het proces . De 

herstructureringsprojecten die nu worden uitgevoerd zijn het ook voornamelijk facelift/opknapbeurten 

van de openbare ruimten. Vanaf januari met het ingaan van de LHB wordt de overstap gemaakt van 

publiek naar privaat. Het opkopen, saneren en herverkavelen van private kavels kan dan ook worden 

uitgevoerd door de LHB. 

Dhr. Van Midden is hoofd van de afdeling Bedrijventerreinen en is daarmee bezig met de 

veranderende opzet van de organisatie zodat dadelijk ook financieel kan worden geparticipeerd . 

Criteria bestaand bedrijventerrein en omgevingsfactoren 

Ligging en bereikbaarheid zijn belangrijke factoren. Voor je herontwikkelingsmogelijkheden maakt het 

uit of je in een stedelijk gebied ligt of in een periferie gebied. Stedelijk gebied biedt over het 

algemeen meer kansen voor een private partij, omdat daar meer mogelijkheden in zitten voor 

herprofilering of gedeeltelijke transformatie wat leidt tot waardevermeerdering. Wat betreft de 

bereikbaarheid van een terrein in stedelijk gebied is deze waarschijnlijk beter bereikbaar per 

openbaar vervoer dan een bedrijventerrein langs een snelweg, welke waarschijnlijk weer beter 

bereikbaar is per auto. De mate van belangrijkheid van de bereikbaarheid met openbaar vervoer of 

auto is mede afhankelijk van de branche en waar de werknemers vandaan komen. Daarnaast speelt 

de historie van een bedrijf een rol. Is het bedrijf al jaren verankerd in de stad dan zullen werknemers 

vaak ook uit de stad komen. Terwijl wanneer je een nieuw bedrijf hebt de werknemers uit alle 

uithoeken kunnen komen . 

De huidige uitstraling is belangrijk. Wanneer een bedrijventerrein verouderd is betekent dat per 

definitie ook dat de uitstraling onder de maat is. Belangrijk is om te weten wat er nog van over is en 

de mogelijkheid in hoeverre je wat kunt maken van de uitstraling. Uitstraling hangt hierbij sterk 

samen met de belevingswaarde en de gevoelswaarde en dus niet alleen de functionele aspecten. 

Wat betreft wet- en regelgeving geldt dat het een gegeven is welke duidelijk is in te schatten en 

weinig beïnvloedbaar is door een private investeerder. Deze weet in principe waar hij aan toe is . Het 

zal in de keuze om het wel of niet herstructureren geen belangrijke rol spelen. Wel kan het een bottie 

neck vormen bij b ijvoorbeeld milieunormen die moeten worden nageleefd en die de herontwikkeling 

lastiger maken. 
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Gegevens over de bestaande aanwezige bedrijven spelen ook een rol. Daarbij moet worden gedacht 

in welke fase van hun levenscyclus een bedrijf zich bevindt. Is een bedrijf aan het eind van zijn leven 

en zal over bijvoorbeeld 10 jaar ermee stoppen of is het een jong bedrijf welke nog volop in 

ontwikkeling is. Dit kan invloed hebben op hun welwillendheid. Een jong bedrijf welke wil groeien en 

iets wil kan er positiever tegenover staan dan een bedrijf dat geen opvolger heeft en eigenli1k zijn tijd 

moet uitzingen. Dat bedrijf moet je ervan overtuigen dat zijn vastgoedwaarde meer waard kan 

worden en dat het positieve gevolgen kan hebben bij bijvoorbeeld beëindiging of opvolging van het 

bedrijf. Daarnaast is het lastiger om bijvoorbeeld specifieke productiebedrijven te verplaatsen dan 

schone industrie, zoals dienst en logistieke bedrijvigheid. Dit kan een herontwikkeling wel 

bemoeilijken. 

Economische potentie van de regio kan ook belangrijk zijn. In Limburg is er bijvoorbeeld sprake van 

demografische krimp en vergrijzing in de mijnstreken. Dat kan een extra barrière zijn om de 

herstructurering van de grond te krijgen. De vraag die gesteld kan worden is of er nog wel behoefte is 

aan bedrijvigheid, dat geldt ook voor kantoren en woningen. Er zijn immers tegenwoordig ook 

woningen die worden afgebroken. Dhr. Van Midden vraagt zich wel af in hoeverre dat daadwerkelijk 

invloed zal hebben op de herstructurering en wat de gevolgen exact zullen zijn, maar het is wel goed 

in te denken dat het private investeerders zal afschrikken. Zij zullen zich toch afvragen waar ze voor 

bouwen. 

De Randstad heeft daar niet mee te maken, maar dat komt ook mede omdat dit gebied een zuigende 

werking heeft en mensen wegtrekt uit de periferie gebieden als Limburg. Het is dus eigenlijk zaak om 

deze dalende spiraal te stoppen en om te buigen. Dit is ook een beetje het kip en het ei verhaal. Het 

lukt je niet om mensen te trekken als er geen aangenaam woon- en werkklimaat heerst. Dat moet 

dus worden aangepakt, maar gebeurt vervolgens niet omdat er te weinig mensen zijn. 

Voor een private investeerder is de medewerking van een gemeente cruciaal. Er moet bereidheid zijn 

om samen tot creatieve oplossingen te komen en het terrein aan te pakken. De medewerking moet 

van verschi'llende kanten komen. 

Publiekrechtelijke medewerking; De verruiming van de mogelijkheden. Bijvoorbeeld de 

functiewijziging en wijziging in het bestemmingsplan in de :<;in van verdichting verhoging van 

bouwhoogten. 

Financiële mogelijkheden; Bereid om bepaalde risico's bijvoorbeeld af te dekken, garant 

staan voor de onrendabele top, lenen onder gunstige omstandigheden (is weer een beetje 

lastig in verband met staatssteun). PPS constructies kunnen hierbij een oplossing bieden. 

De gemeente en overheid moeten zorgen wegnemen bij de private investeerder op het 

gebied van coördinatie en het proces faciliteren. Hiermee worden ook risico's worden 

weggenomen. Zodat de private investeerder niet alles zelf hoeft te doen en uit te zoeken. 

Een belangrijk punt in de besluitvorming zal ook de schaarste vormen, dit kan een gemeente niet 

alleen doen maar moet op regionaal niveau gebeuren. Concurrentie moet worden voorkomen. Wat 

betreft Limburg geldt dat de provincie is opgedeeld in 7 regio's en in die regio's wordt bepaald 

hoeveel hectare nieuw terrein moet worden ontwikkeld (greenfield) en hoeveel hectare 

bedrijventerrein moet worden geherstructureerd (brownfields) tot 2020. Deze plannen moet 

goedkeuring van de provincie krijgen . De plannen liggen niet geheel vast, want er moet natuurlijk 

wel de mogelijkheid blijven om in te spelen op de marktbehoefte. 
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Toekomstig bedrijventerrein en kwaliteit 

Wanneer naar bedrijventerreinen wordt gekeken is het belangrijkste dat het functioneert. Er is niet 

een bepaald format te geven voor een ideaal bedrijventerrein. En dan is het nog de vraag wat goed 

functioneren inhoudt. Is dat bijvoorbeeld de samenwerking tussen bedrijven of economische 

afhankelijkheid of beperkingen van transporten. Belangrijk is dat de aanwezige bedrijven hun ding 

kunnen doen. Er moet naar de markt worden gekeken en daar moet een bijpassend product bij 

worden bedacht. Dit bepaald mede het succes voor het bedrijventerrein en in dat geval is het ideaal. 

Zowel een gemengd bedrijventerrein, een gesegmenteerd bedrijventerrein of een terrein met 

functiemenging kunnen alle drie werken als er maar (economisch) draagvlak is. 

Wanneer de matrix er dan bij wordt betrokken dan zal het voor een private investeerder vooral gaan 

om de kolom van het economisch belang, zowel gebruikswaarde, belevingswaarde en 

toekomstwaarde. Er is wel een verschil tussen de ontwikkelaars en beleggers. Ontwikkelaar zal vooral 

naar de gebruikswaarde kijken en de belegger naar de beleving- en toekomstwaarde. 

Een bedrijventerrein ontwikkelen en herontwikkelen is marketing. De uitstraling en imago zijn daarbij 

belangrijk, daarmee bepaal je wat je wilt zijn en wat je filosofie is en hoe past dat bij de locatie. Dat 

moet allemaal bij elkaar matchen. Hiermee kun je het bedrijventerrein ook verkopen. Een private 

partij weet wel wat hij in zijn brochure moet zetten en weet dat een gemeente bijvoorbeeld erg 

gericht is op het creëren van werkgelegenheid en zoveel mogelijk banen wil creëren, maar in principe 

zal het de private investeerder niet uitmaken of er een bedrijf komt met 30 of 300 werknemers als hij 

het maar kwijt kan op de markt. 

Een goede beheersformule is na uitvoering van het herstructureringsproject is cruciaal. Op de 

verouderde terreinen ontbreekt het juist aan goed management, dat is mede oorzaak geweest van de 

veroudering. Met een beheersformule kunnen er voorzieningen worden opgenomen voor onder 

andere onderhoud van openbare ruimte en vastgoed, zodat het structureel geregeld is. Het ·zou niet 

verkeerd zijn wanneer men parkmanagement verplicht kan opleggen. Door besparing aan te tonen bij 

parkmanagement kunnen partijen gemakkelijker bij elkaar worden gebracht. Dit biedt ook 

mogelijkheden en draagvlak voor de minder goed te organiseren kanten/punten. Je moet de behoefte 

voor typen voorzieningen inventariseren en daarop inspelen en bottorn up werken. 

Financiële haalbaarheid 

Wanneer behoud van functie moet plaatsvinden bij de herstructurering dan zal over moeten gaan op 

verdichting en hogere bebouwing. Dit zijn directe manieren van waardevermeerdering. 

Segmentering kan ook helpen in de waardevermeerdering voor een terrein, dit moet wel groeien en 

zal indirect effect hebben bijvoorbeeld als bedrijven elkaar binnen een segment beginnen aan te 

trekken en bij elkaar willen zitten om voordeel van elkaar te hebben. 

Kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren kan ook een manier zijn. Daarmee kan het 

bedrijventerrein hoger worden gewaardeerd in de belevingswaarde wat uiteindelijk invloed kan 

hebben op de waarde van het vastgoed. Uitstraling en imago hebben met name effect op de langere 

termijn. Een goed imago is niet in één dag te creëren door er bij wijze van een nieuw tapijtje neer te 

leggen. 

Deze bovenstaande punten zal men altijd proberen zo goed mogelijk na te streven. Echter zal het 

hiermee nog steeds moeilijk zijn om tot een rendabele herstructurering te komen. Hiervoor zal toch 

een vorm van herprofilering 1 transformatie nodig zijn. Door het realiseren van een 'hogere functie' 

kan een hogere grondwaarde worden bereikt. Het succes daarvan zal nog steeds afhangen van de 

beginsituatie. Deze bevat aspecten die van invloed zijn op de kosten (leegstand, waarde vastgoed, 
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bodemverontreiniging, sloopkosten, braakliggend terrein) voor de herstructurering en dus of het 

uiteindelijk uitkan. 

Ligt er ook aan hoe men de exploitatie bekijkt. De horizontale exploitatie van de grond en hoe je daar 

de verticale exploitatie van het vastgoed daar aankoppelt. Of zelfs over gaat naar een integrale 

gebiedsantwikkeling en dan gebruik maakt van verevening. Deze laatste optie kan het interessanter 

maken maar ook complexer. 

Barrières 

Nog steeds geldt dat het herstructureren een complex proces is en dat private investeerders daardoor 

worden afgeschrikt. 

Daarnaast zijn er ook beperkte mogelijkheden voor waardecreatie. Tot voor kort was er geen 

mogelijkheid vanuit economische zaken om over te gaan tot transformatie. Het was bedrijventerrein 

en daar mocht geen meter van af. Nu wordt transformatie wel toegestaan wat een goede zaak is en 

positief effect zal hebben op de voortgang van het herstructureren. 

De courantheid van bedrijfsmatig vastgoed vormt ook een belemmering. Toch betreffen het vaak erg 

specifieke gebouwen. Bedrijven willen ook graag zelf bouwen voor hun eigen onderneming . Voor de 

belegger is dat niet interessant want nadat een onderneming vertrekt is het moeilijk te verkopen of 

opnieuw te verhuren. 

De overdrachtsbelasting van 6% die vaak meerdere keren moet worden betaald werkt ook 

belemmerend . Wanneer vastgoed langer dan 6 maanden in bezit is dan moet bij verkoop opnieuw 

overdrachtsbelasting worden betaald . Bij herstructurering wordt die 6 maanden gemakkelijk behaald 

en dat betekend dat er meerdere keren over hetzelfde vastgoed overdrachtbelasting moet worden 

betaald. Wanneer hier een regeJing voor zou komen dat dit niet nodig is zou het de herstructurering 

fiscaal alweer een stuk aantrekkelijk maken. 

Trends en ontwikkelingen 

Een ontwikkeling is de demografische krimp. Wat exact de effecten hiervan zullen zijn en hoe dit 

aangepakt kan worden is niet duidelijk. 

Daarnaast komt de taskforce herstructureren bedrijventerreinen binnenkort met hun eindrapport. 

Daarin zal ook worden ingezet op een transitiefase tot 2020. In deze periode moeten voorwaarden en 

klimaat worden geschapen waarbij de private markt betrokken kan worden bij herstructureren van 

bedrijventerreinen. Hierbij zullen ook middelen ter beschikking moeten komen. 

Een andere ontwikkeling is te zien in de bedrijfsverzamelgebouwen. Steeds meer private 

investeerders zijn geïnteresseerd in deze markt. Dan gaat het wel om ondernemers die in de 2e of 3e 

fase van hun leven zitten en niet de startende want die brengen teveel risico's met zich mee met 

betrekking tot verhuren. 
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12 HURKS VASTGOED 

Inleiding 

Sinds januari 2008 is de structuur binnen Hurks enigszins gewijzigd, een korte toelichting hierop is 

daarom ook op zijn plaats . Hurks Groep bestaat nu uit 3 cluster namelijk; 

Vastgoedontwikkeling 

Projectrealisatie 

Systemen, Componenten & Engineering 

Gericht op de cluster vastgoedontwikkeling bestaat deze weer uit vier bedrijven; 

Hurks Vastgoed Zuid 

Hurks Vastgoed Midden 

Hurks Woon en Zorgconcepten 

Hurks Bedrijfshuisvesting 

Hurks Bedrijfshuisvesting is sinds januari 2008 werkzaam als 'apart' bedrijf. Hierop wordt 

voortgeborduurd op de projecten die al liepen binnen Hurks vastgoedontwikkeling. De keuze voor 

deze aparte groep is dat kantoren en bedrijfspanden ontwikkelen een ander vak is dan woningen en 

winkels. Bij het ontwikkelen en laten realiseren van bedrijventerreinen hoort ook het herontwikkelen. 

Dit herontwikkelen wordt steeds belangrijker, omdat er steeds meer sprake is van een 

vervangingsmarkt. De grond wordt schaarser in alle markten en het wordt steeds moeilijker om op 

nieuwe uitleglocaties te bouwen wat men wil. Ondanks de schaarste moet er toch invulling worden 

gegeven aan de behoefte en daarin liggen mogelijkheden in de bestaande bedrijventerreinen en 

woonwijken . Wil men meedoen in de markt dan is het nodig om ook hierop te focussen. 

Dhr. Schreuder is directeur bedrijfshuisvesting. Danny Wevers is afstudeerder bij Hurks en volgt de 

opleiding Vastgoed en Makelaardij aan de Fontys. Tijdens zijn afstuderen zal hij een studie doen naar 

voor herontwikkeling geschikte bedrijventerrein in Eindhoven welke ook financieel rendabel zijn. 

Criteria bestaand bedrijventerrein 

Het heeft vaak te maken met een eerste gevoel. Je gaat naar een bedrijventerrein toe en dan kijk 

naar zaken als leegstand, verpaupering en bereikbaarheid. Je maakt een quickscan van het terrein 

met gezond verstand en gevoel voor belang van bedrijven die er moeten opereren. Je probeert te 

achterhalen in hoeverre het terrein voldoet aan de vraag van de bedrijven die er gehuisvest zijn. 

Daarbij speelt de locatie een belangrijke rol. Is het bijvoorbeeld een zichtlocatie, is er uitbreiding 

mogelijk, heeft de gemeente plannen om de locatie te gaan herbestemmen. Bij deze locatie speelt de 

bereikbaarheid en infrastructuur ook een belangrijk rol. Locatie zelf is hierbij niet te veranderen, maar 

de bereikbaarheid wel. 

De eigendomsverhoudingen zijn ook van invloed op het eventuele verloop van de herontwikkeling. 

Wanneer men te maken heeft met veel kleine eigendomsverhoudingen dan zal dat lastiger zijn dan 
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wanneer er enkele beleggers bij betrokken zidn. Deze zijn namelijk vaak professioneler en makkelijker 

te bewegen tot gezamenlijkheid wanneer men er beter van wordt. 

De huidige kwaliteit heeft ook invloed vooral een zaak van gevoel. De al eerder genoemde leegstand 

en verpaupering spelen hierbij een belangrijke rol. Of dit positief of negatieve invloed heeft op de 

herontwikkeling heeft mede te maken met de potentie die een terrein heeft. Hierbij moet het 

bedrijventerrein worden bekeken in een breder perspectief en hoe het in de regio ligt. Is er aanleiding 

vanuit de regio om het terrein een bepaalde kant op te ontwikkelen en er bijvoorbeeld thema's aan te 

koppelen. Kortom geeft de locatie van het terrein samen met de regio ontwikkelingsmogelijkheden 

voor het terrein . Als dat het geval dan kunnen leegstand en verpaupering voor een ontwikkelaar juist 

aantrekkelijk zijn. Wanneer er leegstand en verpaupering is wnder verdere 

ontwikkelingsmogelijkheden dan moet men misschien maar besluiten om er bijvoorbeeld woningbouw 

op te gaan vestigen . 

Boekwaarde speelt ook een rol. Wanneer een verouderd pand waar nog een huurder in zit binnen 

korte tijd een aantal keren wordt verkocht en iedere keer tegen een net iets hogere prijs omdat 

iemand er wat in ziet dan stijgt de boekwaarde van het pand . Op een gegeven moment is de 

boekwaarde van het pand te hoog om het slopen en te herontwikkelen. Daarbij drukt de boekwaarde 

van het pand dus een zware stempel op de mogelijkheden van het pand. Iedereen heeft zich eigenlijk 

rijk gerekend aan het pand en daarmee is de boekwaarde kunstmatig hoog geworden . Om te 

herontwikkelen moeten er in financiële zin wel mogelijkheden zijn tot waardevermeerdering en 

hiervoor moet de aanvankelijke waarde van het pand wel laag zijn. Om dit te koppelen aan 

eigendomsverhoudingen. Wat veel te zien is dat eigenaren van kleine bedrijven die hebben vaak hun 

bedrijfsvastgoed in privé bezit in box 3 en verhuren het daarmee aan de onderneming met een te 

hoge boekwaarde. Voor die partijen is het moeilijk om plotseling de helft af te boeken en te gaan 

revitaliseren. Wanneer vaker de werkelijke gebruikswaarde van het pand als boekwaarde genoteerd 

zou staan zou het ten goede komen van het herstructureringsvraagstuk. Hierdoor is er meer 

mogelijkheid om tot waardevermeerdering te komen en is er meer budget om investeringen te doen. 

Omgevingsfactoren 

De omgevingsfactoren sluiten aan op bovenstaande criteria. Bij een herontwikkeling moet men kijken 

naar de lange termijn visie. Hierbij moet men kijken naar regionaal niveau en wat daar in de 

toekomst gaat gebeuren. De risico's moet men zoveel mogelijk beperken, dus moet men zich niet 

afhankelijk laten maken plaatselijke bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot een 

bedrijventerrein . Dan krijg je particuliere investeerders nooit zover om te investeren, want overheid is 

per definitie onbetrouwbaar. Men moet weten waar men aan begint en garantie hebben dat op de 

langere termijn de waardevermeerdering ook zijn groei kan doormaken. Er zijn praktijkvoorbeelden 

waarbij gemeente in een later stadium, nadat een particulier investeerder geld heeft gestoken in een 

bedrijventerrein, toch niet zijn 'afspraken' nakomt en bijvoorbeeld niet voor de ontsluiting zorgt, 

omdat zij er geen geld voor hebben op dat moment. Dus risico 's in brede zin op regionaal niveau 

zoveel mogelijk uitsluiten en beheersen. Hierbij horen dus ook het maken van goede afspraken zowel 

bestuurlijk als ambtelijk. Dus het borgen van afspraken en voorwaarden die onder je visie liggen. 

Op de al eerder genoemde ontwikkelingsmogelijkheden spelen aspecten als marktvraag en 

werkgelegenheid een rol. De marktvraag bepaald in zekere zin de ontwikkelingsmogelijkheden. 

Daarbij moet er ook personeel te krijgen zijn die de werkgelegenheid kan invullen. 

Brabantse economie is positief voor de bedrijfshuisvesting onder andere dankzij het brainport dit trekt 

veel bedrijven aan, dit heeft ook positieve gevolgen voor de herontwikkeling . De ruimte wordt 

schaarser en er is vraag wat een prikkel vormt om bezig te gaan met herontwikkelen . Echter moet 

men weer uitkijken dat de mensen op bestaande terreinen zich niet rijk gaan rekenen waardoor er 
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een hoge grondprijs moet worden betaald, dat zal een negatieve invloed hebben op de 

herontwikkeling . 

In Limburg heerst er eigenlijk een soort omgekeerde wereld. Daar is sprake van demografische krimp 

echter kan deze ook weer kansen opleveren en dan niet alleen gekeken naar bedrijventerrei.nen. 

Welke kansen dat precies zijn is ook niet duidelijk bij Hurks, dat moeten blijken in de loop van de tijd. 

Toekomstig bedrijventerrein 

Om een geherstructureerd bedrijventerrein tot een succes te laten komen spelen aspecten als 

parkmanagement, groen, functiemenging, multifunctioneel bruikbaar, facility sharing en infra 

verbetering een belangrijke rol. 

Of bovenstaande aspecten ook worden toegevoegd hangt mede af van wie de investeerders zijn en 

welk segment het bedrijventerrein gericht is. Wanneer men bijvoorbeeld kijkt naar een particuliere 

investeerder, de ondernemer die na realisatie zich ook zal vestigen in het pand, dan zal hij een 

gebouw ontwikkelen dat op dat moment het beste past en aansluit bij zijn bedrijf en zijn 

bedrijfsvoering . Hierbij wordt dus niet echt naar de toekomst gekeken . Uit praktijk blijkt ook dat na 5 

jaar het pand door veranderende bedrijfsvoering al niet meer geheel voldoet en dat er na 10 jaar een 

verbouwing moet plaatsvinden . Daarmee wordt al aangegeven dat multifunctioneel gebruik erg 

belangrijk is . Bij de ontwikkelen moet men eigenaren ervan overtuigen dit zo multifunctioneel 

mogelijk te doen in het kader van de toekomstwaarde van het pand en dat het pand zo courant 

mogelijk blijft. Van enige overdimensionering kan hier sprake zijn. 

Duurzaamheid vooral de laatste 10 jaar erg belangrijk geworden op bedrijventerreinen. Dit gaat voor 

een belangrijk deel samen met parkmanagement. Bij bedrijventerreinen kan op terrein niveau 

hiermee worden omgegaan door duurzame energievoorzieningen toe te passen in vormen als warmte 

koude opslag. Hiermee wordt er minder energie verspild en is de milieubelasting lager. Tevens is het 

kostenbesparend . De kosten van de aanleg wegen ook op tegen de besparende kosten. Bij Hurks 

liggen standaard duurzame energievoorzieningen onder kantoren en bedrijvenparken . Door enige 

vorm van standaardisering en contractvorming met betrokken partijen kan het ook goedkoper dus 

nog beter uit. 

De essentiële punten zijn toch wel duurzaamheid, parkmanagement, infrastructuur en 

m u ltifu n ct ion a I iteit. 

Bij duurzaamheid speelt wel enigszins een rol of het mogelijk is om bijvoorbeeld warmte koude opslag 

toe te passen. Hierbij moet een geschikt zandpakket aanwezig zijn en geen ernstige vormen van 

bodem vervuiling . Brabant is wat betreft het zandpakket uitermate geschikt. Wat betreft de vervuiling 

laat je dit altijd van te voren onderzoeken, dus weet je waar je aan toe bent. Daarbij kan men de 

vervuiling ook 'adopteren'. Bijvoorbeeld bij een grondwatervervuiling die behoorlijk geconcentreerd is 

kan men de onttrekkingsbron midden in vervuiling zetten. Door vervolgens het water op te pompen 

en daar de warmte/koude aan te onttrekken voor je gebouwen en het vervuilde water te laten 

ontluchten en te lozen op het (afgesloten) oppervlaktewater. Op deze manier wordt de vervuiling 

langzamerhand opgelost. 

Wat betreft parkmanagement is het lastig om dit in te voeren bij bestaande terreinen vanwege de 

vele verschillende eigenaren die allemaal moeten instemmen. Een organisatie als de BOM welke erg 

betrokken is bij de ondernemers pakt dit op een zeer goede manier aan . Bij hen staat de 

economische ontwikkeling van Brabant centraal, bij ieder project wordt ook weer de afweging 

gemaakt welke uitstraling dat zal hebben op het grotere geheel. 

Wat betreft multifunctionaliteit valt ook functiemenging eronder. Dit moet dan wel mogelijk zijn en 

worden toegestaan . Dit kan ook van belang zijn bij de vaak lange tijdsduur van herontwikkelingen om 

daarmee te kunnen aanpassen aan verander ~ngen in de markt. Daarbij is het belangrijk dat men de 
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dus bereid is om iets meer te investeren om op de langere termijn nog steeds een bedrijventerrein te 

hebben wat goed verhuurbaar is. 

Kwaliteit 

De aspecten die de kwaliteit beïnvloeden zijn in de vorige vragen al benoemd. Daar kan nog aan 

worden toegevoegd de uitstraling in de zin van onder andere architectuur. Die bepaald mede de 

waarde van het bedrijventerrein. Dit betreft voornamelijk de esthetische kant. Een bedrijventerrein 

blijft toch een plek waar producten moeten worden gemaakt dus daarom zijn de voorgenoemde 

punten als infrastructuur parkmanagement, duurzaamheid en multifunctionaliteit belangrUk. 

Voor een bedrijventerrein geldt dat de aspecten genoemd onder het economische belang met name 

een rol spelen. De aspecten onder sociaal, ecologisch en cultureel belang zijn minder belangrijk, maar 

dat is de laatste jaren al wel toegenomen. Vroeger moest iemand blij zijn als die werk had, nu is er 

schaarste op de arbeidsmarkt en moeten bedrijven dus echt trekken om mensen binnen te halen. 

Voor bedrijven is daarmee ook de vestigingspiek van hun onderneming steeds belangrijker geworden 

om personeel te werven. De belangen van een werknemer moeten in de watten worden gelegd. 

Economisch belang is daarnaast ook gemakkelijk uit te rekenen en daarmee makkelijker uit te leggen 

dat daarmee revitalisatie nut heeft. Dit is minder het geval en moeilijker uit te leggen bij het sociaal, 

ecologisch en cultureel belang . 

Financiële haalbaarheid 

Uitbreiding van bouwvolume/intensivering, door een laag toe te voegen, is een manier wat kan leiden 

tot waardevermeerdering. Komt op neer dat er meer verhuurbare meters zijn en brengt dus meer op . 

Functiemix, door functies toe te voegen die waarde verhogend zijn. Bijvoorbeeld het toevoegen van 

een bouwmarkt of iets dergelijks. Daar kan meer geldt per vierkante meter worden gevraagd en ook 

waarde kan ontlenen aan de naastgelegen bedrijven . 

Met functietoevoeging of functieverandering verhoog je de waarde van de grond en dat geldt, kun je 

ergens anders in het park investeren zonder dat je in feite de gevestigde bedri)ven daarmee pijn 

doet. Je kunt dan als het ware schuiven, maar het is dan wel nodig at je op terreinniveau werkt en 

dus niet afzonderlijk per kaveltje. Dus een integrale gebiedsontwikkeling. De BOM doet het ook op die 

manier, omdat zij aangeven dat er geen andere manier is. 

Thematisering kan ook tot waardevermeerdering leiden. Men kan zelf een thema kiezen wat past in 

de omgeving of verder bouwen op een al aanwezig thema . Wanneer men hiermee bedrijven aantrekt 

en er toe leidt dat bedrijven zich er graag willen vestigen kan men meer huur vragen. Dit zal ook 

leiden tot een hogere waarde van het bedrijventerrein en tot grotere bereidheid om te investeren in 

het bedrijventerrein . Dit heeft pas op de langere termijn pas effect op de waarde gezien het feit dat 

het ook een langer proces is. Daarmee kan het ook heel goed dat het uitvoeren van het thema wordt 

ondergebracht bij een parkbeheerder. 

Voor de bovengenoemde manieren van waardevermeerdering is wel als randvoorwaarde te geven dat 

er medewerking is van de gemeente en de ondernemersvereniging . Als je die niet op een lijn krijgt 

ben je nergens mee bezig . Daarnaast moet men een gezonde visies hebben voor het terrein 

gebaseerd op voldoende en juist marktonderzoek en inpassen in het grotere regionale beleid. Tot sl'ot 

moet men nog kijken in hoeverre men gebruik maken van subsidiestromen . 

Wanneer men kijkt naar de matrix van de ruimtelijke kwaliteit dan spelen vooral de aspecten van het 

economisch belang een rol. De aspecten die duidelijk meetbaar en uit te rekenen zijn . 

Samenvattend komt het neer op compact, compleet, comfortabel en bereikbaarheid, dat zijn de 

belangrijkste aspecten om te komen tot waardevermeerdering . 
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Barrières 

Een van de grootste barrières is de hoge boekwaarde welke al eerder genoemd werd . Men moet de 

eigenaren er dan van overtuigen dat er zodanige waardevermeerdering te behalen valt dat zij beter 

van zullen worden om over te gaan tot een investering. Echter de kans dat dit daadwerkel ijk zal 

gebeuren is kleiner omdat ze eerst al een groot deel van de boekwaarde moeten afboeken . 

Daarnaast is de onenigheid in het park onder de ondernemers ook een barrière. 

Tevens geldt dat de risico's doorgaans groot zijn. Hiermee wordt bedoeld de verhouding tussen het 

risico en de investering. Naarmate de risico's groter zijn moet de marge van wat er te verdienen valt 

ook groter zijn . Er moet een goed evenwicht zijn tussen risico en investeringen en deze risico's 

moeten goed te beheersen zijn. Een bedrijventerrein met gigantische eigendomsversnippering en 

waar iedereen zich rijk heeft gerekend, welke geen uitzicht heeft in toekomt en niet aansluit bij de 

regio geeft bijvoorbeeld een hoog risico. De vergelijkt de kansen en bedreigingen . De SWOT analyse . 

Wanneer er mogelijkheden zijn om de barrières op te heffen dan wordt het interessant om te 

herontwikkelen . Als dat niet mogelijk is dan is het bedrijventerrein ook niet interessant en dan moet 

je er niet aan beginnen. 

Trends en ontwikkelingen 

Allereerst de trend in de toekomst is de neiging tot flexibil isering. Er wordt minder ad hoc gebouwd 

als het allegaartje van gebouwtjes wat men nu veel op bedrijventerreinen ziet. Hierbij is niet naar de 

toekomst gekeken. In het bedrijvenpark van de toekomst moet dat vermeden worden . Ook gezien de 

druk van schaarste vanuit de overheid zal hier beter mee worden omgegaan . Mede door de schaarste 

gaan marktpartijen ook een rol hierin spelen. Er is nu veel meer vertrouwen in de toekomst van 

bedrijventerreinen vanuit marktparti1en. De schaarste en betrokkenheid van marktpartijen leidt 

tevens tot betere kwaliteit op bedrijventerreinen. De betere kwaliteit komt ook voort uit de vraag. 

Men neemt niet meer genoegen met de bedrijventerrein zoals die vroeger was. 

Daarnaast zal er waarschijn 'iijk een verschuiving komen naar een bedrijfsgebouwenmarkt. In 

Eindhoven is er bijvoorbeeld al sprake van een kantorenmarkt, doordat er multifunctionele 

kantoorruimte in eigendom van beleggers is. In Limburg bijvoorbeeld is hier geen sprake van. Als 

men alle kantoorruimte bij elkaar zou optellen dan zou men nog niet komen aan het aantal van 

Eindhoven . Kortom er is geen markt voor de belegger. Daarom is het daar ook veel gebruikelijker dat 

een bedrijf zelf zijn kantoorruimte ontwikkeld. Doordat de bedrijfsgebouwenmarkt professioneler 

wordt zullen beleggers in de interessante regio's bereid zijn om in hoogwaardige kantoren en 

bedrijvenparken te investeren. 
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