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A model for flnanclng th revltil lization of a B smess Park. TU/e 
Appendix A: Description cases 

Al: Helmond, lnduma-Oost 

The policy plan lnduma Oost makes part of the sub-area Bokhorst in Hoogeind . 
The plan is situated between the Middendijk, Vlierdesedijk, Lage Dijk and the 
Duizeldonkstraat De Lange Dijk is a ma in traffic la in in the area of Hoogeind (figure 1). 
Between de Lage Dijk and the policy area a wide strip with trees and parking services is 
situated. 

Characteristic issue with respect to the policy plan are the sombre business 
accommodations and smalllanes for all kind of traffic and deliveries which are dated 
from the early sixties. The area is build up in five parallel strips of business 
accommodations. These accommodations are existing mainly out of low-rise buildings 
(ca. 3,5 m.) and are all executed in an closed end wall which gives the area a sombre 
character. The total gross area of the sub-area consistsof 91.724 m2 the net surface is 
proximally 57 .000 m2

. 

The owners of the accommodations are partly entrepreneur I user and partly investor I 
renter of business accommodations. De activities ( environmentall to 4) are highly 
varied this from long time starage and trade to rentals for party equipments, small 
production of machinery-parts andrepair businesses. 

In increasing degree owners end there own business activities and switch over in renting 
the accommodations. Th is because the accommodations are notdecent for there 
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A model for finandng ll1e revitallzallon of a Business Pa rk . TU/e 
business activities and the real estate on new BusinessParksmeet more benefit. With 
as result the older accommodations wil I be split up in smaller units and rented forshort 
periods. 

Figure 2) The Jive strips of occommodations and the density are a bottleneck for the functioning of 
/nduma-oost. 

The area exists of fivestrips of business accommodations which are construction to 
smal I streets (figure 2). The accommodations are mostly functional obsolete and find 
one self in bad maintenance. The constructions are for the greatest part dimensioned 
light, not isolated and do notmeet the demands of fire safety. 
The entrepreneurs which hire accommodations fora short period have mainly lack to of 
general orderliness and neatness with respect to the buildings and public space. lllegal 
activities take place on several places and police raids are nearly common. 

lnduma-Oost has in termsof a Business Park a high building density; because of this 
parking and loading or unloading activities is nearly possible. Frequently storing of goods 
in the open air brings the quality of the public space on the Business Parktoa low level. 

The public space is for great part not functioning do meet de demands of the business 
activities. Employees and visitors parkthere vehicle beside the road in front of the 
accommodations however these roads are not sufficient constructed to handle this 
stress. In combination with the loading and unloading activities the inconvenience for 
the traffic get worse. Because of the created situation the rent ability and the value of 
the real estate decreases. 

Because the attractiveness of the total Business Park and its surrounding area decreases 
through the bad condition of lnduma-Oost a reconstruction is insurmountable. 
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Al: Roosendaal, Majoppeveld (topperregeling) 

The Business Park Majoppeveld is located at theeast site of the city Roosendaal. The 
highway A58 splits the Business Park in two parts, namely Majoppeveld-North and 
Majoppeveld-South. The area where the Business Park must be revitalized is located in 
the narth-west site of the Business Park, has a di mension of 22,5 hectares and is at the 
west site coupled with the residential area Kalsdonk. The project area and the close 
surrounding area are the aidest partsof the Business Park Majoppeveld. 

Majoppeveld in general is mainly meant for the medium size businesses which are 
eperating internationally. 3 of the 4 businesses which have a driving character have as 
main care business industry and trade. On Majoppeveld are a bout 260 businesses 
established which offer direct 5.500 jobs. Pro rata to the number of established 
businesses the main trade and industry can be distinguished to machine- and equipment 
construction, furniture industry and feeding- and luxury industry. 
The project area is in the bounded by the Leemstraat and by the lots from Philips. The 
Eastside is bounded by the J.F. Vlekkestraat and the Westside with the Zwaanhoefstraat 
including a green strip which farms a change to the urban area. Central in the project 
area the Schotsbossenstraat crosses the Business Park. 

""" 
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Figure 3} In the circled area Majoppeveld (Topperregeling) is situated. Souree figure: Google earth 

Allotment 
The allotment on the Business Park is orderly of si ze and is more ar less situated squared 
on the surrounding streets; however the sizes of the lots differ presentable. Notabie is 
the fact that the lots on the Leemstraat are relative shallow and smal I. 

The public spaceOn some places is the quality of the public space relative low. At the 
Southside of the Leemstraat insufficient space is available fora qualitative sidewalk and 
is the continuatien of planting disappeared. 
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A model for finanang !11e revil allza tion of a Business Park . TU/e 
The transition between public and private space 
A qualifying image factor for the Business Park is the transition between the public 
space and the private lots. Consensus about the transition and the lotsis not present; 
every lot has its own solution. Simple fences dominate the image and the quality is 
generally low. In incidental situations green strips are applied on the front side of the 

lots whoare situated as first in line. By lack of maintenance or incorrect applying of 
green are as, a contri bution to the quality of presentation is out of the question. 

Vacancy 
Noticeable for the area is the great amount of vacancy of business real estate and 
undeveloped lots. In general this situation is coupled with a lack of maintenance of real 
estate and outer spaces. Because of the size and the effects of the appearance the 
quality of the project are is under pressure. 

Figure 4) The project oreo of Mojoppeveld-north {Topperregeling) Souree figure: Google eorth 

Act i ons 
One of the bottlenecks of revitalizes the project area is the purchasing of private real 
estate. The intention of the municipality is to buy the obsolete and vacancy re alestate 
from the owners after which the project area a can be reallocated. 
Account managers wil I standby entrepreneurs in time they have the intention to 
reconstruct or to expand the business in the project area. Herewithit is the intention to 
guide as much as possible these entrepreneurs and makes sure that the realization of 
the planscan be executed without any problems. 
The entrepreneur association Roosendaal and the municipality is intending to setup a 
park management organization wherein appointments between the two partiescan be 
accommodated. At the new developed Business Park 'Borchwerf 11' the establishing of a 
park management organization will be obliged. lt is the intension that appointments in 
relation with the Business Park Majoppeveld wil I be accommodated at this park 
management organization. 
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A model for financ1ng 1·he revi tahzat ion of a Bus~ness Par·k . TU/e 
A3: Breda, De Krogten, Emer, Hintelaken 

In 1959 the Business Park 'De Krogten' is established foliowed up by Emer/Hintelaken at 
the northern site of the municipality Breda and on both sites of the river 'de Mark'. The 
Business Park is located on a unique location near the city centre at the river 'de Mark' 
and a railway. The total area of the Business Park strikes 423 gross ha. and 350 net ha. 
The Business Park facilitates for 9.200 employees 330 businesses. 

The Business Park Emer/Hintelaken- De Kragten is a mixed used Business Park which 
offers space to al kinds of activities and dimensions. Businesses can be applied from 
office to starage activities in light and heavy environmental categories. Basedon these 
characteristic the Business Park fulfils a key role in the urban, regional and provincial 
economie structure. 

In the past years the quality of the business environment and the intensity wherein 
space has been used is because of technica I, economical, social and special obsolete 
degreased. The building density differs from high intensive build-over to lots which are 
undeveloped. Besides this, large area's are been used for park facilities. The high quality 
areas vary with buildings and lots with a lower quality. In general the presentation 
quality qualifies itself for improvement. 

Figure 5} The Business Park Emer/Hintelaken- De Kragten Souree figure: Google 

Problem description 
The obsolescing of the Business Park flows out from the technica I obsolesces, 
economical obsolesces, social obsolesces and special obsolesces. These types of 
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A model for f inanc111g the revitallza l ion of a Bus1ness Park . TU/e 
obsolesces have effect on the following public of the Business Park: the entrée of the 

Business Park, the accessibility, the local infrastructure, public transport, parking issues 
and maintenance ofthe green and gray parts on the business. The private issues are 
scarce maintenance with as result a poor presentation of some businesses, vacancy and 
ground pollution. The result of these private and public obsolesces is the descent of 
safety, attractiveness for squatters and a lack of segmentation. 

Figure 6) The Business Park Emer/Hinte/aken- De Kragten Souree figure: Goog Ie earth 

Actions: 
Because of the genesis, of the Business Park Emer/Hintelaken- DeKrogten more than 
one segments with each its own properties are created. With the revitalization of 
carefully selected parts on the Business Park, it is the intention to meet the current and 
future demands of the market. With this revitalization it is the intension to eliminate the 
bottlenecks (the most probiernatie projects on the Business Park), which will result in a 
acceleration of the development and processes in the direct surrounding of these 
projects. Eliminating of bottlenecks contains a structural intervention on strategie places 
which have a high potential for quality of value on the Business Park. 
The revitalization themes of the projects are related to intensify the use of space, traffic
and park settie ment, obsolesces and dilapidation, vacancy, accessibility, 

segmentation/zoning etc. 
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The securing of the revitalization results 
Ta secure the results of the revitalization process the municipality Breda and the 
established entrepreneursinvest in a park management organization and a collective 
security. The cooperating parties areaware of the fact that a lso in the future 
permanently must be vitalized to keep the Business Park functional and economical up 
to date. 
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A4: 's-Hertogenbosch, De Rietvelden/ De Vutterand Ertveld 

The Business Park exists out of three parts, namely; De Rietvelden, De Vutterand 
Ertveld. These are located in the municipality 's-Hertogenbosch and is bounded by the 
A59, the Ertveldweg and crossed by the Maas/Zuid- WiJlemsvaart and a branched rail 
track. The Business Park exceeds out of 291 ha. land and is a mixed used Business Park 
which offers space for activities in all environmentallevels. 

Figure 7) The Business Park Oe Rietvelden, Oe Vutterand Ertve/d Souree figure : Gaogle earth 

A great part of the businesses is established on older Business Parks . The municipality is 
the lasttears active involved in the reconstruction and impravement process with 
respect to the current Business Park. Th is policy will in the next years be continued with 
this a close corporatien with the entrepreneurs associations, the owners and users of 
the real estate . Special attention is needed for the actual policy themes as carefully use 
of space, sustainability, the impravement of the view and professional management. 

The Business Park is divided in two parts, namely the Ertveld (ca . 21 ha) and De 
Rietvelden, De Vutter (ca . 270 ha .) The Ertveld is situated at theeast site of the 
Ertveldplas and at the eastside of the rail track Amsterdam- Maastricht. On the Ertveld 
are 25 businesses established which have as care business construction- trade- and 
reparatien business, also sale, starage and maintenance. Also some business residences 
are on the Business Park established. A substantial part of the real estate passes a poor 
and sober presentation. 
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A model for flnancmg the rev1talization of a Busmess Park . TU/e 
De Rietvelden- De Vutter is the greatest Business Park 's-Hertogenbosch and is situated 
in the north-western part of the municipality close to the A59 and is connected with the 
Maas and the Zuid-Willemsvaart . With a branched rail track the Business Park is 
connected with the rail network. On this part of the Business Park 550 businesses are 
established . The terrain owns astrong industrial character and is widely mixed on the 
area of trade, reparation, logistic, construction, production and person- and commercial 
car dealers. Furthermore a sewage treatment plant, an energy power plant, an inland 
container terminal, a fuel distri bution point and a large event complex are established . 

Forabout 20 years the entrepreneurs are actively concerned in a collaboration 
association 'De Rietvelden- De Vutter (RIVU) . logether with the RIVU the municipal ity 
executed with success an upgrading (1990- 2000). The entrepreneurs on the Ertveld 
are together withother surrounding Business Park joined with the association 
'Spoorzone' . This association is for the municipality a fixed contact point with respect to 
issues which are related with the Business Park. 

Figure 8) The Business Park De Rietvelden, De Vutterand Ertveld Souree f igure: Goog Ie 

From 1998 to 2006 a park manager was appointed to develop and setup a park 
management organization and to anchor. Within this organization a calamity emergency 
plan has been setup, a collective waste collection and a collective purchase for goods 
and services are introduced, a lso a separated sewage system and a load and unload 
harbour are constructed . 

Act i ons 

Stillsome huge terrains are undeveloped and some buildings are abandoned. The 
presence of a view recycling businesses and a water supply point are conflicting with 
each other. These conflicts cause the stay out of the reconstructing process. By 
reconstructing of these sub-areas it is the intention to create a modern a sustainable 
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A model for finanong the rewtalization of a Bus1ness Park . TU/e 
presentation with a well view and attractive conditions for establishment. The 

underlying thought is to create by reconstructing the undeveloped area's new 
economical activities, new employment and startingup developments and processes in 
the direct area. Th is wil I meet an improved presentation of the area a wil I contribute the 
reconstructing or refilling in of the Business Park. 
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Appendix B: Questions of the explorative interview 

Interview afstudeeronderzoek 

Algemeen 
Afstudeeronderzoek vanuit de TU Eindhoven en de BOM. 
Het doel van het onderzoek is : het opzetten van een financieringsmethode waarbij 
private en publieke partijen gezamenlijk een bedrijventerrein revitaliseren. 

Graag zou ik met u van gedachte wisselen over dit onderwerp in een persoonlijk 
interview van 45 tot 60 minuten aan de hand van de volgende vragen: 

Inleidende vragen 
1. Zijn er specifiek type bedrijventerreinen welke meer geschikt zijn voor revitalisering 

dan andere type? 
2. Wat zijn de waardekenmerken voor een bedrijventerrein? 
3. Welke stakeholders zijn betrokken bij de revitalisering van een bedrijventerrein? 

Vragen m.b.t. gemeenten 
4. Wat doet een gemeente met de opbrengsten van grondverkopen? 
5. Zien gemeenten een bedrijventerrein als business case? Zo nee, waarom niet? 
6. Is het mogelijk dat een projectontwikkelaar de gronden uit naam van een gemeente 

ontwikkelt en vervolgens de exploitatie aan de gemeente overdraagt? 

Vragen m.b.t. de grondexploitatiewet 
7. Wat bekent de nieuwe grondexploitatiewet voor een gemeente en voor een 

vastgoedeigenaar? 
8. Kan de nieuwe grondexploitat iewet worden gezien als een Value Capturing 

instrument? 
9. Biedt de nieuwe grondexploitatiewet kansen voor de financiering van het 

revitaliseren van bedrijventerreinen? 
10. Op welke wijze wordt een te revitaliseren bedrijventerrein gefinancierd? 

Onderhoud I Parkmanagement 
11. Wat doen gemeenten met de OZB belasting die de vastgoedeigenaar betalen? 
12. Wat doen gemeenten aan onderhoud op een bestaand bedrijventerrein? 
13. Is er op het gebied van onderhoud, m.b.t. een bedrijventerrein, een wijziging in 

beleid van publieke zijde waar te nemen? Zo ja, hoe? 
14. Wat is het verschil tussen Park Management en Business Impravement Districts? 
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Appendix C: Strength- and weakness analysis 

Financial measures by Craig Cochran, 2005 

Vragen m.b.t. de internol Strengths: 
1. Welke financiële middelen kunnen bijdragen aan het financieren (dekken van de 

kosten) van het project? 
2. Waarom zou een financieel analist zeggen dat na de herstructurering van het 

bedrijventerrein deze potentie voor waardegroei bezit? 
3. Wat was de afgelopen jaren het grootste financiële succes van dit 

bedrijventerrein? En welke competenties maken dit succes mogelijk? 
4. Wat vinden partijen die op een ander bedrijventerrein zijn gevestigd in financiële 

zin positief aan dit bedrijventerrein? 
5. Kunnen er nog punten toegevoegd worden aan de strengths van het project? 

Vragen m.b.t. de internol Weaknesses : 
1. Welk aspect, m.b.t. de financiële positie van het project, moet significant worden 

verbeterd? 
2. Wat zijn de drie grootste financiële knelpunten van het project (m.b.t . de 

dekking)? En wat zijn de oorzaken hiervan? 
3. Wanneer men de grootste kansen m.b.t. investeren in voorgaande jaren in 

ogenschouw neemt, waarom zijn deze kansen niet aangegrepen? 
4. Kunnen er nog punten toegevoegd worden aan de weaknesses van het project? 

Vragen m.b.t. de external Opportunities: 
1. Welke financiële middelen hebben de omliggende (concurrerende) 

bedrijventerreinen, die dit bedrijventerrein ook zou kunnen benutten? 
2. Hoe kan het project zich zodanig vormen zodat deze financiële kansen kunnen 

worden verzilverd? 
3. Wat voor activiteiten op het bedrijventerrein worden er nagestreefd m.b.t. 

toekomstige ontwikkelingen van het bedrijventerrein? 
4. Welke financiële voordelen zijn er tot nog toe onderbelicht gebleven, die in de 

toekomst wellicht in het voordeel van het bedrijventerrein zouden kunnen 
werken? 

5. Kunnen er nog punten toegevoegd worden aan de opportunities van het 
project? 

Vragen m.b.t. de extern al Threats : 
1. Welke huidige financiële knelpunten kunnen het project stoppen wanneer we 

niet juist handelen? 
2. Wat zou de meest waarschijnlijke reden kunnen zijn wanneer het 

(voorgenomen) geïnvesteerde kapitaal in het project de komende jaren zou 
opdrogen? En wat kan er aan gedaan worden dat te voorkomen? 

3. Wat zou voor een investerende partij de belangrijkste reden kunnen zijn, om er 
van af te zien in het project te stappen? 

4. Kunnen er nog punten toegevoegd worden aan de threats van het project? 
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Appendix 0: lnterviewed persons 

Dhr. B. Santbergen Brabantse Herstructurings Maatschappij (BHB), lnvestment 
manager. 

Dhr. R. Cox Brabantse Herstructurings Maatschappij (BHB), Proces 
manager. 
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Interview with Mr. B. Santbergen 

Mr. Santbergen works si nee 2006 for the BOM. Befare the carrier at the BOM Mr. 
Santbergen worked as financier and insurance strategie for the Rabobank. Mr. 
Santbergen is investment manager with respect to Business Parks. The questions which 
in this interview have been asked where divided into four parts: introductory, 
municipalities, ground exploitation law and maintenance I park management. 

Are there specific types of Business Parks which are more suitable for revitalization than 
others? 
An answer is hard to give because the suitability can be defined from two perspective's, 
namely; from financial perspective and quality impravement perspectives. For instanee 
it can't be stated that the revitalization of a less polluted Business Park is less expensive 
than a more polluted Business Park. At the moment the function of the Business Park 
partly change, the requirements a bout pollution wil I change and so the cleaning process 
wil I get more or less expensive. So the suitability for the revitalization of a Business Park 
not only exist of the degree of obsolesce but a lso of the new destination of the Business 
Park. From quality impravement perspective, Business Parks where the function is partly 
changing (transforming), in for instanee retail, it is reasonably logic that a harbar area is 
less suitable than a mixed used area or a distribute area closetoa city centre. 

What are the value characteristics fora Business Park? 
The value characterizes of a Business Park can not exactly be defined. Circumstances like 
the type of Business Park, positioning, accessibility, function mix and layout have 
influence on the value characterizes of a Business Park. For example a heavy metal 
business has a nother interpretation of value than an ICT business has. 
Announcement 
According to Mr. Santbergen the surplus value not only must be interpreted in respect 

to direct financial benefit for exploitation purposes, but a lso for indirect surplus value by 
clustering business activities like personnel organization or absence activities. In this 
case it is required that entrepreneurs or owners must be favorable to create by this way 
surplus value. 

Which stakeholders are involved by the revitalization of a Business Park? 
The next stakeholders are involved by the revitalization processof a Business Park. 

Entrepreneurs I owners, andlor organizations wherein these are represented; 

Governments like municipalities, province, and possibly subsidizers like Europe 
or the state; 

In the direct environment inhabitants, environmental organizations, employee 
organizations and (temporary) concerned parties like developers and end users 
or represented of them. 

How are municipalities dealing with the yield with respect to the sold ground? 
The yield municipalities make by selling ground, which is ready for building, are 
transferredtoa general account. Th is account can be used for all kind of investments in 
the municipality. The result of this approach is that aftera few years no financial means 
are available to, for example, maintain the Business Park. 
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A model tor financlng the rev ital,zatlon of a Business Park . TU/e 
More and more this policy is chancing and municipalities setting up funds for covering 
the revitalization of BusinessParksin the future. The price owners pay is placed on top 
of the normal ground price and is for example 5 to 15 euro per m2. 

Are municipalities seeing a Business Park as a business case? lf not, why? 

Many employees which are working by municipalities have the impression that a 
municipality is facilitating. With that impression it is for municipalities hard to recognize 
the benefits behind the financing of an extra investing. And don't make optimal use of 

the combination between tunetion and the possibilities of the area. They preter to keep 
it toa single investment and/or are not anticipating on the future. 
In short, municipalities don't preter to be commercial and are not capable to it because 
of the personnel accupation and experience they have. 

Is it possible that a municipality hands over the developing of an areatoa project 
developer and after the developing hands back over to the municipality which wil I 
exploit the area? 
According to Mr. Santbergen in slowly increasing degree municipalities ask developers 
to participate in PPP constructions to partition positive and negative risks, this because 
it is for municipalities difficult to estimate the chancesin the market. The extra profits 
which are generated by good calculated positive risks should partly finds its way back to 
the developer, like result-oriented payment. 

What means the ground exploitation law to the municipalities and owners with respect 
toa Business Park? 
The intension of the new ground exploitation law is to pass-on the costs of the public 
space, to the private parties. This for so far the public investment generates surplus 
value to the property of the private party. 

Can the new ground exploitation law been seen as a value capturing instrument? 
The new ground exploitation law can notbeseen as a full value capturing instrument 
because the employing of this instrument is limited. 

Offers the new ground exploitation law changes for the financing of the revitalization of 
a Business Park? 
The new ground exploitation law gives chances for financing the revitalization of an 
Business Park. This because municipalities can pass-on costs for the revitalization by 
disbursing licenses to real estate owners on a Business Park. By this way free-riders on 
the Business Park can be prevented and wil I all more or less be torces to participate in 
the financing. 

On which way will the revitalization of a Business Park be financed? 
A revitalization of a Business Park is financed by disposed financings from the 
municipality or other governmental I subsidizer parties. Also the fund, which was sited 
up in time the ground was sold to the (current) owner, can be used for the revitalization. 
The municipality tries to reeover the investment by active ground policy and the new 
ground exploitation law. 
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A model fo r financing he revrtallzat ion of a Business Park . TU/e 
However revitalization is not always an issue of investing. For example businesses can 
store there equipment or productsoutof sight behind a green hedge or give there 
business a facelift. By this way the feeling to stay on such Business Parks will be more 
pleasant as result to this the value will increase. 
Announcement 
Mr. Santbergen mentioned that in practice the law 'priority rights for municipalities' 
sametimescan be used as value capturing instrument. Mainly at the moment the 
function of a particular Business Park is partly chancing in retail I leisure or residence 

function, the municipality has the first right of buying. With the profit they earn by this 
transformation, the revitalization of the other part of the Business Park, or a nother 
Business Park, can be financed. 

How are municipalities dealing with property tax which real estate owners are paying? 
The property tax which owners of real estate are paying is mainly transferred in a 
general account. At the moment the entrepreneurs are joining in a Business 
Impravement District the (in some cases raised) property tax partly wil I be transferred 
toa separated fund. From this fund the maintenance and other activities for the BID wil I 
be financed. Most of the times the municipality sets up an amount for the fund. 

How are municipalities dealing with the maintenance of a Business Park? 
Every municipality have there own policy by maintaining the Business Parks. The only 
restrietion they have is to follow is the legal regulation. 

Can a change in policy, with respect to maintenance on a Business Park, be observed 
from public side? 
The last years the organizational policy on BusinessParksis increasing, public parties are 
handing over more and more maintenance tasks topark management organizations for 
maintaining tasks on Business Parks. 

What is the difference between park managementand Business Impravement Districts? 
The difference between park managementand a Business Impravement District is that 
BI D's occur by park management. So BI D's are districts where park management is 
employed. When a Business Park has been revitalized, a BID can be setup wherein the 
costs of the investment are redefined to the users of the Business Park. 
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A model to r hnancing the revJta lization of a B siness Park TU/e 
Interview met Mr. R. Cox 

Dhr. Cox werkt sinds 2007 bij de BOM als procesmanager op het gebied van Not In My 
Backyard Industrie terreinen (NIMBI's). 
De resultaten van het interview zijn hieronder beschreven. 

Zijn er specifiek type bedrijventerreinen welke, in financieel opzicht en 
kwaliteitsverbetering, meer geschikt zijn voor revitalisering dan andere typen? En 
waarom? denk hierbij aan de typen: haven- distributie-, ICT-, (zware)industrie- en 
gemengde bedrijventerreinen . 
Nee, geschiktheid in financieel opzicht hangt samen met de eigenschappen van een 
bedrijventerrein. Wanneer een bedrijventerrein voordelen bezit op het gebied van o.a. 
ontsluiting en services is het revitaliseren van een dergelijk bedrijventerrein, uit 
financieel opzicht, meer interessant dan een bedrijventerrein die deze voordelen niet 
heeft. 
Wanneer er schaarste op het gebied van bedrijventerreinen heerst, wordt het voor 
investeerders meer interessant mee te financieren aan de revitalisering van een 
bedrijventerrein. 

Wat zijn volgens u belangrijke waardekenmerken voor een bedrijventerrein? 
Win-win situaties, inhoudende dat ondernemers, dan wel eigenaren iets aan elkaar 
hebben in de zin van services, activiteiten of producten; 
Goede ontsluiting van het bedrijventerrein is een must, zeker voor 
bedrijventerreinen waar meerdere logistieke ondernemingen zijn gevestigd; 
Transport, zowel intern als extern; 
Ligging; 
Uitstraling; 
Veiligheid; 
Parkmanagement zoals gezamenlijke inkoop. 

Welke stakeholders zijn betrokken bij de revitalisering van een mix used 
bedrijventerrein? 

Gemeenten; 
Provincie m.b.t. faciliterende zaken zoals bestemmingsplan wijziging bij 
transformatie van bedrijventerreinen; 
Bedrijventerreinen organisaties; 
Ontwikkelaars; 
Afzonderlijke eigenaren; 
Beleggers; 
Makelaars. 

Zien gemeenten een nieuw bedrijventerrein als business case, (rendement gedreven 
insteek)? Zo nee, waarom niet en op welke wijze wel? 
Met dit aspect heeft dhr. Cox geen ervaring. Volgens dhr. Cox concurreren gemeenten 
onderling met de grondprijzen en na verkoop doen zij weinig aan onderhoud. Op basis 
hiervan kan je voorzichtig concluderen dat gemeenten niet rendement gedreven zijn . 
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Is het mogelijk dat een projectontwikkelaar de gronden uit naam van een gemeente 
ontwikkelt en vervolgens de exploitatie aan de gemeente overdraagt? (risiconemer is in 
dit geval de gemeente) 
Ja, dat kan, het zogenaamde concessiemodel waarbij gemeenten een 
projectontwikkelaar kunnen selecteren en andere partijen daarmee uitsluiten . 
Helaas zou het zo kunnen zijn dat de projectontwikkelaar voor een lage kwaliteit op het 
bedrijventerrein kiest, zodat deze tamelijk vatbaar is voor verloedering. Het is erg 
ingewikkeld de ontwikkelaar kwaliteitseisen op te leggen wanneer de gemeente risico 
nemer is . Als stok achter de deur kan men een onderhoudstermijn van 30 jaar koppelen 
aan de ontwikkelingrechten zodat de ontwikkelaar feitelijk gedwongen wordt een 
hogere kwaliteit toe te passen, waarbij de waarde van het terrein over het algemeen 
langer behouden blijft. 

Wat bekent de nieuwe grondexploitatiewet voor een gemeente en voor een 
vastgoedeigenaar? 
Dhr. Cox heeft op dit gebied weinig ervaring. 

Biedt de nieuwe grondexploitatiewet kansen voor de financiering van het revitaliseren 
van bedrijventerreinen? 
Dhr. Cox heeft op dit gebied weinig ervaring. 

Kan een bedrijventerrein alleen maar gerevitaliseerd worden door investeringen? Of 
ook op andere wijzen, zo ja, hoe? 

Elke meerwaarde creatie kost geld; 
Parkmanagement zou meerwaarde kunnen creëren, maar fysiek doe je vrijwel niks; 
Wanneer een gemeente een bestemmingsplan aanpast zodat bedrijven zelf initiatief 
kunnen nemen om uit te breiden, dan wel slopen en opnieuw en op grotere schaal 
te herontwikkelen, kan je meerwaarde in het gebied creëren; 
Gemeente kunnen met financiële middelen bijdragen op het gebied van onderhoud, 
echter dit neigt dan meer naar faciliteren. 

Op welke wijze wordt een te revitaliseren bedrijventerrein gefinancierd, is hier een 
standaard methode voor? 
Er is geen standaard methode voorhanden om de revitalisering te kunnen financieren . 
Men zou de volgende middelen kunnen aanwenden: 

Het wijzigen van het bestemmingsplan waarbij eigenaren zelf initiatief kunnen 
nemen om het pand te verbouwen of opnieuw op te bouwen; 
De OZB belasting verhogen met een opslag. Deze verhoging dient dan wel direct in 
de aanleg of het onderhoud te worden geïnvesteerd; 
Het verhogen van de grond prijs om zodoende de aanleg of het onderhoud te 
kunnen financieren; 
Het toepassen van BI D's om de onrendabele top af te kunnen dekken. 

Wat doen gemeenten aan onderhoud op een bestaand bedrijventerrein? 
Over het algemeen is er weinig aandacht voor onderhoud, zijn er onvoldoende 
financiële middelen of zijn de kosten voor het onderhoud te laag geschat. 
Werkzaamheden m.b.t. onderhoud kunnen zijn; 
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Culturele werken; 
Midden of lange termijn onderhoud; 
Periodiek onderhoud. 

TU/e 

Is er op het gebied van onderhoud, m.b.t. een bedrijventerrein, een wijziging in beleid 
van publieke zijde waar te nemen? Zo ja, hoe? 
Ja, er is een wijziging in beleid waar te nemen. Gemeenten zijn er over het algemeen 
voor in. Het positieve van onderhoud onderbrengen bij bedrijventerreinen is dat de 
verantwoordelijkheid wordt geplaatst waar deze ligt. 
Nadeel kan zijn dat prijzen voor periodiek onderhoud bij gemeenten kunnen oplopen 
door versnipperde onderhoudsgebieden, anders dan dat deze aaneengesloten liggen en 
de aannemer met een meer continue proces kan werken. 
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TU/e 

Appendix E: lnterviewed persons per case 

These interviews are confidential and can only be presented by the principle committee 
of themaster thesis Construction Managementand Engineering Prof. dr. Ir. W.F. 
Schaeter and drs. C.J.T.M . Kokke of the Technica! University of Eindhoven. 
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Appendix F: Listed results per question of the interviews 

Opsomming interna i strengths financiering 
Vraag nr. I Fact Aantal hits 

Welke financiële middelen kunnen bijdragen aan het financieren (dekken van de kosten) van het project? 

1 Opbrengsten grondverkoop x x 

Opbrengsten exploitatie x x x I 
Toepassen ontwikkelin!lsheffing x ---
Verzilveren gecreëerde meerwaarde x 

Indirecte inkomsten (OZB, belasting. etc.) x 

Subsidie x x x l x x j x l x l x j x j x j x ) x 
Gift private partij_ ~ I~ 
Financiering vanuit gemeente x x x 

Fiscale maatr':~elen x 

Met een juiste strategie financiële voordelen verzilveren x 

Project financiering van een _çeldverstrekker bv. een ~nk x 

Afromen van waardegroei x 

Waarom zou een financieel analist zeggen dat na de herstructurering van het bedrijventerrein deze potentie voor waardegroei bezit? 

2 Goede ontsluiting x x x x l 
Door opwaardering ontstaat hogere vastgoedwaarde x x x x x l x l 
Intensivering resulteert in waardegroei x x x 
Waardestijging trekt investee rders aan x 

Het type bedrijventerrein is schaars x x 

Actief participeren veroorzaakt vl iegwieleffect x 

Betere uitstral ing x x 



A model for nnancmg lhe rev1talizaUon of a Business Park TU/e 

Wat was de afgelopen jaren het grootste financiële succes van dit bedrijventerrein? En welke competenties ma.ken dit succes mogelijk? 

3 Goede ontsluiting x 
Gunstige ligging x x 
De hoeveelheid besch ikbare ruimte x 
Meer sprake van financiële meevallers i.p.v. successen ~ ihhl 
Subsidie x -

-- Keuze is voor transportsector gemaakt x 
Opbrengsten van grondverkopen x x 
Financiering gemeente x 
Financiering provincie x 
Investering van private zijde m.b.t. eigen vastgoed x 
Wanneer bedrijventerrein wordt gerevitaliseerd zullen de ondernemers minder snel zijn geneigd te verhuizen. x 

Wat vinden partijen die op een ander bedrijventerrein zijn gevestigd in financiële zin positief aan dit bedrijventerrein? 

4 Bedrijventerrein ligt in kansrijk dynamische regio x x 
Schaalgrootte is vors x 
Gevestigde bedrijven hebben veel zeggenschap x 
Goede organisatie van de ondernemers x x x I 
Gemeente stelt zich actief op x x 
Lage vastgoedwaarde verhuurd gemakkelijk x x x [ 
Parkmanagement x x 
Beschikbaarheid kleinschalige kavels x 
Men is geslaagd financierinj: rond te krijgen x 
Grote diversiteit aan bedrijvigheid op bedrijventerrein x 
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Kunnen er nog punten toegevoegd worden aan de strengths van het project? 

5 Goede bereikbaarheid x x 
Kleinschaligheid brengt grote doel~roep x 
Kleinschaligheid vastgoed is aantrekkelijk voor verhuur x 
Door herstructurering is vliegwiel in gang gezet x x j 
Parkmanagement x 

Aa~_ï_gj~~~~i_':_!.J.!"l_g':br~~~L n~~ ~oor x x -
Grootstedenbeleid gelden x 
Financiële meevallers han~t per project af x 
Gemeente moet zich focussen op aanleggen van infrastructuur x 
Parkmanagement kan ook functioneren zonder oplegging x 
Bedrijven zien er over het algemeen goed uit x 
Bedrijventerrein is gevestigd in woon-werk gemeente x 
Aandacht gemeente voor herstructurering is sterk gestegen x 



A model for fin anCI!19 the rev it:a lization of a Business Park. TU/e 

Opsomming internal weaknesses financiering 
I Aantal Hits Vraag nr. I Fact 

Welk aspect, m.b.t. de financiëfe positie van het project, moet significant worden verbeterd? 

1 Kosten openbare infrastructuur x 
Het doorgang vinden van subsidie x -

xT 
-

Hoge verwervingskosten x 
Private investeringen zijn schaars x 
Herstructurering is geen grond voor onteigening x 
Bij verhoging van grondprijs prijs je jezelf als gem. uit de markt x 
Doorlooptijd subsidieaanvraag moet drastisch verminderen x 

- --
Onvoldoende subsidie beschikbaar x 
Park management kostbaar voor beide partijen x 
Proces gelden voor de gemeente zijn erç hoog_ x --
Rente kosten lopen door grote doorlooptijd hoog op x 
Eigenaren worden niet voldoende betrokken I ingelicht over de daadwerkelijke kosten x I 
Verplaatsing van bedrijven wordt gezien als staatsteun x 

Wat zijn de drie grootste financiële knelpunten van het project (m.b.t. de dekking)? En wat zijn de oorzaken hiervan? 

2 Onteigening van vastgoed is kostbaar x x I x I x I 
Hoge kost en door hoge kwaliteitseisen bedrijventerrein x 
Proces en project management is kostbaar x 

Bereidbaarh_~c!_yan d~~~meente voor investeren x x I 
Bodemgesteldheid m.b.t. tot vervuiling x 
Tegenwerkende (private) partijen x x I x I 

-~_!j_verpl_a_~_irl~é@_~~open en ontwikkelen van een nieuw terrein x 
Onvoldoende subsidie gelden x 
Aanleggen nieuwe infrastructuur is kostbaar x 

--
Doorzetten van het herstructureringsproces is een pre x 

--

Gemeente creëert concurrentie door nieuwe terreinen aan te leggen terwijl oude worden gerevitaliseerd x 
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Wanneer men de grootste kansen m.b.t. investeren in voorgaande jaren in ogenschouw neemt, waarom zijn deze kansen niet aangegrepen? 

3 Investeren in bestaand bedrijventerrein is geen prioriteit van de gemeente -- x x l x l x l x l x 
Eigenaren hebben gemiddeld genomen ontoereikend financiële middelen voor onderhoud pand x x I 
Aanvulling onderhoudsreserves _geschiede zonder inflatie mee te rekenen x 
Wijziging van gebruik en eisen op infrastructuur brengt hoge kosten met zich mee x x l 
Ontoereikende fin.~.c!~l e_ mi~delen vanuit gemeente x -- -
Door risico te mijden heeft çemeente uitbesteed wat hoge kosten met zich meebrengt x 
Geen gezamenlijk gevoel I belan_g van eigenaren om te investeren x 

Parkmanagement vraagt soms al een te çrote eiçen bijdrage van ondernemers x --
Value Capturing instrument 'baatbelasting' wordt niet toegepast x 

Bij focussen op randverschijnselen m.b.t. exploitatie wordt uiteindelijk meer resultaat geboekt x 

I Onvoldoende inzicht in wat ondernemers bezig houd x 

Bij verandering van belangen I strategie partij, stokt het proces x 

Onderhoud van wegen is redelijk goed bijgehouden x 

Kunnen er nog punten toegevoegd worden aan de weaknesses van het project? 

4 Omliggende woonwijken hebben remmend effect op ontwikkeling val! b~~r~enterrein x 
Elk bedrijventerrein bezit vele vastgoed eigenaren met allen een eigen financieel belang x x I 
Besluitprocedure van gemeente duurt te lang x 
Bij dalende grondprijzen door bv stagnerende economie eindigt dit als neg. resultaat op balans x 
par:_~management wordt door de gemeente na revitalisering niet verplicht gesteld x 
~.SJ.!i~j ligging van bedrijventerrein wordt niet volledig benut x ---
De interne markt van de gemeente x 
Lastig om structuur in een herstructureringsproject te krijgen x 

- Het heeft erg lang geduurd eer er een bestemmingsplan was I x I -
Er is te weinig marktwerking op het bedrijventerrein I x I 
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Opsomming external opportunities financiering Aantal hits 

Vraag nr. Fa ct 

Welke financiële middelen hebben de omliggende (concurrerende) bedrijventerreinen, die dit bedrijventerrein ook zou kunnen benutten? 

1 De economische impuls van het gebied (de stad Breda) x 
f---

De schaal grootte van het bedrijventerrein x 
Financieel daadkrachtige ondernemers x 
Een redelijk goed functionerend parkmanagement x ---
Een bijdrage van parkmanagement vanuit de gemeente (prikkelen ondernemers) x -
Het nog instellen van parkmanagement x 
Problemen op het bedrijventerrein zorgen voor cohesie tussen de ondernemers x 
Nieuwe bedrijventerreinen kunnen nieuwe grond uitgeven en hoeven dus niet te herstructureren x 
Nieuwe bedrijventerreinen hebben betere uitstraling ( parkeervoorzieningen en bredere wegen) x -

Hoe kan het project zich zodanig vormen zodat deze financiële kansen kunnen worden verzilverd? 

2 Aansluiten van bedrijven op het water x 
Ontwikkelingen specifiek op water richten (transport over water) x x 
Leefbaarheid verhogen door groenbaken om het water te vormen x 
Na een succesvol eerste project kan een vliegwiel effect optreden x 
Inspelen op parkmanagement x x 
Meer bedrijvigheid betekend meer inkomsten voor gemeente en minder sociale bijstand x 
Een bedrijventerrein in categorie. 5 is schaars dit kan worden gezien als een kans x 
Het verwerven van subsidies x 
Er is geen sprake van fi nanciële kansen x 
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Wat voor activiteiten op het bedrijventerrein worden er nagestreefd m.b.t. toekomstige ontwikkelingen van het bedrijventerrein? 

3 Met project management kan de kwaliteit worden vastgehouden x 

Een goed georganiseerd bedrijfsleven tussen gemeenten en bedrijfsleven en bedrijven onderling x 

De veiligheid op het bedrijventerrein en het vertrouwen in de politie moet worden verbeterd x x 

Investeren in de infrastructuur x x x I 
Aankopen en slopen van opstallen en vervolgens doorverkopen x x -
Het vergroten van kavels om ze gemakkelijker te kunnen verkopen x 

Parkmanagement x 

Voeding, genotmiddelen en logistieke bedrijvigheid x 

Meer gebruik maken van logistieke dienstverlening. mede door de ligging aan het water x 

Industrieel bedrijventerrein, dit wil men handhaven omdat hier schaarste naar is x 

Een gemengd bedrijventerrein x x 

Verandering van de regelgeving (milieu zone en bestemmingsplan wijziging) x x 

Grondruil met private partijen x 

Schaarste creëren waardoor de grondprijs iets kan stijgen x 

Welke financiële voordelen zijn er tot nog toe onderbelicht gebleven, die in de toekomst wellicht in het voordeel van het bedrijventerrein zouden kunnen 
werken? 

4 Creatieve ontwikkelingen m.b.t . hoogwaardige drijvende bedrijven in de Emertput x 

De actieve rol van de gemeente Breda kan nog worden versterkt x 

Zoveel mogelijk de kansen verzilveren x 

Vereveningsmoçelijkheden maximaal benutten x x 

Een juiste I goede exploitatie strategie volgen x 

Opwaardering van (privaat) vastgoed resulteert in hogere vastgoedwaarde x 

I Ondernemers betrekken bij investeringen van gemeenten op bedrijventerrein x 

I Waardestijging vastgoed op langer termijn x x 

Bedrijventerrein is geschikt voor categorie 5 bedrijven x 

Ligging van bedrijventerrein aan het water kan door concurrerende exploitatie worden benut x 

I 
Met het verhogen van de OZB kan een deel van de herstructurering worden gefinancierd x 

-- --
Met het verhogen van de OZB kan het parkmanagement word~n gefinancierd x x 
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I 
! Fiscaal voordeel creëren vanuit de overheid voor ondernemers om te investeren in het eigen vastgoed x 

Het toepassen van value capturing instrumenten x 

Investeringen moeten meer van onderuit komen en niet alleen van bovenaf door subsidies x 

Kunnen er nog punten toegevoegd worden aan de opportunities van het project? --
5 Laten afglijden van het bedrijventerrein en dan weer opkopen en volledig te herstructureren x 

Om de kosten te drukken een openbare aanbesteding m.b.t. de herstructurering x 
Met het herstructureringsproces leren ondernemers elkaar kennen,-> een hogere sociale veiligheid x 
Het intensiveren van het ruimtegebruik x 
Het stimuleren van bedrijvigheid waarbij meer ~erknemers nodig zijn -> daling werkloosheid x 
Belasten van leegstand om langdurige leegstand te vermijden, tenslotte resulteert dit in verloedering x 
Startende ondernemers kunnen gemakkelijker goedkoop vastgoed vinden x 
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Opsomming external threats financiering Aantal hits 

Vraag nr. Fact 

Welke huidige financiële knelpunten kunnen het p~ject stoppen wanneer we niet juist handelen? 

1 Verlies van verevening en opbrengsten uit exploitatie x 

~!_'<ll~g~a_!!~~~-n subsid~-- x x_ l ili i J< l d ~ ----- -- --- - -· 

Projectvoortgang is noodzaak x 

De kosten voor het inrichten van de openbare ruimte vallen hoger uit dan verwacht x 
-- - - -

De kosten van verwerving van vastgoed zijn erg hoog x x l 

Voortgang hangt af van medewerking partijen x x I 
Onverwachte omstandigheden als ee.!2_recessie x 

Gemeente investeert onvoldoende in de openbare ruimte x 

Ondernemers zijn niet bereid te investeren in het bedrijventerrein x 

Wat zou de meest waarschijnlijke reden kunnen zijn wanneer het (voorgenomen) geïnvesteerde kapitaal in het project de komende jaren zou opdrogen? En 
wat kan er aan gedaan worden dat te voorkomen? 

2 Om de exploitatie ten volle te benutten dient de eindstreep van het project te worden behaald x 

Wanneer de projectmanagers zich niet proactief inzetten stopt het project x 

Het niet toepassen van, of wegvallen van parkmanagement kan leiden tot opdroging van het geïnvesteerde kapitaal x x I 
De economische situatie x 

Geen goed beeld- kwaliteitsplan aanwezig of het niet naleven hiervan x 

Parkmanagement wordt niet nageleefd x 

[Jl ii vertrek van één of meerdere grote ondernemers kan leegstand snel resulteren in verloederi~g_ x 

l Het wegvallen van subsidie x 
' De beperkte doorlooptijd van subsidies (het verlopen van) x 

Wanneer het proces~een doorgang kan vinden x 

Bij tegenwerkende publieke partijen (bv regelgeving van andere disciplines) x x T 
Wanneer de marktwerking niet verloopt als verwacht x 

Wanneer private partijen niet blijven investeren in het onderhoud van het vastgoed x 
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Wat zou voor een investerende partij de belangrijkste reden kunnen zijn, om er van af te zien in het project te stappen? 

r- 3 Het niet proactief opstellen van de overheid waardoor het risico te groot wordt x 

Het verminderen I wegvallen van goede samenwerking tussen verschillende partijen kan het project in gevaar brengen x 

Wanneer er te veel geld bij moet is het voor een investerende partij niet interessant x x I x I 
Wanneer investeren in een project te veel risico met zich mee brengt, zal de investerende partij zich terug trekken x x x I x 1 x 

Het bruto aanvangsrendement is te hoog doordat er geen huurder kan worden gevonden x 

Gebrek aan rendement x x I x I x I 
Bedrijfsmatig vastgoed is niet populair doordat economische veroudering slecht voorspelbaar is x 

Het zoeken van vervangende loca ties voor bedrijven bij verplaatsing x 

Door een economische recessie x 

Wanneer er sprake is van een te grote leegstand x 

De gemeente zal zich terugtrekken wanneer er, tegenover de burger, niet verantwoordelijk kan worden geïnvesteerd x 

Kunnen er nog punten toegevoegd worden aan de threats van het project? 

4 Wanneer het bedrijventerrein extreem afglijdt, zal dit resulteren in een dalende vastgoedwaarde van de omgeving x 

De grootste bedreiging voor het herstructureren van een bedrijventerrein is de economische ontwikkeling x 

Op het moment dat de overheid niet meewerkt of uit het project stapt, vallen de overige partijen ook af x 

r- - Wanneer de continuïteit van het proces wegvalt stopt het project x 

Een tekort aan intern en extern draagvlak voor het project x 
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Appendix G: Most occurring aspectsof the SWOT's 

Nr. Interna I Strengths Hits 

1 Subsidy which must be used for the reconstruction of a Business Park x x x x x x x x x l x l x l x l x 
2 With upgrading of the Business Park the value of the real estate will increase x x x x x x x x x I x I x I x I 
3 The organization of the entrepreneurs on the Business Park meets park management x x x x x x x x --
4 Earnings ground exploitation x x x x x x 

5 Financing from the municipality, province or government x x x x x x 

6 Private investments with respect to the own real estate x x x x 

7 Convert the created surplus value into cash x x 

8 Indirect i ncomes as municipality property tax and ether taxes x 

Nr. External Opportunities Hits 

1 Stimulating the park management organization x x x x x x x 

2 Making maximal use of equalize possibilities x x x x x x 

3 The raising of the real estate on the longer time x x I x 

More wages and less expenses for the municipality with increasing number of jobs and decreasing social 
4 assistance x x 

5 Partly avoiding vacancy and obsolescence by a pack of tax measures x x 

6 Yield of ground exploitation x x -
7 The increasing of the municipality tax for partly financing the park management x x 

-
Nr. External Threats Hits 

1 The lack of return on investments x x x x x x x x x I - -
2 Withdrawing of subsidies x x x x x x x I x I 
3 The redrawing of a investing party because of the risk x x x x x x -- r--
4 The economie situation x x x x x --
5 The not ape!ying of, or withdrawing of, park management, which wil I run dry the invested capita I x x x x 

6 The high costs of obtaining real estate x x 
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Nr. lnternaiVVeaknesses Hits 
1 High casts for obtaining real estate x x x x x x I x I 
2 High casts for the demands of public space as infrastructure x x x x x - -
3 Large interest costs because of the long duration of a project x x x x x -
4 lnsufficient subsidies are available x x x 

5 The costs of the process and project management are high x x 

6 Park management is for m~ny entrepreneurs to costly x x 
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