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Voorwoord 

Het rapport dat voor u ligt vormt het eindresultaat van het afstudeeronderzoek dat heeft 

plaatsgevonden in het kader van de Masteropleiding Construction Management and 

Engineering op de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderzoek biedt inzicht in de 

mogelijkheden voor het organiseren van een regionale en structurele aanpak voor 

herstructurering van bedrijven terreinen. 

De aanleiding voor het onderzoek heeft te maken met mijn persoonlijke interesse die uitgaat 

naar complexe stedelijke projecten. Eén van de onderwerpen die hierbinnen aan de orde 

komt betreft herstructurering van bedrijven terreinen. De aandacht op dit punt neemt meer 

en meer toe, als gevolg van de veroudering en verloedering waar een derde deel van de 

bedrijven terreinen in Nederland mee te maken heeft. Daarnaast worden nieuwe 

bedrijventerreinen aangelegd, terwijl de oude bedrijventerreinen voor veel gemeenten een 

doorn in het oog vormen. De openbare groene ruimte valt steeds vaker ten prooi aan 

uitleggebieden voor nieuwe bedrijvigheid. Maatschappelijk bekeken is dit steeds moeilijker 

te verantwoorden en is de tijd aangebroken dat er wat moet gebeuren. Deze mening ben ik 

persoonlijk ook toegedaan . Een enorme herstructureringsopgave op het gebied van 

bedrijventerreinen staat voor de deur. Waar het alleen nog aan ontbreekt, is de uitvoering 

daarvan. Het doel van mijn onderzoek is daarom, een bijdrage te leveren die leidt tot 

versnelling van het herstructureringsproces van bedrijventerreinen. Daarnaast is het doel 

het tegengaan van veroudering van bedrijventerreinen in de toekomst. 

Uitvoering van het onderzoek is echter niet mogelijk geweest zonder de hulp van experts op 

dit gebied. Een woord van dank wil ik daarom richten aan mijn begeleiders binnen 

ARCADIS, Don Hardyen Niels van Geenhuizen, die mij inzicht hebben gegeven in hoe een 

professionele organisatie een oplossing benadert voor een complex probleem, zoals dat bij 

herstructurering van bedrijventerreinen aan de orde is. Verder hebben zij veel energie 

gestoken in de begeleiding van mijn onderzoek. Daarnaast wil ik mijn begeleiders van de 

Technische Universiteit Eindhoven bedanken voor de motiverende sturing. Tot slot bedank 

ik de personen die input hebben geleverd voor mijn onderzoek, tijdens interviews en 

gesprekken en die interesse getoond en ondersteuning geboden hebben, zoals familie, 

vrienden en studiegenoten. 

Het eindproduct bestaat uit twee delen. Dit betreft ten eerste de onderzoeksrapportage van 

het onderzoek die voor u ligt. Ten tweede betreft dit een los bijlagenrapport. 

Ik wens u veel inspiratie toe. 

's-Hertogenbosch, 28 september 2007 

Hannes de Bruijn 
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Achtergrond 

Aanleiding en belang 

Doel en a.anpak 

Samenvatting 

Voor de Eerste Wereldoorlog bestonden er nauwelijks bedrijventerreinen in de zin van 

gebieden die bedoeld waren als vestigingspiek van meerdere bedrijven. Ieder bedrijf had 

zijn eigen locatie. In de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw is de vestiging en uitbreiding 

van bedrijventerreinen in een stroomversnelling gekomen. Sinds het midden van de jaren 

'80 is het opknappen van bedrijventerreinen aandachtspunt van het ruimtelijke beleid. 

Iruniddels zijn we 25 jaar verder en is ruim éénderde deel van het totale aanbod aan 

bedrijventerreinen verouderd en komen er steeds meer terreinen bij. 

Nederland heeft bedrijventerreinen nodig voor een duurzame econorrtische groei. Dit 

betekent dat naast herstructurering ook nieuwe bedrijventerreinen moeten worden 

aangelegd. Toch komt herstructurering vooralsnog niet van de grond, doordat het blijft 

steken tijdens de uitvoering. Het ergo is aan de slag, maar het probleem dat optreedt, is hoe 

moet het worden aangepakt. Stagnatie van het herstructureringsproces is aan de orde. 

Probleemhebbers zijn ondernemers en gemeenten, die beiden een aanzienlijk belang 

hebben, uiteenlopend van een persoonlijk tot een maatschappelijk belang. Het belang van 

het onderzoek betreft vooral het maatschappelijke belang en is gericht op behoud van de 

openbare groene ruimte en intensiever ruimtegebruik op bedrijventerreinen. 

De doelstelling in dit onderzoek is om te komen tot versnelling van het 

herstructureringsproces van bedrijven terreinen. Een middel om dit doel te bereiken betreft 

een fundamentele aanpak die leidt tot versneUing. De aanpak van het onderzoek bestaat in 

de eerste plaats uit een algemene verdieping die ingaat op bedrijventerreinen. Hieruit volgt 

dat veroudering voorafgaat aan herstructurering en herstructurering vormt daarmee een 

verzamelnaam voor ingrepen die veroudering tegengaan, of achteraf oplost. Uit gesprekken 

en symposia in de verkenningsfase komen circa honderd oorzaken van stagnatie naar voren . 

Een analyse van deze knelpunten leidt tot de hoofdoorzaak van stagnatie, namelijk het 

ontbreken van een integrale afstemming/aanpak. De hoofdonderwerpen die hierbinnen het 

belangrijkste zijn, betreffen proces/ organisatie en financiën. Van hieruit heeft een nadere 

verdieping binnen deze hoofdonderwerpen plaatsgevonden, door gerichte literatuurstudie 

en deelname aan een denktank binnen ARCADIS. Dit heeft geleid tot de conclusie dat een 

regionale en structurele aanpak kan leiden tot versnelling van het herstructureringsproces 

van bedrijventerreinen. Deze aanpak vormt het uitgangspunt in het vervolg van het 

onderzoek. De meerwaarde daarbij ligt niet op het toetsen van deze aanpak, maar op het 

operationaliseren daarvan. 

Uit gesprekken met experts blijkt dat de stap naar een regionale en structurele aanpak erg 

groot is. Betrokkenen bij het herstructureringsproces weten niet hoe deze stap gezet moet 

worden. Dit heeft te maken met onbekendheid en onwetendheid. Door gebrek aan ervaring 

en de (financiële) onzekerheid die daarmee samengaat, durft men geen actie te ondernemen. 

Verder weet men niet hoe de organisatie eruit ziet voor de lange termijn en weet men niet 

welke stap als eerste gezet moet worden. Vanuit deze optiek is een casestudy uitgevoerd, 

opgesplitst in twee delen. Het doel van de casestudy is om te bekijken welke lessen geleerd 

kwmen worden van regionale én welke van structurele voorbeelden en ervaringen in de 

praktijk, met als doel operationalisering van de aanpak. 
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Resultaten 

Eindproduct 

Eindresultaat 

Regionale samenwerking op het gebied van bedrijven terreinen komt nauwelijks voor in 

Nederland, zoals volgt uH de regionale verdieping van de casestudy. Regionale afstemming 

komt echter wel voor, maar dit beperkt zich tot uitwisseling van kennis. Het geval waar 

regionale samenwerking plaats vindt, kampt met stagnatie, veroorzaakt door (teveel kijken 

naar) het eigen belang. 

Uit de structurele verdieping binnen de casestudy volgt, dat parkmanagement een 

veelgebruikt middel is voor beheer en onderhoud van een bedrijventerrein. Het voordeel 

van parkmanagement is hoofdzakelijk het tegengaan van veroudering van het terrein, 

doordat het terrein continu onderhouden wordt. Toch verloopt de invoering van 

parkmanagement niet altijd vlekkeloos of het komt zelfs helemaal niet van de grond. Dit is 

het gevolg van gebrek aan draagvlak. Ondernemers zijn vaak niet op de hoogte van de 

voordelen van parkmanagement of nemen het niet serieus. Financiële bijdragen vanuit de 

ondernemer blijven daarom vaak uit. 

De resultaten die volgen uit de drie verdiepingsslagen in het onderzoek hebben geleid tot 

een input voor het ontwerp. Deze input bestaat uH de lessen die geleerd zijn binnen de 

verdiepingsslagen. Een analyse van deze lessen heeft geleid tot uitgangspunten voor de 

aanpak. Dit betreft concreet, de punten die terug moeten komen in het ontwerp, om 

operationalisering van een regionale en structurele aanpak te bewerkstelligen. Het ontwerp 

heeft de vorm van een Businessplan, dat ingaat op de onderdelen proces, organisatie en 

financiën. Inhoudelijk betreft dit een stappenplan, een processchema en kritieke 

succesfactoren. Het stappenplan beschrijft de stappen die moeten worden doorlopen voor 

operationalisering van een regionale en structurele aanpak. Het procesplan vormt een 

visualisering daarvan en de kritieke succesfactoren benadrukken wat minimaal nodig is 

voor het welslagen van een regionale en structurele aanpak. 

Het eindresultaat in het onderzoek bestaat uit een Businessplan voor operationalisering van 

een regionale en structurele aanpak. Deze aanpak vormt de basis voor versnelling van het 

herstructureringsproces van bedrijventerreinen. Dit wordt veroorzaakt doordat financiële 

participatie van private en publieke partijen leidt tot betrokkenheid bij het proces. Dit heeft 

weer tot gevolg dat draagvlak ontstaat, wat voordelen oplevert als het gaat om integrale 

samenwerking en behoud van kwaliteit op termijn. 
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I VERSNELLING VAN HET VERSNELLING VAN HET 

HOOFDSTUK 

Inleiding 

INLEIDING 

Het eerste hoofdstuk in dit onderzoeksrapport begint met een beschrijving van de achtergrond 

van bedrijventerreinen in Nederland. De ontstaansgeschiedenis en de verschillende generaties 

bedrijventerreinen door de jaren heen komen daarbij aan bod. Van hieruit is de doorsteek 

gemaakt naar de aanleiding voor het onderzoek. Tot slot is de leeswijzer opgenomen. die de 

opbouw van het onderzoek voorzien van een korte inhoudelijke toelichting toont . 

1.1 ACHTER~ROND 

Ontstaansgeschiedenis van Voor de Eerste Wereldoorlog bestonden er nauwelijks bedrijventerreinen in de zin van 

het bed rijventerrein gebieden die bedoeld waren als vestigingspiek van meerdere bedrijven. leder bedrijf had 

zijn eigen locatie. De meeste binnenstedeLijke productielocaties hebben in de loop der jaren 

plaats gemaakt voor woningen, winkels en andere voorzieningen. Toch bestaan sommige 

van deze oude bed rij fsloca ties nog steeds. Het betreft meestal omvangrijke 

fabrieksterreinen, waar één bedrijf gevestigd is en die men daarom aanduidt als 'solitaire' 

bedrijven terreinen . Een voorbeeld hiervan is het terrein van DSM te Geleen. 

Drie generaties 

bedrijventerreinen 

Bedrijventerreinen in een 

stroomversnell ing 

Bedrijventerreinen zijn onder te verdelen in drie generaties (CPB, 2005), dit zijn : 

Terreinen van tussen de wereldoorlogen. Deze zijn veelal dicht bij de oude stadscentra 

gelegen, worden gekenmerkt door dichte bebouwing en zijn ontsloten via water- en 

spoorwegen (of waren dat oorspronkelijk). 

Terreinen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Deze zijn grootschaliger van 

opzet en bevinden zich over het algemeen aan de rand van de bebouwde kom. Hoewel 

deze terreinen beter over de weg te bereiken zijn dan die van de eerste generatie, 

beschi.kken ze in veel gevallen nog wel over aansluiting op water- en spoorwegen. Er 

zijn voornamelijk bedrijven gevestigd die actief zijn in industrie en distributie. 

Terreinen van na 1970. Deze terreinen bevinden zich in meerderheid aan de stadsrand 

en in de nabijheid van een afslag van een snelweg. Slechts bij uitzondering zijn zij 

ontsloten via water of spoor. Net als terreinen van de tweede generatie zijn deze 

terreinen veelal ruim van opzet. De bedrijfsactiviteiten variëren naast traditionele 

activiteiten van detailhandel tot en met dienstverlening. Kantoorwerkzaamheden 

krijgen een steeds groter aandeel in de op deze terreinen gevestigde werkgelegenheid. 

In de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw is de vestiging en uitbreiding van 

bedrijventerreinen in een stroomversnelling gekomen, als gevolg van de uitbreiding van de 

steden waarbij concentratie van bedrijvigheid aan de rand plaats vond (Schuur, 2001). Het 

opknappen van bedrijventerreinen is sinds het midden van de jaren '80 aandachtspunt van 

het ruimtelijke beleid . Inmiddels zijn we 25 jaar verder en zijn tal van bedrijventerreinen 

verouderd. 
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1.2 

'Het roer moet om' 

Aan de slag, maar hoe? 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREIN EN I 

AANLEIDING 

"Niets duurt voort, behalve verandering". 

Het bovenstaande citaat (Heraclitus, 540 v.c. - 480 v.c.), lijkt niet gebonden te zijn aan een 

uiterste houdbaarheidsdatum, als we kijken naar de huidige maatschappij. Met het oog op 

de bouwindustrie en alles wat daarmee verwant is, van initiatieffase tot en met nazorg, valt 

op dat verandering aan de orde van de dag is. De roep om innovatie, nieuwe manieren van 

denken en het doorbreken van traditionele barrières zal velen bekend in de oren klinken . 

Wat betreft ruimtelijke planning ziet het ernaar uit dat ook bedrijventerreinen niet kunnen 

blijven voortbestaan zonder aan verandering onderworpen te worden . 

'Nederland heeft bedrijventerreinen nodig voor een duurzame economische groei'. Met 

deze zin opent de Nota Ruimte (Tweede Kamer, 2004) in de paragraaf over 

bedrijventerreinen. Ruimte scheppen om te ondernemen betekent volgens de nota zowel 

herstructurering van verouderde bedrijventerreinen als de aanleg van nieuwe terreinen. Dat 

er daadwerkelijk wat staat te gebeuren op de bedrijventerreinenmarkt volgt onder andere 

uit de recente aandacht die uitgaat naar bedrijventerreinen in de publieke opinie. Meest 

opvallend hierin is het advies van de VROM-raad (Ministerie van VROM, 2006). Krachtige 

uitspraken als 'het roer moet om', 'stop achterhaald beleid' en 'alles moet anders' tonen aan 

dat VROM een andere werkwijze op het gebied van bedrijventerreinen voor ogen heeft. 

Toch komt herstructurering vooralsnog niet van de grond. Volgens Don Hardy, directeur 

Business Development binnen ARCADIS komt men niet verder dan het aanharken van 

groen en het rechtleggen van tegels (Hardy, 2006). Hieruit blijkt onder andere dat 

herstructurering blijft steken tijdens de uitvoering. Het ergo is dus: aan de slag, maar het 

probleem dat daarbij veel optreedt is: hoe moet het worden aangepakt? 
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Schema 1.1 

Leeswijzer onderzoeks ra pport 

VERSNELLIN G VAN HET HERSTRUCJURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN .1 

LEESWIJZER 

De hoöfdstlikindd i']1) in d it ontte~oek ' .l ppMt komt 0\ fI!('fl m ei d e '''' p ren <li~ in hd nd pr? 41 g""el t, 
l ijn . De l><?schrij\' ;I1); peT hoofds tuk i ~ Is \'o lgt: 

D Inl~.<lin" 

D JIt.·f ... trudutl·rJn~ 

Pro~k(>m .. n.lh:"\(" l"n 

D oplo"illl'-'nd'hll)! 

Verwijzingen 

lloofeb tuk 2 hc~ hrij it d l' .l th l kelllng " dn het .. ndert.oek. 1 

In hnofd. luk k ml'n d !..e nml'rken 1)1' hl' l g I>i ~ I "Jn 
bl:'driJh.'nt~rrt:'inl·n ter ~p rllkl" 

HO(ltd~tuk -1 bes(hriift dl' }...l'nnlt.'rkpil \ ',111 hexstruC' lurering en toont I 
wat ct .. s take hn lders ,'n hUI) .1fll'l lldl'r1ij kc b.!1,1I1Sl'n lij n I 

Hoofdsluk 3 g.lJI in op de p rubb .'nl.ITl.1I )"'l'. Dol ,lr0P \'ol);,,"d w o reli 
een opltl. .. si n~srkhting lx~~ü.:.hre \ cn, 

Ilnl,id~ ll.Ik (, vurmt l1<.'t prakl.bch kad"r bin,,,," h .. 1 olld,'u",'''. 

I [oofdslu k 7 j;" ft het ontw ei" "',,<,r. dJt hl'! l'ind rl'~ 1II1 J .11 ' a n he t r 
ondenu" k \ nrmt. 

J 

' e lingc lI I.'('n l 

Tol s lot kom I in hoofd!itll k _ dl' rclle<:ti ' o p he l ""d c r7o,,k e n hel 
('indr , \l1I.l.lt {('ir ' pr. kl' , 

In dit onderzoeksrapport is de lay-out gehanteerd die gebruikt wordt binnen ARCADIS. Dit 

heeft tot gevolg dat bijschriften bij schema's, figuren, afbeeldingen, tabellen en illustraties in 

de linker kantlijn worden weergegeven. 

Afkortingen en definities 

Ter bevordering van de leesbaarheid van dit onderzoeksrapport worden hier en daar 

afkortingen gebruikt. De verklaring van deze afkortingen is beschreven in afkortingen en 

begrippen op pagina 57. 

Bijlagen 

De bijlagen waarnaar verwezen is in dit onderzoeksrapport zijn in een apart bijlagenrapport 

uitgewerkt. Dit is gedaan om de bijlagen gemakkelijk naast het onderzoeksrapport te 

kunnen houden bij het lezen daarvan. Ook blijft het onderzoeksrapport hiermee beknopt. 
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VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPR OCES VAN BEDRIJVENTERREINEN .I 

HOOFDSTUK 

Onderzoekskader 

INLEIDING 

Het onderzoekskader beschrijft het probleem dat binnen het onderzoek aan de orde komt . Dit 

leidt tot de formulering van de probleemstelling en doelstelling in het onderzoek . Vervolgens is 

de onderzoeksaanpak opgenomen met een beschrijving daarvan. Hieruit is de centrale 

onderzoeksvraag met enkele deelvragen opgesteld. Tot slot is het onderwerp ingekaderd en 

komt het belang van het onderzoek ter sprake . 

~2,,",",--_______ .!..!PROBLEEM EN DOEL VAN HET ONDERZOEK 

2.1.1 

Veroudering van de 

bestaande voorraad 

bedrijventerreinen 

Herstructureren: 

Hoe doen we dat? 

Een geschikte aanpak 

ontbreekt vooralsnog 

'Onderzoek naar een 

oplossingsrichting ' 

PROBLEEMBESCHRIJVING 

Problematiek 

Volgens het Ministerie van EZ (Ministerie van Economische Zaken, 2004a) is ruim éénderde 

deel van het totale aanbod aan bedrijventerreinen verouderd en ondertussen komen daar 

steeds meer terreinen bij. Als gevolg van de toenemende ruimtedruk in Nederland dringt 

het besef bij overheden steeds meer door dat er wat moet gebeuren. De toenemende mate 

waarin openbare groene gebieden ten prooi vallen aan ontwikkeling van nieuwe 

bedrijventerreinlocaties kan niet ongel.imiteerd door blijven gaan. Het valt op dat in de 

praktijk onvoldoende inzicht bestaat over hoe een willekeurige herstructureringsopgave op 

een bedrijven terrein aangepakt moet worden. Daarnaast ontbreekt het onder stakeholders 

aan durf om het initiatief te nemen. Dit komt vooral omdat stakeholders zekerheid willen 

hebben dat een herstructureringsopgave succesvol is. 

Inhoudelijk bekeken heeft de problematiek te maken met het ontbreken van een combinatie 

van diverse disciplines wat betreft denkkracht en uitvoeringskracht. Daarnaast heeft 

organisatie van de opgave veelal betrekking op projectniveau en is niet gericht op de lange 

termijn . Verder vindt financiering vrijwel geheel plaats op basis van publieke middelen met 

soms een bijdrage van bedrijven. Tot slot vormt de grondexploitatie van een 

herstructureringsopgave een probleem, omdat in de praktijk blijkt dat deze niet sluitend is 

te krijgen. 

Oplossingsrichting 

Gezien de complexiteit van het onderzoek is een eenduidige oplossing -in deze fase van het 

onderzoek- niet te geven. Een oplossingsrichting is daarom meer op zijn plaats. Vandaar dat 

het onderzoek een verkennend onderzoek is, waarin een onderzoek naar een 

oplossingsrichting verricht is. Concreet moet de oplossing aansluiten bij een organisatie 

voor de lange termijn, met daarin verweven financieringsmogelijkheden die kunnen leiden 

tot een sluitende totaalexploitatie. 
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2.1.2 _____ ----'P'--'-ROf!LEEM STELLIN G 

Stagnatie ten aanzien van 

gebrek aan een 

fundamentele aanpak 

probleemhebber in het 

onderzoek 

2.1.3 

Aanpak om te komen tot 

versnelling 

I 

IJ ast /"11 C til rer; lig v /lil l}cdri ive" terrei 11 ell stagIl crrt. 

Een toelichting ten aanzien van het begrip stagnatie is nodig. Ten aanzien van 

herstructurering van bedrijven terreinen zijn twee punten van belang. Herstructurering 

vindt plaats, maar (nog) niet fundamenteel óf herstructurering vindt nog niet plaats. Het 

onderzoek gaat in op het eerste punt. De focus ligt op hoe de organisatie kan plaatsvinden, 

zodat de ontwikkelingen op een bedrijven terrein als continu proces beschouwd worden. 

Dus welke aanpak is daarvoor nodig? Het tweede punt is veelal gevolg van het feit dat 

partijen niet tot overeenstemming kunnen komen om herstructurering aan te pakken. Dit 

onderzoek beperkt zich tot het eerste punt. 

Het is van belang om aan te geven wie de probleemhebber is in het onderzoek. Uit de 

verkenning aan het begin van het onderzoek komt naar voren dat er niet slechts één 

probleemhebber binnen herstructurering van bedrijven terreinen is aan te wijzen. Dit 

betekent dat een ondernemer op een gedeelde eerste plaats komt met een gemeente. Ieder 

heeft namelijk een aanzienlijk belang, uiteenlopend van een persoonlijk, tot een 

maatschappelijk belang. 

DOELSTELLING 

OIl/werpell 11/111 ('('11 t1/lIlpl1k die l'crsllcllillg 'uall IIel'structllreri/lg 
PI1I7 l)cdrijl'l'lItl'r/'cilll''' oplevert. 

Gedurende de verkenningsfase in het onderzoek blijkt dat experts in de praktijk te weinig 

inzicht hebben hoe de aanpak van een herstructureringsopgave vorm moet krijgen . Het doel 

dat is nagestreefd is het komen tot versnelling van het herstructureringsproces van 

bedrijventerreinen. Om dit doel te bereiken leidt dit onderzoek tot een fundamentele aanpak 

die versnelling van herstructurering van bedrijventerreinen oplevert. 
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De opdeling van het onderzoek bestaat uit vier fasen. Dit betreft de fasen: verkenning (I), 

onderzoek (l]) , ontwerp en toetsing (III) en aanbeveling (IV) . Een verwoording van het 

proces per fase is als volgt: Naar aanleiding van een verkenning van literatuurbronnen en 

gesprekken met experts (I), is een probleemverkenning gestart (lI) waar de knelpunten 

binnen herstructurering zijn geanalyseerd. Om te komen tot een oplossingsrichting is het 

nodig een verdiepingsslag te maken, die nader ingaat op de hoofdknelpunten volgend uit 

de probleemverkenning. Met deze kennis is gericht data verzameld tijdens de casestudy. 

Met de resultaten volgend uit de casestudy is het ontwerp (HI) opgesteld. Validatie van het 

ontwerp is door een expertpanel gedaan. Dit vormt samen met enkele aanbevelingen (IV) 

het eindresultaat binnen het onderzoek. 
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2.2.2 

Centrale onderzoeksvraag 

Deelvragen in het 

onderzoek 

2.2.3 

Schema 2.3 

ProjeC1kader 

VE RSNELLING VAN HET HEHSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEORIJVENTERREINENI 

VRAAGSTELLING 

Vanuit de probleemstelling en de daarbij aansluitende doelstelJing heeft een vertaling naar 

het onderzoeksmodel plaatsgevonden. Uit het onderzoeksmodel volgen de centrale 

onderzoeksvraag en enkele onderzoeksvragen. Deze zijn hieronder zijn beschreven: 

Op we/kl' wij:e {Wil {'l'I'StruCtll1ï'1"ill~ V!l1l {JCdrijvcllte1"l'ciJ/(,1/ 

flllldt1llH'lItet'lwvrrlcl/ aallgepokt? 

• Wat wordt verstaan onder herstructurering van bedrijventerreinen? 

• Wat is stagnatie en wat is de oorzaak die daaraan ten grondslag ligt? 

• Hoe is versn~lIing van het herstructureringsproces van bedrijventerreinen mogelijk? 

AFBAKENING EN BEGRIPPENKADER 

Het onderzoek gaat in op bedrijven terreinen in Nederland . Binnen dit onderwerp beperkt 

de studie zich tot verouderde terreinen. Verder gaat het onderzoek in op twee van de vier 

vormen van herstructureren, namelijk revitalisering en herprofilering. Kleine ingrepen gaan 

onvoldoende in op de structurele aard van de problematiek die speelt en transformatie leidt 

tot een verandering van economische functie, waarmee beiden buiten het kader van het 

onderzoek vallen. Juist de structurele problematiek binnen de bestaande functie is waar het 

in het onderzoek om gaat. 

Begrippen in hel onderzoek 

• Herstructurering: Alle eenmalige ingrepen in het bedrijventerrein, die tot doel hebben de 

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

onderhoud worden gerekend (CPB, 2001). 

• Bedrijventerreinen: Een gebied bedoeld als vestigingspIek voor meerdere bedrijven. 

• Stagnatie: Een verzamelnaam voor de oorzaken waarom herstructurering van 

bedrijven terreinen niet (snel genoeg) van de grond komt. 

• Businessplan: Een stelsel van hoe een aanpak plaats moet vinden. 
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2=,""3'-----_______ BELANG VAN HET ONDERZO_~.~ 

=2=.3<.:..=1 _______ MAATSCHAPPElIJ BELANG 

De toenemende ruimtedruk in Nederland zorgt ervoor dat eisen worden aangescherpt, 

nieuw beleid wordt opgesteld en dat er nieuwe manieren van denken ontstaan. Dit geldt 

ook voor bedrijventerreinen, als gevolg van de toenemende veroudering van een derde deel 

daarvan. Behoud van onaangetast openbaar gebied en intensiever gebruik van de ruimte is 

waar de maatschappij om vraagt. Dit onderzoek levert hier een bijdrage aan door 

optimalisatie van het herstructureringsproces van bestaande terreinen. 

2.3.2, _______ ...:.W.:.,:E:...!T.::.E""'N=SCHAPPELIJK BELANG 

2.3.3 

Het wetenschappelijke belang heeft betrekking op ontwikkeling van kennis. Dit betreft 

hoofdzakelijk vereenvoudiging binnen het complexe domein van herstructurering van 

bedrijventerreinen. De focus ligt daarbij op een vertaling van bestaande elementen binnen 

het speelveld naar een begrijpelijk en praktisch toepasbaar concept. Op deze manier beoogt 

het onderzoek een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten op 

bestaand terrein . 

PERSOONLIJK BELANG 

Het persoonlijke belang van dit onderzoek is drieledig. In de eerste plaats dient het 

onderzoek ervoor om de Masteropleiding Construction Management and Engineering aan 

de Technische Universiteit in Eindhoven te kunnen afronden. Ten tweede wordt door 

middel van dit onderzoek een beter beeld van de beroepspraktijk verkregen. Tot slot vult dit 

onderzoek het laatste stukje in van de persoonlijke competenties die gedurende de 

Masteropleiding ontwikkeld zijn. 

ARCADIS I Technis<he Universiteit Eindhoven I 8 



3.1 

Tabel 3.1 

Kenmerken bedrijventerreinen 

in Nederland 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN.I 

HOOFDSTUK 

Bedrijventerreinen 

INLEIDING 

De kenm erken van bedrijventerreinen in Nederland zijn in dit hoofdstuk beschreven. Zo is 

stilgestaan bij het belang van deze terreinen voor de Nederlandse economie en de vraag en het 

aanbod op de markt. Daarnaast passeren ontw ikkelingen en trends op de bedrijventerreinmarkt 

de revue en zijn de kenmerken van veroudering beschreven. 

DE KENMERKEN SAMENGEVAT 

Tijdens de eerste fase van het afstudeeronderzoek hebben veel kenmerken op het gebied 

van bedrijventerreinen in Nederland de revue gepasseerd. Deze kenmerken zijn in het 

vervolg van het onderzoek vaker aangehaald. Daarom is gekozen, om vroeg in het rapport 

een puntsgewijs overzicht te geven van de belangrijkste kenmerken. Deze zijn als volgt: 

Kl'l\lTH..'rl...en \ 'aI1 bedrijvt.10 11Il1 rLf-II1l'11111 f'\edl'lland 

• Bedrijventerreinen beslaan 2% totale grondoppervlak, dit is circa 90.000 hectare. 

• 30% van de Nederlandse bevolking werkt op een bedrijventerrein, van de 7,1 miljoen 

banen werken 2,1 miljoen mensen op een bedrijventerrein. Toename 

werkgelegenheid op bedrijventerreinen tot 2020 varieert van 5-10%. 

In 2006 telt Nederland 3.605 bedrijventerreinen, wat staat voor 94.600 hectare bruto. 

De grondprijs van uitgeefbare grond ligt tussen €89,- en €104,- per m2 kavel. 

De vraag naar bedrijventerreinen tot 2015 is circa 9.200 hectare. 

Gemeentelijke plannen voor nieuwe terreinen tot 2015 voor circa 45 .000 hectare. 

Aanbod van bedrijventerreinen vijf keer groter dan de vraag . 

• Nota Ruimte: tot 2020 aanleg van 23.000 hectare nieuw bedrijventerrein nodig, als 

gevolg van beperkte ruimtewinst bij herstructurering. 

• Ruim éénderde deel (25.200 hectare) van de totale voorraad bedrijventerreinen is 

verouderd. 

De nationale herstructureri.~g~ ave heeft betrekkin 0 ruim 21.000 hecta_r_e. ___ -' 

______ ...':!B~ELANG BEDRJJVENTERREINEN VQOR NEQj:,BLANDSE ECON~l!1IE 

Belang van 

bedri jventerreinen in 

Noord-Brabant 

Ruim 30% van de totale werkgelegenheid in Nederland bevindt zich op bedrijven terreinen 

(RPB, 2004). De Graaf (2005) bevestigt dit door te stellen dat van de 7,1 miljoen banen in 

Nederland er ongeveer 2,1 miljoen op bedrijven terreinen gepositioneerd zijn. 

Daarnaast zijn bedrijven terreinen niet alleen vanuit een economisch perspectief belangrijk, 

maar ook vanuit een ruimtelijk, sociaal en maatschappelijk perspectief. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit een studie naar de markt voor bedrijven terreinen in Noord-Brabant 

(Geuting et al. , 2006), waarin drie punten het belang van bedrijventerreinen onderstrepen. 

Dit zijn : 
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1. Aandeel werkgelegenheid: 41% van de werkgelegenheid in Brabant bevindt zich op 

bedrijven terreinen, tegenover het gemiddelde van ruim 30% in Nederland . 

2. Economische waarde: één hectare Brabants bedrijventerrein levert jaarlijks circa €1 ,6 

miljoen op, wat overeenkomt met het Nederlandse gemiddelde. 

3. Dynamiek van buiten: aantrekken en huisvesten van buitenlandse industriële 

bedrijven. 

"'-'-".3<--_______ V"'-'RA=A""G~E'_'N_"'AA='_'NBOD OP DE HUIDIGE MARKT 

Vraag 

Ove~chattjng ruimtevraag Olden en Louw (2005) stellen de raming van de ruimtevraag in de Nota Ruimte ter 

discussie. Uit analyse blijkt dat Rijk, provincies en gemeenten de ruimtevraag stelselmatig 

overschatten. Voor de economische groei van Nederland is het echter niet nodig om op 

grote schaal nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen. Door uit te gaan van ontmenging en 

verdunning raamt de Nota Ruimte de vraag naar bedrijventerreinen veel te hoog. Bij een 

beleidsconforme raming bedraagt de vraag naar bedrijventerreinen tot en met 2020 ruim 

11.000 hectare bruto. Dit is de helft van de in de Nota Ruimte geraamde 23 .000 hectare 

bruto. Olden en Louw stellen dat bij actief beleid gericht op functiemenging, verdichting en 

herstructurering het bestaande aanbod (bouwrijpe grond en harde plancapaciteit) aan 

bedrijventerreinen voorziet in de vraag tot 2030. Om overcapaciteit te voorkomen is 

terughoudendheid nodig bij de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Het advies van de 

VROM-raad (2006) sluit daarop aan en stelt dat het groeitempo van de vraag naar nieuwe 

bedrijventerreinen op lange termijn naar verwachting afneemt. Voor de periode na 2020 

wordt zelfs rekening gehouden met een absolute daling van de vraag. 

Stijging van uitgifte 

Minder terreinen, minder 

oppervlakte 

Prijsniveau uitgeefbare 

grond 

Uitgeefbaar aanbod 

Planning 

Meer aandacht voor 

herstructurering 

Aanbod 

Recent onderzoek door ARCADIS en Stec Groep (IBIS, 2006) geeft inzicht in het aanbod 

(planning en uitgifte) van bedrijventerreinen op de Nederlandse markt. Enkele belangrijke 

conclusies die daaruit volgen zijn: 

• Nadat er vier jaar sprake was van dalende uitgifte, was er in 2005 sprake van een 

stijging. Deze stijging zet zich in 2006 verder door. Weliswaar daalde het aantal 

terreinen waarop uitgifte was. Totaal is er in 2005 ruim 700 hectare uitgegeven. 

In januari 2006 telde Nederland 3.605 bedrijventerreinen, dat iets minder was dan een 

jaar daarvoor. Het totale areaal aan bedrijventerreinen is op dit moment bijna 94.600 

hectare bru to. 

De prijs voor grond op bedrijventerreinen varieert van €34,- tot €205,- per m' kavel. 

Gemiddeld voor alle provincies samen ligt de verkoopprijs op €89,- tot €104,- per m' 

kavel. Er zijn geen duidelijke veranderingen in de grondprijzen opgetreden. In de 

Randstad ligt de grondprijs hoger dan in de rest van het land . Dit hangt vooral samen 

met schaarste en een grotere vraag naar bedrijfsruimte op nieuwe bedrijventerreinen. 

Op dit moment is er 5.991 hectare netto uitgeefbaar terrein (direct) voorhanden. Het 

uitgeefbaar terrein op korte termijn vult dit nog eens aan met 6.145 hectare. Het aantal 

hectare uitgeefbaar terrein steeg fors met bijna 13% ten opzichte van een jaar eerder. 

80% van het uitgeefbare oppervlak is in handen van gemeenten, tegenover 20% in 

handen van particulieren. 

Er bestaan plannen voor 394 nieuwe bedrijven terreinen, waarvan de meeste in de 

provincies Noord-Brabant en Gelderland. 

Ten opzichte van 2005 is een groter aandeel bedrijven terreinen verouderd, namelijk 

32% van het totale aantal bruto hectare bedrijven terrein (2004: 28%). Dit wil niet persé 
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Aanbod vijf keer zo groot 

als de vraag 

3.4 

Science-terreinen van 

belang voor Nederlandse 

kenniseconomie 

Ontwikkelingen van 

generatie op generatie 

Prijsstijging 

bedrijventerreinen laag in 

vergelijking tot 

woningmarkt 
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zeggen dat het areaal verouderde terreinen is toegenomen. Vanwege toenemende 

aandacht voor veroudering en herstructurering bestaat het vermoeden dat gemeenten 

en provincies meer bedacht zijn op verouderingsverschijnselen en de opgave beter 

monitoren. 

Confrontatie vraag en aanbod 

Nederland wordt langzamerhand volgebouwd met bedrijven terreinen en als het aan de 

Nederlandse gemeenten ligt gaat dat lang nog niet snel genoeg (Eén vandaag, 2007). In de 

regel worden al die terreinen aangelegd langs de snelwegen, maar intussen verkrotten de 

verouderde bedrijven terreinen in en om de steden. Gemeenten zijn eerder geneigd om 

nieuw maagdelijk weiland op te offeren, dan verouderd terrein op te knappen. Stichtingen 

als natuur en milieu ergeren zich aan die gemakzuchtige mentaliteit. Om een voorstelling te 

krijgen betekent dit dat agrarische grond wordt opgeofferd ter grootte van zo een 30.000 

voetbalvelden, waar helemaal geen vraag naar is. Gemeenten geloven nog in de mythe dat 

aanleg van nieuwe terreinen automatisch werkgelegenheid aantrekt. Volgens de stichting 

natuur en milieu gaat de openbare ruimte er zeker aan, als gemeenten elkaar beconcurreren 

om klanten voor bedrijven terreinen binnen te halen. Op dit moment is het toekomstige 

aanbod vijf keer zo groot als de verwachte vraag. Dit leidt tot een sterke daling van de 

prijzen. Doordat de grond voor nieuwbouw zo goedkoop is, wordt geen geld meer in 

renovatie van bestaande panden gestoken. Ondernemers verhuizen dan liever naar een 

nieuw terrein. 

ONTWIKKELINGEN EN TRENDS 

Ontwikkelingen 

In Nederland komen verschillende soorten bedrijventerreinen voor. Het grootste 

aandeel daarbinnen bestaat uit gemixte terreinen, waar een diversiteit aan typen 

bedrijven bijeen zit. Daarnaast is de laatste jaren een groei te zien op het gebied van de 

hightech terreinen, zoals de Philips High Tech Campus te Eindhoven en 

distributieterreinen (Hermans, 2004). In de huidige praktijk staat de kenniseconomie 

centraal, wat concreet inhoudt dat de ontwikkelingen op het gebied van kenrus- en 

science-terreinen zullen toenemen (De Graaf, 2005). 

De ontwikkeling van generatie op generatie van de Nederlandse bedrijventerreinen 

heeft vooral te maken met verschuiving en clustering. Dit betekent meerdere bedrijven 

bij elkaar gelegen op bedrijventerreinen langs snelweglocaties tegenwoordig, in 

tegenstelling tot bedrijven gehuisvest binnen de stadsgrenzen op diverse locaties 

vroeger. 

Als we kijken naar de prijsontwikkelingen van Nederlandse bedrijventerreinen, dan is 

te zien dat de prijs continu stijgt. Sinds 1991 is de gemiddelde prijs met ongeveer 155% 

gestegen. In de periode 1991-1996 stegen de prijzen gematigd (gemiddeld 4% per jaar), 

in de periode daarna versnelde deze prijsstijging met een gemiddelde stijging van 15% 

per jaar (Van Aalst, 2004). Toch beweren experts dat de prijsstijgingen van 

bedrijventerreinen nog steeds te laag liggen in vergelijking tot de grondprijzen op de 

woningmarkt. Die prijzen zijn sinds 1997 verdubbeld of zelfs verdrievoudigd, wat op 

de bedrijventerreinenmarkt niet voor komt. 
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Trends 

De werkgelegenheid bij financiële, zakelijke en overige dienstverlening groeit, terwijl 

een afname van werkgelegenheid geldt in sectoren als (land)bouw en industrie. Dit 

heeft gevolgen voor de aard van de werkzaamheden op de Nederlandse 

bedrijventerreinen (Geuting et al., 2006). 

Het is waarschijnlijk dat productie van Nederland naar afzetmarkten in Midden- en 

Oost-Eruopa (maar ook de BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China) wordt 

verplaatst (Geuting et al., 2006). 

De uitstraling van het pand en het terrein is steeds meer bepalend voor de locatiekeuze 

van een onderneming. Daarnaast stellen gebruikers op bedrijventerreinen steeds hogere 

eisen aan de kwaliteit van de bedrijfsomgeving (Geuting et al., 2006). 

Uit het onderzoek werknemers over werk/ocaties (Wesselink, 2005) blijkt dat werklocaties, 

groot en monofunctioneel zoals die de afgelopen decennia zijn ontwikkeld, niet bepaald 

gewaardeerd worden door de mensen die er werken. Die wilJen namelijk kleinschalige 

bedrijven terreinen, ver weg van de snelweg en als het even kan gemengd met 

winkelvoorzieningen en woningen. Bij de planning van bedrijventerreinen lijkt 

niemand rekening te houden met de wensen van de échte gebruikers: de werknemers. 

Werkgevers geven in tegenstelling tot de gebruikers echter wel de voorkeur aan 

snelweglocaties. 

Kenmerken van veroudering Veroudering gaat vooraf aan herstructurering en herstructurering vormt daarmee een 

verzamelnaam voor ingrepen die veroudering tegengaan, of achteraf oplost. Pen en 

Hiethaar (1998) geven aan veroudering de volgende definitie, welke nog steeds veel voor 

komt in de huidige literatuur: 

Definitie veroudering 

Vormen van veroudering 

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

milieuklll1dig, economisch en organisatorisch gebied elkaar versterkende problemen 

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

ruimtelijke omgeving worden gesteld (Pen en Hiethaar, 1998). 

Het Nationaal Dubo Centrum (2004) stelt dat veroudering te categoriseren is in vier 

verouderingsprocessen, namelijk: 

Technisch: wegen en gebouwen voldoen niet meer aan de oorspronkelijke eis door 

gebrek aan onderhoud. 

Economisch: teruglopende belangstelling voor een terrein als gevolg van de 

veranderende eis in de loop van de tijd. 

Maatschappelijk: beperkte mogelijkheden van het terrein als gevolg van aangescherpte 

milieuregels. 

Ruimtelijk: er ontstaan conflicten met nieuwe functies die rond het terrein zijn 

ontstaan. 
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Oorzaken van veroudering Pen en Hiethaar (1998) onderscheiden zeven oorzaken van veroudering. Daarnaast 

verbinden ze deze oorzaken met een aantal gevolgen die een relatie hebben met de 

verouderingstoestand van de bedrijventerreinen. Schematisch ziet dit er als volgt uit: 

Schema 3.4 

Veroudering 

oorz.li1k 
Ruimtelijke f~ctoren 
Historische factoren 
Milieu factoren 
Politieke factoren 
Economische factoren 
M~cro-economische fa(tor~'n 

Endogene factoren 

Verolldering 

gevo lg 
Bcdrijfsverplaatsing 
Inefficiënt ruimtegebruik 
Matige uitstraling en hinder 
K~pitaalvernietiging 

Onveiligheidsgevoelens 
Wantrouwen ondernemer & 
werkgelegenheid 

Gevolgen van veroudering Veroudering van bedrijventerreinen kan negatieve maatschappelijke gevolgen met zich mee 

brengen. Hierbij valt te denken aan verkeersdruk, sociale onveiligheid en hinder. Het 

ruimtegebruik op oude bedrijventerreinen is vaak inefficiënt. Als gevolg van ongunstige 

verkaveling op een terrein kunnen ondernemers in het nadeel zijn in relatie tot ondernemers 

gehuisvest op een efficiënter opgezet terrein. Daarnaast kan inefficiënt ruimtegebruik leiden 

tot een rorrunelig aanzicht, dat de aantrekkelijkheid van de locatie aantast. Eén van de 

gevolgen van de genoemde punten kan ertoe leiden dat het bedrijventerrein niet meer 

voldoet aan de huidige norm, waardoor ondernemers op zoek gaan naar nieuwe locaties. 

Op termijn kan dit overgaan in leegloop van een bedrijventerrein, met grote gevolgen voor 

de uitstraling van het terrein en de werkgelegenheid. 
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HOOFDSTUK 

H erstructu reri ng 

INLEIDING 

Dit hoofdstuk borduurt voort op het hoofdstuk bedrijventerreinen. De kenmerken van 

herstructurering van bedrijventerreinen komen aan bod. Daarnaast is ingegaan op de 

prob leemhebber binnen de context in het onderzoek en de stakeholders die betrokken zijn bij 

het herstructureringsproces. Wat ieders belang en rol is komt daarin ter sprake. 

DEFINITIE 

Ke.nmerken herstructurer ing Veroudering is de voorloper op herstructurering, zoals eerder gesteld. Net als de kenmerken 

van veroudering volgt hier een uiteenzetting van de kenmerken van het begrip 

herstructurering. Een definitie voor het begrip die veel voorkomt in de literatuur is de 

volgende: 

Definitie herstructurering 

Toevoeging aan definitie 

Vormen herstructurering 

Alle eenmalige ingrepm in het bedrijven terrein, die tot doel hebben de veroudering van het terrein 
I 
i als geheel te bestriidm en ~ie niet tot het reguliere onderhoud worden gerekend (CPB, 2001). 

De bovenstaande definitie stelt dat herstructurering betrekking heeft op alle emmalige 

ingrepen in het bedrijventerrein. Wat ontbreekt, is het middel parkmanagement dat gericht 

is op continue bestrijding van veroudering, dat tegenwoordig veelvuldig voor komt. 

Herstructurering is een veel gebruikte verzamelnaam voor ingrepen die de veroudering van 

bedrijventerreinen tegengaan. Het woord suggereert een structuurwijziging, maar in de 

praktijk hoeft dat niet altijd zo te zijn. Ook een face-lift en een revitalisering vallen 

bijvoorbeeld onder herstructurering (CPB, 2001). Naastface-lift en revitalisering spreekt Buck 

Consultants International (BC!, 1998) over herprofilering en transformatie als vormen binnen 

het koepelbegrip herstructurering. De betekenis van de vier genoemde vormen is als volgt: 

Face-lift: grote opknapbeurt bij fysieke veroudering; 

Revitalisering: forse integrale verbetering van een verouderd terrein met behoud van 

bestaande economische functies; 

Herprofilering: wijziging van de werkfunctie van bestaande bedrijfsactiviteiten ten 

gevolge van economische veroudering; 

Transformatie: ombouwen, waarbij de functie wijzigt in niet-werkfuncties. In dit laatste 

geval wordt het terrein onttrokken aan de voorraad bedrijventerreinen. 
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Levenscyclus 

Figuur 4.1 

Levenscyclus van een 

bedrijventerrein 

4.2 

Ruim éénderde deel van de 

totale hoeveelheid 

bedrijventerreinen is 

verouderd 

Figuur 4.2 

Omvang hers tructurering 

Bron IBIS (2003) 

Slechts 1.900 hectare 

geherst ructureerd sinds 

1990 

VERSNELLING VAN HET HERSTRU CTURERIN GSPRO CES VAN BEDR'JVENTERRE'NENI 

Om enig gevoel te krijgen bij de vier veel voorkomende vormen van herstructurering is in 

onderstaande figuur een koppeling tussen fase en vorm weergegeven. Het Nationaal Dubo 

Centrum (2004), benoemt vijf fasen binnen de levenscyclus van een bedrijven terrein, welke 

in onderstaande figuur zijn opgenomen. 

Intro.IHrl;" Gmd V.',--:niligi"R 

OMVANG 

T'·I1'JI.~/I".~ 

lil , , , 

I , 

Ruim éénderde deel van de totale hoeveelheid bedrijventerreinen is verouderd. Veel van 

deze terreinen liggen in de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland. De problematiek op 

deze terreinen is dusdanig dat regulier onderhoud niet meer voldoende is. Om het proces 

van veroudering een halt toe te roepen zal men de terreinen moeten herstructureren. De 

opgave behelst 3.500 hectare voor 2012. De gemiddelde doorlooptijd van plan tot en met 

realisatie van een herstructureringsproject is 10 jaar. De nationale doelstelling is om de 

doorlooptijd uiterlijk in het jaar 2020 met 20% te verkorten . 

'rfoudt·rwJ.! \.ln hedltl' .. 'nt('tf,-'uu,"n pt"r 1 IJnU.ln :WO.' lil hruhl ht't.!èHl' 

\ .'.nIHII'Bi ~.n n r:')III1I~n 
- ':'011 

Olden en Louw (2005) beschrijven dat sinds 1990 slechts 1.900 hectare geherstructureerd is. 

Als de gemeenten in dit tempo doorgaan duurt het nog bijna tweehonderd jaar, voordat de 

huidige voorraad verouderde terreinen zich weer op een aanvaardbaar kwaliteitsniveau 

bevindt. Ondertussen blijven verouderde terreinen toenemen. Ter indicatie: in de jaren 

negentig is de voorraad verouderde terreinen meer dan verdubbeld. 
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4.3 

Opheffen ruimtelijke 

knelpunten 

VERSN ELLING VAN HET HERSTRU CTURERIN GS PR OCES VAN BEDRIJVENTERRE INEN 1 

Nota Ruimte 

De visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland en de belangrijkste 

bijbehorende doelstellingen is terug te vinden in de Nota Ruimte. Hierin is het nationaal 

ruimtelijke beleid tot 2020 vastgelegd met een doorkijk tot 2030. Eén van de vier 

beleidsdoelen die het beste aansluit op het onderwerp in dit onderzoek is 'versterking van de 

internationale concurrentiepositie in Nederland'. Het doel daarbij is om ruimtelijke knelpunten 

die de economische groei belemmeren op te heffen (Tweede Kamer, 2004). 

Nota Pieken in de Delta 

Benutten van economische De beleidsnotitie 'Pieken in de Delta' van het Ministerie van EZ is gericht op het benutten 

kansen van economische kansen in alle regio's. Een koerswijziging in het regionale beleid heeft 

betrekking op het gebruikmaken van de specifieke voordelen van regio 's in plaats van 

achterstanden egaliseren. De 'pieken in de delta' vormen de basis voor nationale 

concurrentiekracht. Pieken in de Delta geeft de economische onderbouwing en nadere 

uitwerking van de Nota Ruimte en is het overkoepelende kader voor EZ-beleidslijnen, zoals 

het Actieplan Bedrijventerreinen (Ministerie van Economische Zaken, 2004b). 

Stimuleren duurzame 

economische groei 

Finantiële impuls 

herstructurering 

Actieplan Bedrijventerreinen 

In het actieplan bedrijventerreinen zijn de acties opgenomen die het kabinet in de periode 

2004 tot en met 2008 neemt om een duurzame economische groei te stimuleren. Concreet 

gaat het daarbij om het scheppen van voldoende ruimte om te werken . Een belangrijk 

onderdeel in het actieplan zijn de zogenaamde Topprojecten. 

Topper regeling 

Deze regeling is een nieuwe financiële regeling die uitsluitend betrekking heeft op 

herstructurering van bedrijventerreinen. Het Ministerie van EZ wil hiermee een financiële 

impuls geven aan de herstructurering van (boven) regionale bedrijventerreinen die van 

nationaal economisch belang zijn . Uitsluitend Topprojecten komen in aanmerking voor 

subsidie, kenmerken hiervan zijn : terreinen die een nationaal-economische meerwaarde 

hebben, terreinen groter dan 150 hectare, terreinen met een boven-regionale functie, 

terreinen waarop bedrijvigheid uit milieucategorie 4 of hoger mogelijk is, (Ministerie van 

Economische Zaken, 2004a). 

4.4.1 PROCESFA?EN 

Het herstructureri ngsproces Het herstructureringsproces van bedrijven terreinen verloopt doorgaans volgens dezelfde 

route, zoal s volgt uit onderzoek van BOM en BHB (2006). Wel is het zo dat elk project zijn 

eigen procesgang en weg kent. De vier deelstappen waar het hers tructureringsproces uit 

bestaat zijn: 

Schema 4.5 

Procesfasen 

herstructureringsproces 

InitialÎeffase Planvom\ingfase RealisaUefase Beheerfase 
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4.4.2 

Tabel 4.2 

Stakeho lders herstructureri ng 
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Een toelichting per fase is als volgt: 

1. Initiatieffase: In deze fase dient het duidelijk te worden of sprake is van een 'case'. 

Partijen die hier invloed op hebben zijn de gemeente en het (georganiseerde) lokale 

bedrijfsleven. Als één van de twee partijen geen reden ziet tot herstructurering is er 

geen sprake van een 'case'. Het doel van de initiatieffase is het creëren van draagvlak 

als input voor de activiteiten in de planvormingfase. Aan het eind van de initiatieffase 

moet duidelijk zijn wat het probleem is, wat de omvang is van de case, waarom partijen 

menen dat zij belanghebbenden zijn en welke herstructureringsstrategie gevolgd moet 

worden. De afsluiting van de fase vindt plaats door vaststelling van een integrale visie 

op terreinniveau, vastgelegd in het masterplan. 

2. Planvormingfase: In het masterplan wordt tijdens de initiatieffase een prioriteitstelling 

opgenomen. Dit houdt in dat binnen het plangebied verschillende deelgebieden 

worden benoemd met elk een eigen prioriteit. In deze fase wordt gestart met de 

planvorming van het eerste deelgebied. Bij elk deelgebied behoort een andere vorm van 

projectbeheersbaarheid met eigen kenmerken en belanghebbenden. Tot gebiedsgerichte 

herstructurering behoort het opstellen van een programma van eisen, 

stedenbouwkundig ontwerpen en het doen van haalbaarheidsanalyses. Een 

tussenproduct in deze fase wordt gevormd door het ontwikkelingsplan. In dit plan is 

opgenomen op basis waarvan marktpartijen worden verzocht te participeren in de 

verdere planontwikkeling en realisatie. Afsluiting van deze fase vindt plaats door 

middel van het herstructureringsplan. 

3. Realisatiefase: Uitvoering van het herstructureringsplan vindt plaats tijdens de 

realisatiefase. Voordat hiermee begonnen kan worden wordt door de betrokken partijen 

een realisatieovereenkomst ondertekend. In deze realisatieovereenkomst verbinden 

partijen zich aan daadwerkelijke realisatie van de herstructurering. Onderdeel van deze 

realisatieovereenkomst is overeenstemming tussen betrokken partijen over verdeling 

van kosten en opbrengsten. 

4. Beheerfase: De beheerfase bestaat uit de inzet van parknumagement. Het doel van 

parkrnanagement in de beheerfase is om de door herstructurering verbeterde 

ruimtelijke en functionele kwaliteit van het bedrijventerrein in stand te houden en 

veroudering te voorkomen. De regie van het beheer ligt in handen van professionele 

marktpartijen. 

STAKEHOLDERS 

Partijen die een rol spelen bij herstructurering van bedrijven terreinen, onder andere volgens 

De Graaf (2005) en de Adviescommissie Gebiedsontwikkeling (2005) zijn weergegeven in 

onderstaand overzicht. Apperloo (2003) maakt een onderverdeling tussen partijen die direct 

en indirect betrokken zijn bij het herstructureringsproces. Direct wil zeggen dat partijen 

zeggenschap hebben en invloed uit kunnen oefenen. Indirect betekent wel invloed maar 

weinig tot geen zeggenschap. 

Gemeente/ provincie / Rijk 

Beleggers/ projectontwikkelaars 

• Ontwikkelingsmaatschappijen 

I H.nn .. d. BI UI", 

(Grond)eigenaar / ondernemer 

Brancheorganisaties 

Burgers 

Projectorganisa tie 

Projectmanagement bureaus 

Aannemers 
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Probleemhebber 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERRE'NEN .I 

Vastgoedeigenaren 

Kamers van Koophandel 

Energiebedrijven / Waterscha ppen 

Werkgeversorganisaties 

Milieugroeperingen 

Gemeente en ondernemer Een belangrijke vraag is: wie is nu eigenlijk de probleemhebber als het gaat om herstructurering 

beiden van bedrijventerreinen? Het antwoord op deze vraag is al kort behandeld in het begin van dit 

hoofdprobleemhebber onderzoeksrapport (2.1.2). Daar werd namelijk gesteld dat een gemeente op een gedeelde 

eerste plaats komt met een ondernemer. Dit omdat het belang van beiden aanzienlijk is. 

Binnen de overheid is de gemeente probleemhebber, omdat de activiteiten van de 

ruimtelijke ontwikkeling haar rechtstreeks aan gaan. Gemeenten blijven uiteindelijk zitten 

met verouderde bedrijven terreinen . Dit komt omdat eigenaren of ondernemers over het 

algemeen wegtrekken naar een nieuwe locatie als het bedrijfspand is afgeschreven . 

Tabel 4.3 

B 1rokken partijen en hun 

belangen (Blokhuis en 

Schaefer. 2006) 

De ondernemer (of eigenaar) is probleemhebber, omdat deze afhankelijk is van zijn 

omgeving. De ondernemer hecht waarde aan de uitstraling van zijn bedrijf. Een afnemende 

kwaliteit van de bedrijfsomgeving leidt er voor hem toe dat het bedrijfsimago schade op kan 

lopen, dat de waarde van onroerend goed en grond afneemt en dat de kosten ten aanzien 

van de bedrijfsvoering toenemen. 

Belang stakeholders 
Naast de inventarisatie wie de stakeholders binnen herstructurering van bedrijventerreinen 

zijn, is hier gekeken naar ieders belang. Blokhuis en Schaefer (2006) geven in tabelvorm een 

overzicht van betrokken partijen en hun belangen. De invulling is op basis van BCI en BRO 

(1999) en maakt onderscheid tussen immateriële en materiële belangen, voor de 

belangrijkste stakeholders. Een overzicht hiervan levert het volgende op. 

"'lakellOlder lmrnalerielc b"l,mgl'" Mah,ri,'k h"I .1n~"11 

Gemeenten • Werkgelegenheid • Financiële haalbaarheid 

· Vitaliteit (stads)economie plan/ grondexploitatie 

· Ruimtelijke- en milieukwaliteit · Investeringen uit bedrijfsleven 

· Intensief ruimtegebruik • Opbrengsten OZB stijgen 

· Duurzaam beheer · Grondprijzen in gebied en 

• Imago stad/ gemeente omgeving stijgen 

• Contacten/netwerken met 

bedrijven 
Overige • Werkgelegenheid 
overheden • Ruimtelijke en milieukwaliteit 

• Intensief ruirntegebruik 

· Duurzaam beheer 

Gevestigde · Verbetering kwaliteit • Stijging waarde onroerend 
bedrijven bedrijfsomgeving goed en kavel 

· Duurzaam beheer voor · Besparing kosten als gevolg 

kwaliteitsborg op termijn van beter functioneren bedrijf 

· Verbetering imago (niet verplaatsen, logistieke 

voordelen, klachten 

1 fIonn .. d. e""jll ARCADIS I Technische Universiteit Eindhoven 118 



Rol s-takeholders 

Tabe l 4.4 

Betrokken partijen en hun rol 

(I~ eedharn en Louw, 2003 ; 

Hertogh , i 997) 
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omwonenden, enzovoorts) 

· Kostenbesparing door beter 

beheer 

· Bij herprofilering: maximale 

opbrengst verkoop onroerend 

goed 
Ondernemers · Verbetering kwaliteit • Indirect via eigen bedrijf 
vereniging bedrijfsomgeving 

· Duurzaam beheer 

• Communicatie met gemeente 
f--. 

Private • Continuïteit bedrijfsvoering • Rendement 
Investeerders · Imago, kwaliteit en · Projectontwikkelaar / 

duurzaamheid van de aannemer: bouwcapaciteit 

ontwikkeling als · Projectontwikkelaar: winst 

verkoopargument • Projectbelegger: waarde 

onroerend goed, langdurig 

rendabele beleggingsobjecten 

Rol stakeholders 
Om het totaalplaatje voor de stakeholders compleet te maken is hieronder een uitbreiding 

op de bovenstaande tabel opgenomen. De tabel geeft een overzicht van de rol per 

stakeholder. 

SI.lkchuldcr I{ol 

Overheden · Initiator, medefinancierder, bevoegd gezag, beheerder, 
(gemeente, toezichthouder, toetser, beslisser 
provincie en • Betrokkenen bij elkaar brengen en houden 
Rijk) 

• Relevante initiatieven signaleren en oppakken 

· Betrouwbare en voorspelbare partner zijn 

• Communiceren, participeren, kwaliteit borgen en condities regelen 

· Interdepartementale coördinatie 
Gevestigde • Inspreker, participant, benutter 
bedrijven 

Ondernemers • Inspreker 
vereniging 

Private · Participant, beheerder, ontwerper, uitvoerder 
investeerders 
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HOOFDSTUK 

Probleemanalyse en 
oplossingsrichting 

INlElblNG 

Een niet onbelangrijk onderdeel in het onderzoek komt in dit hoofdstuk aan bod. Op basis van 

gesprekken, deelname a.an symposia en congressen en literatuurstudie (bijlage I) is een 

overzicht van knelpunten opgesteld (bijlage 2), die specifiek betrekking hebben op 

herstructurering van bedrijventerreinen . Uit analyse van deze knelpunten volgen een paar 

hoofdkne lpunten, welke de oorzaak vormen van stagnatie. Het tweede deel in dit hoofdstuk 

bestaat uit een verdieping in die hoofdknelpunten . Uiteindelijk is hiermee richting gegeven aan 

het benaderen van een oplossing in het onderzoek . 

""-'-'.l"---_______ T.!..!HC!.!E~O"'R,..,E'_'_T!_"ISCH ONDERZOEK 

5. 1..:...1"--______ .!.>.Ku..N f, LPUNTEN EN ANALYSE 

Tabel 5.5 

Hoofdonderwerpen binnen 

herst ructurer ing van 

bedrijventerreinen 

Probleem verkenning 

Op basis van de KJ-methode' (Schaefer en Tienen, 200l), ook wel gele-briefjes methode 

genoemd, heeft een verkenning plaats gevonden van het probleem dat betrekking heeft op 

herstructurering van bedrijventerreinen. De methode is erop gericht om verbanden en 

afhankelijkheden tussen de problemen onderling aan te geven. Het resultaat van deze 

methode bestaat uit een aantal hoofdonderwerpen en deelonderwerpen die betrekking 

hebben op herstructurering van bedrijventerreinen. In dit geval resulteert de 

probleemverkenning in acht hoofdonderwerpen, namelijk: 

IInoldnnd .. m ' .. rp"n volg"nJ uit KJ·m"thodl' 

· Product • Financieel 

· Informatie • Belangen 

· Markt • Beleid/visie 

• Proces/ organisatie • Wet- en regelg~vin~ 

Nu deze hoofdonderwerpen bekend zijn, is bepaald onder welk hoofdonderwerp de kern 

van de problematiek binnen herstructurering weggeschreven kan worden. Het doel daarvan 

is om gerichter tot een benadering van een oplossing te komen. De deelonderwerpen die 

volgen uit de fase van probleemverkenning zijn in de tabel op de volgende pagina 

weergegeven. 

, Methode van probleemverkenning en hypotheseformulering, genoemd naar de Japanse antropoloog 

Jira Kawakita. 
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Tabel 5.6 

Knelpun ten hers tructurering 

van bedrijvenlerreir,en volgend 

ui t KJ·methode 
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Gebrek aan informatie met betrekking tot 
het van beleid 

15 Concurrentie tussen gemeenten 

16 Vraag en aanbod niet op elkaar afgestemd 

Analyse van knelpunten 
Nu bekend is welke knelpunten aan de orde komen bij herstructurering van 

bedrijven terreinen (tabel 5.6) is het van belang om te bekijken wat het verband is tussen de 

knelpunten onderling. Het doel van deze analyse is om te komen tot het meest relevante 

knelpunt dat optreedt binnen herstructurering van bedrijventerreinen. Dit knelpunt kan 

daarmee gezien worden als de oorzaak van stagnatie en vormt daarmee het uitgangspunt in 

het vervolg van dit onderzoek. 

De analyse is uitgevoerd op basis van de Porras'-methode, ook wel Stream Analysis 

genoemd (Schaefer en Tienen, 2001). De relaties die optreden tussen de oorzaken en 

gevolgen worden duidelijk door de knelpunten horizontaal als oorzaak te plaatsen en 

verticaal als gevolg. In bijlage 3 is de uitwerking van de knelpunten analyse terug te vinden, 

in de vorm van een oorzaak/gevolg matrix. Nadat duidelijk is welke oorzaak wat tot gevolg 

heeft en visa versa is in een zogenaamde Stream Diagnostic Chart de matrix visueel 

gemaakt. Het resultaat hiervan is te zien in bijlage 4. 

'Methode om relaties en kwesties binnen een probleemgebied in kaart te brengen. 
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Analyse van de bevindingen met de Porras-methode 

Hoofdknelpunt: Gebrek aan Op basis van de analyse vallen een aantal zaken op. Gekeken naar de Stream Diagnostic 

een integrale Chart (bijlage 4) valt het op dat 'ontbreken van een integrale afstemming/aanpak' het 

afstemming/aanpak hoofdknelpunt is binnen de reeks knelpunten. Dit is bevestigd doordat dit hoofdknelpunt 

de meeste gevolgen heeft op de overige knelpunten en daarmee als bron van stagnatie 

gezien kan worden. 

Bron van stagnatie ge legen Uit de analyse blijkt dat het hoofdknelpunt het ontbreken van een integrale 

in hoofdonderwerpen: afstemming/aanpak betreft. Eerder volgt uit de KJ-methode dat er sprake is van acht 

proces/organisatie en hoofdonderwerpen binnen de probleemcontext. Het hoofdknelpunt valt binnen het 

financiën hoofdonderwerp proces/organisatie. Hiermee kan gesteld worden dat een tekortkoming op 

het gebied van proces/ organisatie de oorzaak is van optredende stagnatie. Een tweede 

hoofdonderwerp dat erg belangrijk is, betreftfirnmciën. Een verklaring hiervoor is het aantal 

connecties tussen de knelpunten onderling. 

Stagnatie binnen 

herstructurering van 

bedrijven terre inen leidt 

uiteindelijk tot veroudering 

en het steeds verder 

'opslokken' van de 

openbare groene ruimte 

Inhoudelijke toelichting 

Gebrek aan een integrale afstemming/aanpak heeft tot gevolg dat de kwaliteit van het 

product (als zijnde een bedrijventerrein) niet voldoet aan de kwaliteits- en 

duurzaamheidseisen van de samenleving. Verder leidt dit tot concurrentie tussen 

(buur)gemeenten, onvoldoende afstemming tussen vraag en aanbod en gebrek aan 'slimme' 

(financiële) toepassingen zoals verevening tussen nieuwe en te herstructureren terreinen. 

Daarnaast duurt het herstructureringsproces erg lang, is er sprake van veel versnipperd 

eigendom en worden alternatieve kostendragers onvoldoende benut. Ook het gegeven dat 

afschrijving op korte termijn plaats vindt, de omloopsnelheid van bedrijventerreinen hoog is 

en dat bedrijventerreinen niet waardevast zijn, zijn kenmerken van gebrek aan integrale 

afstemming. Tot slot leidt het ontbreken van een integrale aanpak tot gebrek aan daadkracht 

en visie onder stakeholders. De problematiek op het gebied van bedrijventerreinen in 

Nederland leidt uiteindelijk tot een tweetal hoofdgevolgen. Dit zijn veroudering en 

verloedering van bestaande terreinen en het steeds verder opslokken van de openbare 

groene ruimte. 

=S"".1"".2"'----______ .DEELCONCLUSIE PROBLEEMANALYSE 

Schema 5.6 

Overkoepelend b np met 

twee hoofdonderwerpen 

De hoofdoorzaak die leidt tot stagnatie is het ontbreken van een integrale afstemming/aanpak en 

is daarmee hét hoofd knelpunt in de analyse. Omdat dit knelpunt leidt tot een aantal 

gevolgen binnen de acht hoofdonderwerpen, is het knelpunt het overkoepelende begrip in 

het onderzoek. Schematisch leidt dit tot het volgende overzicht. 

Integrale afstemming/aanpak 
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Aanvulling op de 

probleemstelling 

5.2 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINENI 

Van de acht hoofdonderwerpen zijn proces/organisatie en financiën de belangrijkste. Dit is 

te bevestigen door het aantal connecties tussen de knelpunten onderling. Het is dus van 

belang om de focus in het vervolg van het onderzoek te richten op de deelonderwerpen 

proces/organisatie en financiën. 

Aan het begin van het onderzoek is de probleemstelling beschreven. Als gevolg van de 

resultaten die volgen uit de probleemanalyse is een aanvulling op deze probleemstelling 

mogelijk. De aanvulling leidt tot de volgende stelling: 

H c rst/'llctll rcri lig (la /I l}cd ri jZICI1 tcrrc i /lCIl st Ilgllecrt, door gebre k (l(1II 

('CII jl1tegrt/le tlfsteml/1ing/aanpak . 

OPLOSSINGSRICHTING 

,,"5 .:.,:.2:.,:.. ±.l _______ T-'-'H'-'.2E"-'O"-'R-'-'E'-'-T-"'IS'-"C-'-'H..'=.E -"V~ERD IE PING EN DEE LNAM E DEN KT AN K 

Onderzoek naar een 

oplossingsrichting op het 

gebied van proces. 

o rganisatie en flnandën 

Schema 5.7 

Aanpak verdieping bi nnen het 

onderzoek, opgebouwd Ui t 

twee delen 

Inleiding 

Naar aanleiding van de probleemanalyse is het noodzakelijk een verdiepingsslag te maken. 

Dit is nodig om te komen tot een oplossing voor het probleem in het onderzoek. Als gevolg 

van de complexiteit van het onderwerp is het lastige, om op dit moment een concrete 

oplossing te geven voor het probleem. Vandaar dat onderzoek naar een oplossingsrichting 

een belangrijke stap is. Dit vormt het deelonderzoek binnen het onderzoek. 

Denklank 
Welke lessen kunnen hien.·an geleerd worden? 

Wat betekent dit voor de aanpak? 

Dit deelonderzoek bestaat uit een nadere verdieping op het gebied van de 

hoofdonderwerpen proces, organisatie en financiën. De eerste verdiepingsslag bestaat uit een 

aanvulling op de literatuurstudie in het onderzoek en vindt plaats binnen de theoretische 

verdieping. De tweede slag betreft een verdieping door deelname aan een denktank binnen 

ARCADIS. De resultaten die volgen uit de totale verdiepingsslag zijn uitgebreid 

weergegeven in bijlage 5. Op pagina 28 is een samenvatting daarvan terug te vinden. 
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Schema 5.8 

A~npilk theoretische 

verdieping 

Een onderzoek naa r de 

financië le aanpak en 

projectorganisat ie van 

bedrijventerreinen 

Een onderzoek naar de 

ondernemersgerichte 

aanpak en vergroting val] 

de betrokkenheid van 

ondernemers bij 

herst ructurering van 

bedri jventerreinen 

THEORETISCHE VERDIEPING 

Theorelischc 

verdieping 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINENI 

Welke lessen kunne"n h.iervan geh~erd worden? 

Wat betekent dil voOr de aanpak? 

In de eerste plaats zijn hieronder de bevindingen ten aanzien van de theoretische verdieping 

beschreven. Het bovenstaande schema geeft inzicht in de aanpak daarvan. 

Een interessant onderzoek (Sentemovem, 2005) dat in opdracht van het Ministerie van EZ is 

uitgevoerd, beschrijft de financiële aanpak en de projectorganisatie van vijf verschillende 

herstructureringsprojecten. Thema's die daarbij aan de orde komen zijn: 

terreinkarakteristieken, aanleiding voor herstructurering, ingrepen, organisatie, financiering 

en belangrijke tips en meningen. 

Aanleiding en doel van het onderzoek 

De aanleiding van het onderzoek komt voort uit het feit, zoals Sentemovem dat omschrijft, 

dat de financiering van herstructureringsprojecten een van de belangrijkste belemmeringen 

is bij de uitvoering van een omvangrijke herstructureringsopgave. 

Het doel van het onderzoek is om betrokkenen bij het herstructureringsproces mogelijke 

hindernissen te kwmen laten nemen. Het eindproduct van het onderzoek is een 

voorbeeldenboek, dat inzicht geeft in een mogelijke aanpak op de beschreven thema's en dat 

ondersteuning moet bieden in de toekomst. 

Resultaat 

Een belangrijke les die volgt uit het onderzoek is dat een goed integraal ontwikkelingsplan 

essentieel is voor het opstellen van een degelijk financieel plan. Met een stevige visie op de 

ontwikkeling van het gehele terrein op langere termijn (10 tot 15 jaar) worden duidelijke 

kaders voor kwaliteit en functies geschapen. Op basis daarvan kunnen doordachte 

faseringsopties worden uitgewerkt. Zo kan vervolgens de uitwerking van deelgebieden 

plaatsvinden, waarbij al naar gelang de situatie private partners betrokken kunnen worden. 

Een tweede onderzoek dat past binnen het kader van dit onderzoek is dat van ITSO. Dit 

staat voor Industriële Technologie Steden Overleg, waarin twaalf steden zijn verenigd 

(ITSO, 2004). 

Aanleiding en doel van het onderzoek 

Deze steden zijn zich bewust van de belangrijke opgave om hun bedrijventerreinen te 

herstructureren. Zij zien ook in dat de herstructureringsopgaven omvangrijk en complex 

zijn. Vanuit deze invalshoek heeft de ITSO het plan om een pilotproject op te zetten. Het 

onderzoek is nadrukkelijk niet gericht op het nut en de noodzaak van herstructurering, 

maar op de ondernemersgerichte aanpak en de wijze waarop de betrokkenheid van de 

ondernemers bij herstructurering kan worden vergroot. 
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Een onderzoek naar de 

benutting van potenties 

op een bedrijventerrein 

Een onderzoek gerkht op 

een nieuwe aanpak op het 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERRE IN ENI 

'Het doel in dit onderzoek is het formuleren van concrete aanbevelingen om binnen afzienbare termijn 

binnen bestaande contouren (JtJsiek, bestemmingsplan, milieu) tot de herstructurering van meerdere 

(industriële) bedrijfslocaties in Nederland te komen' , 

Resultaat 

Een belangrijke les die volgt uit het onderzoek is dat de belemmering bij ondernemers niet 

zozeer ligt bij de bereidheid om mee te werken en of mee te investeren, maar bij het 

bewustzijn van de voordelen van herstructurering, 

Een onderzoek dat past binnen dit kader is het Eindrapport, dat opgesteld is door ETIN 

Adviseurs, in opdracht van het programmabureau voor Economische Ontwikkeling 

Dordrecht - Drechtsteden (ETIN, 2003), 

Aanleiding en doel van het onderzoek 

De gemeente Dordrecht heeft onvoldoende inzicht in de aard en omvang van haar 

herstructureringsopgave, Het doel van het onderzoek is daarom gericht op het in kaart 

brengen van de aard en omvang van de herstructureringsopgave, Een belangrijk onderdeel 

daarbinnen -dat aansluit bij dit onderzoek- is dat gekeken is naar de verschillende 

ontwikkelingsmogelijkheden die voort kunnen komen uit de economische potentie van een 

bedrijventerrein, 

Resultaat 

Potentiële kansen zijn uniek voor elk bedrijventerrein. Een blauwdruk is daarom niet te 

maken. Een les die wel kan gelden voor elk bedrijventerrein gaat in op het vroegtijdig 

betrekken van alle betrokken partijen om tijdig aanspraak te kunnen maken op subsidies en 

financieel draagvlak tot stand te brengen. 

Het advies dat naar voren komt uit het rapport Werklandschappen opgesteld door de 

VROM-raad (Ministerie van VROM, 2006), gaat in op regionale samenwerking, 

gebied van herstructurering functiemenging, werklandschappen en meer markt. 

van bedrijventerreinen 

Aanleiding en doel van het onderzoek 

De VROM-raad is niet te spreken over de Nederlandse bedrijventerreinen en stelt dat de 

huidige plarming van bedrijventerreinen is achterhaald. Gezien de steeds groter wordende 

opgave om bestaande terreinen te herstructureren stelt de VROM-raad dat 'het roer om 

moet'. 

Resultaat 

Een belangrijk en opvallend advies dat naar voren komt in het onderzoeksrapport is het 

voorstel om te komen tot regionale verevening, waarbij kosten en opbrengsten tegen elkaar 

worden weggestreept. Het betreft een manier van werken die afwijkt van de huidige aanpak 

bij herstructurering van bedrijventerreinen, met als minimaal doel een kostenneutraal 

project te realiseren. De aanpak die de VROM-raad voor ogen heeft betreft: een nieuwe 

manier van denken, een nieuwe aanpak en een nieuwe rolverdeling. 
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Schema 5.9 

Aanpak prakt ische verdieping 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINENI 

DENKTANK 

Denktank 
Wl'lkl? ll'ssl'n kunnen hiervan geIel'rd worden? 

Wat betekent dit vOOr de aanpak? 

Een volgende stap in het onderzoek is die van de denktank. Op basis van de resultaten die 

volgen uit de theoretische verdieping is concreet gezocht naar een oplossing die meer 

aansluit bij een praktische benadering. De aanpak hiervan staat in bovenstaand schema 

afgebeeld. 

Deelname aan denktank om Naast de theoretische verdieping is het zinvol te onderzoeken wat een meer praktische 

inzitht te krijgen In de 

oplossingsrichting 

beredeneerd vanuit 

marktpartijen 

Gebrek aan financiële 

middelen en een 

organisatieopzet voor de 

lange "termijn 

Particulier Initiatief 

Benader herstructurering 

vanuit een financiële 

insteek 

benadering van een oplossing in het onderzoek kan zijn. Daartoe is besloten deel te nemen 

aan een denktank. Dit houdt in dat tijdens een aantal brainstormsessies concreet ingegaan is 

op een oplossingsrichting voor het aan de orde gestelde probleem in dit onderzoek. De 

bijeenkomsten zijn georganiseerd door ARCADIS in samenwerking met Buck Consultants 

International. De deeInemers aan de bijeenkomst zijn afkomstig van bedrijven als: beleggers, 

bouwers, ontwikkelaars en adviseurs. Daarnaast worden voor een aantal bijeenkomsten 

deelnemers uitgenodigd die werkzaam zijn binnen diverse afdelingen van de Nederlandse 

overheid. Dit om te kijken of er draagvlak is voor de ideeën die binnen de denktank 

ontstaan. 

Aanleiding van de denktank 

Don Hardy, directeur business development binnen ARCADIS stelt dat het tot nu toe niet 

goed gelukt is om de herstructurering van bedrijventerreinen aan te pakken. Niet dat er niks 

gebeurd is, maar de maatregelen komen ondanks (master)plannen, meestal niet verder dan 

het recht leggen van tegels en het aanharken van groen. Zo ziet hij geen integrale aanpak en 

geen structurele verbetering met de focus op sociaal-economische aspecten. De oorzaak 

hiervan is volgens Hardy het ontbreken van financiële middelen en een organisatieopzet 

gericht op de langere termijn (Hardy, 2006) . 

Doel van de denktank 

Het doel van de denktank is om een integrale ontwikkelingsvisie met een combinatie tussen 

fysieke, organisatorische en financieel-economische maatregelen tot uitdrukking te laten 

komen. Het middel waarmee dat bereikt moet worden is het opzetten van een particuliere 

herstructureringsmaatschappij. 

Resultaat 

Een financiële benadering van het herstructureringsvraagstuk op het gebied van 

bedrijven terreinen kan leiden tot een sluitende businesscase. Essentieel daarbij is dat 

herstructurering gezien wordt als integrale businesscase en dat een aparte organisatie wordt 

opgezet die zich uitsluitend concentreert op de herstructurering. Binnen de denktank is een 

dergelijke organisatie betiteld als Special Purpose Vehikel (afgekort: SPV). Wat belangrijk 

wordt geacht voor het SPV is om eigen vermogen ter beschikking te krijgen. Met dit eigen 

vermogen kan namelijk vreemd vermogen worden aangetrokken. Het eigen vermogen kan 
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Opbrengsten om tot een 

sluitende buS"inesscaJie te 

komen 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUOURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINENI 

zowel publiek als privaat zijn of een combinatie daartussen. Organisatie van het vermogen 

kan plaatsvinden door oprichting van een gemeentelijk of regionaal fonds. Deelnemers aan 

het fonds kunnen zijn: ondernemers(verenigingen), ontwikkelaars, institutionele beleggers 

en overheden. De organisatiestructuur van een fonds kan de vorm hebben van het 

onderstaande schema. Verschillende varianten hierop zijn mogelijk, afhankelijk van 

zeggenschap, organisatie project, enzovoorts. Een uitgebreide toelichting ten aanzien van de 

kenmerken van een grootschalig fonds is terug te vinden in bijlage 5. 

Business Case 1 (-0 Business Case 2 (+0 Busine.s Case n (+/-0 

Een sluitende businesscase kan slechts ontstaan wanneer er opbrengsten binnen het SPV 

gegenereerd worden. Opbrengsten kunnen zijn: gebiedsontwikkeling met een combinatie 

van bedrijven en woningen, sale- en leaseback van onroerend goed, koop, verkoop en 

(tijdelijke) verhuur van onroerend goed, vastgoedontwikkeling, subsidies, enzovoorts. 

Enkele belan>?rijke resultaten die vol>?en uit dee/name aan de denktank zijn als vol>?t: 

• Rendement op vreemd vermogen is hoog als gevolg van een hoog risicogehalte; 

• Subsidies zijn aan het begin van het project erg belangrijk zodat tegen een gunstig(er) 

rentepercentage geld geleend kan worden bij een bank; 

• Vergroting van het eigen vermogen is mogelijk door inbreng van privaat kapitaal in een 

fonds; 

• De omvang van een fonds bedraagt minimaal €100,- tot €2S0,- miljoen en er moeten twee 

tot tien business cases onder het fonds 'hangen' voor optimale kans van slagen; 

• De onrendabele top en de zeggenschap kunnen per business case geregeld worden; 

• Een Business Case is sluitend te krijgen door financiële verevening tussen projecten. 
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5.2.2 _____ -'R.>.>E ..... S-"<U-"'-LTu:>ATEN VOLGEND UIT DE VERDIEPING 

Tabel S.7 

Overzicht result ten volgend 

uit de theoretische verdieping 

en deelname aan de denktank 

5.2.3 

Een grootschalige aanpak 

vormt de basis voo r 

versnell ing 

Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten die volgen uit de theoretische 

verdieping en de denktank. Het betreft hier de lessen die geleerd zijn op basis van de 

verdieping. De lessen beantwoorden meer de 'wat' vraag. In bijlage 6 is een uitgebreid 

overzicht van het resultaat weergegeven . Daarin is ook opgenomen wat de lessen betekenen 

voor de aanpak. Die aanpak geeft een antwoord op de 'hoe' vraag. Dus: hoe kan een 

aanpak, als oplossing van het probleem in het onderzoek, tot stand komen? 

"I{UU., I " Oltl. \ "'~A lil 

,t""pak: 

Drnolsl'lilk. rol, brltlllg: 

Ka.' .... ', ""b"·lIg,'rll. bijdraJl"II: 

DEELCONCLUSIE OPLOSSINGSRJCHTING 

De conclusie op basis van de verdieping, is dat een grootschalige aanpak de potentie in zich 

heeft om versnelling van het herstructureringsproces, op het gebied van bedrijventerreinen 

mogelijk te maken. Dit volgt onder andere uit de literatuur die hierop ingaat. Daarnaast is 

binnen de denktank gesproken over een regionale benadering als oplossing voor stagnatie 

ten aanzien van het herstructureringsproces. De conclusie ten aanzien van de schaalgrootte 

is dat een grootschalige aanpak de meeste kans van slagen heeft als dat op regionaal niveau 

bekeken wordt. Bij een regionale schaalgrootte is het projectmanagement namelijk nog te 

overzien. Wordt de schaalgrootte nog groter, dus bijvoorbeeld een provinciale 

schaalgrootte, dan ontstaat een zeer complex proces, wat niet meer te overzien is. Daarnaast 

is vanuit financieel oogpwlt de regionale aanpak een goede oplossing. De schaalgrootte 

zorgt er namelijk voor dat het projectkapitaaJ een zodanige omvang heeft, dat een aparte 

beheerorganisatie kan worden opgezet om het kapitaal te beheren. Dus een regionale 

aanpak lijkt hiermee de beste oplossing. 
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Sledlts een regionale Met het doel van het onderzoek in ogenschouw genomen, is slechts een regionale oplossing 

benadering voldoet niet. niet voldoende om tot versnelling te komen. Wat bij een regionale aanpak niet aan de orde 

een structurele aanpak mag is, betreft een structurele aanpak. Het is niet alleen de bedoeling om herstructurering ad-hoc 

daarbij niet ontbreken van de grond te krijgen, maar om structuur aan te brengen, zodat een fundamentele aanpak 

generiek en structureel toepasbaar is. Het doel van die aanpak is om snelle afschrijving en 

daarmee veroudering van het terrein te voorkomen en dus herstructurering in de toekomst 

tegen te gaan. 

Wat is nu eigenlijk een regionale en structurele aanpak? De naam betreft een samenvoeging van 

termen, die hiervoor zijn beschreven. Dit zijn de termen: regionaal, structureel en aanpak . 

Regionaal heeft betrekking op regionale samenwerking of een regionale benadering. 

Structureel heeft betrekking op een structurele aanpak. Wat is de inhoudelijke betekenis van 

deze termen? 

Een regionale benadering brengt aanzienlijke voordelen met zich mee, mits hier op de juiste 

manier mee wordt omgegaan. In de eerste plaats heeft dit te maken met de grootschaligheid 

waarop de herstructureringsopgave benaderd wordt. Dit brengt financiële voordelen met 

zich mee. Eén zo een oplossing is financiële verevening. Projecten met een positief en 

negatief resultaat kunnen tegen elkaar worden weggestreept, waardoor een kostenneutraal 

project ontstaat. Financieel onrendabele projecten kunnen nu toch worden aangepakt. Dit 

biedt kansen op het gebied van verouderde bedrijventerreinen, die vaak een doom in het 

oog vormen voor gemeenten. Nog een voordeel van een regionale schaalgrootte is een 

groter eigen vermogen, als gevolg van meerdere deelnemers. Met dit eigen vermogen kan 

vreemd vermogen, tegen een gunstiger rentetarief dan bij een lokale aanpak, worden 

aangetrokken . Het voordeel is dus dat door een grotere slagkracht beperking van risico 

plaats vindt. 

Een structurele aanpak houdt in dat op een fundamentele manier een benadering van de 

herstructureringsopgave plaats moet vinden . Dit betekent dat oplossingen op generiek 

niveau benaderd worden, die breed toepasbaar zijn, dus op ieder bedrijventerrein. Een 

voorbeeld van een fundamentele benadering is een structurele aanpak door gebruik te 

maken van parkmanagement. Ontwikkeling van een bedrijventerrein stopt namelijk niet bij 

de oplevering daarvan. Beheer en onderhoud daarna is namelijk net zo belangrijk. 

Een regionale en structurele De conclusie op basis van de verdieping is dat een regionale en structurele aanpak de 

aanpak als uitgangspunt concept oplossing is om versnelling van het herstructureringsproces op het gebied van 

voor het vervolg van het bedrijven terreinen mogelijk te maken. Hiermee wordt bedoeld dat deze aanpak de potentie 

onderzoek in zich heeft om een oplossing te vormen voor de knelpunten proces/organisatie en 

financiën die de bron voor stagnatie vormen. Deze regionale en structurele aanpak vormt 

het uitgangspunt voor het vervolg van het onderzoek. Dit vervolg is niet gericht op het 

toetsen van deze aanpak, maar op het operationaliseren daarvan. 
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ROADMAP OM TE KOMEN OT DE OPLOSSJ~~ IN HET ONDERZOEK 

Cd ... ~tudy de .. I!: To~kom~tscrnari .. : 
Regiona le lessen ' Ideal.' aanpa k' 

... "1 ~ 

" ... 

" 
D-situati,,: 

Ca ... ,tudy depl 2: 
Huidig n np~k 
ht'r 'TuCl lln~ rin }; 

Crlll;:turde 1\.·~S4!n 

I ).-;zol 

Toelichting op het denkraamwerk 

Inleiding 

Stap van O-situatie naar De verdieping leidt tot de oplossingsrichting in de vorm van een regionale en structurele 

'ideale aanpak' erg groot als aanpak. Uit gesprekken met experts in deze fase van het onderzoek komt naar voren dat de 

gevolg van onbekendheid stap van O-situatie naar de voorgestelde 'ideale' aanpak erg groot is. Betrokkenen binnen het 

en onwetendheid herstructureringsproces van bedrijven terreinen weten niet hoe deze stap gezet moet 

worden. Enerzijds heeft dit te maken met onbekendheid. Door gebrek aan ervaring en door 

(financiële) onzekerheid durven betrokkenen geen acties te ondernemen. Anderzijds heeft 

dit te maken met onwetendheid. Betrokkenen weten als gevolg van de complexiteit van de 

opgave niet hoe organisatie moet plaatsvinden, wat de eerste stap is die gezet moet worden 

en wat daarvoor nodig is. De oplossing in dit onderzoek moet antwoord geven op deze 

vragen. Dus operationalisering van een regionale en structurele aanpak. Om dit te bereiken 

is input verkregen uit een casestudy die is opgesplitst in twee delen. 

O-si t ua tie 

Deze situatie vormt de uitgangspositie in het onderzoek. Concreet betekent dit de huidige 

aanpak op het gebied van herstructurering van bedrijventerreinen. Inhoudelijk bestaat de 

input voor de O-situatie uit: de resultaten volgend uit de theoretische en praktische 

verdieping in dit onderzoek. 

Casestudy deell en 2 

De casestudy is opgesplitst in twee delen. Het inhoudelijke verschil heeft te maken met twee 

aspecten. De ene deel van de casestudy richt zich op bedrijventerreinen met een regionaal 

karakter het andere op een structureel karakter. Het doel is om te bekijken welke lessen 

geleerd kunnen worden van voorbeelden en ervaringen in de praktijk, om te komen tot 

operationalisering van de ideale aanpak. 

Toekomstscenario 

De laatste schakel in het denkraamwerk vormt de oplossing binnen het onderzoek. De 

oplossing bestaat uit een ontwerp waarin de ideale aanpak voor herstructurering van 

bedrijventerreinen tot uiting komt. De verdieping daarbinnen gaat in op proces, organisatie 

en financiën. Het scenario vormt daarmee inzicht voor experts, hoe een regionale en 

structurele aanpak tot stand kan komen. 
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HOOFDSTUK 

Casestudy 

INLEIDING 

Naar aanleiding van de theoretische verdieping en de denktank beschrijft dit hoofdstuk de 

bevindingen die opgedaan zijn aan de hand van enkele praktijkcases. Daarbij is ingegaan op 

lessen die geleerd kunnen worden van regionale en structurele vormen van aanpak binnen de 

diverse projecten. De resultaten die volgen uit deze kwalitatieve dataverzameling worden op 

het einde van het hoofdstuk beschreven en geanalyseerd. 

",6~.1,,----_______ SELECTIECRITERIA 

6 

De casestudy is bedoeld om te leren van regionale en structurele praktijkervaringen op het 

gebied van bedrijventerreinen. Dit houdt in dat niet alleen gekeken is naar 

herstructureringsprojecten en projecten die al zijn afgerond. Juist manieren van aanpak en 

inzichten zijn belangrijk, los van de fase of het type project. Het belangrijkste is niet het in 

kaart brengen van verschillende standpunten van partijen, maar wel om de manieren 

waarop tot een regionale en structurele aanpak gekomen kan worden te onderzoeken. Deze 

indrukken worden opgedaan bij partijen die nauw betrokken zijn bij proces en organisatie 

van het project en die daarmee een overall beeld hebben. Gezocht is naar fundamentele 

oplossingen, die generiek toepasbaar zijn. Dit betekent toepasbaar op ieder bedrijven terrein 

in Nederland. 

MOTIVATIE KEUZE VAN DE CASES 

Op basis van de bovenstaande selectiecriteria zijn een aantal praktijkcases gekozen. Een 

motivatie waarom die cases specifiek passen binnen dit onderzoek volgt hier. 

• Klavertje 4 betreft een project dat de gemeentegrens overschrijdt. Het is een regionale 

aangelegenheid van vier gemeenten, nauw samenwerkend met de provincie Limburg. 

Het is nuttig om te bekijken hoe samenwerking binnen een complexe opgave verloopt. 

• Zes bedrijventerreinen onder één koepel: Het is van belang om te kijken wat geleerd 

kan worden van grensoverschrijdend parkmanagement. 

• Moerdijk is een grootschalig terrein waarop een structurele oplossing in de vorm van 

parkmanagement aanwezig is. Het is interessant om te kijken naar de relatie tussen de 

grootschaligheid van een terrein in relatie tot een structurele aanpak. 

• Dintelmond is een bedrijventerrein waarop invoering van parkmanagement mislukt is. 

Het is van belang om te bekijken waarop dit is stuk gelopen. 

• Borchwerf 11 verplicht ondernemers een bijdrage te leveren om een structurele aanpak 

mogelijk te maken. Het is nuttig om te kijken naar de werking daarvan. 

• Chemelot is een industrieterrein dat privaat eigendom is van het bedrijf DSM. Het is 

interessant om te kijken naar de kenmerken van privaat eigendom in tegenstelling tot 

publiek eigendom wat het meeste voorkomt op bedrijventerreinen. 
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."-6~.3~ ______ -.!:!B.!=.!ES~C~H.RIJVING CASES 

Afbeelding 6.1 

OverTichtskaart 

bedrijventerreinen casestudy 

6.3.1 

OVERZICHTSKAART BEDRIJVENTERREINEN CASESTUDY 

EGIONALE CASES 

BEDRIJVEN TERREIN KLA VERTJE 4 

Karakteristieken bedrijventerrein 

• Klavertje ~ 

Chemelot • 

De li ggin g van de 

bedrijventerreinen die 

onderdeel uitmake n 

van de casestudy zijn 

op de overz ichtskaa rt 

hiernaast weergegeven. 

De terreinen die 

gelegen zijn binnen de 

blauwe contour 

behoren allen tot de 

case waarbij zes 

terreinen onder één 

koepel vallen. Van die 

zes worden Borchwerf 

I1 en Dintelmond ook 

apart bekeken . 

Een meer uitgebreide 

Ibeschrijving van de 

regionale cases is terug 

te vinden in bijlage 7 

en die van structurele 

i n bijlage 8. 

Het bedrijventerrein Klavertje 4 is gedeeltelijk nog in ontwikkeling en komt ten 

noordwesten van Venlo te liggen. Het plangebied strekt zich uit over vier gemeenten, dit 

zijn: Venlo, Horst aan de Maas, Maasbree en Sevemun. De grootte van het plangebied 

bedraagt circa 1000 hectaren, dat ingevuld wordt met onder andere een bedrijventerrein en 

-park, glastuinbouw en een campus. Dit alles is toegespitst op het gebied van transport, 

voeding, logistiek en verse producten. De fysieke invulling van het gebied komt tot stand 

door nauwe samenwerking tussen Rijk, de provincie Limburg en de vier gemeenten. 

Proces en (financiële) organisatie 

Sturing binnen het project vindt plaats vanuit een stuurgroep, die verantwoordelijk is voor 

de ontwikkelingen in het gebied. Onder de stuurgroep hangt het programma team, dat 

fungeert als spil in het proces. Het programmateam is belast met het opzetten van een 

gebiedsautoriteit, de uitwerking van de ruimtelijke visie en het komen tot 

waardeontwikkeling. De financiële organisatie moet nog opgezet worden. 

ARCADIS I Technische Universiteit Eindhoven I 32 



VERSNELLING VAN HET HER STRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREIN ENI 

ZES BEDRIJVENTERREINEN ONDER ÉÉN KOEPEL 

Ka.rakteristieken bedrijventerreinen 

Deze regionale case heeft betrekking op een zestal terreinen, verspreid over Nederlands en 

Belgisch grondgebied . Een korte beschrijving per terrein volgt hieronder: 

• Theodorushaven (Bergen op Zoom): Dit bedrijventerrein vormt samen met Noordland een 

bedrijventerrein van 362 hectaren. Op het terrein zijn circa 120 bedrijven gevestigd . Het 

bedrijventerrein staat in directe verbinding met het Schelde-Rijn-Kanaal. Doelstellingen 

in het gebied zijn de revitalisering van de infrastructuur, het implementeren van 

parkmanagement en (her)inrichting van het gebied. 

• Haasrode (Leuven, België): Het bedrijven terrein bestaat sinds eind jaren 1960. Het is 

gelegen aan de autosnelweg E40 in België. Het bedrijventerrein kenmerkt zich door de 

brede wegen zonder fiets- en voetpaden . Daarnaast ontbreken openbare groene zones 

bijna volledjg. De oppervlakte van het bedrijventerrein is circa 140 hectaren, wat bestaat 

uit bestaand terrein en een uitbreiding . 

• Willebroek Noord (Antwerpen , België): Dit verouderde terrein heeft een oppervlakte van 

circa 120 hectaren en ligt naast de woonkern van Willebroek. Meer dan 50 hectaren 

bedrijventerrein ligt al 20 jaar braak. Het terrein is strategisch gelegen tussen het 

Zeekanaal Rupel-Brussel, de spoorweg Sint-Niklaas - Mechelen en de snelweg A12 

Antwerpen - Brussel. De aansluitingen op de belangrijkste transportassen vertonen grote 

gebreken en de relatie met de woonwijk is problematisch. Daarnaast komt 

bodemvervuiling op veel plaatsen voor op het terrein. 

• Ouwijck (Lier, België): Het bedrijventerrein Duwijck heeft een oppervlakte van circa 15 

hectaren. Het bedrijventerrein is bedoeld om het tekort aan bedrijventerreinen in de regio 

op te vangen. 

• ~intelmond (Moerdijk) : Voor beschrijving zie pagina 34 . 

• Borchwerf Il (Roosendaal): Voor beschrijving zie pagina 35. 

Proces en (financiële)organisatie 

De organisatie voor de aanvraag en verantwoording van subsidie vindt plaats vanu.it een 

regionale organisatie. De partijen die daarin samenwerken zijn de GOM Antwerpen en de 

NV Rewin West-Brabant. Beide partijen zijn onder andere belast met de taak om 

ondersteuning te bieden bij financiering en ontwikkelmg van regionale projecten. 

Aandeelhouders/ opdrachtgevers van de GOM en de Rewin zijn gemeenten en kamers van 

koophandel. Knelpunt binnen d.ie gemeenten is dat ze niet altijd in staat zijn om een 

subsidieaanvraag te doen. De Rewin en de GOM hebben meer inzicht in de aanvraag en 

verantwoording van subsidies en worden daarom ingeschakeld door gemeenten . De Rewin 

en de GOM kunnen daarom gezien worden als intermed.iair, zonder commercieel belang. 

De regionale samenwerkmg tussen beiden levert (Europese) subsid.ies op. De maximale 

looptijd bedraagt drie jaar, dit betreft de periode waarin alle subsidies moeten zijn 

uitgegeven en verantwoord. 
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STRUCTURELE CASES 

BEDRIJVENTERREIN MOERDIJK 

Karakteristieken bedrijventerrein 

Het bedrijventerrein Moerdijk is gelegen in de gemeente Moerdijk en heeft een omvang van 

circa 2600 hectaren. Het belangrijkste kenmerk van het terrein is dat het een zeehaven voor 

zeeschepen heeft. Op het bedrijventerrein zijn ongeveer 400 bedrijven gehuisvest. De 

bedrijfsactiviteiten zijn hoofdzakelijk gericht op chemische en zware metaalindustrie en op

en overslag van containers. 

Proces en organisatie 

Op het terrein is parkmanagement van toepassing, van waaruit beheer en onderhoud van 

de openbare ruimte plaats vindt. Het Havenschap Moerdijk is de opdrachtgever voor de 

uitvoering van parkmanagement. Dit wordt inhoudelijk verzorgd door de parkmanagement 

organisatie die actief is op het terrein. Het doel van deze organisatie is om de opdrachtgever 

te ontzorgen en het ondernemersklimaat op peil te houden. 

Financiële organisatie 

De inkomsten die op rekening komen van het Havenschap Moerdijk worden gestort in een 

fonds. Deze inkomsten bestaan uit havengelden die betaald moeten worden door de boten 

die aanmeren. Vanuit dit fonds wordt het parkmanagement op het terrein betaald. De 

ondernemers op het terrein betalen niet mee aan het onderhoud en beheer van het terrein. 

BEDRIJVEN TERREIN DIN TEL MOND 

Karakteristieken bedrijventerrein 

Het bedrijventerrein Dintelmond is gelegen in de gemeente Moerdijk, aan het riviertje de 

Dintel. Het terrein heeft een omvang van 80 hectaren, waarop ongeveer 45 bedrijven 

gehuisvest zijn. De bedrijfsactiviteiten zijn met name zware metaalindustrie. 

Proces en organisatie 

Een structurele oplossing op het bedrijventerrein lijkt gelegen in de invoering van 

pa.rkmanagement. Op basis van een behoefteraming bleek 85% van de ondernemers 

enthousiast. In een later stadium was hiervan nog maar 4% over, waartoe de gemeente in 

samenspraak met de parkmanagement organisatie besloten heeft dat parkmanagement op 

het terrein op die manier geen kans van slagen heeft. 

Financiële organisatie 

Op basis van subsidie is de revitalisering van de openbare ruimte op het terrein betaald. Bij 

de invoering van parkmanagement zou bij een deelname van 80% de gemeente een stichting 

oprichten van waaruit het parkmanagement betaald zou worden . Dit is door gebrek aan 

interesse uiteindelijk niet gebeurd. 
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BEDRIJVEN TERREIN BORCHWERF 11 

Karakteristieken bedrijven terrein 

Het bedrijventerrein Borchwerf II wordt in een aantal fasen ontwikkeld. De ontwikkelingen 

zijn gestart in 2005 en op dit moment zijn enkele kavels uitgegeven. Het terrein is circa 200 

hectaren groot, waarvan 125 hectaren uitgeefbaar is. Het bedrijven terrein biedt ruimte aan 

bedrijfstypen van elke omvang, van zichtlocaties tot zware industrie. Het bedrijventerrein 

ligt op het grondgebied van twee gemeenten, namelijk Roosendaal en Halderberge. 

Proces en organisatie 

Wat betreft een structurele aanpak kan gesteld worden dat parkmanagement op het 

bedrijventerrein goed verankerd is binnen de organisatie. Dit komt omdat parkmanagement 

verplicht is gesteld op het bedrijventerrein. Ondernemers zijn lid van de 

ondernemersvereniging, maar bij het opzeggen van het lidmaatschap moet een boete van 

enkele tonnen in euro's betaald worden. Deze regeling is ervoor bedoeld om 

parkmanagement te laten slagen, ook al betaalt de ondernemer niet meer mee. 

Financiële organisatie 

Ontwikkeling van het bedrijventerrein vindt plaats binnen een consortium. Het consortium 

bestaat uit de gemeente Halderberge en de gemeente Roosendaal die beiden 25% van het 

aandelenkapitaal voor hun rekening nemen. De overige 50% wordt ingebracht door 

Heijmans Infrastructuuronrwikkeling B.V. De samenwerking kan gezien worden als publiek 

private samenwerking. Een investeerder die niet behoort tot het consortium is de Rabobank. 

Wat betreft parkmanagement dient een ondernemer eenmalig een bedrag per kavel te 

betalen en jaarlijks een bijdrage per vierkante meter aangekochte of gepachte ruimte. De 

eenmalige bijdrage is ervoor bedoeld parkmanagement al tijdens de ontwikkeling op te 

kunnen zetten. 

BEDRIJVENTERREIN CHEMELOT 

Karakteristieken bedrijventerrein 

Chemelot is met circa 800 hectaren één van de grootste aaneengesloten bedrijfslocaties in 

Nederland. Het Ligt in de provincie Limburg in de gemeente Sittard-Geleen. De 

belangrijkste gebruikers op het terrein zijn DSM en SA BIC. De bedrijfsactiviteiten zijn 

hoofdzakelijk gericht op chemie en er staan dan ook circa zestig chemische fabrieken en 

installaties op het terrein, vergezeld van andere bedrijfsgebouwen. 

Proces en organisatie 

Op het terrein is parkmanagement van toepassing. Het eigendom van het gehele terrein is in 

handen van Chemelot, die gezien kan worden als private eigenaar en opdrachtgever. 

Chemelot stelt parkmanagement verplicht aan de bedrijven die zich vestigen op het terrein . 

Financiële organisatie 

Chemelot genereert inkomsten uit pacht en uit de bijdragen voor parkmanagement. Deze 

bedragen worden (deels) ingezet voor het beheer en onderhoud van het terrein. 
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Aanpak casestudy m , t plaats in 

het onderzoek 

Schema 6.13 

Opbouvv casestudy ui tgel icht 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVErHERREINEN.1 

AANPAK CASES UDY 

DATAVERZAMELING 

CasesluJy 
Welke lessen kunnen hiervan geleerd worden? 

Wat betekent dit vllor de aanpak? 

Een verdieping in de eerder vastgestelde knelpwlten vindt onder andere plaats binnen de 

casestudy, zoals het bovenstaande schema weergeeft. De casestudy bestaat uit een aantal 

projecten (genaamd: cases). De cases zijn praktijkvoorbeelden waaruit informatie verzameld 

is. Het resultaat van de casestudy vormt naast de bevindingen uit de theorebsche 

verdieping en de denktank eerder in het onderzoek de input voor het ontwerp in dit 

onderzoek. 

I{egionaal Struct u ree! 

ProCI'S ~n organi.satie Fin,mdt'n 

I·...........,... 

Om een zo goed mogelijk antwoord te kunnen geven op de vragen in het onderzoek worden 

meerdere cases onder de loep genomen. Binnen het totale aantal cases is een schifting 

gemaakt in twee delen, namelijk cases die regionale en cases die structurele 

karaktereigenschappen bezitten. Per deel zijn een tweetal vragencategorieën opgenomen. 

De eerste categorie gaat in op proces en organisatie met betrekking tot de case. De andere 

categorie heeft betrekking op financiële aspecten van de case. De vragenlijsten die gebruikt 

zijn tijdens de in terviews met experts zijn terug te vinden in bijlage 9 fot en met 11 . 
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Schema 6.14 

Welk.' lessen kunnen geleerd 

worden op basis van de 

casestudy? 

6.5.1 

Opvallende punten 

regionale bevindingen 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN I 

RESULTATEN CASESTUDY 

Casestudy 

De resultaten die volgen uit de casestudy zijn verderop weergegeven. De resultaten vormen 

de lessen die geleerd kurmen worden op basis van de case. Het bovenstaande schema licht 

het onderdeel uit dat hier ter sprake komt. Een uitgebreide beschrijving van de resultaten 

van de casestudy is terug te vinden in bijlage 12 voor wat betreft de regionale bevindingen 

en in bijlage 13 voor wat betreft de structurele bevindingen. 

REGIONALE BEVI DINGEN 

De regionale bevindin~en vol~end uit de casestudy zijn als volgt: 

Proces en organisatie 

• Regionale samenwerking levert voordelen op het gebied van synergie op; 

• De looptijd van een project is dikwijls niet rechtevenredig met een ambtstermijn; 

• Belangenverstrengeling komt vaker voor bij regionale samenwerking, wat leidt tot 

vertraging in het proces; 

• Regionale samenwerking biedt voordelen voor kermisuitwisseling. 

Financié'n 

• Subsidievertrekking vindt pas in een laat stadium van het project plaats en gebeurt op 

basis van uitgevoerde projectonderdelen; 

• Complexiteit projectmanagement rondom subsidieaanvragen neemt toe bij regionale 

samenwerking. 

Opmerkingen ten aanzien van de regionale bevindingen 

Regionale samenwerking komt tot op heden nog weinig voor op het gebied van 

bedrijventerreinen in Nederland. Dit geldt zowel voor nieuw aan te leggen terreinen als 

voor bestaande terreinen die geherstructureerd worden. De regionale samenwerking die in 

dit onderdeel van de casestudy naar voren komt gaat veelal in op regionale afstemming en 

uitwisseling van kennis. Dit betekent dat een daadwerkelijke samenvoeging van meerdere 

projecten (birmen meerdere gemeenten) nauwelijks voor komt. Birmen Klavertje 4 echter is 

wel duidelijk sprake van regionale samenwerking. Wat daarbij opvalt, is dat stagnatie 

optreedt door het (teveel) kijken naar het eigen belang. 
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6.5::=.2=--______ STRUCTURELE BEVINDINGEN 

Opvallende punten 

structurele bevindingen 

De structurele bevindingen volgend uit de casestudy zijn als volgt: 

Proces en organisatie 

• Parkmanagement middel voor structurele aanpak op een bedrijventerrein; 

• Een organisatie met korte lijnen leidt tot slagvaardigheid ten aanzien van beslissingen; 

• Belangenverstrengeling (op een terrein) legt beperkingen op voor de parkmanagement 

organisatie; 

• Het draagvlak onder ondernemers voor deelname aan parkmanagement is minimaal; 

• Politieke weerstand leidt tot stagnatie van het proces; 

• Een zogenaamde l-loketfW1ctie pakt problemen op een terrein adequaat aan; 

• Een ondernemer ziet een parkmanager soms als iemand die winst wil maken of neemt 

deze niet serieus; 

• De invoering van parkmanagement blijkt in de praktijk vaak niet mogelijk; 

• Gezamenlijke voorzieningen of grondstoffen die beschikbaar zijn op een terrein leiden tot 

een attractief terrein; 

Grond in eigendom van één eigenaar biedt voordelen voor: snelheid, beheer en 

onderhoud en focus op het bedrijfsproces. 

Financiën 

• Ondernemers d.ragen niet of nauwelijks financieel bij aan parkmanagement; 

• Periodieke bijstelling van fondsbijdragen op basis van beheerplannen voorkomt 

verrassingen; 

• Bijdragen voor parkmanagement worden slechts op ad-hoc basis geregeld; 

• Een gemeente investeert in de ogen van een ondernemer soms te weinig in een terrein; 

• Een verplichte bijdrage voor parkmanagem~nt maakt een structurele aanpak mogelijk. 

Opmerkingen ten aanzien van de structurele bevindingen 
Het valt op in het structurele deel van de casestudy, dat wanneer gesproken wordt over een 

structurele aanpak, men denkt aan vormen van beheer en onderhoud van het terrein. 

Hierdoor komt het principe van parkmanagement veel ter sprake. De voordelen hiervan zijn 

duidelijk en zijn meegenomen in de resultaten. Wat niet onderbelicht is gebleven, zijn de 

nadelen die van toepassing zijn bij de invoering van parkmanagement. Ondernemers zijn 

vaak niet op de hoogte van de voordelen van parkmanagement of nemen het niet serieus. 

Creëren van draagvlak is daarom erg lastig en parkmanagement komt daardoor vaak niet 

van de grond. Dit komt onder andere door gebrek aan financiële bijdragen vanuit de 

ondernemer. 
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Wal betekenen de lessen voor 

de aanpak? 

6.6.1 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPRO CES VAN BEDRIJVENTERREINENI 

ANALYSE RESULTATEN CASESTUDY 

Casestudy 

Naar aanleiding van de resultaten die volgen uit de casestudy, is bekeken wat die lessen 

betekenen voor de aanpak. Dit vormt de analyse van de resultaten, met een terugkoppeling 

naar de theorie. Een puntsgewijze samenvatting van de bevindingen is hieronder 

weergegeven. Een uitgebreide toelichting hierop is te vinden in bijlage 14 voor wat betreft 

proces en organisatie en in bijlage 15 voor wat betreft de financiën. 

PROCES EN ORGANISATIE 

Regionaal 

• Herstructurering van een bedrijven terrein moet regionaal benaderd worden, omdat dit 

aanzienlijke synergievoordelen met zich mee kan brengen; 

• Stel een visie op voor de lange termijn en houd daaraan vast! Redeneer vervolgens terug 

in plaats van vooruit, dus wat op moment 'x' doen om die visie na 'x-jaar' te realiseren 

(Figuur 6.3 visualiseert deze aanpak); 

• Aan gemeenten: durf individuele belangen los te laten, ga voor groot belang! 

• Vorm op regionale schaal een basis voor een regionaal loket, van waaruit centrale sturing 

en beheer en onderhoud plaatsvindt. 

Structureel 

• Zet parkmanagement in voor versterking van het ondernemersklimaat; 

Richt een (ontwikkelings/beheer)organisatie zo eenvoudig mogelijk in, korte lijnen, 

transparantie ten aanzien van rol, taak en activiteit; 

• Stel gedetailleerde vestigingsvoorwaarden, zodat kansen op een terrein niet lijden onder 

het belang van een bedrijf; 

• Benadruk de voordelen van parkmanagement naar ondernemers toe door intensieve 

acquisitie en continue activiteiten op een bedrijventerrein; 

(Verlenen van) mandaat is van groot belang voor het tempo van het 

(herstructurerings)proces; 

• Benader een ondernemer persoonlijk met oplossingen en diensten op maat; 

• Zet 'boegbeeld' (gemeente) in bij een persoonlijke benadering, zodat een ondernemer het 

idee heeft dat deze serieus genomen wordt; 

• Neem ruim de tijd voor het creëren van draagvlak; 

Een terrein (op voorhand) uitrusten met (specifieke) voorzieningen (ook wel: shared 

utilities genoemd) kan leiden tot een aantrekkelijk vestigingsklimaat; 

• Steek in op grond dat in eigendom is van één eigenaar, door bijvoorbeeld een 

gebiedsautoriteit, om de snelheid van het proces te bewerkstelligen. 
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Figuur 6.3 

Terug redeneren welke 

kwa li teit je op moment 'x' 

. moet leveren om na 'x-jaar' die 

vi sie te kunnen realiseren 

6.6.2 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERING SPR OCES VAN BEDRIJVENTERREINEN.I 

Visie 

Tijd X-janr 

Terugkoppeling resultaten op verdieping ten aanzien van proces en organisatie 

Een vergelijking van de resultaten uit de casestudy met die van de verdieping (theorie en 

denktank) levert geen noemenswaardige verschillen op. Dit betekent dat ook na de 

casestudy de koers is aangehouden van een regionale en structurele aanpak als oplossing 

voor herstructurering van bed rijven terreinen . Inhoudelijk bekeken volgen uit de casestudy 

concrete oplossingen die belangrijk zijn binnen een regionale en structurele aanpak. 

FI ANClËN 

Regionaal 

• Breng subsidies vroegtijdig in en verleng de termijn van de grondexploitatie; 

• (Grensoverschrijdende) regionale samenwerking levert extra (Europese) subsidies op. 

Structureel 

• Biedt ondernemers direct inzicht in de baten die optreden bij deelname aan 

parkmanagement; 

• Stel fondsbijdragen periodiek bij, zodat verrassingen voorkomen worden en een vlak 

uitgiftepatroon mogelijk is; 

• Regel parkmanagement bij wet en oormerk de opbrengsten, zodat deze ten goede komen 

aan het terrein; 

• Biedt vroegtijdig en duidelijk inzicht in kosten en baten die voor de verschillende partijen 

gelden; 

• Stel een juridische regeling voor een verplichte bijdrage zo vroeg mogelijk in het proces 

op, of voer dit stapsgewijs in wanneer het een bestaand bedrijventerrein betreft. 

Terugkoppeling resultaten op verdieping ten aanzien van financiën 

Evenals de terugkoppeling binnen het hoofdonderwerp proces en organisatie, leveren ook 

de resultaten binnen het hoofdonderwerp financiën geen noemenswaardige veranderingen 

op. Een concrete oplossing die goed past in een regionale en structurele aanpak is 

bijvoorbeeld het moment waarop de Rijksoverheid of de provincie een subsidie zou moeten 

verstrekken. Als dit, in tegenstelling tot de huidige aanpak, al in de beginfase van het proces 

plaats vindt levert dit een financieel voordeel op . Namelijk, doordat het geïnvesteerde 

vermogen evenals de rentekosten beperkt worden. 
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Schema 7. 16 -----
Theoretisch kader 

Bron: VerhoeI (2004) 

Figuur 7.4 

Sturirlgspiramide 

Bron: Geenhuizen & Worp 

(2003) 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINENI 

HOOFDSTUK 

Een Businessplan om 
te komen tot een regionale en 
structurele aanpak 

INLEIDING 

Het eindproduct in het onderzoek betreft het ontwerp . In dit ontwerp is de kwalitatief 

verzamelde data die volgt uit het onderzoek verwerkt tot ee n Businessplan op onderdelen. Dit 

betreft inhoudelijk een aanpak om te komen tot een regionale en structurele aanpak . Tot slot 

komt de validatie van het ontwerp ter sprake, waarin de geldigheid ervan centraal staat. 

BENADERING VAN HET ONTWERP 

Rusinl's!; Mod/'I 

De vorm waarin het ontwerp is opgesteld betreft een 

Businessplan. Wat de relatie is tussen dit Businessplan met een 

Business Model, een Business Concept en een Business Case is in 

het schema hiernaast weergegeven. Een Business Model vormt 

het totaalplaa~e waar het Business Concept, het Businessplan en 

de Business Case een onderdeel van zijn. Het Business Concept is 

globaal van aard een heeft het meeste betrekking op strategische 

keuzes. Een Businessplan is concreter van aard en is gericht op 

operationele aspecten. Onder het Businessplan bevindt zich de 

Business Case, wat een gedetailleerd financieel plan betreft. 

De onderstaande sturingspiramide gaat in op de inhoud van een Business Model. In het 

Business Concept vindt een oriëntatie plaats van wat moet gebeuren, dit betreft het richten 

volgens de sturingspiramide. In het Businessplan vindt de inrichting plaats van hoe het moet 

gebeuren. De Business Case sluit hierop aan voor wat betreft een financiering tot op detail. 

Rirh/['II 

I"ric/II,," 

V,,,,,; lilt'" 
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Het Businessplan is de wijze Wat is precies een Business Concept en wat is een Businessplan ? 

waarop operationalisering Van Dale geeft antwoord op drie begrippen, Business, concept en plan. Onder Business 

van een regionale en wordt verstaan: zaken of handel. Concept betekent: een ontwerp dat globaal van aard is en plan 

structurele aanpak vorm 

moet krijgen 

Het Businessplan geeft het 

meeste houvast voor 

operationalisering van een 

regionale en structurele 

aanpak 

Schema 7.17 

Inhoud Businessplan 

Bron Verhoef (2004) 

Schema 7.18 

Van Business Concept naar 

Businessplan 

betekent: ontworpen stelsel van hoe men te werk wil gaan (Van Dale, 2005). Een Business 

Concept in relatie tot de onderzoekscontext betreft dus een globaal ontwerp voor een 

regionale en structurele aanpak. Dit globale ontwerp betreft een beschrijving van de aanpak. 

Een Businessplan is dus een stelsel van hoe de aanpak plaats moet vinden. Concreet gaat het 

Businessplan daarom in op de wijze waarop operationalisering van een regionale en 

structurele aanpak vorm moet krijgen. 

Waarom een eindproduct in de vorm van een Businessplan? 

In tegenstelling tot een Business Model en een Business Concept past het Businessplan het 

beste binnen de context van het onderzoek. Het Business Model is te omvangrijk om binnen 

de tijdspanne van het onderzoek uit te werken. Het Business Concept is erg globaal, 

waardoor de doelstelling in het onderzoek onvoldoende bereikt wordt. Het Businessplan 

geeft meer houvast voor operationalisering van een regionale en structurele aanpak. Tot slot 

is de Business Case te gedetailleerd om daar op basis van dit onderzoek invulling aan te 

geven. 

Wat is de inhoud van het Bllsinessplan en hoe is het ontwerp hierop bedoeld? 

I/I/IOI/d BlIsi/lt'sspla/l Tijdens de collegereeks in het kader van de opleiding 

Construction Management and Engineering, volgt een 

algemene inhoud van een BusinesspJan. Deze inhoud is 

generiek toepasbaar. Het ontwerp in dit onderzoek is daarom 

gebaseerd op deze inhoud. Omwille van de tijd en afbakening 

in dit onderzoek is het Businessplan beperkt tot een uitwerking 

van enkele hoofdstukken. Dit betreft de opzet van proces en 

organisatie en de financiering. Het hoofdstuk huidige situatie is 

ingevuld door de eerste hoofdstukken in dit onderzoek, die 

ingaan op de algemene kenmerken van bedrijven terreinen en 

de problemen die daarop van toepassing zijn en komt daarom 

niet nader ter sprake in het Businessplan. De opzet van het 

ontwerp in relatie tot de inhoud van een Businessplan is aan de 

hand van het onderstaande schema beschreven. 

" 
Aanpak: ho~? 

Waar gaat het ontwerp op in? De resu.ltaten die volgen uit de verdieping in het onderzoek 

vormen de input voor het ontwerp. In bijlage 16 en 17 is een specificatie van de input te 

vinden. De overige punten in het schema zijn reeds verduidelijkt in de bovenstaande 

theorie. De output vormt een Businessplan op de onderdelen proces, organisatie en 

financiën voor operationalisering van een regionale en structurele aanpak. 
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-'-7.!-'!.2"-_______ ~BU~S"-'I....,N_"'ES~S!.!.P .... LA<:!.!..>.N_"O<.!.P_'D::..!E=_O= NDERDElEN PROCES ORGANISATIE EN FINANCIËN 

7.2.1 

Aanpak 

Draagvlak. rol en belang 

Kosten. opbrengsten en 

bijdragen 

Aanpak 

BUSINESS CONCEPT .Al..?_UITGANGSPUNT VOOR BUSINESSPLAN 

Voordat het Bus inessplan kan worden opgeste ld volgt een beschrijving van uitgangspunten, die 

minimaal moeten teru gkomen in het Businessplan. Deze beschrijving heeft betrekking op 

strategie en t act iek en hoort t hu is in het Business Concept, zoals de theorie beschrijft . Gezien de 

output van het Businessplan, op de onderdelen proces, organisatie en financiën gaat ook het 

Business Concept op deze onderdelen in . 

PROCES EN ORGANISA TIE 

Versnelling van het herstructureringsproces op korte termijn is mogelijk door drempels die 

het proces belemmeren te verlagen of weg te nemen. Drie belangrijke drempels zijn de 

milieu-zonering, versnipperd eigendom en ondergeschiktheid van bevoegdheden. Op de 

lange termijn is een structurele aanpak nodig om de kwaliteit van het terrein op peil te 

houden en om herstructurering in de toekomst te voorkomen. De organisatie van een 

structurele aanpak moet zo vroeg mogelijk in het proces plaatsvinden. De aanleg van 

nieuwe terreinen moet beperkt worden, door optimalisatie van bestaande terreinen. Een 

integrale manier van denken, vroegtijdig in het proces, is nodig om belangenverstrengeling 

in een later stadium van het proces te voorkomen en een duurzame ontwikkeling te 

realiseren. Regionale samenwerking moet gericht zijn op lokale (on)mogelijkheden en deze 

omzetten in regionale kansen. 

Het succes bij herstructurering van bedrijven terreinen is erg afhankelijk van het draagvlak 

onder ondernemers en overige belanghebbenden. Draagvlak is belangrijk bij planvorming, 

realisatie van kwaliteit en behoud daarvan. Draagvlak moet vroegtijdig gecreëerd worden. 

Het nut van acties die genomen worden en het (financieel) belang voor een belanghebbende 

moet worden aangetoond. De overheid moet zich concentreren op haar taak, Dit betekent in 

tegenstelling tot de huidige aanpak dat ze kaderstellend is, waarna ze terugtreedt en private 

partijen het kader laat invullen. Vanuit een langetermijnvisie binnen het kader moeten acties 

worden uitgezet en (sub)doelstellingen worden bepaald. 

FINANCIËN 

Herstructurering van bedrijventerreinen is een dure aangelegenheid. Het onderzoek is niet 

gericht op kostenbeperking, maar op nieuwe manieren van denken . De financiering van een 

herstructureringsopgave kan slimmer dan in de huidige aanpak. De nieuwe manier van 

denken wat betreft financiering moet een beperking van de onrendabele top opleveren en 

versnelling van het herstructureringsproces mogelijk maken. 

Het tot stand brengen van een integra1e aanpak dient plaats te vinden door vroegtijdige 

samenwerking. Denk- en uitvoeringskracht vanuit meerdere disciplines moet leiden tot 

daadkracht, volgens het 'principe 1+1=3'. Herstructurering van bedrijventerreinen dient op 

een hoger niveau getild te worden, namelijk dat van een regionale schaal. Hierdoor moeten 

voordelen ontstaan die de slagingskans van een opgave vergroten. Een belangrijk knelpunt 

in de huidige aanpak van herstructurering van bedrijventerreinen is het eigendom van 

ondernemers op een terrein . Ondernemers hebben vaak grond in eigendom, dat slechts 

bedoeld is voor eventuele uitbreiding in de toekomst. Door versterking van private 

participatie moet stagnatie van het herstructureringsproces voorkomen worden. 
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.!-7=.2=.2=---______ -'-'H"=-ET-'---'="BUSINESSPLAN 

Schema 7.19 

Stappenplan om te 

komen tot een regi onale 

en structurele aa npak 

De opbouw van het Businessplan bestaat uit drie onderdelen: 

1. Stappenplan: tappen om te komen tot een regionale en structurele aanpak. 

2. Processchema: volgorde van de stappen en onderlinge relatie per stap. 

3. Kritieke succes factoren: berchrijving waar de aanpak minimaal aan moet voldoen. 

1. STAPPENPLAN 

lIRl, ,",>.\ 111 
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... Quick- f C.1n ruiml("liik~ 
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Schema 7.20 

Stappenplan om te 

komen tot een regional 

en st ructurele aanpak 

VER5N ELLIN G VAN HET HERST RUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTE RR EIN EN.I 
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S~hema 7.21 

Processchema 

voor een 

legionale E' rl 

struC1urele 

aanpak 

Schema 7.22 

ri tieke succesfac toren 

voor welslagen aanpak 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN .I 

2. PROCESSCHEMA 

"HOll"':'C!1l \I~ \ oort Ll!'l. 1(1 CIO'l. \t [[!'I. ~rRl:nLRII [ .\A .... r"I\. 

~ï!l. I""I"\1" . l"!t11A!mM~1 • 'Wnl .... " ... I\'(. ~I ... ~ · 1lS1\\ll:JlAbl! '~I,,1J!>A'11I JUtllll ,IttMI 
~+--.+--.~+--. 
"'rr'lur- "(1'),(". I'n ","",.n,~h,. 

3. KRmEKE SUCCES FACTOREN 

ARCADIS I Technische Universiteit Eindhoven 



7.2.3 

Schema 7.23 

Rol be langrijkste actoren en 

omwikkelingsma IS happij 

(OM) 

Schema 7.24 

Doelstellingen 

ontwikkeling maatschappij 

(OM) 

Schema 7.25 

Belang v n 

aandeelhoudersst ructuur 

Schema 7.26 

Voorwaarden bij de 

financiering van het 

ontwikkelingsfonds (0 ) 

VERSNElLING VAN HET HERSTRU(TURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINENI 

VOORWAARDE o Z TIEN VAN EEN REGIONALE EN STRUC URELE AANPAK 

Belangrijke ken merken bij het opz-etten van een regionale en structurele aanpak zijn: 

-+ Rol van de belangrijkste actoren . 

-+ Doelstellingen van de ontwikkelingsmaatschappij . 

-+ Belang van de aandeelhoudersst ruct uur . 

-t Voorwaa rden bij financier in g van het ontwikkel i ng ~fonds, 
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7.3.2 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN .I 

TOETSING BUSINESSPLAN DOOR EXPERTS 

Gezien de tijdspanne waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd is het uiteindelijke 

Businessplan niet getoetst op een praktijksituatie. Wat dat betreft is niet met zekerheid te 

stellen dat het Businessplan ook daadwerkelijk een werkbare oplossing oplevert. Om dit 

toch zo goed mogelijk te laten beoordelen is ervoor gekozen om het Businessplan voor te 

leggen aan enkele experts. Hun visie op het ontwerp biedt inzicht in de geldigheid van het 

Businessplan. De experts die hiervoor benaderd zijn, waren ook de deelnemers aan de 

denktank. 

GELDIGHE-'D 

Een belangrijke vraag op het einde van dit onderzoek is de volgende: In hoeverre leidt de 

aanpak volgens het Businessplan tot versnelling van de herstructureringsopgave? 

Antwoord van experts levert het volgende op: 

Pun ten van aandacht: Op welke punten moet het Businessplan aangepast of aangevuld worden? 

Het doel in het onderzoek versnelling van het herstructureringsproces. Het Businessplan 

biedt voordelen ten aanzien van de snelheid, maar geeft niet aan hoeveel sneller de 

regionale en structurele aanpak nu is ten opzichte van de traditionele, huidige aanpak. Door 

een uitgangspositie te bepalen met daaraan tijden gekoppeld, kan op basis van 

aanpassingen in het proces bekeken worden hoeveel versnelling of vertraging dat oplevert. 

Tekortkomingen: Beschrijft het Businessplan de aanpak met voordelen voldoende? 

Gekeken naar de bedrijventerreinen binnen de casestudy, blijkt dat terreinen slechts gelegen 

zijn in het zuiden van het land en het noorden van België. Wat betreft deze geografische 

context is het de vraag, hoe waardevol de conclusie is die op basis van de verkregen 

resultaten getrokken is. Is zo een zelfde conclusie ook te trekken als je een bredere 

geografische context neemt? Terughoudendheid ten aanzien van de conclusie in dat opzicht 

is nodig. Wat verder in het ontwerp niet ter sprake komt, is de ideale grootte van een 

regionale samenwerking. Wat is nu een ideale regionale schaal, om een regionale en 

structurele aanpak kans van slagen te bieden? 

Meerwaarde: Wat is de meerwaarde die het Businessplan met zich meebrengt? 

De meerwaarde van de regionale en structurele aanpak is dat het aantoont dat wanneer 

zaken anders aangepakt worden men tot betere oplossingen komt. Leren en 

doorontwikkelen van die oplossingen tijdens een continu proces leidt tot versnelling. 

Implementeren: Is het Blisinessplan voldoende implementeerbaar in de praktijk? 

Door het Business Concept concreet uit te werken tot een Businessplan is een goed beeld 

ontstaan welke stappen genomen moeten worden in welke fase van het proces. Als experts 

de oplossing zien in de voorgestelde aanpak weten ze welke stappen ze moeten nemen en in 

welke volgorde. Het is belangrijk om die stappen nauwkeurig te formuleren en de vraag te 

stellen: wat moet nu exact plaatsvinden per stap en hoe krijg je deelnemers bereid op tempo 

mee te werken? 
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HOOFDSTUK 

Conclusies en 
aanbevelingen 

INLEIDING 

Dit hoofdstuk beschrijft de overall conclusies die volgen uit het onderzoek dat in dit rapport 

beschreven staat. Daarnaast zijn enkele aanbevelingen opgenomen die gebruikt kunnen worden 

voor vervolgonderzoek. 

8.1'-______ ----"C=O=N=C=LU=S=IE=S 

Antwoord op de deelvragen 
• Wat wordt verstaan onder herstructurering van bedrijventerreinen? 

Herstructurering van een bedrijventerrein betreft de ingrepen op een bedrijventerrein, die 

continu moeten blijven plaats vinden, dit in tegenstelling tot de huidige aanpak waarin de 

ingrepen eenmalig plaats vinden. Het doel van herstructurering is om veroudering tegen te 

gaan en daarmee herstructurering op termijn te voorkomen. 

• Wat is stagnatie en wat is de oorzaak die daaraan ten grondslag ligt? 

Stagnatie betreft een verzamelnaam voor de oorzaken waarom herstructurering van 

bedrijventerreinen niet snel genoeg van de grond komt. Stagnatie in het kader van het 

onderzoek kan betrekking hebben op een tweetal zaken. Dit betreft stagnatie in de zin van: 

herstructurering vindt plaats, maar nog niet vanuit een fundamentele gedachte. Of het 

betreft stagnatie in de zin van herstructurering vindt nog niet plaats, wat vaak het gevolg is 

van belangenverstrengeling, waardoor niet tot overeenstemming gekomen kan worden. 

De oorzaken van stagnatie in dit onderzoek, sluiten aan bij de eerste vorm van stagnatie, en 

hebben betrekking op gebrek aan een integrale aanpak op het gebied van proces, organisatie 

en financiën. Dit betekent dat onvoldoende gebruik wordt gemaakt van denk- en 

uitvoeringskracht vanuit meerdere disciplines, dat onvoldoende gekeken wordt naar de 

kansen in de regio en op het terrein, en dat onvoldoende gebruik gemaakt wordt van 

slimme financiële toepassingen . 

• Hoe is versnelling van het herstructureringsproces van bedrijven terreinen mogelijk? 

Versnelling van het herstructureringsproces is mogelijk door gebruik te maken van een 

regionale en structurele aanpak . De grootschaligheid van deze oplossing leidt tot financiële 

daadkracht, waarmee slag- en besluitvaardig geopereerd kan worden. Dit leidt ertoe dat ook 

de minder rendabele projecten tot uitvoering kunnen komen en dat draagvlak ontstaat. Dit 

laatste vormt de basis voor een structurele aanpak, waarin gedurende een continu proces 

beheer en onderhoud van het terrein plaats vindt. Hiermee wordt herstructurering van een 

bedrijven terrein op termijn tegengegaan. 

ARCADIS I Technische Universiteit Eindhoven I 49 



82 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTfRREINEN.1 

Antwoord op de centrale onderzoeksvraag 
Op welke wijze kan herstructurering van bedrijven terreinen fundamenteel worden aangepakt? 

Een regionale en structurele aanpak is een geschikt middel voor een fundamentele aanpak 

die leidt tot versnelling van het herstructureringsproces van bedrijventerreinen. De 

grootschatige, regionale benadering leidt enerzijds tot slag- en besluitvaardigheid. Dit zorgt 

ervoor dat ook de minder rendabele projectonderdelen gerealiseerd kunnen worden en dat 

een visie voor de lange termijn kan worden opgesteld. Anderzijds leidt een grootschalige 

financiële insteek tot betrokkenheid van publieke en private partijen . Van hieruit is creatie 

van draagvlak mogelijk. Draagvlak vormt in de eerste plaats de basis voor een structurele 

aanpak gedurende een continu beheerproces. Ten tweede leidt dit tot vergroting van de 

denk- en uitvoeringskracht, zodat op een integrale manier kansen in de regio kunnen 

worden gegrepen en slimme financiële constructies ontstaan. 

Een regionale en structurele aanpak is slechts mogelijk onder de volgende voorwaarden: 

• Private partijen moeten met nadruk kartrekker zijn in de beginfasen van het proces; 

• Een regionale en structurele aanpak dient plaats te vinden vanuit een financiële insteek; 

• Een regionale en structurele aanpak is slechts mogelijk indien publieke partijen in de 

beleidsfase overeenstemming van belangen bereiken; 

• De langetermijnvisie is slechts haalbaar als deze vroegtijdig en integraal wordt opgesteld; 

• Al in de beleidsfase moeten rol, belang en verantwoordelijkheden voor actoren worden 

opgesteld. Niet houden aan deze voorwaarden betekent niet meedoen; 

• Ontwikkeling van een bedrijven terrein moet continu plaatsvinden; 

• Rendement moet aantrekkelijkheid van financiële participatie vergroten. 

AANBEVELINGE VOOR VERVOLGONDERZOEK 

Het eindproduct van het onderzoek bestaat uit een handreiking voor experts, in de vorm 

van een Businessplan. Met dit Businessplan is operationalisering van een regionale en 

structurele aanpak mogelijk. Enkele punten die onderbelicht zijn gebleven tijdens het 

onderzoek, of die daarin opvallend waren leiden tot de volgende aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek: 

• Het onderzoek betreft niet het onderzoek naar de beste oplossingsrichting. Het betreft 

slechts een uitwerking van de visie van de auteur. Een aanbeveling voor 

vervolgonderzoek is dat onderzocht kan worden wat de beste oplossingsrichting is, waar 

een regionale en structurele aanpak een onderdeel van vormt. 

• Gezien de tijdspanne waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd is het uiteindelijke 

Businessplan niet meer getoetst op een praktijksituatie. Of het ontwerp valide is heeft 

plaatsgevonden door dit voor te leggen aan experts. Een aanbeveling voor 

vervolgonderzoek is daarom om vanuit het Businessplan een toetsing in de praktijk uit te 

voeren. Dit kan plaatsvinden door het opzetten van een (pilot)project volgens de aanpak 

in het Businessplan. 

• De geografische schaal van de praktijkvoorbeeJden in de casestudy beperkt zich tot de 

zuidelijke helft van ons land en het noorden van België. Om een degelijke regionale en 

structurele aanpak op te zetten, is het aan te bevelen om de geografische schaal op een 

breder niveau te trekken. Dit kan zijn de geografische schaal van heel Nederland. 

• Het onderzoek is niet gericht op de relatie tussen schaalgrootte van een aanpak en de 

complexiteit die daarmee samenhangt. Een aanbeveling is om te bekijken of een break

even point bestaat, waarin de maximale schaalgrootte is afgezet tegen de kans van slagen 

van de aanpak. 
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HOOFDSTUK 

Reflectie 

INLEIDING 

Tot slot is in dit laatste hoofdstuk van het onderzoek het eindresultaat bekritiseerd. Dit heeft 

plaatsge vonden door een kritische houding aan te nemen ten opzichte van het onderzoek en 

het resultaat dat daaruit voo rtkomt. 

REFLECTIE OP ONDERZOEK EN RESULTAAT 

Het onderzoek heeft ruim bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Dit betreft in de 

eerste plaats het opzetten van een onderzoek. Hoe pak je een onderzoek aan, welke stappen 

moet je daarin zetten, hoe verzamel je informatie en vooral hoe verwerk je die informatie. 

Persoonlijk vond ik aan het begin van mijn afstuderen dat ik deze plUlten niet goed 

beheerste. Na afloop van het onderzoek kan ik stellen dat mij veel is duidelijk geworden, 

wat hoofdzakelijk volgt uit literatuur op het gebied van onderzoeksmethodologie. 

Ten tweede is een leermoment ontwikkeling van vakinhoudeIijke kennis. In ruime mate heb 

ik kennis genomen van literatuur en meningen van experts. Ik heb hierdoor het gevoel dat 

ik goed in de stof zit, weet wie de sleutelfiguren zijn als het herstructurering van 

bedrijventerreinen aangaat, maar vooral ook hoe complex het herstructureringsproces is. De 

vele belangen, de onoverzichtelijkheid, het schaalniveau en de procestijd zijn veel 

voorkomende aspecten die samenhangen en die bij gebrek aan een integrale benadering 

leiden tot stagnatie van het totale herstructureringsproces. 

De complexiteit van het onderwerp heeft geleid tot vertraging van het afstudeerproces. Het 

is bijzonder lastig om een afbakening te maken, omdat bij herstructurering van 

bedrijventerreinen veel onderdelen samenhangen. Gaat het over financiën, dan gaat het 

automatisch over belangen, zeggenschap en juridische regelingen. De afbakening in het 

onderzoek blijkt achteraf nog erg ruim wat een verklaring voor vertraging is. 

In eerste instantie bestond het eindproduct uit een Business Concept. Dit Business Concept 

bevatte strategische keuzes die actoren bij het planproces konden gebruiken bij het opzetten 

van een regionale en structurele aanpak. Daar dit vrij vaag was is gekozen om een 

verdiepingsslag te maken door uitwerking van de strategische keuzes in een Businessplan. 

Dit Businessplan beschrijft concreter welke stappen genomen moeten worden om te komen 

tot een regionale en structurele aanpak. Hierbij zijn ook kritische succesfactoren vermeld, 

waar minimaal aan voldaan moet worden wiJ de aanpak kans van slagen hebben. Doordat 

het onderzoek geen afbakening kende van een deelproces gaat het Businessplan niet tot op 

het fijnste detail per processtap in. De uitwerking van het Businessplan is COncreter dan het 

eerdere Business Concept, maar kan nog concreter als per fase inhoudelijke acties worden 

uitgewerkt. De doelstelling is mijn inziens daarom grotendeels behaald, maar kan scherper. 

De eerste aanzet voor een regionale en structurele aanpak is er. 
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Enkele punten die ter discussie gesteld kUlU1en worden in het onderzoek zijn de volgende: 

• BilU1en de casestudy zijn verschillende cases onder de loep genomen. De cases zijn echter 

benaderd vanuit een eenzijdige visie . Dit betekent dat per case gesproken is met een 

expert die thuis is in de hele gang van zaken op het terrein. De reden dat hiervoor is 

gekozen heeft te maken met de opzet van het onderzoek. Het gaat niet zozeer om het in 

kaart brengen van de meningen vanuit verschillende visies, maar om een beeld te krijgen 

van de mogelijkheden voor een oplossing. 

• De cases als onderdeel van de casestudy beperken zich tot de zuidelijke provincies van 

Nederland en enkele kilometers over de Belgische grens. De reden dat hiervoor is 

gekozen heeft te maken met de selectiecriteria waar de projecten aan moeten voldoen. 

Voor een regionale context beperkt dit zich tot de case Klaver~e 4, omdat nog nergens 

anders in Nederland op regionale schaal wordt samengewerkt bij de ontwikkeling van 

een bedrijventerrein. Wat betreft een structurele aanpak komt vooral parkmanagement 

aan de orde. Wat dit betreft is gekeken naar het verschil tussen een groot en klein terrein, 

het falen van de invoering en verplichte deelname. Het maakt niet persé uit op welk 

terrein dat betrekking heeft of in welke provincie dat terrein gelegen is. Omdat de 

afstudeerstage plaats vond binnen ARCADIS is gebruik gemaakt van hun netwerk, wat 

geleid heeft tot deze terreinen. 

• Waarom een Businessplan en geen plan van aanpak? Als gezocht wordt naar 

overheidsdocumenten, dan wordt nauwelijks gesproken over Business Modeis, Business 

Concepts, Businessplannen en Business Cases. Termen die vaker voorkomen zijn plan 

van aanpak, beleidsdocument en handreiking. Waarom toch de keuze gemaakt is voor 

een Businessplan heeft te maken met de context van het onderwerp. Wat mij is 

bijgebleven uit de denktank is dat de aanpak van bedrijven terreinen gezien moet worden 

als integrale Business Case. Het is daarbij belangrijk om vooraf een financiële quickscan 

uit te voeren, om te bekijken hoe een project financieel sluitend is te krijgen. Persoonlijk 

ben ik daarom van mening dat de term Businessplan goed past in dit onderzoek. Het 

gaat ten slotte om een nieuwe aanpak en nieuwe manieren van denken, nietwaar? 
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Afkortingen en begrippen 

Ill'.chrijving \'.lll Ilehanlecrdl' afkorlinllcll in het onderzoek 

~ ~usiness Case --- -
B.V. Beherende Vennootsmap: Remtsvorm waarbij het maatsmappelijk 

kapitaal verdeeld is in niet vrij overdraagbare aandelen. _ -e.v. Commanditaire Vennootsmap: Rechtsvorm met één of meerdere 

stille/beherende vennoten voor aansprakelijkheid of beheer van het 

geinvesteerde vermoj';en. 

E.V. Eigen Vermogen: Inleg van de aandeelhouders of ingehouden 

bedrijfswinst in een vennootschap. 

EZ Ministerie van Economisme Zaken 

IB Institutionele Belej';ger: Voorbeeld, ABP of NibC 

IBIS De afkorting staat voor Integraal Bedrijventerrein Informatie Systeem en 

is opgezet door ARCADIS en STEC Groep. IBIS bevat informatie over alle 

bedrijventerreinen en kantoorlocaties in Nederland. De cijfers worden 

verzameld op basis van een jaarlijkse enquête onder gemeenten en geven 

per terrein informatie over: gemeente, planfase, omvang, aantal hectare 

uitg~geven terrein, uitgifte in het afgelo en jaar en type terrein. 

SPV Special Purpose Vehikel. Een aparte organisatie die zich uitsluitend 

concentreert op hers~.ucturering van bedrijven terreinen. 

VROM Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu 

V.V. Vreemd Vermogen: Opgebouwd uit verplichtingen of smulden van een 

bedrijf. 

13,,,chrijviRg \'an gehanteerd.:> begrippen in het ond.:>r7.ock 

Bedrijventerrein Een gebied bedoeld als vestiginj';splek voor meerdere bedrijven. 

Businessplan Een stelsel van hoe een aanpak plaats moet vinden. 

Experl(s) Ervaringsdeskundij';e(n) 

Herontwikkeling Hier is sprake van als wordt geïnvesteerd in vernieuwing van (een deel 

I van) een bestaand bedrijven terrein en de gronden daarna als bouwrijpe 

grond worden uitgegeven of als nieuwe panden worden verkocht na de 

(ver)bouw(ing). 

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

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

reguliere onderhoud worden gerekend (CPB/ 2001 ). 

Onrendabele top Dat deel van de investering, waarvan op voorhand al duidelijk is dat 

deze niet wordt terug verdiend in het project. 

Ontwikkeling lets dat zim stap voor stap, gelijdelijk, door de jaren heen vormt tot wat 

het nu is. 

Roadmap Hulpmiddel om de richting binnen het onderzoek te verduidelijken. 

Stagnatie Een verzamelnaam voor de oorzaken waarom herstructurering van 

bedrijventerreinen niet (snel j';enoeg) van de grond koml. 

Stakeholder(s) Een verzamelnaam voor partijen, personen of betrokkenen die enig 

belang hebben bij een willekeurige herstructureringsopgave op het 

gebied. van bedrijventeneinen . 

Sale- en Leaseback Vorm van leasing waarbij een object wordt verkomt om vervolgens op 

basis van een leaseovereenkomst te worden teruggehuurd. 

Synergievoordeel Voordeel dat ontstaat bij het samenvoej';en van bedriiven. 

Trend lets dat op dit ogenblik in de mode is, of populair is, zonder dat dit -in 

tegenstelling tot een ontwikkeling- gelijdelijk vormt tot wat het nu is. 
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