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VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN :I 

Literatuurverslag knelpunten herstrudurering 
bedrijventerreinen 

• Algmeen: Herstructurering van bedrijventerreinen is 'hot'! Dit blijkt uit de grote, 

recentelijke aandacht die uitgaat naar dit onderwerp. Televisie uitzendingen, 

campagnes en radiospots brengen de boodschap dat er iets groots staat te gebeuren én 

dat er iets moet gebeuren. De huidige wijze van planning van bedrijventerreinen in 

Nederland lijkt achterhaald. De monofunctionele , grootschalige uitlegterreinen langs 

de randen van steden en snelwegen voldoen niet of nauwelijks aan de huidige 

kwaliteits- en duurzaamheidseisen die de samenleving stelt aan de inrichting van de 

ruimte. Bovendien geeft de huidige wijze van ontwikkeling en beheer onvoldoende 

antwoord op de veranderende aard , schaal en omvang van de marktvraag (VROM

raad, 2006). 

• De afgelopen jaren zijn er flinke vorderingen gemaakt op het gebied van 

bedrijventerreinen, maar toch ervaart de praktijk nog steeds knelpunten bij organisatie, 

financiering, wet- en regelgeving en kennis. De lange doorlooptijd van meer dan acht 

jaar voor het (her)structureren van een bedrijventerrein is niet alleen te wijten aan deze 

knelpunten. Doorslaggevend zijn vaak de belangentegenstellingen die met de 

realisering van bedrijventerreinen zijn gemoeid. In de Nederlandse cultuur van het 

bereiken van consensus tussen partijen vergt het overbruggen van die tegenstellingen 

veel tijd en energie (Ministerie van Economische Zaken, 2004a). 

Gemeenten veronderstellen· Economie: Verwerven, kopen en verkopen van gronden staat voor gemeenten in het 

dat bedrijventerreinen hét teken van ontwikkeling van werkgelegenheid. Uitbreiding van het areaal levert directe 

middel zijn voor en indirecte baten op. Direct zijn opbrengsten uit het grondbedrijf, hogere bijdragen uit 

economische groei het gemeentefonds en hogere opbrengsten uit onroerend zaak belasting (OZB) . Indirect 

baat is behoud en creatie van werkgelegenheid waarbij verondersteld wordt dat 

bedrijventerreinen hét middel zijn voor economische groei. Verder zorgt ontwikkeling 

van nieuw terrein ervoor dat herontwikkeLing van binnenstedelijke locaties mogelijk is. 

Gemeenten beconcurre.ren elkaar door de zorg van een ruim aanbod van grond tegen 

een lage prijs. Verder zijn ze bereid om regels te versoepelen om bedrijvigheid naar zich 

toe te trekken. Ondernemers kunnen dus relatief goedkoop grond aankopen (VROM

raad, 2006; Olden en Louw, 2005; Needham en Louw, 2003; RPB, 2005; Louw et al, 2004; 

Schuur, 2004). 

Milieu: Gemeenten zijn zoals in de praktijk blijkt bereid om eisen op het gebied van 

milieu te versoepelen als dit kan leiden tot het binnenhalen van bedrijven (VROM-raad, 

2006). 
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VERSN ~LL1NG VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJV ENTERREINEN :I 

Markt: Gemeenten (en provincies) gaan uit van een ijzeren voorraad' om op elk moment 

aan de ruimtevraag van het bedrijfsleven te kunnen voldoen. Wat betreft de 

ruimtereservering spelen de lokale overheden op 'safe', omdat ze willen voorkomen dat 

bedrijven zich elders vestigen door gebrek aan aanbod. Het gevaar van de hoge 

ramingen is dat dit de regierol van de provincies beperkt. Deze moeten op basis van de 

ramingen namelijk ruimtebudgetten aan de regio's toedelen, maar er valt weinig te 

bewaken als de ruimtebudgetten ruim zijn (VROM-raad 2006; Olden en Louw, 2005). 

Markt: Voor ondernemers is het gunstig dat de grond kosten zo laag mogelijk zijn. Toch 

blijkt dat bij een verdubbeling van de grondprijs de vraag nauwelijks af zal nemen. Dit 

heeft te maken met het feit dat slechts circa één procent van de totale kapitaalu.itgaven 

van productiebedrijven voor rekening komt van de grond kosten. Deze relatief lage 

invloed van de grondprijs leidt ertoe dat bedrijven meer grond aankopen dan ze 

eigenlijk nod.ig hebben, met als reden eventuele uitbreiding in de toekomst (VROM

raad, 2006; Louw et al., 2004). 

Markt: Gemeenten bepalen de grondprijs, op basis van verschillende berekeningen 

en/of op basis van marktoverwegingen en onderhandelingen. Wanneer een gemeente 

graag een bepaald bedrijf wil aantrekken, kan dit resulteren in een grondprijsbepaling 

die lager uitkomt dan de kostprijs. Ook concurreren moet, omdat buurgemeenten dat 

ook doen. Dit leidt echter tot ongewenste ruimtelijke consequenties (VROM-raad, 2006). 

Markt: De vraag naar nieuwe terreinen wordt voortdurend aangewakkerd, wat 

leegstand van verouderde terreinen veroorzaakt. Het aanbod schept dus eigenlijk zijn 

eigen vraag. Verder blijkt dat aanleg van nieuwe terreinen maar beperkt leidt tot 

aantrekken van nieuwe bedrijven en tot toename van de werkgelegenheid (Louw et al, 

2004). 

" In de praktijk is het ontwerp vaak slu.itstuk van het ontwikkelingsproces . Lang niet 

altijd houdt men zich consequente aan ontwerpkeuzes, wat leidt tot gebrek aan eenheid 

op een terrein. Dit gebrek wordt versterkt door de kavelsgewijze uitgifte en 

ontwikkeling. Niet alleen op gebouw- en terreinniveau is het ontwerp vaak zwak, ook 

op hoger schaalniveau, regio en inpassing in het landschap laat het ontwerp veel te 

wensen over. Het inrichtingsprincipe van functiescheiding domineert en zorgt dat veel 

bedrijventerreinen worden opgezet als monofunctionele uitleglocaties (VROM-raad, 

2006) . 

" Regionale samenwerking is lastig voor gemeenten, omdat de financiële baten veelal 

bijdragen aan de begroting van de gemeente. Verder speelt voor kJeine gemeenten de 

vrees om onder te sneeuwen bij een samenwerking. Tot op dit moment komen er wel 

steeds meer regionale visies, maar stagneert de samenwerking bij de uitvoering 

(VROM-raad, 2006) . 

Herstructurering van bedrijventerreinen is een complexe en dure opgave, die door geen 

van de betrokken partijen afzonderlijk is te realiseren. Zo zijn er diverse krachten achter 

de ontwikkeling van bedrijventerreinen te onderscheiden. Ieder met een eigen belang, 

waardoor herstructurering soms moeizaam van de grond komt. Een overzicht hiervan 

levert het volgende schema op. Een toelichting op het schema volgt daarna. 

'Over het algemeen bedraagt een ijzeren voorraad minimaal vier of vijf keer de gemiddelde jaarlijkse 

uitgifte van de afgelopen tien jaar. 
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Schema 1.1 

Krachten achter on twikkeling 

van bedrijven terreinen 

Bron . Provincie Overij ssel, 200b 

Ondernemer voelt weinig 

voor investering in fysieke 

omgeving 

Bedrijfspanden schrijven 

snel af 

Dubbelrol gemeenten zorgt 

voor verstrengeling van 

publieke en private 

belangen 

Tabel 1.1 

Knelpunten bij regionale 

samenwerk ing (VROM -raad. 

2006) 

VERSNElliNG VAN HET HE RSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN. I 

Ondernemers: De rol van de ondernemer is meestal die van gebruiker. De meest 

gangbare manier voor een ondernemer in Nederland om een bedrijfspand te realiseren, 

bestaat uit de aankoop van een bouwrijpe kavel op een bed rijven terrein om vervolgens 

zelf een pand te laten bouwen. Kopen of huren van een pand uit bestaande voorraad 

komt nauwelijks voor (Olden en Louw, 2005). Een ondernemer voelt er over het 

algemeen weinig voor om te investeren in de fysieke omgeving. Enkele oorzaken 

hiervoor zijn : de garantie van voldoende beschikbare ruimte, de beperkte kosten van 

onroerend goed en grond en snelle afschrijving van de huisvesting (Schuur, 2001) . 

Verder zijn zaken als uiterlijk van het terrein, de intensiteit van het rujmtegebruik en 

economische bruikbaarheid van de kavel voor de toekomstige gebruikers van 

ondergeschikt belang voor het gros van het bedrijfsleven (Schuur, 2001). Lage vastgoed

en grondprijzen hebben ook tot gevolg dat het onderhoud wordt ontmoedigd. Hierdoor 

worden panden snel afgeschreven (Needham en Louw, 2003). 

Overheid: Gemeenten verantwoorden hun betrokkenheid bij herstructurering door 

benadrukking van het maatschappelijk belang (Rl GO, 2000; Schuur, 2001). Economisch 

rationaal gedrag van ondernemers leidt tot inefficiënt ruimtegebruik, lelijke uitstraling 

en onvoldoende mogelijkheden voor hergebruik van grond en vastgoed en daardoor tot 

verpaupering (Schuur, 2001). De meeste gemeenten opereren vanuit een commercieel 

belang en verdienen via het grondbedrijf veel geld met de ontwikkeling van 

bedrijventerreinen. Door deze dubbelrol lopen publieke en private belangen door 

elkaar en is het voor gemeenten vele malen aantrekkelijker nieuwe terreinen aan te 

leggen, dan te investeren in oude, zelfs als dit ten koste gaat van de groene ruimte 

(Schuur, 2001) . Drie knelpunten die regionale samenwerking bemoeilijken zijn volgens 

de VROM-raad (2006): 
Knl'lpunll'n l>il I ~gion.lll' ,al11cllwl'rkin!l 

Gemeenten zijn bang om autonomie te verliezen; 

Lage (regionale) organisatiegraad; 

De financiële resultaten van de ontwikkeling van bedrijven terreinen dragen 

van iedere afzonderlïke emeente. 
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Markt onaantrekkelijk voor 

investeerders 

Tabel 1.2 

Klein marktaandeel \lan 

inst itu tionele beleggers op 

bedrijventerreinen (Kapteyn, 

2006) 

Inspanning 

terreinbeheerder neemt af 

in loop der tijd 

Afname aandacht en 

capaciteitsprobleem na 

aanleg bedrijventerrein 

Beperkt inzicht in kosten 

veroudering 

8ehoefteraming 

bedrijventerreinen verschilt 

van werkelijkheid 

Vraag en aanbod sluiten 

niet op elkaar aan 

Onvoldoende regionale 

afstemming 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN: I 

Investeerders: Op de markt van bedrijventerreinen zijn nauwelijks investeerders actief 

als gevolg van het ruime aanbod van grond en het gemak om daarop een bedrijfspand 

te realiseren, Gebouwen worden daardoor bedrijfsspecifiek. Verder is een gevolg dat de 

marktwaarde laag is en eerder afneemt dan toeneemt in tegenstelling tot woningbouw 

(Schuur, 2001), Drie hoofdoorzaken waarom institutionele beleggers een relatief klein 

marktaandeel hebben op bedrijven terreinen zijn de volgende: 

HlIufduurzak"n kl~in m"rkta~nde<'llnstatutiun"'~ [",lel;);Cr5 "1' b"drij"t'nterrt'inl'n 

Expertise van beleggers ligt van oudsher op andere markten dan die van 

bedrijven terreinen; 

Weinig ontwikkeling voor de vrije markt, Marge van ontwikkeling is klein, door lage 

markthuurniveau en de huurwaardefactor en (afzet)risico's hoog als gevolg van 

gebruiksspecificaties; 

'--__ V_e~e""Igebouwen in eigendom van gebruiker (versnippering), 

Terreinbeheerder: Bij eerste uitgifte van kavels verdient de beheerder, Hij heeft belang bij 

een hoge grondprijs en stemt de kwaliteit van het terrein af op de meest koopkrachtige 

vraag, Als het terrein eenmaal vol is ontbreekt de commerciële prikkel voor verdere 

inspanning door de beheerder (Schuur, 2001), 

Na de aanleg van bedrijventerreinen neemt de bestuurlijke en ambtelijke aandacht snel 

af, De politiek beschouwt bedrijventerrein niet snel hetzelfde als wonen of publieke 

functies, Gemeenten stellen wel eisen via vergunningen aan de ondernemers, maar zijn 

zelf niet in staat op adequate wijze dagelijks beheer en onderhoud van wegen, groen, 

verlichting en veiligheid te organiseren, Gemeenten verdiepen zich te weinig in de 

problematiek van kosten/exploitatie zoals een ondernemer dat doet (VROM-raad, 

2006), 

Uit onderzoek blijkt dat bij de Brabantse herstructureringsopgave op dit moment veel 

bekend is over de ingrepen en bijbehorende kosten van technische veroudering, 

Informatie ten aanzien van aanpak en kosten van economische, maatschappelijke en 

ruimtelijke veroudering ontbreekt vooralsnog (ETIN, 2002), 

Op de raming naar de behoefte aan bedrijventerreinen is nogal wat kritiek, omdat er 

diverse modellen gehanteerd zijn om dit in kaart te brengen, Per model worden andere 

uitgangspunten gehanteerd en verschilt het soort data dat verzameld wordt. Het gevaar 

is dat een raming ontstaat die niet klopt met de werkelijkheid, wat naar voren komt in 

de kritiek. Zo wordt uitgegaan van ongewijzigd ruimtelijk beleid, is de raming slechts 

gericht op terreinen die groter zijn dan één hectare en is beleid gericht op extrapolatie 

van historische uitgiftecijfers, Vooral op dit laatste punt uit de VROM-raad kritiek. 

Daarnaast is anders dan bij woningbouw weinig aandacht voor marktonderzoek, wat 

gevolgen heeft voor de gerichtheid van de behoefteraming met te weinig inzicht in de 

kwalitatieve vraag tot gevolg (VROM-raad, 2006), 

Naast de kritiek op gehanteerde modellen zelf, is er kritiek op de manier waarop 

actoren met die informatie omgaan, Het blijkt dat het aanbod vaak los van de 

kwalitatieve behoeften gerealiseerd wordt, Provincies schatten de ruimtebehoefte hoger 

in dan de landelijke bedrijfslocatiemonitor en houden wel rekening met eigen 

successen, maar niet met het feit dat eventuele tegenslagen of successen in de ene 

provincie ten koste gaan van successen in andere provincies, De landelijke 

bedrijfslocatiemonitor houdt daar wel rekening mee (VROM-raad, 2006), 
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VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN.I 

Ontwikkeling en vergaring van ke!U1is lijkt niet tot de knelpunten te behoren in de 

huidige praktijk, maar communicatie rondom die kennis vormt een bottleneck. Vaak 

wordt het wiel opnieuw uitgevonden. maar ontbreekt het aan een goed vehikel om de 

nieuw opgedane ervaringen te delen met een breed publiek (Ministerie van 

Economische Zaken, 2004), 

Financiën/fiscaal: Een ander knelpunt bÎ!U1en herstructurering zijn de hoge kosten die 

ermee gepaard gaan, De financiële haalbaarheid is bijna altijd een probleem, om welke 

vorm van herstructurering - ingrijpend of niet - het ook gaat. Een deel van de kosten 

wordt gevormd door overdrachtsbelasting die zwaar drukt op de eerste fase van het 

herstructureringsproject, doordat onroerend goed regelmatig van eigenaar kan 

wisselen, Andere lasten die zwaar drukken zijn kosten voor verwerving van bedrijven, 

bodemsanering en asbestsanering en de hoge organisatorische kosten als gevolg van 

versnipperd eigendom (VROM-raad, 2006), 

Financiën/fiscaal: Verevening komt in de praktijk veel voor, maar de juridische 

houdbaarheid is soms zwak. De nieuwe Grondexploitatiewet maakt het mogelijk dat 

overheden en ontwikkelaars in een vroeg stadium afspraken kU!U1en maken over de 

verdeling van kosten en opbrengsten bij de ontwikkeling van een bouwlocatie, In de 

praktijk komt intergemeentelijke verevening nauwelijks van de grond, omdat de 

winstmakende gemeente niet wil compenseren met een verliesgevende gemeente. De 

nieuwe Grondexploitatiewet geldt niet voor deze vorm van verevening (VROM-raad, 

2006), 

Financiën/fiscaal: Een lastige opgave is een betrouwbaar beeld geven van de totale 

kosten die met herstructurering gemoeid gaan, Dit heeft te maken met de complexiteit 

als gevolg van de diversiteit aan ingrepen die nodig zijn, Elk herstructureringsproject is 

uniek en met name waar het de aanpak van private ruimte betreft. Het laat daarom niet 

toe dat algemeen toepasbare kengetallen worden afgeleid (Reesink en Van Aalst, 2003), 

Financiën/fiscaal: Tot op dit moment lijkt herstructurering zich slechts te richten op de 

aanpak van technische knelpunten, Hierbij komt nauwelijks ruimte vrij en als er al 

ruimte vrijgemaakt kan worden betreft het meestal private ruimte. In dit geval zijn het 

private partijen als projectontwikkelaars die de opbrengsten genereren (ETIN, 2002), 

• Financiënlfiscaal: De belangrijkste knelpunten bij financiering van herstructurering zijn: 

Tabel 1.3 

Kne.lpumen financiering 

hers tructure ring (tvl inisterre van 

Economische Za ken, 2004) 

Opeenstapeling regels en 

eisen en sectorale 

afwegingen leiden tot 

vertraging 

KI1e1l'uI11en tinandering hershu,' lurenng 

- Hoge kosten bodemsanering, ontsluiting en bedrijfsverplaatsing; 

Niet optimaal benutten van alternatieve kostendragers; 

Gebrek aan verevening tussen nieuwe en te herstructureren terreinen; 

- Uitgifte nieuw terrein hogere prioriteit bij gemeentebestuurders dan structureel 

beheer en onderhoud bestaande terreinen; 

- Medefinanciering door private partijen; 

Wet- en regelgeving: Veel projecten hebben te maken met vertraging, door 

opeenstapeling van (strijdige) regels en (kwaliteits)eisen, Dit leidt tot lange procedures, 

oplopende kosten en onzekerheid voor gemeenten en private investeerders, Met name 

de afwegingen die per sector gemaakt moeten worden leiden tot de genoemde punten, 

Ruimtelijke pla!U1ing is daarom voor gemeenten een lastig punt en de kans op 

procedurefouten en overschrijding van proceduretijden neemt toe, Een integrale 
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Weinig stimulering van 

her5tructurering 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERRE'NEN:I 

afweging en goede coördinatie ontbreken op dit ogenblik. Daarnaast gaat het ook om 

de praktische toepassing van wet- en regelgeving. Vaak biedt een wet best de 

benodigde flexibiliteit om maatwerk te kunnen leveren, maar benutten gemeenten die 

ruimte onvoldoende (Ministerie van Economische Zaken, 2004). 

Volgens Louw et al (2004) zijn er veel instrumenten voorhanden die aanleg of 

herstructurering van bedrijven terreinen tegen kunnen houden, maar weinig 

instrumenten om herstructurering te stimuleren. 
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VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN: 1 

BIJLAGE 3 Oorzaak/gevolg matrix volgens Porras-methode 
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VERSNElliNG VAN HET HERSTR UCTURERINGSPROCES VAN BEDR'JVENTERRE'NEN .I 

BIJLAGE 4 Stream diagnostic chart 
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BIJLAGE 5 

Schema 5.2 

Fondsvorming alg'ernene opze1 

Stagnatie herstructurering 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVEN TERREIN EN:I 

Fondsvorming toegelicht 

Het onderstaande schema toont een organisatievariant, zoals die eruit kan zien voor een 

gemeentelijk of regionaalontwikkelingsfonds. Varianten op dit model zijn mogelijk, 

afhankelijk van project en zeggenschap en (financiële) belangen van betrokken partijen. 

tJ' L '" I ... ~III"(.,,'O'\II'" H H, 

Toelichting ten aanzien van de aanleiding en de mogelijkheden van fondsvorming 

In het consortium wordt gesteld dat herstructurering niet van de grond komt. Dit heeft te 

door hoge kosten en maken met het feit dat herstructurering enerzijds hoge kosten kent, anderzijds ontbreekt het 

ontbreken integrale aanpak aan een integrale aanpak. Met het oog op de financiën heeft de overheid eigenlijk altijd te 

weinig geld voor herstructurering van bedrijventerreinen en is er maar beperkt geld 

beschikbaar voor subsidies. Zonder dit geld lijkt herstructurering niet mogelijk, maar het is 

ook zeker niet voldoende om herstructurering van de grond te krijgen. 

Aantrekken vreemd 

vermogen bij een bank 

onaant rekkelijk als gevolg 

van hoog risicogehalte 

Om toch het benodigde kapitaal voor een willekeurige herstructureringsopgave bijeen te 

krijgen lijkt een oplossing gelegen te zijn in het lenen van geld bij een bank. Het nadeel wat 

daarbij al snel om de hoek komt kijken is dat herstructurering van bedrijventerreinen bijna 

nooit verdienstelijk is. Een bank wil dan wel het vreemd vermogen (V.v .) verzorgen, maar 

alleen tegen een hoog rentepercentage als gevolg van het hoge risico . 

Subsidies zijn aan het begin Een oplossing om tegen een lager rentepercentage geld te lenen bij een bank is om meer 

van het project erg 

belang rijk om tegen een 

eigen vermogen (E.V.) in te brengen. Eigen vermogen kan onder andere bestaan uit een 

(bijdrage vanuit een) fonds, gemeentegelden en subsidies. Door subsidies bijvoorbeeld in 

gunstig(er) rentepercentage het begin al te ontvangen kan dus tegen een lager risicopercentage geld geleend worden bij 

geld te lenen bij een bank een bank. 

Vergroting van het eigen 

vermogen door inbreng van 

privaat kapitaal in een 

fonds 

In de praktijk blijkt dat financiering slechts op basis van subsidies niet voldoende is om het 

totale kapitaal aan vreemd vermogen tegen gunstige voorwaarden te lenen. De oplossing 

die leeft binnen het consortium is om meer te doen met privaat geld . Dit is onder andere de 

reden dat een institutionele belegger deel neemt binnen het consortium. Het kenmerk van 

een institutionele belegger is dat deze deel (moet) nemen in vastgoed, fondsen en obligaties. 

Deze institutionele beleggers beleggen het geld op deze manier gespreid. Over het algemeen 

genomen hebben institutionele beleggers een groot kapitaal. Een trend is dat deze beleggers 

op zoek zijn naar nieuwe beleggingsmarkten om dit kapitaal te beleggen. 
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Inbreng fonds minimaal 

€100,- tot €250,- miljoen 

Schema 5.3 

Beheer van he! fonds 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDR'JVENTERRE'NEN:I 

In het onderstaande schema is als het ware een vereenvoudiging van de algemene opzet van 

fondsvorming, die hiervoor aan de orde is geweest. In dit model is te zien dat meerdere 

institutionele beleggers (IB) deel kunnen nemen binnen een ontwikkelingsfonds (OF). De 

beheerder van het fonds kan bijvoorbeeld een IB zijn. Om het fonds dat in deze context ter 

sprake komt kans van slagen te bieden zal de inbreng in het OF minimaal €100,- tot €250,

miljoen moeten bedragen. De reden hiervoor is dat het pas dan rendabel is om het 

management op te zetten dat het fonds beheert. 

Twee tot tien business cases Aan de andere kant hangen onder het fonds een aantal business cases (BC). Minimaal 

binnen fond s om de 

werking van het fonds te 

kunnen laten slagen 

De onrendabele top is per 

business case te bezjen 

Schema 5.4 

Financiering per BC 

moeten hier 2 tot 10 BC's onder hangen. Dit betekent dat er dan per BC vanuit het fonds 

€15,- tot €50,- miljoen ingebracht kan worden als eigen vermogen (E.V.) . Dit wordt gezien 

als 30% E.v. Met deze 30% E.V. is het mogelijk om (onder gunstige rentevoorwaarden) 70% 

vreemd vermogen (V.V.) aan te trekken van bijvoorbeeld een bank. Door dit eigen 

vermogen van 30% heeft een bank zekerheid (lees: onderpand) en loopt minder risico, wat 

dus gunstig is voor het aantrekken van het V.V .. Per BC kan dus €50,- tot €150,- miljoen bij 

elkaar gebracht worden, dit is dus E.V. + V.V. 

De onrendabele top, die vaak aan de orde is bij herstructurering van bedrijventerreinen is 

per business case te bezien. Het onderstaande schema geeft inzicht in de opbouw van het 

E.V. en het V.V. zoals dat per BC is te organiseren. De manier van organiseren en de 

mogelijkheden van inbreng kunnen het gat in de begroting, ofwel de onrendabele top 

opheffen, zodat een sluitende BC ontstaat. 
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Zeggenschap per Business 

case te regelen 

Schema SS 

Zeggenschap 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVE NITRRf INEN.1 

Wat betreft de zeggenschap kan gesteld worden dat dit ook per BC is te regelen. Een 

organisatieschema zoals dat er mogelijk uit kan zien is hieronder weergegeven. Hierin is het 

zo dat een IE 50% zeggenschap heeft en de overige partijen, zoals gemeenten, ondernemers, 

etc. ook gezamenlijk 50% zeggenschap hebben. 

Business Case is sluitend te Om een BC sluitend te krijgen is het bijvoorbeeld mogelijk om gebruik te maken van 

krijgen door verevening verevening. Binnen een BC kunnen meerdere projecten ondergebracht worden, zodanig dat 

een sluitende BC mogelijk is. De werking hiervan en het principe van verevening is in het 

onderstaande schema weergegeven. 

Schema 5.6 

Verevenlnq binnen Business 

Case rnogellJk 
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VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDR'JVENTERRE'NEN:I 

BIJLAGE 6 Lessen volgend uit de verdieping in het onderzoek 
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BIJLAGE 7 

Afbeelding 7.1 

Gebiedsvisie Klavertie 4 

Bron Provincie Limburg (2007) 

Karakteristieken 

bedrijventerrein 

Klavertje 4 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN:I 

Uitgebreide besch rijvi ng regionale cases 

BEDRIJVENTERREIN KLA VERTJE 4 

Karakteristieken bedrijventerrein Klavertje 4 

Het bedrijventerrein Klaver* 4 is het middelpunt van Greenport Venlo. Deze Greenport is 

één van de vijf Greenports die in Nederland gelegen zijn. Het terrein heeft haar naam te 

danken aan het klaverblad Zaarderheiken dat in het plangebied ligt. Klaver~e 4 ligt ten 

noordwesten van Venlo, op grondgebied van vier gemeenten: Venlo, Horst aan de Maas, 

Maasbree en Sevenum. In het plangebied komen twee glastuinbouwgebieden, een 

uitbreiding van het ZON Freshpark, een bedrijventerrein en -park, plaats voor onderzoek 

en onderwijs, een nieuwe ontsluitingsweg en nog meer projecten. Deze hoeveelheid aan 

projecten vraagt om een goede afstemming en samenwerking tussen betrokken partijen. In 

dit geval betreft het de vier gemeenten, Provincie en Rijk. Gezamenlijk zoeken ze naar een 

duurzame oplossing die mogelijk moet worden door de juiste samenwerking. 

De grootte van het plangebied bedraagt circa 1000 hectare (netto uitgeefbaar terrein). 

Hiervan wordt circa 250 hectaren ingenomen door Trade Port Noord, waarop logistieke 

bedrijvigheid gehuisvest zal worden. Daarnaast komen er twee glastuinbouw gebieden. Dit 

betreft het gebied Californië (250 hectaren) en Siberië (100 hectaren). Verder wordt in 

Greenpark Venlo een soort campus idee gerealiseerd op circa 100 hectaren . In 2012 zal de 

eerste activiteit daarop ingevuld worden door de Floriade. Het Zon Freshpark richt zich op 

veilingen en agro logistiek en heeft een omvang van 100 hectaren . Het doel van de 

Greenport Venlo is om waarde toe te voegen in het gebied . Inhoudelijk zal een fysieke 

invulling gegeven worden aan de economische ambitie die het Rijk, de Provincie en de 

gemeenten gezamenlijk hebben. 
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Proces en organisat ie 

Bedrijventerrein 

Klavertje 4 

Schema 7.7 

Orga n isat lest ructu II r 

bedrijventerrein Klavertje 4 

Financiële organisatie 

bedrijventerrein 

Klavertje 4 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDR'JVENTERRE'NEN.I 

Proces en organisatie op bedrijventerrein Klavertje 4 

De organisatje van het project ziet er als volgt uit. De stuurgroep is verantwoordelijk voor 

het sturen van de ontwikkelingen. Deelnemers in de stuurgroep zijn vijf afgevaardigden, 

welke afkomstig zijn van de vier gemeenten en de provincie. Het programma team fungeert 

als spil in het proces en informeert de stuurgroep. De stuurgroep kan op haar beurt weer 

terugkoppeling geven binnen de afzonderlijke gemeenten of de Provincie Limburg. Enkele 

taken van het programma team zijn: 

• Opzetten van een publieke-publieke gebiedsautoriteit; 

• Uitwerking van de ruimtelijke visie; 

• Komen tot waardeontwikkeling. 

Stuurgroep 

Financiële organisatie op bedrijventerrein Klavertje 4 

Ten aanzien van de financiële organisatie op het bedrijventerrein Klavertje 4 is nog weinig te 

zeggen. Daar het project nog in de beginfase verkeerd zal gezocht worden naar een 

geschikte financiële structuur om het project te onhvikkelen. Wel is bekend dat Bouwfonds 

enkele honderden miljoenen euro's in het gebied wilde steken. Dit is uiteindelijk niet 

doorgegaan omdat bleek dat de binnenstad van Venlo maximaal 10% omzetdaling zou 

hebben door de aanleg van het grootschalige Klavertje 4. Deze financiële deelname is 

uiteindelijk afgeketst op basis van het individuele belang van de gemeente Venlo. 
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VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN: I 

ZES BEDR/JVENTERREINEN ONDER ÉÉN KOEPEL 

Karakteristieken bedrijventerreinen 

In tegenstelling tot de overige cases binnen de casestudy, is de aandacht hier gevestigd op 

zes bedrijven terreinen samen. Deze zes terreinen zijn gelegen in Nederland en in België. De 

terreinen liggen niet heel ver verwijderd van de grens tussen Nederland en België. 

Twee van de zes terreinen komen in de casestudy nader aan bod, omdat daar specifiek 

gekeken wordt naar het terrein zelf. Dit betreft de terreinen Borchwerf II en Dintelmond. 

Binnen dit onderdeel wordt gekeken naar de regionale aanpak en minder naar de inhoud 

van de verschillende bedrijventerreinen. De beschrijving in dit hoofdstuk gaat daarom meer 

in op de overall aanpak en minder op detailniveau van het terrein. 

Korte beschrijving van de bedrijventeTTeinen 

• Theodorushaven in de gemeente Bergen op Zoom: Dit bedrijventerrein vormt samen met 

Noordland een bedrijventerrein van 362 hectaren. Op het terrein zijn circa 120 bedrijven 

gevestigd. Het bedrijven terrein staat in directe verbindin;~ 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 in de gemeente Leuven (België); Het bedrijven terrein bestaat sinds eind jaren 1960. 

Het is gelegen aan de autosnelweg E40 in België. Het bedrijventerrein kerunerkt zich 

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

zones bijna volledig. De oppervlakte van het bedrijventerrein is circa 140 hectaren, wat 

bestaat uit bestaand terrein en een gedeelte uitbreiding. 

• Willebroek Noord in de gemeente Antwerpen (België); Dit bedrijventerrein is volledig 

verouderd. Het terrein heeft een oppervlakte van circa 120 hectaren en is gelegen naast 

de woonkern van Willebroek in België. 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 in de gemeente Lier (België); Het bedrijven terrein Duwijck is gelegen in de 

gemeente Lier en heeft een oppervlakte van circa 15 hectaren. Het bedrijventerrein is 

bedoeld om het tekort aan bedrijventerreinen in de regio op te vangen. 

• Ointclmond in de gemeente Moerdzjk; Voor beschrijving zie structurele cases. 

• Borchwerf IJ in de gemeente Roosendaal; Voor beschrijving zie structurele cases. 
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Schema 7.8 

Orga nisat iest ructuur zes 

bedrijvent erre inen onder 

één koepel 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN:I 

Proces en (financiële) organisatie binnen de koepel 

De organisatie binnen de koepel vindt plaats door samenwerking tussen GOM Antwerpen 

en NV Rewin West-Brabant (verder vermeld als: GOM en Rewin). De Rewin is de regionale 

ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant. Zij bevordert de regionale economische 

ontwikkeling door bedrijven te stimuleren in hun werkgebied te investeren. De taken van 

Rewin zijn gericht op het informeren bij bedrijfshuisvesting, het ondersteunen bij groei en 

financiering en ontwikkeling van regionale projecten. De GOM doet dit aan Vlaamse kant. 

De gemeenten en de kamer van koophandel zijn aandeelhouders van de Rewin en de Gom. 

In het onderstaande schema is te zien hoe de organisatie op regionaal niveau plaats vindt. In 

de eerste plaats is het zinvol in te gaan waarom de organisatie zo is opgezet. De verklaring 

hiervoor heeft onder andere te maken met de missie van de Rewin en de GOM. Een 

knelpunt binnen gemeenten is dat zij minder inzicht hebben in de aanvraag van subsidies 

dan de genoemde partijen. Rewin en GOM zijn meer subsidiegedreven. Ze zijn thuis in de 

aanvraag en ook de verantwoording van de subsidies. Gemeenten schakelen daarom deze 

partijen in voor de gehele verzorging rondom subsidieaanvraag en verstrekking. De Rewin 

en de Gom kunnen gezien worden als intermediair, zonder commercieel belang. Dit 

samenwerkingsverband is terug te zien in onderstaand schema, onder de noemer: Euregio 

Benelux Middengebied. De organisatie heeft twee onderdelen, ten eerste het 

programma management, die de communicatie en administratie verzorgen. Daarnaast is er 

een betaalautoriteit aanwezig, van waaruit de subsidies binnen de deelprojecten verstrekt 

worden. Binnen de koepel zijn de Rewin en de Gom samen actief. Dit houdt in dat ze 

regionaal overleg hebben en hun krachten bundelen voor de aanvraag van subsidies. In dit 

verband zijn ook Europese subsidies van toepassing. De organisatie is op ad-hoc basis, wat 

inhoudt dat deze slechts werkzaam is in de beginfase van een project en niet voor de lange 

termijn. De maximale looptijd bedraagt drie jaar, de periode waarin alle subsidies moeten 

zijn uitgegeven en verantwoord. De regionale koppeling is meer gebaseerd op 

samenwerking (financiering en kennisuitwisseling) dan op management en organisatie van 

de (deel)projecten. De verplichting die de Rewin en de Gom hebben is om zoveel mogelijk 

subsidie te verzorgen. De totale financiering bestaat uit 25% Europese subsidie, 25% van EZ 

en 50% van financiën. 
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BIJLAGE 8 

Afbeelding 8 .2 

IndlJstr ie.- en havenschap 

Moerd ijk. 

Bron www maps Googlenl 

Karakteri5tieken 

bedrijventerrein Moerdijk 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN:I 

Uitgebreide beschrijving structurele cases 

BEDR/JVENTERREIN MOERDIJK 

Karakteristieken bedrijventerrein Moerdijk 

Het bedrijven terrein Moerdijk is gelegen in de gemeente Moerdijk. Het terrein behoort met 

een omvang van 2600 hectaren tot de categorie grote bedrijventerreinen. Het 

bedrijventerrein dateert uit 1968, waar Shell Moerdijk zich als één van de eerste bedrijven 

vestigde. Vervolgens is het bedrijventerrein tot eind jaren '80 doorontwikkeld. Kenmerkend 

voor het terrein is dat het een zeehaven voor zeeschepen betreft en dat het terrein omsloten 

is door spoor-, weg- en waterverbindingen. Het is de enige zeehaven in de provincie Noord

Brabant en is daarom van belang voor de Brabantse economie. Schepen die er aanmeren 

zitten op circa 4 uur varen vanaf Rotterdam. Het terrein bestaat uit 1000 hectaren droge 

infrastructuur, waarop bedrijven gevestigd zijn. Daarnaast beschikt het terrein over 1400 

hectaren natte infrastructuur en 200 hectaren openbaar gebied. Totaal zijn op het terrein 400 

bedrijven gehuisvest. De bedrijvigheid richt zich hoofdzakelijk op chemische en zware 

metaal industrie. Daarnaast maakt op- en overslag van containers een groot deel uit van de 

bedrijvigheid. De komende jaren vindt een uitbreiding van het bedrijventerrein plaats. 
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Proces en organisatie 

bedrijventerrein Moerdijk 

Schema 8.9 

Or ga n i sal ie~trt)Çt t lur 

bedrijventerr in Mo rdijk 

Financiële organisatie 

bedrijventerrein Moerdijk 

Schema 8.10 

Financiële struct uur 

bedr ijventerrein lv10erdi jk 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVEN TERREINEN: I 

Proces en organisatie op bedrijventerrein Moerdijk 

De toepassing van parkmanagement op het terrein kan gezien worden als een structurele 

oplossing voor het beheer van de openbare ruimte op het terrein. Het doel van de 

parkmanagement organisatie is tweeledig. Ten eerste betreft dit het ontzorgen van de 

opdrachtgever en ten tweede wordt getracht de kwaliteit op het terrein op peil te houden. 

Dit moet ertoe leiden dat een goed ondernemersklimaat mogelijk is. De organisatiestructuur 

op het terrein is terug te zien in het onderstaande schema . 

( grofS 

De opdrachtgever betreft het Havenschap Moerdijk. Het dagelijks bestuur binnen het 

Havenschap Moerijk wordt gevormd door de gemeente Moerdijk en de Provincie Noord

Brabant, die beiden 50% van de aandelen bezitten. Het parkmanagement wordt verzorgd 

door ARCADIS. Verschlllende aannemers worden betrokken voor het ujtvoeren van de 

werkzaamheden die behoren tot het beheer en onderhoud op het terrein. De diensten die de 

parkmanagement organisatie levert zijn gericht op verzorging van de openbare ruimte en 

collectieve voorzieningen, zoals onder andere glazenwassen, beveiliging en 

gladheid bestrijding. Verder is een zogenaamde l-Loketfunctie aanwezig, wat inhoudt dat er 

één centraal aanspreekpunt is voor ondernemers. Het voorzieningenpakket dat de 

parkmanagement organisatie aanbiedt bestaat uit een basispakket aangevuld met een 

dienstenpakket. 

Financiële organisatie op bedrijventerrein Moerdijk 

De financiële organisatie van het Havenschap Moerdijk is weergegeven in het volgende 

schema. 

I' ond~ 

De inkomsten van het fonds, die op rekening komen van het Havenschap Moerdjjk, hebben 

betrekking op de havengelden die betaald moeten worden door de boten die aanmeren. De 

kosten die gemaakt moeten worden hebben betrekking op het beheer en onderhoud dat 

plaats vindt op het bedrijventerrein. De eventuele winst die overblijft, vloeit terug in het 

fonds. Elke vier jaar wordt op basis van beheerplannen een raming gemaakt van de kosten 

die beheer en onderhoud met zich meebrengen, zodat een fondsbijdrage bepaald wordt. De 

ondernemers die gevestigd zijn op het bedrijventerrein Moerdijk verkeren in een luxe 

positie als het gaat om onderhoud afgezet tegen de bijdrage. Ondernemers betalen namelijk 

niet mee aan parkmanagement, want dit wordt totaal gefinancierd vanuit het Havenschap 

Moerdijk. Toch profiteren ze wél allen mee! 
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Afbeelding 8.3 

Bed ri jve.nterrein Din telmond 

Bron WWN mapsGoogle.nl 

Karakteristieken 

bedrijventerrein 

Dintelmond 

Proces en organisatie 

bedrijventerrein 

Dintelmond 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN 8EDRIJVENTERREINEN.1 

BEDRIJVENTERREIN DINTELMOND 

Karakteristieken bedrijventerrein Dintelmond 

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

Dintel en is circa 50 jaar oud. Het terrein is 80 hectaren groot en er zijn 45 bedrijven 

gehuisvest. De bedrijfsactiviteiten hebben hoofdzakelijk betrekking op zware 

(staal)industrie. 

Proces en organisatie op bedrijventerrein Dintelmond 

Een structurele oplossing om veroudering tegen te gaan was gelegen in de invoering van 

parkmanagement. Het doel van de parkmanagement organisatie was om parkmanagement 

in te voeren op het bedrijventerrein Dintelmond. De aanpak om dat mogelijk te maken was 

om de ondernemer warm te maken voor parkmanagement. Inhoudelijk zijn de volgende 

stappen genomen om parkmanagement van de grond te krijgen: 

• Operationeel maken I-loket functie. Dit vormt het centrale aanspreekpunt voor 

ondernemers ondersteund door een website met daarop contactgegevens en inzicht in 

wat speelt op het terrein; 

• Behoefteraming ondernemers in kaart gebracht, ten aanzien van collectieve beveiliging 

en bewegwijzering. Resultaat circa 85% enthousiast; 

• Presentatie van uitgewerkte plannen tijdens een bedrijfsbijeenkomst; 

• Inzicht in een model met financiële onderbouwing. Per ondernemer inzicht in jaarlijkse 

kosten, berekend op basis van bedrijfsattractiviteit; 

• Het respons na circa 4 weken was nog maar 13%; 

• Besluit parkmanagement organisatie en gemeenten: parkmanagement niet mogelijk. 
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Schema 8.11 

Organisa l ie<;\n lr tuu r 

bedrijven terrein Dintelmond 

Financiële organis-atie 

bedrijventerrein 

Dintelmond 

Schema 8.12 

Financ ië le structuu r 

bednjventerrein DInteimond 

VERSNELLING VAN HEi HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN.I 

AR IJIS 

Het doel van de structurele aanpak op het bedrijventerrein Dintelmond is om een collectief 

te vormen tussen de betrokken partijen. De voorwaarde was indien 80% van de 

ondernemers bereid is om mee te werken, dan richt de gemeente een stichting op. De 

opbrengsten van de stichting vinden plaats op jaarlijkse basis door de ondernemersbijdrage. 

Kartrekker in het project was de gemeente Moerdijk. 

Financiële organisatie op bedrijventerrein Dintelmond 

Op basis van enkele subsidies die de gemeente Moerdijk heeft binnengehaald voor het 

bedrijventerrein is de revitalisering van de openbare ruimte betaald. Daarnaast heeft de 

gemeente Moerdijk ARCADIS gevraagd parkmanagement op te zetten op het 

bedrijventerrein. Bij een deelname van 80% van de ondernemers zou de financiële bijdrage 

ten goede komen aan de stichting, van waaruit beheer en onderhoud betaald zou worden. 

De bijdrage is vastgesteld op basis van een puntensysteem, waarin de grootte van de kavel 

en de attractiviteit van elk bedrijf individueel wordt meegenomen. Uiteindelijk is de 

stichting niet opgericht, omdat gebrek aan deelname roet in het eten gooide. 

Stichltng 

ARCADIS I Technische Universiteit Eindhoven I 25 



Afbeelding 8.4 

Bedr ij vent rrein Bormwerf 11 

Bron' www.BorchwerLcorn 

Karakteristieken 

bedrijvente rrein 

Borchwerf 11 

Proces en organisatie 

Borchwerf 11 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN :I 

BEDRIJVENTERREIN BORCHWERF 11 

Karakteristieken bedrijventerrein Borchwerf 11 

Het bedrijventerrein Borchwerf 11 -formeel: BedrijvenPark Borchwerf 11- is gelegen 

tegenover bedrijventerrein Borchwerf I dat al bestaat. De ontwikkelingen op Borchwerf 11 

zijn gaande vanaf 2005 en het betreft nieuwe uitgifte. Het terrein is gelegen aan de 

ontsluitingsweg Al7 en de A58 en is gelegen in het gebied tussen Antwerpen en Rotterdam. 

Het terrein is 200 hectaren groot, waarvan 125 hectaren uitgeefbaar is. Het bedrijventerrein 

biedt ruimte aan bedrijfstypen van elke omvang, van mooie zichtlocaties tot zware 

industrie. De initiatiefnemers van het project zijn de gemeenten Roosendaal en Halderberge, 

omdat het project de gemeentegrenzen overstijgt. Niet onbelangrijk om te vermelden is dat 

Borchwerf II als eerste is aangemerkt als TOPPER project. 

Proces en organisatie op bedrijventerrein Borchwerf IJ 

Ten aanzien van een structurele aanpak kan gesteld worden dat parkmanagement op het 

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

verplicht gesteld is op het terrein. De ondernemers zijn lid van een ondernemersvereniging. 

Het juridische kenmerk van een vereniging is dat deelname vrijwiJlig is en dat het opzeggen 

van de deelname ook ongehinderd plaats kan vinden. Vergelijk dit bijvoorbeeld met het 

lidmaatschap van een voetbalvereniging die ongehinderd opgezegd kan worden, onder 

normale omstandigheden. Echter om het concept van verplichte deelname te kunnen laten 

slagen is juridisch vastgelegd dat het lidmaatschap opzegbaar is. Dit levert in dat geval wel 

een fikse boete op voor de ondernemer, die oploopt tot enkele tonnen in euro's. Dit bedrag 

is nodig om het concept van parkmanagement te laten slagen, ook al betaalt de ondernemer 

niet meer mee. 

De projectorganisatie op Borchwerf TI is in het volgende schema opgenomen. De organisatie 

heeft betrekking op de manier waarop het project is uitgewerkt. Naast de twee gemeenten is 

Heijmans de derde partij die onderdeel vormt van de stuurgroep. Onder de stuurgroep 

hangt het BedrijvenPark Borchwerf II, waaronder de vereniging van eigenaren met 

daaronder de stichting parkmanagement hangt. 
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Schema 8.13 

Orqarilsatiest ruc tuur 

bedrijven terrein Borchwerf 11 

Financiële organisatie 

bedrijventerrein 

Borchwerlll 

Schema 8.14 

Financiële st ructuur 

Borchwerf 11 

Schema 8.15 

Frna nciële st ructuur 

Parkrnanagernent Borchwe rf I1 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN :I 

(,rml'l'nt.- j f .1 I d("tJw'l":'(" \.l"fIIl'(·ntl' K(ln",~'ncl ... ll Ilrttm.,,,' 

-
I Stuurg roep l:l~rch\V"rf 11 : f1 ~ 
I I I pt'cioil' 

: B"drii\'cnP~rk horchwerf 11 : I"-
I\' ' rkgToep 

I I , 
.,- r 

----+-
Proiect~roep Bord)weri 11 

Financiële organisatie op bedrijventerrein Borchwef II 

Het bedrijventerrein Borchwerf 11 wordt ontwikkeld door een consortium. In het consortium 

brengen de gemeente Halderberge en de gemeente Roosendaal beiden 25% van het totale 

benodigde kapitaal in. Heijmans Infrastructuurontwikkeling B.V. brengt als private partij de 

overige 50% van het kapitaal in. Totaal bedraagt de inbreng in de e.V. €94,- miljoen. De 

samenwerking kan gezien worden als Publiek Private Samenwerking (PPS). De invulling 

van deze PPS-constructie gebeurt op basis van een e.V.-B.V.-constructie. Het benodigd 

kapitaal wordt ingebracht in de e.V., zodat de e.V. als geldverschaffer dienst kan doen. De 

B.V. is de beherend vennoot, waarin het werk wordt uitgevoerd . Daarnaast brengt de 

Rabobank €SO,- miljoen in, maar deze partij maakt geen deel uit van de PPS-constructie. De 

opbrengsten die voortvloeien uit het project, worden naar rato van de inbreng verdeeld. 

l,l'meeOl'- 11.,ldl'rl>.r!-\~ 

t~~ " ~ 

Cem("('utl"" K.ull't~ndJi11 
(2," . ) 

De organisatie rondom parkmanagement is in onderstaand schema weergegeven. De 

stichting Parkmanagement wordt bestuurd door afgevaardigden uit de twee gemeenten en 

de ondernemersvereniging. De stichting bekommert zich om het beheer van de openbare 

ruimte op Borchwef 11. Het basispakket bestaat uit een I-loket functie, beveiliging en 

bewegwijzering. De bijdrage voor parkmanagement bedraagt eenmalig €1800,-/kavel en 

jaarlijks €I,-/m' terrein, die betaald moet worden door iedere ondernemer. Het eenmalige 

bedrag is bedoeld om parkmanagement tijdens de ontwikkeling op te zetten. 
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Afbeelding 8.5 

Bedrijventerrein Chemelot 

Bron: www maps. Google.nl 

Foto 8. 1 

Luchtfo to deel bedrijven terrein 

Chemelot 

Bron : ARC AD IS (2005) 

Karakteristieken 

bedrijventerrein 

Chemelot 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN:I 

BEDRIlVENTERREIN CHEMElOT 

Karakteristieken bedrijventerrein Chemelot 

Chemelot is met circa 800 hectaren één van de grootste aaneengesloten bedrijfslocaties in 

Nederland. De belangrijkste gebruikers van het terrein zijn DSM en SABIe. Op 

Europort/Botlek na is Chemelot de grootste chemielocatie van Nederland. Op het terrein 

zijn grofweg zestig chemische fabrieken en installaties gehuisvest, die over het algemeen 

behoren tot de zwaardere milieucategorieën. De overige gebouwen op het terrein doen 

dienst als kantoor, laboratorium, loods of werkplaats. Het bedrijventerrein Chemelot is 

gelegen in de provincie Limburg in de gemeente Sittard-Geleen. Het bedrijf levert ruim 

tienduizend arbeidsplaatsen op. De site, zoals het terrein wel wordt genoemd is lU1iek in 

zijn soort en kent een regionaal en zelfs Europees karakter. 
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Karakteristieken 

bedrijventerrein 

Chemefot 

Schema 8.1 6 

Organisatiestructuur 

bedrijventerrein Moerdijk 

Karakteristieken 

bedrijventerrein 

Chemelot 

Schema 8.17 

Financiéle structuur 

Parkrnanagement Borchwe.rf 11 

vE RSNE LLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BE DRIJVENTERREINEN:I 

Proces en organisatie op bedrijven terrein Chemelot 

Op het terrein is parkmanagement van toepassing dat dienst doet als structurele oplossing 

om veroudering van het terrein tegen te gaan . Het eigendom van het gehele terrein is in 

handen van Chemelot, die gezien kan worden als private eigenaar. De organisatiestructuur 

ten aanzien van parkmanagement lijkt sterk op die van het bedrijventerrein Moerdijk en is 

weergegeven in het onderstaande schema. De opdrachtgever is in dit geval Chemelot, welke 

vorm en inhoud geeft aan de parkmanagement strategie. De daadwerkelijke uitvoering 

wordt uitbesteed en in nauw overleg met haar omgeving plaatsvinden. Voor alle nieuw te 

vestigen bedrijven wordt een basispakket parkmanagement verplicht gesteld. In dit pakket 

is onder andere het volgende opgenomen: beveiliging en bewaking, bedrijfsbrandweer en 

'emergency' netwerk. Ook ten aanzien van openbare infrastructuur als onderhoud en 

beheer van wegen, parkeerplaatsen, terreinverlichting, en dergelijke is een bijdrage voor 

parkmanagement verplicht gesteld . 

Opdrachl~~\"cr 

.I'arkmanagemenlorganisatie 

Financiële organisatie op bedrijventerrein Chemelot 

De financiële organisatie van het bedrijventerrein is weergegeven in het onderstaande 

schema. Chemelot genereert als eigenaar inkomsten uit pacht van de verschiJlende kavels 

op het terrein en uit de bijdragen voor parkmanagement. Deze bijdragen worden (deels) 

ingezet voor beheer en onderhoud van het terrein. 

ChetnelOI 

---- -----
ë Pacht c:: Beheer J 2 <lI 
<1"1 ;;-e "" 0 ~ 

.ol<: 
Parkmanagement :5 Onderhoud .s 
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BIJLAGE 9 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN :I 

Vragen lijst interviews casestudy - regionaal 

INTRODUCTIE 

• Even voorstellen: Wie ben ik? Wat doe ik? 

• Probleem & oplossing: Veroudering, stagnatie, wat & hoe? Regionale, structurele 

aanpak. 

• Doel casestudy: Waarom kies ik voor deze case? Wat wil ik daarmee bereiken? 

Wat kan geleerd worden van regionale voorbeelden in de praktijk? 

• Aan ak en tïdsduur: 
Drie onderdelen 

5 minuten Inleiding Introd uctie 

40 minuten Kern I. Karakteristieken van de case 

Il. Vragen en toetsing: Re>?ionaal 

15 minuten Slot Afsluitingvan het interview 

60 minuten Totaal 

KERN 

I. Karakteristieken van de case: 

Kenmerken 

• Welke terreinen betreft het? In welke gemeenten zijn de terreinen gelegen? 

• Hoe oud zijn de verschillende terreinen? 

• Waar zijn de terreinen gelegen? 

• Hoe groot zijn de terreinen? [uitgedrukt in hectaren] 

• Hoeveel bedrijven zijn er gevestigd? 

• Wat zijn de belangrijkste bedrijfsactiviteiten? 

• Is het project uniek ten opzichte van andere (regionale) bedrijventerreinen? 

Aanleiding 

• Wat is de aanleiding geweest van het project? 

• In welke fase bevond het project zich bij aanvang? 

• Waarop hadden de ingrepen betrekking? 

[ontwikkeling/ facelift / revitalisering /herprofilering / transformatie / anders J 
• Wat was/is uw rol binnen het project? 
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VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN 6EDRIJVENTERREINWI 

Procesaanpak 

• Hoe ziet de organisatie er op regionaal niveau uit? Verschil met lokale organisatie? 

• Wat is de aanleiding geweest om een regionale organisatie op te zetten? 

• Wat is het doel van de regionale organisatie? 

• Hoe is het proces verlopen om een regionale aanpak op te zetten, welke stappen? 

• Met welke obstakels heeft de organisatie te maken gehad? Hoe obstakels genomen? 

• In hoeverre ondersteunt of beperkt de huidige wetgeving een regionale aanpak? 

• Wat moet ten aanzien van die wetgeving worden versterkt of veranderen? 

• Hoe kan het (herstructurerings)proces op tempo blijven? 

• Zijn er minimale randvoorwaarden die voor een regionale aanpak gelden, welke? 

Draagvlak, rol, belang 

• Hoe is het gesteld met het draagvlak onder partijen op regionale schaal? 

• Worden er maatregelen genomen om het draagvlak te vergroten en zo ja, welke? 

• Met welke taken is de regionale organisatie belast? 

• Is taak en rol van partijen op regionale schaal anders dan die op lokale schaal? 

• Hoe wordt rekening gehouden met verschillende belangen? Hoe vastgelegd? 

• Hoe zijn eventuele lokale belangen uit te schakelen als dit ten goede komt aan de 

regionale aanpak? 

• Hoe is samenwerking op regionale schaal te bevorderen? 

• Hoe staan ondernemer en gemeente tegenover een regionale oplossing? 

FINANCIËN: 

Kosten, opbrengsten, bijdragen & aanpak 

• Hoe ziet de financiële structuur van de organisatie er uH? 

• Is er een bepaalde reden waarom hiervoor is gekozen en zo ja, welke? 

• Is er binnen het project sprake van (regionale) fondsvorming? 

• Waaruit bestaan de opbrengsten van het fonds? Hoe is het gesteld met winstverdeling? 

• Hoe wordt een eventuele onrendabele top gedekt? 

• Hoe is het gesteld met (extra) subsidies bij een regionale aanpak? 

• Zijn er financiële risico's die kleven aan een regionale aanpak en zo ja, welke? 

• Met het oog op de financiële organisatie: 

- Wat zijn de voordelen van de financiële organisatie voor de snelheid van het proces? 

- Best/U1n er beperkingen bij deze vorm, zo ja welke en hoe op te heffen? 

Wordt deelname aan de hoe? 

TOTSLOT 

Afsluitende vragen, opmerkingen en suggesties 

Tot slot 

• Wat is volgens u hét ideaalbeeld van een regionale oplossing? 

• Is een structurele oplossing op regionaal schaalniveau wenselijk? 

• Hoe denkt u dat een gemeente of ondernemer daar tegenover staat? 

• Zie ik nog zaken over het hoofd die van belang zijn voor het onderzoek? 
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BIJLAGE 10 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN.I 

Vragenlijst interviews casest udy - structureel 

INTRODUCTIE 

• Even voorstellen: Wie ben ik? Wat doe ik? 

• Probleem & oplossing: Veroudering, stagnatie, wat & hoe? Regionale, structurele 

aanpak. 

• Doel casestudy: Waarom kies ik voor deze case? Wat wil ik daarmee bereiken? 

Wat kan geleerd worden van structurele voorbeelden in de praktijk? 

• Aan ak en ti' dsduur: 
Dne onderdelen 

5 minuten Inleiding In trod uc tie 

40 minuten Kern J. Karakteristieken van de case 

IJ. Vragen en toetsing: Structureel 

~ minuten Slot Afsluiti~'0.!).. J:let interview 

60 minuten Totaal 

KERN 

I. Karakteristieken van de case' 

Kenmerken 

• Wat is de naam van het terrein? In welke gemeente is het terrein gelegen? 

• Hoe oud is het terrein? 

• Waar is het terrein gelegen? 

• Hoe groot is het terrein? [uitgedrukt in hectaren] 

• Hoeveel bedrijven zijn er gevestigd? 

• Wat zijn de belangrijkste bedrijfsactiviteiten? 

• Is het terrein uniek ten opzichte van andere bedrijven terreinen? 

Aanleiding 

• Wat is de aanleiding geweest van het project? 

I· In welke fase bevond het project zich bij aanvang? 

I. Waarop hadden de ingrepen betrekking? 

[ontwikkeling/ facelift/ revi talisering /herprofilering/ transformatie/ anders] 

• Wat was/is uw rol binnen het project? 
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VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN :I 

11. Vragen op het gebied van een structurele aanpak: 

PROCES & ORGANISATIE: 

Procesaanpak 

• Is in de case sprake van een structurele oplossing? [parkmanagement/anders]. 

• Hoe ziet de organisatievorm er uit? 

• Welke stappen moeten genomen worden om die organisatie op te zetten? 

• Wat is het doel van de (parkmanagement)organisatie? 

• Welke diensten levert de (parkmanagement)organisatie (niet) en waarom (niet)? 

• Welke rol speelt het aspect tijd als het gaat om een structurele aanpak? 

• Hoe kan het proces op tempo blijven? 

• Zijn er minimale randvoorwaarden om een dergelijke organisatie op te kunnen zetten? 

Draagvlak, rol, belang 

• Wordt samenwerking gestimuleerd en zo ja, hoe gebeurt dat? [draagvlak] 

• Hoe is de mate van samenwerking tussen de betrokken partijen? 

• Hoe zorg je dat partijen langdurig betrokken worden bij het proces? 

• Wie heeft welke taak en in welke fase van het proces? 

• Wordt rekening gehouden met belangen van verschillende partijen? 

• Hoe is het gesteld met de link tussen belang en betrokkenheid? 

FINANCIËN: 

Kosten, opbrengsten, bijdragen & aanpak 

• Hoe ziet de financiële structuur van de organisatie er uit? 

• Is er een bepaalde reden waarom hiervoor is gekozen en zo ja, welke? 

• Wat kost deelname aan de (parkmanagement)organisatie en wat levert het op? 

• Met het oog op fondsvorming: 

Wat zijn de voordelen van fondsvorming voor de snelheid van het proces? 

Bestaan er beperkingen bij fondsvorming en zo ja, welke en hoe op te heffen? 

- Hoe kijkt een ondernemer aan tegen een fonds en ziet deze dat als voor-/nadeel? 

Hoe verplicht je deelname aan een fonds? 

• Hoe kijkt u aan tegen? Hoe kijkt een ondernemer/gemeente aan tegen? 

- Verlenging van de termijn van grondexploitatie; 

Afschaffing overdrachtsbelasting/oprichting grond- en pandenbank; 

Koppeling van grond- en vastgoedexploitatie aan elkaar; 

- Sale- en leaseback constructies onroerend goed; 

- Gedeeltelijke transformatie terrein naar woningbouw of publieke functies; 

- Inbreiding van lege plekken op een terrein met nieuwe functies. 

TOT SLOT 

Afsluitende vragen, opmerkingen en suggesties 

Tot slot 

• Wat is volgens u hét ideaalbeeld van een structurele oplossing? 

• Is een structurele oplossing op regionaal schaalniveau wenselijk? 

• Hoe denkt u dat een gemeente of ondernemer daar tegenover staat? 

• Zie ik nog zaken over het hoofd die van belang zijn voor het onderzoek? 
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VERSNELLING VAN HET HER STRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJV ENTERREINEN:I 

Vragenlijst interviews casestudy - structureel - privaat 

INTRODUCTIE 

• Even voorstellen: Wie ben ik? Wat doe ik? 

• Probleem & oplossing: Veroudering, stagnatie, wat & hoe? Regionale, structurele 

aanpak. 

• Doel casestudy: Waarom kies ik voor deze case? Wat wil ik daarmee bereiken? 

Wat kan geleerd worden van structurele voorbeelden in de praktijk? 

• Aan ak en tïdsduur: 
Drie onderdelen 

5 minuten Inleiding Introductie 

40 minuten Kern I. Karakteristieken van de case 

II. Vragen en toetsing: Structureel 

~uten Slot Afsluiting van het interview 

60 minuten Totaal 

KERN 

I. Karakteristieken van de case: 

Kenmerken 

• Wat is de naam van het terrein? In welke gemeente is het terrein gelegen? 

• Hoe oud is het terrein? 

• Waar is het terrein gelegen? 

• Hoe groot is het terrein? [uitgedrukt in hectaren] 

• Hoeveel bedrijven zijn er gevestigd? 

• Wat zijn de belangrijkste bedrijfsactiviteiten? 

• Is het terrein uniek ten opzichte van andere bedrijven terreinen? 

Aanleiding 

• Wat is de aanleiding geweest van het project? 

• In welke fase bevond het project zich bij aanvang? 

• Waarop hadden de ingrepen betrekking? 

[ontwikkeling/ facelift/ revitalisering / herprofilering/ transformatie / anders] 

• Wat was/is uw rol binnen het project? 
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n. Vragen op het gebied van een structurele aanpak: 

PROCES & ORGANISA TIE: 

Proces aanpak 

• Wat kan geleerd worden ten aanzien van een structurele aanpak? 

• Wat zijn de eigenschappen van een terrein dat geheel in handen is van één eigenaar (~ 

private partij)? 

- Ten aanzien van proces/ organisatie -> snelheid? 

- Ten aanzien van financiën? 

• Zijn private voordelen om te zetten t.a.v . herstructurering van bedrijven terreinen? 

• Wat is niet te betrekken op herstructurering van bed rijven terreinen en waarom niet? 

• Hoe wordt herstructurering van het terrein op termijn voorkomen? 

- Wat is hier anders aan dan op een 'normaal' terrein? 

- Waarom is een ondernemer op een privaat terrein wel bereid te betalen voor 

onderhoud en beheer? 

- In hoeverre betaalt een private partij als DSM mee aan de openbare ruimte rondom 

het terrein? 

• In hoeverre wordt een alomvattende visie voor het terrein opgesteld? 

• In hoeverre belemmeren omliggende aspecten de voortgang van de private 

ontwikkelingen op het terrein? [milieu, vergunningen, omwonenden, ... l 
• Is een bestemmingsplan voor een privaat terrein anders dan voor een 'normaal' 

terrein? 

• Hoe ziet de projectorganisatie eruit? 

• Hoe is het proces ingericht en welke stappen worden daarin genomen? 

• Hoe zouden individuele belangen op één lijn gebracht kunnen worden als gekeken 

wordt naar het private voorbeeld? 

FINANCIËN: 

Kosten, opbrengsten, bijdragen & aanpak 

• Hoe ziet de financiële structuur van de organisatie er uit? 

• Wie investeert in het terrein, uitsluitend DSM? 

• Zijn subsidies ook toepasbaar op private ontwikkelingen? 

TOTSLOT 

Afsluitende vragen, opmerkingen en suggesties 

Tot slot 

• Wat is volgens u hét ideaalbeeld van een structurele oplossing, beredeneerd vanuit een 

private oplossing? 

• Zie ik nog zaken over het hoofd die van belang zijn voor het onderzoek? 
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BIJLAGE 2 Resultaten casestudy - regiona le bevindingen 

BEDRIJVENTERREIN KLA VERTJE 4 

Proces en organisatie 

R~lonale benadering leidt Klaver~e 4 is een bedrijventerrein dat ligt op het grondgebied van vier aaneengesloten 

tot synergjevoordelen gemeenten. Het karakter van het terrein, met de voorzieningen die daarop gerealiseerd 

worden brengt voordelen met zich mee voor de synergie. Hierdoor is het slim omgaan met 

een combinatie tussen natuur, energie (koeling en warmte) en water mogelijk. 

Looptijd project niet 

rechtevenredig met 

ambtstermijn 

Belangenverstrengeling 

binnen partijen leidt tot 

vertraging in het proces 

Een knelpunt op het vlak van organisatie, dat overigens niet uitsluitend voor komt binnen 

Klaver~e 4, betreft de politieke periode van 4 jaar waarin een gemeenteambtenaar benoemd 

is en zijn / haar taken moet uitvoeren. Grote projecten, met een lange looptijd, zoals Klaver~e 

4 overschrijden de ambtstermijn ruimschoots. Het nadeel daarvan is dat een visie die in het 

begin is opgesteld vaak niet tot uitdrukking komt op het eind van de (lange) rit. 

De organisatie van het project Klavertje 4 vindt plaats vanuit het program ma team. Dit team 

kan gezien worden als gebiedsautoriteit die de spil vormt in het proces en die de stuurgroep 

informeert. Een sterk punt van het progranunateam is dat ze zich kritisch opstellen in het 

proces . Ze stellen bepaalde keuzes ter sprake en komen met ideeën die de visie zo goed 

mogelijk evenaren. Binnen de stuurgroep zitten ook wethouders, wat afgevaardigden zijn 

per deelnemende gemeente. Als deze afgevaardigden het eens zijn met bepaalde keuzes, wil 

dit nog niet zeggen dat de teru gkoppeling binnen de eigen gemeente ook leidt tot 'het eens 

zijn met' . Dit leidt tot vertraging in het planproces. 

FinanCIën 

Subsidieversuekking vindt Het progranunateam is ook belast met het doen van een voorstel voor de financiële 

pas op het einde van het organisatie. Gezien de grote omvang van het project is een financiering van honderden 

project plaats miljoenen niet uit te sluiten. Om de kans van slagen te vergroten is het nodig vroegtijdig 

over het nodige kapitaal te beschikken en daarnaast de investeringen zo laag mogelijk te 

houden, door 'slimme' toepassingen. 

ZES BEDRIJVENTERREIN ONDER ÉÉN KOEPEL 

Proces en (financiële) organisatie 

Projectmanagement rondom De subsidieverstrekker ziet graag dat er meerdere projecten samengepakt worden, zodat 

subsidieverstrekking deze eenmalig een grote subsidie kan uitkeren in plaats van kleinere subsidiebedragen per 

omvangrijker bij regionale project. Dit heeft deels te maken met de bescherming van het eigen belang. Het nadeel van 

samenwerking 

Regionale samenwerking 

biedt voordelen voor 

kennisuitwls.seling 

deze aanpak is dat het projectmanagement veel omvangrijker wordt, waardoor gemeenten 

niet (meer) in staat zijn om een gedegen subsidieaanvraag te doen . 

Een voordeel van de regionale samenwerking is gelegen in de koppeling op financieel 

gebied en kennisuitwisseling tussen de verschillende terreinen. 
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Park management als 

structurele aanpak 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN: I 

Resultaten casestudy - structurele bevindingen 

BEDRIJVENTERREIN MOERDIJK 

Proces en organisatie 

Parkmanagement kan gezien worden als structurele aanpak op het bedrijventerrein. Het 

doel is het ontzorgen van de opdrachtgever en de kwaliteit op het terrein op peil houden . 

De voordelen die daaruit voortvloeien zijn erop gericht om het ondernemersklimaat te 

verbeteren. Een ondernemer moet als het ware ongestoord zijn bedrijfsactiviteiten kunnen 

voortzetten. Parkmanagement is daartoe een goed middel. 

Organisatie met korte lijnen De parkmanagement organisatie wordt aangestuurd door de opdrachtgever. De 

maakt het nemen van snelle opdrachtgever bestaat uit twee partijen (50% gemeente Moerdijk en 50% provincie Noord-

beslissingen mogelijk I Brabant), die zeggenschap hebben op het terrein . Het voordeel van een organisatie volgens 

dit type is dat de slagvaardigheid groot is. Door de korte lijnen kunnen beslissingen snel 

worden genomen, zonder dat er een heel overheidsapparaat voor nodig is voor de 

toekenning en goedkeuring van budgetten en andere zaken. 

Beperking parkmanagement De parkmanagement organisatie kent op sommige gebieden ook beperkingen. Wat betreft 

als gevolg van belangen collectieve afvalinzameling van bedrijven is dat af en toe lastig, omdat grote bedrijven (op 

het terrein) zich al op die markt begeven. Bepaalde afspraken of ongeschreven regels leggen 

nu en dan beperkingen op voor de parkmanagement organisatie. 

Draagvlak ondernemers 

minimaal 

Ten aanzien van het aanbod van de parkmanagement organisatie kan gesteld worden dat 

dit aanbod uitgebreider zou kunnen zijn als er meer draagvlak onder ondernemers zou zijn. 

Politieke weerstand leidt tot Het probleem dat vaak speelt bij het nemen van beslissingen is het politieke probleem ten 

stagnatie 

Ondernemers dragen niet 

bij aan parkmanagement 

aanzien van de weerstand. Milieugroeperingen komen vaak uit tegen plannen wat leidt tot 

stagnatie. 

Financiën 

De positie van ondernemers op bedrijventerrein Moerdijk kan gezien worden als een luxe 

positie. Onderhoud en beheer, uitgevoerd door de parkmanagement organisatie komt 

volledig op rekening van het Havenschap. Ondernemers krijgen dus aUes voor niks en 

betalen niet mee! De samenwerking tussen ondernemers en het Havenschap is minimaal, 

want het is slechts eenrichtingsverkeer vanuit het Havenschap. 

Vierjaarlijkse bijstelling van Ten aanzien van de inbreng in het fonds dat beheerd wordt door het Havenschap Moerdijk 

fondsbijdrage voorkomt kan gesteld worden dat dit eens in de vier jaar wordt bijgesteld op basis van de 

verrassingen beheerplannen van de parkmanagement organisatie. Het voordeel hiervan is dat een vlak 

uitgiftepatroon mogelijk is, zodat men weet waar men aan toe is als het gaat om 

kosten/uitgaven voor beheer en onderhoud op het terrein. 
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Bijdrage parkmanagement Een bijdrage voor parkmanagement is niet wettelijk geregeld. Het wordt dus opgezet per 

op ad-ho<: basis toegepast terrein en is slechts mogelijk als er draagvlak onder ondernemers bestaat. 

1-Loketfunctie pakt 

problemen actief aan 

Ondernemer neemt 

parkmanager soms niet 

serieus 

BEDRIJVENTERREIN DINTElMOND 

Proces en organisatie 

Tijdens de revitalisering van een bedrijventerrein ligt heel het terrein op zijn gat. Een 

oplossing die de problemen waar een ondernemer tegenaan loopt gedurende die 

werkzaamheden wordt actief behandeld door een zogenaamde 1-loketfunctie. Dit is een 

onderdeel van de parkmanagement organisatie. Het is daarnaast van groot belang om alle 

activiteiten die plaatsvinden in het kader van de revitalisering vroegtijdig te communkeren 

met ondernemers en maatregelen te treffen. 

Een ondernemer ziet een parkmanagement organisatie vaak als eigen belanghebbende. Als 

een parkmanager op de stoep komt bij een ondernemer komt het voor dat de ondernemer 

deze ziet als iemand die uit is op het behalen van persoonlijk rendement (voor de 

parkmanagement organisatie). 

Invoering parkmanagement Invoering parkmanagement loopt stuk op bijdrage vanuit ondernemers en tijdbeperking. 

vaak niet mogelij k 

Gemeente investeert 

volgens ondernemer soms 

te weinig in het terrein 

Financiën 

Het kost soms veel moeite om een ondernemer op een bedrijventerrein te betrekken bij 

ontwikkelingen, beheer en onderhoud op een terrein. In de ogen van een ondernemer doet 

een gemeente af en toe (te) weinig. Anderzijds is het wel de gemeente die enkele miljoenen 

in het terrein investeert. 

BEDRIJVENTERREIN BORCHWERF 11 

Financiën 

Structurele oplossing voor Het beheer en onderhoud dat geregeld wordt door de invoering van parkmanagement op 

onderhoud terrein geregeld het terrein is goed verankerd in de organisatie. Dit als gevolg van de verplichte bijdrage 

door verplichte bijdrage voor ondernemers voor parkmanagement. 

BEDRIJVENTERREIN CHEMELOT 

Proces en or!J!lnisatie 

Shared utilities leiden to Ten aanzien van de faciliteiten (genaamd: shared utilities) op het terrein kan gesteld worden 

attractiviteit van een terrein dat bedrijven in de chemiebranche grote interesse hebben in een locatie die faciliteiten biedt 

en verzorgt. Dit betekent dat levering van grondstoffen als: etheen, propeen, ammoniak, 

ureum en salpeterzuur, perslucht, stoom en koelwater op het terrein aanwezig is. Wat 

betreft verzorging gaat de aandacht uit naar: riool- en proceswater, behandeling van 

afvalwater en vaste en vloeibare reststoffen. 
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Grond În eigendom van één 

partij biedt voordelen ten 

aanzien van snelheid en 

beheer en onderhoud 

Ondernemer kan zich 

blijven rkhten op zijn 

kerntaak bij centraal 

eigendom van grond door 

één partij 

VlRSNELUNG VA N HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN :I 

Het bedrijventerrein Chemelot is in handen van een private eigenaar. Dit betekent dat de 

grond op het terrein in handen is van één en dezelfde eigenaar. Het voordeel hiervan is dat 

centrale uitgifte en beheer mogelijk is. Daarnaast is snelheid mogelijk doordat geen of 

weinig botsing van belangen optreedt. 

Een ander voordeel dat om de hoek komt kijken bij het in eigendom zijn van alle grond op 

een bedrijventerrein is dat een ondernemer zich kan focussen op zijn kerntaak. De 

ondernemer hoeft zich naast zijn bedrijfsvoering niet druk te maken over de locatie. Bij 

eventuele uitbreiding of verplaatsing vraagt hij de beheerder van het gebied (lees: 

Chemelot) om advies. 
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Een integrale 

gebiedsbenadering biedt 

kansen (1+1 =3) 

Redeneer terug in plaats 

van vooruit 

Figuur 14.1 

Terug redeneren wel ke 

kwali teit Je nu moet leveren 

alTI na x·jaar die vi sie te 

Kunnen real is1?ren 

VERSNElLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN .I 

Analyse resultaten casestudy - proces en organisatie 

REGIONAAL 

~ Wat betekent een s1/nerxievoordeel voor de aanpak? 

Een integrale benadering van het totale gebied (met eventueel omliggende gebieden daarbij 

betrokken) levert voordelen op voor onder andere de synergie in het gebied. Het principe 

wat van toepassing hierop is dat van: 1 + 1=3. 

~ Wat betekent het dat de looptijd van een project niet overeenkomt met de 

ambtstermijn voor de aanpak? 

Een oplossing ten aanzien van de aanpak is dat een visie moet worden opgesteld voor de 

lange termijn. Het belangrijkste is om die visie te allen tijde ook vast te houden! Dit is 

mogelijk door terug te redeneren vanuit de eindvisie. Dus, wat moet nu gebeuren om over 

'x' jaar die visie te kunnen realiseren. Denk daarbij in de vorm van business cases en niet in 

standaard gebiedsontwikkeling. De onderstaande afbeelding verduidelijkt deze aanpak. 

Tijd X-ja 11 r 

~ Wat betekent interne belangenverstrengeling_voor de aanpak? 

Aan gemeenten: durf Vooral gemeenten, maar zeker ook marktpartijen moeten zich meer richten op de voordelen 

individuele belangen los te van regionale ontwikkeling. Het ergo daarbij is: durf los te laten! Hiermee wordt bedoeld 

laten! dat gedacht moet worden in kansen en successen, in plaats van in kJeinschal1ige ad-hoc 

oplossingen. 

~ Wat betekent kennisuitwisselinx voor de aanpak? 

Regionale samenwerking Een regionale aanpak ten aanzien van beheer en onderhoud kan op termijn uitgroeien tot 

basis voor regionale een loketfunctie op regionaal niveau. Deze regionale organisatie beheert meerdere terreinen 

loketfunttie voor beheer en of stuurt meerdere parkmanagement organisaties aan. Daarnaast kunnen ontwikkelingen 
onderhoud vanuit een centraal punt worden opgestart of kUIU1en kJachten centraal gemeld worden, 

zodat op termijn een structurele aanpak mogelijk is . 
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STRUCTUREEL 

-+ Wat betekent parkmanagement voor de aanpak? 

Parkmanagement versterkt Parkmanagement is een belangrijk instrwnent als het gaat om versterking van de 

aantrekkelijkheid aantrekkelijkheid van het terrein. Ter verbetering van het ondernemersklimaat op een 

ondernemersklimaat bestaand terrein moet de mogelijkheid tot invoering van parkmanagement worden 

onderzocht. Een randvoorwaarde voor het opzetten van een dergelijke organisatievorm is 

dat minimaal de eigen inzet terug verdiend kan worden . 

Probeer een organisatie zo 

eenvoudig mogelijk in te 

rkhten 

-+ Wat betekent een orxanisatie met korte lijnen voor de aanpak? 

Bij het opzetten van een organisatie die belast is met de aansturing (van het bedrijfsproces) 

op een bedrijven terrein is het van belang een organisatie op te zetten waarin korte lijnen aan 

de orde zijn . Daarnaast is eenvoud van de organisatie van belang, zodat eenieder op de 

hoogte is van de taak en rol van elk onderdeel binnen de organisatie. 

-+ Wat betekent de beperking voor parkmanagement als gevolg van 

r-______ ~b~e~la~n~e~n~ve~trenge~~gvoordeaan~a~k~? __________________________________ , 

Bevoegdheden nauwkeurig Het is van belang om in de vestigingsvoorwaarden voor bedrijven op een (nieuw) terrein 

vastleggen In vast te leggen tot waar hun belangen reiken. Dit ter voorkoming van beperkingen van een 

vestigingsvoorwaarden en structurele aanpak. Daarnaast is het van belang kansen op een terrein of op meerdere 

inzien van kansen op het terreinen samen in te zien en te gebruiken. Als voorbeeld kan afvalinzameling op het terrein 

ter rein verricht worden door een bedrijf dat gevestigd is op het terrein en belang heeft bij het 

ophalen van dat afval. 

-+ Wat betekent het dat draaxvlak ondernemers minimaal is voor de aanpak? 

Benadrukken voordelen Het is belangrijk om een ondernemer de voordelen van parkmanagement in te laten zien, 

parkmanagement moet door intensieve acquisitie en actief te blijven op het terrein. Van hieruit kan dan in de loop 

leiden tot diensten op maat der jaren een uitbreiding plaats vinden, zodat zowel diensten voor de opdrachtgever als 

voor de ondernemer op maat kunnen worden aangeboden. 

-+ Wat betekent de politieke weerstand voor de aa1lJ1!lk? 

Mandaat van groot belang Alles lijkt of staat te vallen met diegene die het proces opzet. Sturing en leiding en het 

voor tempo mandaat dat deze persoon of organisatie krijgt is van groot belang. De juiste sturing is erop 

gericht om iedere belanghebbende vanaf het begin van het proces te betrekken, zodat vanaf 

dat moment belangen op één lijn gebracht kunnen worden. Concrete op1lossingen van het 

betrekken van belanghebbenden zijn gelegen in bijvoorbeeld: inzicht te geven in het plan, 

transparantie van het proces, beperking van geluidsoverlast tijdens werkzaamheden, 

compenseren van probleemhebbers en iets terug doen voor ondernemers. 

-+ Wat betekent een I-Loketfunctie voorde aanpak? 

Persoonlijke oplossingen op Persoonlijkheid en oplossingen op maat kunnen erg verlossend werken voor een 

maat voor een ondernemer ondernemer. Dit leidt in de praktijk tot meer draagvlak of begrip bij ondernemers. 

'Boegbeeld' gemeente 

belangrijk voor draagvlak 

-+ Wat betekent het dat een parkmanager soms niet serieus wordt gezien voor de 

van bijvoorbeeld een gemeente mee als het gaat 

om creatie van draagvlak. 
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-+ Wat betekent het dat invoering parkmanagement vaak niet mogelijk is voor de 

Neem de tijd voor (çreëren het creëren van draagvlak onder ondernemers en hecht waarde aan 

van) draagvlak persoonlijke benadering. 
~------~--------~----------------------------------------------------~ 

-+ Wat betekent de attractiviteit van voorzieninxen voor de aanpak? 

Aanbieden shared utillties Het aanbieden van faciliteiten op een bedrijventerrein kan leiden tot aantrekkelijke 

om bepaalde klanten aan te vestigingsvoorwaarden voor ondernemers. Dit kan daarom als kans gezien worden om 

trekken of herstructurering van bedrijventerreinen aantrekkelijker te maken. Concreet kan dit door 

aantrekkingskracht t~rein aanleg of uitbreiding van faciliteiten, of een combinatie tussen reststof voor de één is 

te vergroten grondstof voor de ander. ~ ____________________________________________________________ J 

Grond bij herstructurering 

centraal beheerd (door 

gebiedsButoriteit) 

-+ Wat betekent centraal eiKendom van Krond(en) voor de aanpak? 

Een kans voor herstructurering van bedrijven terreinen is om grond zoveel mogelijk in 

handen te laten zijn van één eigenaar, wat snelheid van het proces ten goede komt. Concreet 

kan een ondernemer dan grond pachten gedurende de tijd dat hij bedrijfsactiviteiten 

uitoefent op het terrein . In de pachtprijs kan dan ook het bedrag voor parkmanagement 

(automatisch) worden opgenomen. 
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Breng subsidies vroegtijdig 

in een fonds in en verleng 

termijn grondexploitatie 

Extra subsidies van 

toepassing bij 

<grensoverschrijdende) 

regionale samenwerking 

VER SNELLING VAN HET HERSTRU CTURERINGSPROCES VAN BEDRIJVENTERREINEN:I 

Analyse resultaten casestudy - financiën 

REGIONAAL 

-+ Wat betekent een late verstrekking van subsidies voor de aanpak? 

Het idee dat het programma team heeft is om het geld afkomstig van subsidies vroegtijdig in 

een fonds beschikbaar te stellen. Daarnaast kan een oplossing gelegen zijn in verlenging van 

de termijn van de grondexploitatie. Op deze manier is het benodigde kapitaal om het project 

uit te voeren te beperken. 

-+ Wat betekent het dat het 

Omvangrijke projecten, waarbij regionale, grensoverschrijdende samenwerking plaats vindt 

levert extra subsidie op, als gevolg van het regionale karakter. Europese subsidies worden 

echter niet verleend met voorschotten, maar slechts op basis van gemaakte kosten (per 

kwartaal) . Het projectmanagement kan bijvoorbeeld uitbesteed worden aan ervaren 

organisaties op dit gebied. 

STRUCTUREEL 

-+ Wat betekent het dat ondernemers minimaal bijdragen in parkmanagement voor de 

aanpak? 

Ondernemers direct Inzicht Stimulatie van parkmanagement moet blijven plaats vinden . Dit kan bijvoorbeeld door 

geven in baten die optreden acties in communicatietrajecten, collectieve mailings, blijven communiceren en pro-actief 

bij deelname 

parkmanagement 

Periodiek bijstellen van 

fondsbijd ragen 

Wettelijk regelen van 

optreden. Daarnaast is het van belang om direct aan te tonen aan een ondernemer wat hij 

kan besparen bij (collectieve) deelname aan een parkmanagement organisatie. De 

ondernemer moet dus direct geconfronteerd worden met financiële baten die voor hem 

gelden. 

-+ Wat betekent het om periodiek fondsbijdragen bij te stellen voor de aanpak? 

Bijtijds bijstellen van het uitgiftepatroon bij fondsvorming voorkomt verrassingen. Om deze 

bijstelling te kunnen doen is het goed bijhouden van de (financiële) projectadministratie of 

het bijhouden van beheer- en onderhoudsplannen een pré. 

-+ Wat betekent het dat bijdragen van parkmanagement op ad-hoc basis voorkomen 

voor de aanpak? 

De parkmanager is van mening dat parkmanagement wettelijk geregeld moet worden. 

parkmanagement en Daarnaast moet een gemeente bereid zijn om opbrengsten binnen een bedrijventerrein te 

oormerken van opbrengsten oormerken, zodat deze ook weer (slechts) ten goede komen aan datzelfde terrein. 
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Biedt vroegtijdig en 

duidelijk inzicht in de 

financiën 

Juridische regeling 

VERSNELLING VAN HET HERSTRUCTURERINGSPRO CES VAN BEDRIJVENTERREINEN:I 

-+ Wat betekent het dat een gemeente volgens een ondernemer soms te weinig 

investeert in een terrein voor de aanpak? 

Ondernemers hebben (soms) te weinig inzicht in de rol van een gemeente of een 

parkmanagement organisatie. Het is daarom van belang om vroegtijdig inzicht te geven in 

de rol en betrokkenheid van partijen. Daarbij is het van belang inzicht te geven in de 

bijdragen per partij en concreet aan te tonen wat er met die bijdragen gebeurd. 

-+ Wat betekent een v~rpJichte bijdrage voor de aanpak? 

Het juridisch regelen van een verplichte vergoeding voor ondernemers maakt een 

verplichte bijdrage zo vroeg structurele oplossing ten aanzien van beheer en onderhoud mogelijk. De beste oplossing is 

mogelijk in het proces. of om al vanaf de ontwikkeling van het terrein een dergelijke regeling van kracht te laten zijn. 

stapsgewijs invoeren of door dit stapsgewijs in te voeren op een bestaand terrein. De verplichte bijdrage voor 

parkmanagement kan geregeld worden door middel van lidmaatschap voor ondernemers 

bij een ondernemersvereniging. Dit betekent dat lidmaatschap opzegbaar is, maar dit kost 

de ondernemer dan een fors bedrag aan boete, zodat het concept kan voortduren. 
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