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Voorwoord
Beste lezer,
Wat u zojuist heeft opengeslagen, is het resultaat van een afstudeerproject waar ik ter afsluiting van
mijn masterstudie Planologie aan heb gewerkt. De komende 97 pagina`s gaan over de potentiële
effecten van de SER-ladder als het gaat om het beïnvloeden van huisvestingsgedrag van
ondernemers en de invloed dat dit huisvestingsgedrag heeft op het verouderingsproces van
bedrijventerreinen.
Dit onderwerp heeft mijn interesse gewekt, omdat het niet gaat om het realiseren van ruimtelijke
kwaliteit maar juist om het behouden van ruimtelijke kwaliteit, dit wordt nog wel eens vergeten bij
het realiseren van bedrijventerreinen. In het verlengde daarvan ligt de vraag hoe dit effectief gedaan
kan worden. Het gekozen onderwerp belicht dan ook de vraag of het beïnvloeden van
huisvestingsgedrag van ondernemers bijdraagt aan het effectief tegengaan van veroudering op
bestaande bedrijventerreinen.
Ook niet onbelangrijk is dat ik met het schrijven van deze masterthesis een periode van studeren ga
afsluiten. Maar dat is niet het enige doel, ik hoop ook de mensen bij Ecorys Nederland een stukje
inzicht te verschaffen zodat ze hun werk in de toekomst nog beter kunnen uitvoeren dan ze nu al
doen. Ecorys Nederland heeft mij namelijk, met behulp van een gecombineerd stage, de kans
gegeven om aan mijn masterthesis te werken. In het bijzonder gaat het om de hulp van Ahmed
Hamdi en Walter Hulsker die met hun advies, feedback en praktische hulp hebben geholpen om dit
eindproduct te maken tot wat het is. Maar ook gaat er dank uit naar prof. Dr. T.J.M. Spit die mij
vanuit de universiteit heeft begeleid. Zijn kritische vragen en verbeterpunten hebben het resultaat
zonder twijfel goed gedaan.
Rotterdam, maart 2012
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Samenvatting
Verouderde bedrijventerreinen zijn in de afgelopen jaren een toenemend probleem geworden. In
2011 werd 28,9 procent van de bedrijventerreinen als verouderd beschouwd. In de tussentijd heeft
deze problematiek ook steeds meer aandacht vanuit de overheid gekregen. Dit heeft uiteindelijk
geresulteerd in de introductie van de SER-ladder. De SER-ladder is een beleidsinstrument dat
gemeenten verplicht om eerst te kijken naar de mogelijkheden die bestaande bedrijventerreinen
bieden voor het vestigen van bedrijvigheid. Pas als deze mogelijkheden er niet meer zijn, is het
ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen een optie.
De vraag is dan ook wat voor mogelijkheden de SER-ladder biedt bij het bestrijden van veroudering
op bestaande bedrijventerreinen. Daarbij wordt gekeken welke invloed de SER-ladder heeft op de
huisvestingskeuzes en het investeringsgedrag van ondernemers. Het uitgangspunt is dat de
huisvestingskeuzes en de investeringen in de huisvesting een bijdrage kunnen leveren aan het
bestrijden van veroudering op bestaande bedrijventerreinen. Deze bijdrage is van belang, omdat de
verantwoordelijkheid voor een kwalitatief goed terrein een verantwoordelijkheid is van zowel de
overheid als de private partijen. Een effectieve bestrijding van veroudering is alleen mogelijk als
beide partijen zich hiervoor inzetten.
Het bedrijventerreinenbeleid van voor de invoering van de SER-ladder zorgt ervoor dat
bedrijventerreinen versneld verouderen. Doordat gemeenten met elkaar concurreren bij het
binnenhalen van werkgelegenheid, worden er veel nieuwe bedrijventerreinen aangelegd. Door deze
ruime bedrijventerreinenmarkt zijn er weinig prikkels om te investeren in bestaande
bedrijventerreinen. Ook de kavelsgewijze uitgifte zorgt er voor dat de verantwoordelijkheid voor
beheer van bestaande bedrijventerreinen is verdeeld over vele partijen. Dit maakt het lastig om
integraal beheer te voeren, omdat partijen van elkaar afhankelijk zijn voor een goed resultaat. Door
een gebrek aan regie houden deze partijen elkaar vervolgens in een houdgreep waardoor er niet de
investeringen worden gedaan die noodzakelijk zijn.
De SER-ladder biedt mogelijkheden om het overaanbod aan nieuwe terreinen te beperken en zorgt
ervoor dat gemeenten aandacht besteden aan de kwaliteiten van bestaande terreinen. Dit heeft
invloed op de huisvestingskeuze van ondernemers omdat deze tot stand komt door het samenspel
van enerzijds de huisvestingseisen van ondernemers (de mutatiedynamiek) en anderzijds de
verschillende huisvestingsalternatieven (presentiedynamiek). Dit samenspel uit zich in de vorm van
keep-, pull- en pushfactoren die de ondernemers ervaren. De krappe bedrijventerreinenmarkt en de
hogere kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen zal deze keep-, pull- en pushfactoren veranderen,
waardoor de huisvestingskeuzes veranderen. Om veroudering te voorkomen is het belangrijk dat
deze huisvestingskeuzes ervoor zorgen dat economische functionaliteit behouden blijft doordat
bedrijven op het terrein gevestigd blijven en de uitstroom aan bedrijven wordt gecompenseerd door
de instroom van bedrijven. Om dit te bereiken zullen er investeringen gedaan moeten worden in
kavels en opstallen, zodat deze blijven aansluiten bij de vraag.
Doormiddel van een vergelijkend onderzoek tussen de huisvestingskeuzes van ondernemers op
bedrijventerrein de Beverkoog in Alkmaar (een terrein dat ligt in een ruime bedrijventerreinenmarkt
en niet is gerevitaliseerd) en HN80 in Hoorn (een terrein dat ligt in een krappe
bedrijventerreinenmarkt en dat wel is gerevitaliseerd) wordt de invloed van de SER-ladder
achterhaald.
Uit deze vergelijking kan geconcludeerd worden dat de SER-ladder invloed heeft op het huisvestingsen investeringsgedrag van ondernemers. De revitalisering zorgt ervoor dat de verhuisgeneigdheid
omlaag gaat, terwijl tegelijkertijd de krappe bedrijventerreinmarkt ondernemers sneller doet
besluiten om de huidige locatie beter te benutten. Echter zal dit effect vooral tijdens economische
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hoogconjunctuur zichtbaar zijn, omdat er in een periode van economische laagconjunctuur er weinig
vraag is naar een ander huisvestingsalternatief of omdat ondernemers het risico niet aandurven.
De instroom wordt indirect beïnvloed door de SER-ladder. De voornaamste reden voor de instroom is
de geschiktheid van het pand. Omdat de instromende partijen veelal voor huur kiezen, hebben
verhuurders invloed op de kwaliteiten van het pand. Juist deze verhuurder is bereid investeringen te
doen in de kwaliteit van het pand indien er sprake is van een krappe bedrijventerreinenmarkt, omdat
er dan voldoende rendement valt te behalen en het risico lager is.
Niet alleen de verhuurders doen investeringen, maar ook de ondernemers investeren in de panden.
Onder invloed van de revitalisering hebben ondernemers investeringen gedaan in de
representativiteit en uitstraling, maar in mindere mate in de functie van kavel en opstal. Wellicht
zullen de ondernemers in een periode van economische hoogconjunctuur wel investeringen in de
functie van kavel en opstal doen.
Dat ondernemers als reactie op de revitalisering gaan investeren, komt door de signaalfunctie die
hier vanuit gaat. Partijen, die zich verbonden voelen met het terrein, worden gewezen op het
gezamenlijke belang om de kwaliteiten van het terrein te waarborgen. Dit effect wordt versterkt
doordat er voor ondernemers, door de krappe bedrijventerreinenmarkt, weinig alternatieven zijn. Dit
laat zien dat, indien overheden de regie op zich nemen, ook andere partijen bereid zijn investeringen
te doen.
Op basis van het voorgaande kan dus gesteld worden dat de SER-ladder er voor zorgt dat de
uitstroom wordt beperkt, de instroom (onder invloed van investeringen van verhuurders) wordt
verhoogd en dat zowel verhuurders als eigenaar gebruikers investeringen doen. Hiermee heeft de
SER-ladder een positief effect als het gaat om het tegen gaan van veroudering op bestaande
bedrijventerreinen. Het terrein behoudt zijn economische functionaliteit doordat de uitstroom wordt
beperkt en de instroom wordt bevorderd. Ook worden er extra investeringen gedaan. Verhuurders
doen investeringen in de functie van kavel en opstal zodat deze beter verhuurbaar worden.
Tegelijkertijd investeren ondernemers vooral in de representativiteit en uitstraling van kavel en
opstal. Mogelijk nemen tijdens een economische hoogconjunctuur ook de investeringen van
ondernemers in de functie van kavel en opstal toe. Het resultaat hiervan is dat zowel economische
als technische knelpunten worden aangepakt, zodat de economische functionaliteit behouden blijft
en uiteindelijk de veroudering op bestaande bedrijventerreinen wordt tegengegaan.
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Hoofdstuk 1: Probleemveld & probleemstelling

1.1 Probleemstelling
Overheden voelen zich verantwoordelijk om veroudering op bedrijventerreinen tegen te gaan.
Echter, de overheid heeft onvoldoende (financiële) middelen om het verouderingsprobleem aan te
pakken. Dit blijkt uit het volgende artikel dat op vier januari 2011 in het Financieel Dagblad stond.
Aanpak verouderde bedrijventerreinen faalt
Provincies en de Randstad slagen er nog niet in de veroudering van bedrijventerreinen aan te pakken.
Ook gaapt er een groot gat tussen de plannen van de provincies voor oude bedrijventerreinen en de
beschikbare financiering.
Zo moet de provincie Flevoland nog zo’n € 68 miljoen van de geschatte kosten van € 171 miljoen
vinden om de aanpak van verouderde terreinen te kunnen verwezenlijken. Bij de provincie NoordHolland gaat het om € 62 miljoen van de € 242 miljoen.
Dat blijkt uit een rapport van de Randstedelijke Rekenkamer dat vandaag wordt gepubliceerd. Van de
andere twee Randstedelijke provincies Zuid-Holland en Utrecht is onbekend hoe groot het gat is.
Bron: Het Financieel Dagblad, 4 januari 2011
Het artikel is kenmerkend voor het onderwerp waar in dit onderzoek op in wordt gegaan.
Veroudering van bedrijventerreinen is een probleem in Nederland, maar overheden hebben niet de
middelen om dit tegen te gaan. De conclusie van het artikel staat dan ook in de titel; “ Aanpak
verouderde bedrijventerreinen faalt”.
Dat veroudering op bedrijventerreinen een probleem is, komt ook naar voren in de cijfers over het
aandeel verouderde bedrijventerreinen per provincie. IBIS werklocaties (2011, p27) geeft aan dat
bijna 30 procent van het totale areaal aan bedrijventerreinen geheel of gedeeltelijk is verouderd; de
verdeling per provincie is gevisualiseerd in figuur 1.1.
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Figuur 1.1: Verouderd areaal bedrijventerreinen per provincie

Bron: IBIS Werklocaties, 2010,
Enkele decennia terug werden bedrijventerreinen puur functioneel benaderd en werd veroudering
van bedrijventerreinen minder als een probleem ervaren. Tegenwoordig is naast functionaliteit ook
de representativiteit van belang (NVM, 2009, p5). Een belangrijke achterliggende ontwikkeling is de
verandering van de economische structuur, waarbij het accent steeds meer komt te liggen op de
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dienstverlening in plaats van de productie. Bedrijventerreinen passen zich niet aan op deze
ontwikkeling, waardoor ze verouderen en onaantrekkelijker worden als vestigingsplaats voor
bedrijven (CPB, 2001, p22). Hierdoor is er een belang om veroudering tegen te gaan, zeker als er
gekeken wordt naar de rol die bedrijventerreinen spelen in de ruimtelijke spreiding van de
Nederlandse economie. Meer dan dertig procent van de totale werkgelegenheid is gevestigd op een
bedrijventerrein (Weterings, 2008, p9). Kwalitatief goede bedrijventerreinen als vestigingsplaats voor
ondernemers zijn dus belangrijk.
In een poging om het verouderingsprobleem tegen te gaan wordt er vanuit de overheid ingezet op
herstructurering van bedrijventerreinen. Het herstructureren van bedrijventerreinen is echter een
complexe en dure onderneming. In vergelijking met de omvang van het probleem ligt het tempo van
de aanpak dan ook laag (PBL, 2009, 132), zoals ook in het aangehaalde artikel uit het Financiële
Dagblad wordt aangehaald. Daar komt bij dat het probleem weliswaar wordt aangepakt, maar dat
door de snelle veroudering van bestaande bedrijventerreinen het tempo niet hoog genoeg ligt (RPB,
2005, p8).
Om de snelheid waarmee bestaande bedrijventerreinen verouderen te verlagen, moet er worden
ingezet op het beheer van bestaande terreinen. In 2009 is het bedrijventerreinenbeleid herijkt, met
als belangrijk onderdeel de verplichte toepassing van de SER-ladder (convenant bedrijventerreinen
2010-2020, 2009). Een belangrijke opgave van deze herijking van het bedrijventerreinenbeleid is het
tegengaan van de “te snelle veroudering van bedrijventerreinen (functionaliteit, representativiteit,
ontsluiting), met als gevolg sociale (slechte werkomgeving) en economische marginalisering,
inefficiënt ruimtegebruik, verrommeling en onveiligheid op de zogenaamde brownfields”. (THB, 2008,
p2).
1.2 Relevantie
Op basis van paragraaf 1.1 wordt in deze paragraaf de relevantie van dit onderzoek aangegeven. Op
basis van deze relevantie wordt het doel en daarmee de vraagstelling van dit onderzoek blootgelegd.
De relevantie is opgedeeld in een maatschappelijke relevantie en een wetenschappelijke relevantie.
Maatschappelijke relevantie
Overheden zijn sterk gericht op de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Nadat de overheid een
bedrijventerrein heeft gerealiseerd en de kavels zijn uitgegeven, neemt de aandacht snel af (VROM
raad, 2006, p44). Als gemeenten zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van bestaande
bedrijventerreinen, dan beperkt dat zich tot de openbare ruimte. De kwaliteit van kavel en opstal
wordt aan andere partijen over gelaten. Men vindt de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen
een verantwoordelijkheid van private partijen (Olden, 2010, p195).
Er is dus geen partij die er belang bij heeft om het beheer van bestaande bedrijventerreinen op zich
te nemen. Het verouderingsproces van bestaande terreinen wordt hierdoor versneld (RPB, 2006, p8).
Er wordt pas actie ondernomen op het moment dat de problemen grote proporties aannemen. In dit
geval nemen overheden de herstructureringsopgave op zich. Gezien de hoge kosten van het
herstructureringproces van bedrijventerreinen en het lage tempo waarin dit proces zich voltrekt, lijkt
het er echter op dat de overheid niet bij machte is het probleem van verouderde terreinen op te
lossen (RPB 2005, p3).
Beheer kan een middel zijn om veroudering tegen te gaan, waardoor een omvangrijke maatregel als
herstructurering kan worden voorkomen. Daarom is het nuttig om te kijken naar de mogelijkheden
om het beheer van bedrijventerreinen te verbeteren. Een oplossing kan zijn dat het beheer wordt
verbeterd door de marktwerking op bedrijventerreinen te verbeteren. Hierdoor worden gebruikers
en eigenaren van de grond en opstal geprikkeld om te investeren in het beheer van
bedrijventerreinen (VROM-raad, 2006, p75).
Dat marktwerking het verouderingsproces op bedrijventerreinen kan worden tegengaan, komt
doordat marktpartijen beter aanvoelen waar de vraag ligt. Daarnaast hebben ze aandacht voor het
rendement en het risico van de investeringen die worden gedaan. Het verwachte resultaat is
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intensiever ruimtegebruik, standaardisering van gebouwspecificaties, minder versnippert eigendom,
een hogere inrichtingskwaliteit en aandacht voor professioneel beheer (VROM raad, 2006, p75).
Voordat de private betrokkenheid kan worden vergroot, moet er voldaan worden aan een
belangrijke voorwaarde. Deze voorwaarde is dat het investeren in bestaande bedrijventerreinen
rendabel is. Om dat te bereiken, moet het bezit van grond op bedrijventerreinen waardevol worden.
Dit kan door de uitgifte van bedrijventerreinen aan banden te leggen, zodat het overaanbod
verdwijnt en er een prikkel ontstaat om de bestaande hoeveelheid terreinen beter te benutten
(VROM raad, 2006, p78).
De SER-ladder kan een instrument zijn om het overaanbod te beperken en de aandacht voor
bestaande bedrijventerreinen te vergroten. Toepassing van de SER-ladder heeft de potentie om het
aanbod aan nieuwe bedrijventerreinen te reguleren, waardoor het aanbod beter op de vraag wordt
afgestemd. Omdat verbeterd beheer van bedrijventerreinen kan bijdragen aan het oplossen van de
verouderingsproblematiek, is het interessant om te achterhalen of de SER-ladder hierop invloed
heeft.
Wetenschappelijke relevantie
Om te doorgronden welke toegevoegde waarde dit onderzoek heeft ten opzichte van andere
literatuur met betrekking tot de SER-ladder en veroudering op bestaande bedrijventerreinen, moet
er worden gekeken naar de positie van dit onderzoek in het implementatie- en uitvoeringsproces van
de SER-ladder.
De SER-ladder is in 1999 geïntroduceerd door de SER-raad (1999, p29). Het concept van de SERladder is opgenomen in een wetenschappelijke en maatschappelijke discussie omtrent de rol van de
overheid als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen op bedrijventerreinen.
Het resultaat van deze discussie is dat er besloten is om het bedrijventerreinenbeleid te herijken.
Onderdeel van deze herijking is de integratie van de SER-ladder. Deze herijking heeft plaatsgevonden
doormiddel van het opstellen en ondertekenen van het ‘convenant bedrijventerreinen 2010 – 2020’
waarin ministers, provincies en gemeenten afspraken hebben gemaakt over het toekomstige
bedrijventerreinenbeleid en de toepassing van de SER-ladder.
Het wetenschappelijke onderzoek heeft zich tot nog toe vooral gericht op de rol die de SER-ladder
kan spelen bij het verrijken van het bedrijventerreinenbeleid. Na de introductie van de SER-ladder is
het een logische stap om inzichtelijk te maken wat de effecten van de SER-ladder zijn. Een
beperkende factor daarbij is dat deze effecten nog maar nauwelijks zichtbaar zijn, doordat de SERladder nog maar relatief kort geleden is geïntroduceerd. Dit uit zich in de manier waarop er naar de
SER-ladder is gekeken. Zo is er onderzocht in hoeverre gemeenten de SER-ladder als instrument
hebben overgenomen (Tax, 2009). In het rapport ‘Uit voorraad leverbaar’ (Olden, 2010) wordt
aandacht geschonken aan het effect van de SER-ladder op de planningsopgave en is de SER-ladder
geanalyseerd in het licht van de wetenschappelijke onderbouwing van het huidige
bedrijventerreinenbeleid. Voordien is er onderzoek gedaan naar de ruimtewinst op bestaande
bedrijventerreinen, die behaald kan worden door de toepassing van de SER-ladder (RPB, 2005).
In dit onderzoek is de invloed van de SER-ladder op het beheerproces en de invloed daarvan op de
veroudering van bestaande terreinen bestudeerd. Er zijn nog maar weinig effectmetingen gedaan
naar de SER-ladder en daarom is dit onderzoek een mooie aanvulling op de literatuur.
1.3 Doel & vraagstelling
In deze paragraaf wordt het doel van het onderzoek besproken. Direct daaraan gekoppeld wordt de
vraagstelling geformuleerd.
Doel
In paragraaf 1.2 is ingegaan op de relevantie van het onderwerp. Daaruit blijkt dat er een
maatschappelijk belang is bij het tegengaan van veroudering van bedrijventerreinen. Met name de
vraag, hoe eigenaren van bedrijventerreinen gestimuleerd kunnen worden te investeren in het
beheer van bedrijventerreinen, is relevant. Het doel van het onderzoek is dan ook om inzicht te
krijgen in hoe de toepassing van de SER-ladder de investeringskeuzes van ondernemers beïnvloedt
13

en of dit een middel is om veroudering op bedrijventerreinen tegen te gaan. Daarbij is er een
specifiek maatschappelijk belang om instrumenten te vinden, waarmee de beheeropgave voor een
groter gedeelte bij private partijen komt te liggen. Dit kan gerealiseerd worden door private partijen
meer prikkels te laten ervaren om de beheeropgave van bestaande bedrijventerreinen op zich te
nemen. Daarbij zullen vooral de gebruikers en eigenaren van bedrijventerreinen een rol spelen.
Achterhaald moet worden hoe de toepassing van de SER ladder invloed kan hebben op deze
genoemde partijen, zodat men er belang bij heeft te investeren in het beheer van bestaande
bedrijventerreinen.
Vraagstelling
Op basis van de bovenstaande doelstelling is de volgende vraagstelling geformuleerd:
Welke aanknopingspunten biedt de SER-ladder om het beheer en de investeringen van
ondernemers op bestaande bedrijventerreinen te stimuleren om zo veroudering tegen te gaan?
Er is onvoldoende kennis over de uitwerking van de SER-ladder op het verouderings- en
beheerproces van bestaande bedrijventerreinen. Het onderzoek dat aan deze vraagstelling
gekoppeld is, tracht daar een antwoord op te geven. Met de resultaten kan vervolgens de SER-ladder
doelgerichter als instrument toegepast worden om veroudering en beheerprocessen te beïnvloeden.
Hiermee heeft het onderzoek ook praktische waarde, omdat doormiddel van het beïnvloeden van
veroudering- en beheerprocessen ingespeeld kan worden op maatschappelijke problemen, zoals het
grote aandeel verouderde bedrijventerreinen en het onvermogen van de overheid om deze terreinen
te beheren. Daarmee is dit onderzoek gericht op het oplossen van een praktijkprobleem en behoort
het onderzoek tot de praktijkgerichte wetenschap.
De SER-ladder is doelbewust geïntroduceerd om onder andere problemen met veroudering van
bedrijventerreinen en het beheerproces te beïnvloeden. Echter, het effect van de SER-ladder is in de
praktijk onvoldoende onderzocht. Met dit onderzoek wordt getracht doormiddel van een
effectmeting meer inzicht te verkrijgen in de invloed dat de SER-ladder heeft op het
verouderingsproces van bestaande bedrijventerreinen.
1.4 Opzet onderzoek en leeswijzer
Het doel van deze paragraaf is om inzichtelijk maken welke elementen er onderzocht dienen te
worden om antwoord te geven op de hoofdvraag. De elementen en hun onderlinge verhouding
worden toegelicht. Vervolgens wordt aangegeven hoe dit zich verhoudt tot de onderzoeksstappen
die zijn uitgevoerd. Ook wordt er aangegeven in welke hoofdstukken deze onderzoeksstappen
uitgewerkt zijn.
Onderzoekselementen en deelvragen
Om de invloed van de SER-ladder te meten, is er gekozen voor een vergelijkend onderzoek. Een case
die representatief is voor de toepassing van de SER-ladder wordt vergeleken met een case die hier
niet representatief voor is. Deze twee casussen worden op verschillende elementen met elkaar
vergeleken. Deze elementen zijn in figuur 1.2 inzichtelijk gemaakt.
Figuur 1.2: Conceptueel model (vereenvoudigd)
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Huisvestingskeuzes hebben een belangrijke invloed op het verouderingsproces. De eerste deelvraag
gaat dan ook in op deze huisvestingskeuzes:
Welke huisvestingskeuzes hebben ondernemers de afgelopen 7 jaar gemaakt? Is er een verschil
waarneembaar tussen de casussen?
Huisvestingskeuzes worden gedaan op basis van beslisfactoren die de ondernemer relevant vindt bij
het afwegen van verschillende huisvestingsalternatieven. Deze beslisfactoren worden bepaald door
de huisvestingssituatie. Hiermee worden niet alleen de kwaliteiten van de huidige locatie bedoeld
maar ook de kwaliteiten van andere huisvestingsalternatieven. De tweede deelvraag luidt daarom:
Welke aspecten van de huisvestingssituatie hebben een rol gespeeld in de huisvestingskeuze? En tot
welke huisvestingskeuzes heeft dit geleid? Is er een verschil hierin tussen de casussen?
Onder invloed van de SER-ladder worden bedrijventerreinen geherstructureerd en ontstaat er een
krappere bedrijventerreinenmarkt. Deze twee elementen hebben invloed op de beslisfactoren van
ondernemers en daarmee op de gemaakte huisvestingskeuzes. De derde deelvraag gaat hier op in:
3a. Is herstructurering van invloed op de beslisfactoren en kan daarmee het verschil
huisvestingskeuze verklaard worden?
3b. Is krapte op de bedrijventerreinenmarkt van invloed op de beslisfactoren en kan daarmee het
verschil in huisvestingskeuze verklaard worden?
Onderzoeksfases en leeswijzer
Het onderzoek valt uiteen in vier fases, deze fases zijn inzichtelijk gemaakt in figuur 1.3. De eerste
fase bestaat uit de introductie van het onderzoek. De tweede fase betreft het schetsen van de
context waarin het probleem zich voordoet. In de derde fase wordt de structuur van het empirisch
onderzoek geschetst en in de vierde fase worden de resultaten van dit empirisch onderzoek
geanalyseerd en omgezet in conclusies en aanbevelingen.
Figuur 1.3: Schematische opzet van het onderzoek

Introductie onderzoek
Allereerst is het belangrijk om het onderzoek te introduceren. Dit gebeurt in hoofdstuk 1. Door het
beschrijven van het probleemveld wordt het onderwerp afgebakend. Vervolgens wordt uiteengezet
waarom het relevant is om binnen dit probleemveld een onderzoek uit te voeren. De hoofdvraag die
in dit hoofdstuk wordt geïntroduceerd sluit dan ook aan bij de geconstateerde relevantie.
Context
De context van het onderzoek bestaat uit een probleemanalyse (hoofdstuk 2). Met de
probleemanalyse wordt geprobeerd om een beeld te schetsen van de context van het probleem en
hoe deze zich verhoudt met het probleem. Hiermee wordt duidelijk welke elementen het ontstaan
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van het probleem mogelijk hebben gemaakt. Belangrijk daarin zijn het Nederlandse planningstelsel,
het gevoerde bedrijventerreinenbeleid en het ontwikkelingsmodel waarmee bedrijventerreinen tot
stand komen.
De hoofdvraag bestaat uit drie elementen, namelijk de SER-ladder, huisvestingskeuzes van
ondernemers en veroudering op bestaande bedrijventerreinen. Deze drie elementen worden
doormiddel van een literatuuronderzoek verder bestudeerd. De SER-ladder wordt in hoofdstuk 3
uitgewerkt. Het doel is om vast te stellen welke toepassingsmogelijkheden de SER ladder heeft en
hoe dat de context van het probleem verandert. In hoofdstuk 4 wordt ingezoomd op de theorie
achter de huisvestingskeuzes van ondernemers om inzicht te krijgen wat er ten grondslag ligt aan de
huisvestingsdynamiek van bedrijven. Hierbij zal er aandacht zijn voor de rol van beslisfactoren.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 uiteengezet hoe verouderingsprocessen op bedrijventerreinen
verlopen om zo inzicht te krijgen in welke rol de huisvestingskeuzes van ondernemers hierin spelen.
Methodologie
In hoofdstuk 6 wordt het onderzoek geoperationaliseerd. Aan de basis van deze operationalisering
liggen de bevindingen uit hoofdstuk 2 tot en met 5. Deze bevindingen leiden tot een set aan
deelvragen en een onderzoeksaanpak.
Analyse
In hoofdstuk 7 wordt de keuze voor de casussen gemaakt en vervolgens volgt er een beschrijving van
deze casussen. In hoofdstuk 8 worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd zodat de deelvragen
beantwoord kunnen worden. Bij de beantwoording van de deelvragen zal vooruit gekeken worden
naar wat deze deelvraag kan toevoegen aan de beantwoording van de hoofdvraag. In hoofdstuk 9
wordt uiteindelijk de hoofdvraag definitief beantwoord waarbij de resultaten worden afgezet
tegenover de beschreven literatuur.
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Hoofdstuk 2: Probleemanalyse

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het verouderingsprobleem op bedrijventerreinen geanalyseerd. Omdat de
SER-ladder centraal staat in dit onderzoek, wordt dit gedaan vanuit het perspectief van het
Nederlandse ruimtelijke planningstelsel, het gevoerde bedrijventerreinenbeleid en de wijze waarop
bedrijventerreinen tot stand komen. Het doel is om inzichtelijk te maken hoe deze elementen
bijdragen aan de verouderingsproblematiek op bestaande bedrijventerreinen. Daarnaast wordt er
een vergelijking gemaakt met het Angelsaksische planningstelsel. Dit Angelsaksische planningstelsel
biedt een perspectief waardoor de problematiek, die veroorzaakt wordt door het Nederlandse
planningstelsel, beter kan worden doorgrond.
2.2 Planningstelsel
Het planningsstelsel waarin bedrijventerreinen tot stand komen, heeft invloed op hoe
bedrijventerreinen ontwikkeld worden. Inzicht hierin draagt bij aan het doorgronden van de
problemen van veroudering op bestaande bedrijventerreinen.
Ruimtelijke ordening kaders in Nederland
Bij de ontwikkelingen van bedrijventerreinen nemen gemeenten zowel de planning en
programmering als de ontwikkeling en uitgifte tot hun verantwoordelijkheid (Stogo, 2007a).
Gemeenten domineren dus het ontwikkelingsproces en nemen zelf een ontwikkelende rol op zich.
Dit blijkt ook als er gekeken wordt naar de verhouding in eigendom van het uitgeefbare areaal aan
bedrijventerreinen (figuur 2.1). In 2011 was 74 procent van dit areaal in handen van de gemeente.
Figuur 2.1: Verhouding in eigendom uitgeefbaar areaal bedrijventerreinen
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Bron: IBIS 2011 Werklocaties
Dat gemeenten niet alleen een regulerende maar ook een ontwikkelende rol op zich nemen, komt
door de decentrale opzet van het ruimtelijke ordeningsstelsel. Om inzicht te krijgen in dit systeem
worden de verantwoordelijkheden van de verschillende overheidslagen uiteengezet.
Verantwoordelijkheden
Bij het opstellen van het bedrijventerreinenbeleid hebben de drie overheidslagen ieder hun eigen
verantwoordelijkheid (figuur 2.2). Inzicht in deze verdeling verschaft inzicht in hoe het
bedrijventerreinenbeleid tot stand komt. Hiermee wordt duidelijk hoe bepaalde kenmerken van het
bedrijventerreinenbeleid tot stand zijn gekomen (Olden 2010, p24).
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Figuur 2.2: Verdeling verantwoordelijkheden overheden

Bron: Olden, 2010
Rijksoverheid
De rijksoverheid is slechts beperkt betrokken bij het bedrijventerreinenbeleid. De
verantwoordelijkheid voor dit beleid ligt bij het ministerie van economie, landbouw en innovatie
(EL&I). Belangrijkste instrumenten die de rijksoverheid heeft om dit beleid te beïnvloeden zijn de
verschillende nota’s. Deze nota’s zijn niet bindend, maar gericht op het adviseren en beïnvloeden van
lagere overheden. In deze nota’s worden globale inrichtingsprincipes en locatiecriteria van
bedrijventerreinen besproken (Olden, 2010, p27 & Louw, 2004, p78).
Provincies
Het bovenstaande beleid van de rijksoverheid wordt uitgewerkt door de provincies. Op deze manier
werkt het beleid, via de provincies, door naar de gemeenten. Provincies mogen dan ook het
gemeentelijk beleid toetsen en hebben hiermee een regiefunctie over het beleid van de gemeenten
(Louw, 2004, p84). Een belangrijk onderdeel van het vertalen van het landelijk beleid richting de
gemeenten, is het maken van de vraagramingen voor bedrijventerreinen. Gemeenten baseren hun
bedrijventerreinbeleid vervolgens weer op deze vraagramingen. Deze vraagramingen zijn niet
gevrijwaard van discussie (VROM-raad, 2006, p31). Deze discussie gaat over de optimistische
schattingen van de economische groei en de gehanteerde modellen.
Gemeenten
Gemeenten hebben met het bestemmingsplan een belangrijk instrument in handen als het gaat om
de planning van de ruimte en dus ook de planning van bedrijventerreinen. Het bestemmingsplan is
een bindend instrument en als het is vastgesteld, moeten ontwikkelingen die binnen het plan vallen
goedgekeurd worden.
Gemeenten zien elkaar als concurrenten als het gaat om het binnenhalen van bedrijven en
werkgelegenheid. Het aanbieden van voldoende vestigingslocaties wordt als middel gezien om dit
18

doel te bereiken (Needham en Louw, 2003, p368). Daarvoor hebben veel gemeenten terreinen
gereserveerd om eventuele vraag van bedrijven direct te kunnen accommoderen. Figuur 2.3
illustreert deze situatie. Daaruit blijkt dat een substantieel gedeelte van het totale areaal aan
bedrijventerreinen nog niet is uitgegeven. Op 1 januari 2011 ging het dan om 9.286 hectare netto
uitgeefbaar terrein ten opzichte van het totale areaal aan bedrijventerreinen dat netto 62.150
hectare besloeg.
Figuur 2.3: Ontwikkeling netto uitgeefbare areaal bedrijventerreinen
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Bron: IBIS 2011 Werklocaties
Doordat gemeenten door middel van het aanbieden van aantrekkelijke vestigingslocaties zoveel
mogelijk werkgelegenheid proberen binnen te halen, zijn de grondprijzen laag (zie figuur 2.4). Dit
gaat zo ver dat gemeenten de grond tegen kostprijs of zelfs lager aanbieden. Tegenwoordig wordt er
vaker een marktconforme prijs gehanteerd (Louw, 2004, p111).
Toch blijven deze marktconforme prijzen beperkt gevoelig voor de ontwikkelingen op de markt. Dit
komt enerzijds doordat de prijzen de kostprijs als ondergrens hebben. Anderzijds bestaat er ook een
bovengrens, omdat nieuwe bouwgrond moet concurreren met het aanbod afkomstig uit de
bestaande voorraad aan bedrijfsruimten (Needham en Louw, 2003, p386).
Figuur 2.4: Grondprijzen in euro per vierkante meter
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Bron: IBIS 2011 Werklocaties
2.3 Uitgangspunten van het beleid
Naast het gehanteerde planningstelsel, spelen ook de doelen van het bedrijventerreinenbeleid een
rol in de problematiek. Het bedrijventerreinenbeleid heeft zowel een economische als ruimtelijke
component. De economische component vertegenwoordigt het doel om de juiste voorwaarden voor
economische groei te realiseren. De ruimtelijke component staat voor zorgvuldig en efficiënt
ruimtegebruik.
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Juiste voorwaarden voor economische groei
Het bedrijventerreinenbeleid is gericht op het creëren van de juist voorwaarden voor economische
ontwikkeling. Omdat een groot gedeelte van de economische activiteit op bedrijventerreinen
plaatsvindt, zien overheden voldoende aanbod van bedrijventerreinen als een belangrijke
voorwaarde voor economische ontwikkeling. (Olden, 2010, p16).
In een poging om de juiste voorwaarden voor economische groei te scheppen, zijn overheden
geneigd altijd voldoende vestigingslocaties te realiseren, zodat er altijd ruimte voor bedrijven is.
Hierdoor ontstaat er een situatie waarin er veel uitgeefbaar areaal is in vergelijking met de jaarlijkse
uitgifte (zie figuur 2.5). In het afwegingskader van de ruimtelijke ordening en
bedrijventerreinenplanning is het stimuleren van economische groei dominant, terwijl onnodige
aantasting van de open ruimte, versnelde veroudering van bestaande terreinen en inefficiënte
locatiekeuze van bedrijven een beperkte rol spelen in dit afwegingskader (RPB, 2006, p143).
Figuur 2.5: Verhouding terstond/niet terstond uitgeefbaar bedrijventerrein
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Bron: IBIS 2011 Werklocaties
Het is onvoldoende onderbouwd dat het ruime aanbod aan vestigingslocaties ook daadwerkelijk
economische groei stimuleert (Olden, 2010, p19; PBL, 2009, p18). Hiermee vervalt een belangrijke
reden voor de dominantie van het huidige voorwaardenscheppende beleid. Het Planbureau voor de
Leefomgeving (2008) heeft aangetoond dat bedrijventerreinen voornamelijk bedrijvigheid van
binnen de gemeente of regio aantrekken. Hierdoor is er binnen een gemeente of regio per saldo
geen sprake van werkgelegenheidgroei. Daar staat tegenover dat bedrijven op bedrijventerreinen
sneller groeien en daarmee extra werkgelegenheid creëren. Onduidelijk is of dit veroorzaakt wordt
door de ruimtelijke omstandigheden op een bedrijventerrein.
Zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik
Al sinds de jaren vijftig is er binnen het bedrijventerreinenbeleid veel aandacht voor het scheppen
van de juiste voorwaarden voor economische groei. (Olden, 2010, p138) Uiteindelijk heeft dit beleid
gezorgd voor een overreservering aan bedrijventerreinen, lage kwaliteit van bestaande
bedrijventerreinen en het niet van de grond komen van herstructurering van verouderde terreinen.
Het effect hiervan is een toenemende maatschappelijke weerstand (PBL, 2009, p13).
Het resultaat van deze problemen en de toenemende maatschappelijke weerstand is dat er sinds de
Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening in 2000 niet alleen het scheppen van de juiste voorwaarde
van belang is. Het belang van zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik is toegenomen (Olden, 2010,
p138). Hiermee wordt geprobeerd om binnen het afwegingskader van de ruimtelijke ordening, naast
het faciliteren van economische groei, ook andere afwegingen een rol te laten spelen.
2.4 Het ontwikkelingsmodel
De wijze waarop het Nederlandse planningsstelsel is georganiseerd, heeft grote invloed op hoe
bedrijventerreinen worden ontwikkeld. Deze paragraaf gaat in op de ontwikkeling van de
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bedrijventerreinen en plaatst dit in perspectief van het Nederlandse planningstelsel en de
gehanteerde beleidsdoelen.
Inzicht hierin is van belang, omdat de wijze waarop bedrijventerreinen tot stand komen invloed heeft
op de kwaliteit, intensiteit en flexibiliteit van het ruimtegebruik, maar ook het beheer en uiteindelijk
de mate van veroudering (RPB, 2006, p69)
In paragraaf 2.2 is geconstateerd dat met name gemeenten een grote invloed hebben op de
ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Door de decentrale opzet van het planningsysteem en
onvoldoende regie vanuit de provincies, hebben gemeenten veel beleidsvrijheid (Van Dinteren, 2007,
p21). Hierdoor proberen de gemeenten individueel het voorwaardenscheppende beleid uit te
voeren; dit gaat zelfs zo ver dat gemeenten elkaar beconcurreren in het binnenhalen van
werkgelegenheid (RPB, 2006, p59). Vanuit deze achtergrond valt te verklaren waarom gemeenten
een zeer actieve rol in de ontwikkeling van bedrijventerreinen op zich nemen. Daar komt bij dat de
herontwikkeling van bedrijventerreinen in veel gevallen kosteninefficiënt is en meer risico met zich
meebrengt in vergelijking tot het ontwikkelen van uitleggebieden (De Sousa, 2000, p849-850). Deze
actieve rol uit zich onder meer in het bepalen van de locatie, het verwerven en bouwrijp maken van
de grond en het verkopen van kavels aan bedrijven (Louw, 2004, p106).
Er zijn verschillende modellen waarmee ruimtelijke ontwikkelingen tot stand kunnen komen. Voor
een succesvolle ruimtelijke ontwikkeling moeten verschillende stappen uitgevoerd worden. Figuur
2.6 laat de verschillende stappen in deze modellen zien en koppelt deze aan een actor. Dit schema is
interessant, omdat het invloed heeft op het uiteindelijke resultaat en het beheer van het terrein.
Figuur 2.6: Modellen voor de ontwikkeling en het beheer van bedrijventerreinen
Model
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Bron: Louw 2004
In Nederland komt model B bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen het meest voor (Louw,
2004, p106). In dit model doet de gemeente de grondexploitatie en blijft verantwoordelijk voor het
beheer van de openbare ruimte. De gemeente biedt losse kavels aan, waarna de ondernemer deze
kavel koopt en bebouwt. Vervolgens wordt kavel en opstal in eigen gebruik genomen.
Beheersituatie
Het gehanteerde ontwikkelingsmodel heeft gevolgen voor de beheersituatie. De gemeente is
grondexploitant en is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Als
grondexploitant is het gemeentelijke grondbedrijf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
terreinen. Dit grondbedrijf is echter in veel gevallen niet verantwoordelijk voor het beheer; dit komt
ten laste van de algemene middelen van een gemeente. Hierdoor is er een risico dat er bij de
ontwikkeling onvoldoende rekening wordt gehouden met de financiering van het beheer. In dit geval
is de financiering van het beheer afhankelijk van de jaarlijkse begroting van een gemeente, wat geen
garantie geeft op reservering van voldoende middelen (Olden, 2010, p34).
Tegelijkertijd is er door de uitgifte van losse kavels geen integraal beleid te voeren op het beheer van
vastgoed. Het beheer van de losse kavels is een verantwoordelijkheid van de individuele bedrijven.
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Het gevolg is dat, doordat er veel partijen betrokken zijn bij de beheeropgave, er een complexe
beheersituatie ontstaat.
De beheersituatie zou verbeterd kunnen worden door marktpartijen al bij de ontwikkeling van het
bedrijventerrein te betrekken, als het gaat om de grondexploitatie en exploitatie van het vastgoed.
Hiermee kan de toekomstwaarde van bedrijventerreinen vergroot worden (Needham en Ginter
1998, p30). Dit omdat private partijen een prikkel voelen om het rendement ook in de toekomst
veilig te stellen. Hierdoor zijn deze partijen bereid om investeringen te doen die de waarde van een
terrein in stand houden. De huidige Nederlandse situatie van overaanbod maakt het voor private
partijen echter niet aantrekkelijk om deel te nemen aan dit proces. De lage grondprijzen maken het
onmogelijk om voldoende rendement te behalen op dergelijke investeringen (Olden, 2010, p36).
Ontwikkeling van bedrijventerreinen in Engeland (Angelsaksisch)
In tegenstelling tot het Nederlandse ontwikkelingsmodel, hebben private partijen in Engeland een
grotere rol bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen. De counties wijzen de ontwikkelingslocaties
aan en stellen voorwaarden aan de ontwikkeling daarvan. Vervolgens nemen private partijen het
over en zo verwerven en ontwikkelen ze de grond. Deze marktpartijen bieden vervolgens het
vastgoed aan op de markt voor bedrijfsruimten (Stogo, 2007b, p39).
Omdat de Angelsaksische ontwikkelingspraktijk niet zoals in Nederland, namelijk per kavel en in veel
gevallen door de gebruikers tot stand komt, is een integrale gebiedsontwikkeling beter mogelijk.
Doordat het gehele terrein één eigenaar heeft, is de beheersituatie overzichtelijk. Daar komt bij dat
deze eigenaar geld heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van het terrein en het rendement
doormiddel van gedegen beheer wil beschermen. Ook zal een private partij niet overgaan tot
ontwikkeling van een bedrijventerrein indien er onvoldoende rendement behaald kan worden.
Ontwikkeling zal daarom alleen plaatsvinden als de bedrijventerreinenmarkt voldoende krap is. Het
resultaat is dat er een betere afstemming tussen vraag en aanbod ontstaat.
2.5 Verouderingsproblematiek op bestaande bedrijventerreinen
In de voorgaande paragrafen is beschreven hoe het Nederlandse ruimtelijke planningssysteem in
elkaar zit, welke beleidsmatige uitgangspunten er zijn en hoe bedrijventerreinen tot stand komen. In
deze paragraaf wordt op basis van de literatuur samengevat op welke wijze dit bijdraagt aan de
versnelde veroudering van bestaande bedrijventerreinen.
Nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen zich ten kosten van oude terreinen
Hoewel er geen expliciet onderzoek naar is gedaan, is er volgens het Ruimtelijk Planbureau (2006,
p70) een verband tussen deze ruime ijzeren voorraad en een versneld verouderingsproces op
bestaande bedrijventerreinen. De aanleg van nieuwe bedrijventerreinen zorgt voor leegstand op
bestaande terreinen, omdat bedrijven zich zouden verplaatsen indien de huidige locatie niet meer
volledig voldoet (Stogo, 2007a; Milieudefensie, 2007). Indien de keuze tussen renovatie van het
huidige bedrijfspand of volledige nieuwbouw op een nieuwe bedrijfslocatie zich aandient, dan wordt
er snel gekozen voor volledige nieuwbouw. Dit omdat er, door het overaanbod aan nieuwe
bedrijfslocaties, altijd aan (goedkope) grond op een nieuwe locatie te verkrijgen is. Het volledig
kunnen afstemmen van het pand op de bedrijfsvoering en de hoge kwaliteit als het gaat om zaken als
bereikbaarheid, bieden dusdanige voordelen dat er in veel gevallen voor nieuwbouw wordt gekozen
(RPB, 2005, p8).
Gebrek aan investeringen in bestaand vastgoed door overaanbod nieuwe terreinen
Een van de oorzaken voor de lage kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen, is dat er niet meer
geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van een terrein zodra het is uitontwikkeld (VROM-raad, 2006,
p44). Eigenaren van vastgoed op bedrijventerreinen voelen weinig prikkels om te investeren in de
panden. Hetzelfde gaat op voor beleggers en projectontwikkelaars; deze gaan, vanwege een gebrek
aan rendement, de markt voor bedrijventerreinen uit de weg (CPB, 2001).
Door de ruime ijzeren voorraad die gemeenten aanhouden, is de markt voor bedrijfsruimten erg
ruim en moet er in hoog tempo afgeschreven worden op het vastgoed. Oorzaak hiervan is dat door
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de ruime beschikbaarheid van nieuwe kavels relatief snel gekozen wordt voor nieuwbouw; bestaand
vastgoed is daardoor lastig te verhuren of te verkopen (RPB, 2005, p8).
Bedrijfsspecifiek vastgoed door kavelgewijze uitgifte bedrijventerreinen
Er is geen sprake van integrale gebiedontwikkeling. In plaats daarvan verkoopt de gemeente, als
grondexploitant, individuele kavels. Bedrijven zijn hierdoor in staat een bedrijfspand te realiseren dat
specifiek is ontworpen op het eigen bedrijfsproces. Hierdoor komt het weinig voor dat het pand
geschikt is voor andere organisaties en hun bedrijfsproces. Het resultaat is dat het vastgoed
incourant is en het lastig te verkopen of te verhuren is.
Gebrek aan differentiatie en segmentatie door gebrek aan regionale afstemming
Door de decentrale opzet van het ruimtelijke planningstelsel is er geen regionale afstemming tussen
de gemeenten. Dit zorgt ervoor dat gemeenten geen aandacht besteden aan de onderlinge
afstemming van hun aanbod. Gemeenten wensen geen enkel bedrijf af te hoeven wijzen en, door
een gebrek aan schaalgrootte, ontstaan er terreinen zonder een specifieke segmentering. Het gevolg
is dat het aanbod onvoldoende gedifferentieerd is en het hierdoor niet optimaal aansluit op de
wensen van bedrijven (VROM raad, 2006, p28-30).
Dit terwijl er behoefte is aan specifieke werkmilieus op de bedrijventerreinen, omdat onder andere
branding en thematisering van de vestinglocaties een rol spelen in de bedrijfsvoering van
organisaties. Door een gebrek aan een gedifferentieerd aanbod, kunnen bedrijven hun
vestigingslocatie onvoldoende aan laten sluiten op hun specifieke wensen. Bedrijven komen op een
niet optimale plek te staan en missen daardoor specifieke voordelen, die verbonden zijn aan die
locatie, of veroorzaken hinder en overlast voor hun omgeving. Het gevolg hiervan is dat bedrijven
minder bereid zijn om een dergelijke locatie in stand te houden, met als gevolg een lage ruimtelijke
kwaliteit en een versnelde veroudering (THB, 2008, p2).
Complexe beheersituatie door kavelgewijze uitgifte
De gemeente is grondexploitant en heeft de verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte. De
verschillende kavels worden ontwikkeld door de individuele eigenaren/eigenaar-gebruikers en zijn
verantwoordelijk voor het beheer van deze kavels. Hierdoor zijn er vele actoren betrokken bij het
beheer van een terrein, wat de beheersituatie complex maakt (Olden, 2010, p34). Door deze
verschillende belangen is het lastig om het beheer integraal te managen. Omdat effectief beheer
staat of valt bij de inzet van alle partijen, nemen de zij een afwachtende houding aan. Hierdoor wordt
het verouderingsproces versneld en neemt de prikkel voor de individuele ondernemer om te
investeren verder af, want dit heeft vanwege gebrekkig onderhoud in de omgeving voor hen geen zin
(VROM-raad, 2006, p45).
2.6 Conclusie
In dit hoofdstuk worden een aantal zaken genoemd die versnelde veroudering van
bedrijventerreinen in de hand spelen. Het gaat dan om het overaanbod aan bedrijventerreinen,
waardoor deze zich ontwikkelen ten koste van bestaande bedrijventerreinen en er geen prikkel is om
te investeren in bestaande terreinen. Ook de kavelgewijze uitgifte speelt een rol omdat hierdoor
vooral specifiek bedrijfsonroerendgoed wordt ontwikkeld, waardoor deze panden voor alternatieve
gebruikers niet geschikt zijn. De kavelgewijze uitgifte zorgt er ook voor dat er veel belanghebbenden
zijn, waardoor er een complexe beheersituatie ontstaat.
Het overaanbod aan bedrijventerreinen wordt veroorzaakt doordat economische groei een
belangrijk uitgangspunt van het bedrijventerreinenbeleid vormt. Daardoor zijn gemeenten geneigd
zich in te zetten op de aanleg van bedrijventerreinen in een poging een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor bedrijven te creëren. Als gevolg van de decentrale opzet van het
planningsstelsel, is er een gebrek aan regionale regie en hebben gemeenten veel vrijheid bij het
uitvoeren van hun bedrijventerreinenbeleid. Door deze vrijheid en de afwezigheid van regionale
regie beconcurreren gemeenten elkaar in hun pogingen werkgelegenheid binnen te halen.
23

De kavelgewijze uitgifte van bedrijventerreinen is eveneens het gevolg van de pogingen die
gemeenten doen om werkgelegenheid binnen te halen. Omdat gemeenten altijd voldoende
aantrekkelijke vestigingslocaties binnen hun grenzen willen hebben, nemen ze zelf initiatief bij de
ontwikkeling van deze locaties. Hierdoor doen gemeenten niet alleen de planning en programmering,
maar nemen ook de ontwikkeling op zich. Dit doen ze door de grond bouwrijp te maken en
vervolgens in kavels uit te geven. Afnemers kunnen deze vervolgens bebouwen met een
bedrijfsgebouw naar wens.
De Angelsaksische ontwikkelpraktijk laat zien dat een overheid, die zich beperkt tot de planning en
programmering en daarnaast ontwikkeling en uitgifte van bedrijventerreinen aan private partijen
overlaat, een verbeterde vraag/aanbod afstemming oplevert. Terreinen worden alleen ontwikkeld als
er vraag naar is en als ze daardoor rendabel zijn. Ook de beheersituatie is beter, omdat hier minder
belanghebbenden bij betrokken zijn en er vanwege de rendabiliteit een belang is om de toekomstige
kwaliteit van het terrein in stand te houden. Daarmee laat de Angelsaksische ontwikkelpraktijk de
voordelen van een ander ontwikkelingsmodel zien ten opzichte van het in Nederland gehanteerde
ontwikkelingsmodel.
Het beperken van het areaal aan nieuwbouwlocaties kan een bijdrage leveren aan het tegengaan van
veroudering op bestaande terreinen. Om onderlinge concurrentie te voorkomen, moeten gemeenten
samenwerken door op regionaal niveau het aanbod af te stemmen op de vraag. Het
toewijzen/versterken van de regierol aan een derde partij (provincies) kan daarbij helpen.
Door de kavelgewijze uitgifte van bedrijventerreinen worden deze terreinen onvoldoende integraal
ontwikkeld, waardoor de kwaliteiten van het terrein en de beheersituatie onvoldoende
toekomstbestendig zijn. Meer aandacht voor deze zaken tijdens het ontwikkelingsproces kan
veroudering op bestaande bedrijventerreinen tegengaan.
Dit onderzoek is gericht op het tegengaan van veroudering op bestaande bedrijventerreinen en de
aanknopingspunten dat de SER-ladder daarbij biedt. Dit betekent dat er gekeken moet worden in
hoeverre de SER-ladder invloed heeft op de vraag/aanbod afstemming van de
bedrijventerreinenmarkt en de manier waarop er wordt omgegaan met het beheersvraagstuk.
Daarom wordt in hoofdstuk 3 de SER-ladder besproken en zal er geanalyseerd worden hoe de SERladder de Nederlandse planningpraktijk beïnvloedt.
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Hoofdstuk 3: De SER-ladder

3.1 Inleiding
Centraal in dit hoofdstuk staat de SER-ladder. De SER-ladder is een beleidsinstrument dat onderdeel
uitmaakt van het bedrijventerreinenbeleid. In dit onderzoek wordt achterhaald wat de invloed van
de SER-ladder is op het de verouderingsproblematiek van bedrijventerreinen, zoals deze omschreven
is in hoofdstuk 1. Om dit inzichtelijk te maken, wordt in dit hoofdstuk de werking van de SER-ladder
uiteengezet. Dit heeft als doel om het achterhalen hoe de SER-ladder het verouderingsproces
beïnvloedt. Daarom wordt er gekeken hoe de SER-ladder de in hoofdstuk 2 genoemde oorzaken van
veroudering aanpakt.
3.2 Aanleiding
De SER-ladder is in 1999 geïntroduceerd door de Sociaal Economische Raad (SER). Reden voor de
introductie is dat de SER, in een reactie op de Nota Ruimtelik Economisch Beleid, vindt dat er
selectiever en doelmatiger moet worden omgegaan met de beschikbare ruimte. Om dit te bereiken,
is de SER-ladder geïntroduceerd. Deze SER-ladder is, na een periode van maatschappelijke en
wetenschappelijke discussie (zie paragraaf 1.2), opgenomen in een aanpassing van het
bedrijventerreinenbeleid (convenant bedrijventerreinen 2010-2020, 2009). Zodoende zijn
gemeenten verplicht de SER-ladder te implementeren.
3.3 SER-ladder
De SER-ladder is een denkkader met als doel het selectiever en doelmatiger omgaan met de
beschikbare ruimte. Allereerst stelt de SER dat de politiek op nationaal, provinciaal en gemeentelijk
niveau de verschillende ruimteclaims van ruimtelijke functies tegen elkaar moet afwegen, om zo de
maatschappelijke aanvaardbaarheid en wenselijkheid te bepalen. Vervolgens moet deze claim
ruimtelijk ingepast worden. De SER-ladder biedt daarbij handvaten om de ruimteproductiviteit te
verhogen en zo efficiënter en doelmatiger met de beschikbare ruimte in Nederland om te gaan.
Doormiddel van de volgende drie stappen wordt er een afweging gemaakt tussen nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen (aanleg nieuwe bedrijventerreinen) en het efficiënter gebruiken van bestaande
functies zoals bestaande bedrijventerreinen (SER, 1999, p30).
• Gebruik de ruimte die reeds beschikbaar is gesteld voor een bepaalde functie en/of door
herstructurering beschikbaar gemaakt kan worden
• Maak optimaal gebruik van de mogelijkheden om door meervoudig ruimtegebruik de
ruimteproductiviteit te verhogen.
• Indien het voorgaande onvoldoende soelaas biedt, is de optie van uitbreiding van het
ruimtegebruik aan de orde. Daarbij dienen de verschillende relevante waarden en belangen
goed te worden afgewogen in een gebiedsgerichte aanpak. Door een zorgvuldige keuze van
de locatie van ‘rode’ functies en door investering in kwaliteitsverbetering van de omliggende
groene ruimt,e moet worden verzekerd dat het meerdere ruimtegebruik voor wonen,
bedrijventerreinen en/of infrastructuur de kwaliteit van natuur en landschap respecteert en
waar mogelijk versterkt (SER, 1999, p30)
3.4 SER-ladder in het bedrijventerreinenbeleid
In reactie op voortdurende discussie omtrent de problematiek op bedrijventerreinen, hebben de
ministers van het toenmalige ministerie van VROM en het ministerie van Economische Zaken in 2007
een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief wordt een herijking van het
bedrijventerreinenbeleid aangekondigd. In de brief worden de volgende doelstellingen geformuleerd
(THB 2008, p1):
• Verbetering van de behoefteramingen.
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•
•
•

Bestuurlijke afspraken met de provincies over de bedrijventerreinenplanning en de
toepassing van de SER ladder daarbij.
Initiatieven voor meer betrokkenheid van marktpartijen bij herstructurering.
Initiatieven ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen.

Aan deze doelstellingen was een agenda gekoppeld met daarin een aantal concrete stappen, zoals de
instelling van de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen (THB), om tot een concrete
beleidswijziging te komen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het ondertekenen van het ‘Convenant
bedrijventerreinen 2010-2020’ op 27 november 2009. Met het ondertekenen van dit convenant
hebben provincies, gemeenten en de betrokken ministeries afspraken gemaakt omtrent de invulling
van het nieuwe bedrijventerreinenbeleid.
Convenant bedrijventerreinen 2010-2020
In het convenant zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van het nieuwe
bedrijventerreinenbeleid. De gemaakte afspraken worden uitgevoerd met de SER-ladder als
uitgangspunt. Het convenant bevat afspraken omtrent de regionale samenwerking tussen
gemeenten, de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, de herstructureringsopgave op
bestaande bedrijventerreinen en de gewenste kwaliteit van bedrijventerreinen. Om inzicht te krijgen
in welke veranderingen in het bedrijventerreinenbeleid dit teweeg brengt, kan de SER-ladder niet
onafhankelijk van deze afspraken gezien worden.
Regionale afspraken
In het convenant is afgesproken dat gemeenten op regionaal niveau gaan samenwerken. Doel is het
afstemmen van de ontwikkeling van bedrijventerreinen tussen de verschillende gemeenten. Over de
vorm en inhoud van deze samenwerking doet het convenant geen uitspraken (convenant
bedrijventerreinen 2010-2020, 2009).
Deze afstemming dient te voorkomen dat gemeenten met elkaar blijven concurreren en, met die
reden, nieuwe bedrijventerreinen blijven aanleggen. Door een correcte afstemming vervalt deze
prikkel en wordt de aanleg van bedrijventerreinen beter afgestemd op de regionale noodzaak. Of
nieuwe terreinen noodzakelijk zijn, hangt af van de winst die geboekt kan worden door bestaande
terreinen efficiënter te benutten.
Ook kunnen, doormiddel van regionale afstemming, de bedrijventerreinen beter gesegmenteerd
worden. Hiermee worden bedrijventerreinen ontwikkeld, die alleen voor een specifieke doelgroep
bedoeld zijn en waarop locatie en voorzieningen zijn afgestemd. Door de regionale afstemming
kunnen gemeenten dergelijke bedrijven doorsturen naar dit specifieke terrein (THB, 2008).
Behoefteramingen en herstructureringsopgave
Er zijn afspraken gemaakt over de landelijke behoefteramingen die worden gebruikt voor de planning
van nieuwe bedrijventerreinen. Deze landelijke planningsopgave is vastgesteld op 11.015 hectare
netto (convenant bedrijventerreinen 2010-2020, 2009, p8). Ook is vastgesteld hoe deze landelijke
behoefte wordt doorvertaald naar regionaal en lokaal niveau. Bij deze doorvertaling is een rol
weggelegd voor de provincies.
Ten opzichte van eerdere planningsopgaven is de planningsopgave naar beneden bijgesteld. Echter,
deze biedt nog steeds dusdanig veel ruimte dat er in de periode van 2010 tot 2020 per jaar meer
terrein aangelegd kan worden dan de gemiddelde uitgifte per jaar in de periode van 2001 tot en met
2007 (Olden, 2010, p137).
De herstructureringsopgave is vastgesteld op 6.500 hectare. Daarvoor is eenmalig 400 miljoen euro
vrijgemaakt die decentraal ter beschikking wordt gesteld.
Kwaliteit
Afgesproken is dat bedrijventerreinen zowel economisch als ruimtelijk duurzaam en
toekomstbestendig moeten zijn. Daarnaast is er afgesproken dat bedrijventerreinen intensiever
gebruikt moeten worden, en dat er op regionale schaal voldoende segmentering tussen de terreinen
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bestaat. Om de kwaliteit te waarborgen, is beheer van bestaande bedrijventerreinen noodzakelijk.
Daarom moeten gemeenten zich inzetten in het beheer van de openbare ruimte en moeten ze de
samenwerking aangaan met overige grondeigenaren. Parkmanagement kan daarbij, volgens het
convenant, een instrument zijn.
De doelstellingen om de kwaliteit van de huidige voorraad en de nieuwe bedrijventerreinen te
verhogen en beter op de vraag aan te laten sluiten, zijn niet concreet geformuleerd. Het
geformuleerde beleid is hiermee niet significant anders dan het beleid in het verleden. De vraag is
dan ook of de in het convenant voorgestelde uitwerking van de SER-ladder, substantieel kan
bijdragen aan een andere dynamiek op bedrijventerreinen, zodat de ruimtelijke problemen
daadwerkelijk tegengegaan worden (Olden, 2010, p137).
3.5 Conclusie
Gemeenten zijn, als gevolg van het convenant bedrijventerreinen 2010-2020, verplicht om de SERladder, in combinatie met andere afspraken, te implementeren. Als er gekeken wordt naar de inhoud
van deze afspraken, kan er getwijfeld worden of de toepassing van de SER-ladder in het
bedrijventerreinenbeleid daadwerkelijk een andere planningspraktijk oplevert. Dit komt doordat de
inhoud van de regionale samenwerking niet is vastgesteld. Daarnaast blijft de planningsopgave ruim,
ondanks dat deze naar beneden is bijgesteld. Ook zijn de kwaliteitseisen aan bedrijventerreinen
onvoldoende concreet geformuleerd. Hierdoor kunnen overheden de SER-ladder weliswaar
toepassen, maar is het door de ruime randvoorwaarden de vraag of dit daadwerkelijk een aanpassing
van de totstandkoming en het beheer van bedrijventerreinen oplevert. Door te onderzoeken wat een
doortastende implementatie van de SER-ladder voor invloed heeft op het verouderingsproces, kan
worden aangetoond wat de voordelen hiervan zijn.
Uit de probleemanalyse (hfdst. 2) is gebleken, dat met name het gecreëerde overaanbod en de wijze
waarop bedrijventerreinen ontwikkeld worden, een rol spelen bij de veroudering van
bedrijventerreinen. Belangrijk is om te kijken welke invloed de SER-ladder, zoals deze in dit hoofdstuk
uiteen is gezet, heeft op deze elementen.
Als er inhoudelijk gekeken wordt naar de SER-ladder, dan blijkt dat deze invloed heeft op de aanleg
van nieuwe bedrijventerreinen. In combinatie met de afspraak uit het convenant 2010-2020 omtrent
de verplichte regionale samenwerking tussen gemeenten, kan de SER-ladder het huidige overaanbod
aan bedrijventerreinen aanpakken.
Daarnaast zorgt de toepassing van de SER-ladder ervoor dat er meer aandacht komt voor bestaande
bedrijventerreinen als mogelijke vestigingslocatie voor bedrijven. In combinatie met de afspraak uit
het convenant over het inzetten op beheer van bestaande bedrijventerreinen, kan de SER-ladder er
enerzijds voor zorgen dat overheden investeringen doen in de kwaliteit van bestaande
bedrijventerreinen. Anderzijds heeft de SER-ladder geen invloed op de wijze waarop
bedrijventerreinen ontwikkeld worden. Hierdoor blijft de kavelgewijze uitgifte en de complexe
beheersituatie in stand.
Dit onderzoek richt zich op de invloed van huisvestingskeuzes van ondernemers op bestaande
bedrijventerreinen en hoe deze huisvestingskeuzes het verouderingsproces beïnvloeden.
Uitgangspunt is dat de SER-ladder deze huisvestingskeuzes beïnvloedt. Op basis van de bovenstaande
alinea zal de SER-ladder deze invloed uitoefenen doormiddel van een krappere
bedrijventerreinenmarkt en een hogere kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen (als gevolg van
beheer en investeringsinitiatieven van overheden/gemeenten). Dit onderzoek zal zich daarom
richten op de invloed die een krappere bedrijventerreinenmarkt en beheer- en
investeringsinitiatieven uitoefenen op de huisvestingskeuzes van ondernemers.
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Hoofdstuk 4: Huisvestingsdynamiek

4.1 Inleiding
In hoofdstuk 3 is geconstateerd dat de invloed van de SER-ladder zich uit in een krappere
bedrijventerreinenmarkt, en toegenomen beheer- en investeringsinitiatieven door overheden op
bestaande bedrijventerreinen. De voor dit hoofdstuk relevante vraag is hoe deze twee aspecten de
huisvestingskeuzes van ondernemers beïnvloeden. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is er
inzicht nodig in hoe huisvestingskeuzes van ondernemers tot stand komen. In dit hoofdstuk wordt
dan ook ingegaan op de literatuur hieromtrent.
4.2 Bedrijfsmigratie
Doormiddel van bedrijventerreinenplanning wordt getracht invloed uit te oefenen op de ruimtelijke
en economische ontwikkeling van bedrijvigheid. Het beïnvloeden van deze ruimtelijke en
economische ontwikkelingen is dan ook het belangrijkste doel van het bedrijventerreinenbeleid (zie
paragraaf 2.3). In de economische geografie spelen locatiekenmerken een belangrijke rol in het
sturen van economische activiteit (Ham, 2010, p43).
Locatiefactoren
Overheden proberen de locatiefactoren te beïnvloeden en een aantrekkelijk vestigingsklimaat te
creëren, met als doel om economisch sterker te worden en dit ruimtelijk in te passen. Echter, de
mate van beïnvloedbaarheid verschilt per locatiefactor. Op basis van beïnvloedbaarheid zijn
locatiefactoren in te delen in de volgende drie categorieën (Wever, 1983, p28):
• Categorie 1: Condities die voor alle regio’s gelijk of bijna gelijk zijn (hoogte van de cao-lonen,
rentepeil hoogte van de belastingen, prijspeil e.d.)
• Categorie 2: Condities die regionaal wel kunnen variëren, maar niet of nauwelijks zijn te
beïnvloeden (natuurlijke gesteldheid van een gebied, ligging aan diep vaarwater, de
aanwezigheid van grondstoffen, de landschappelijke kwaliteiten, klimaat e.d.)
• Categorie 3: Condities die regionaal verschillen en wel zijn te beïnvloeden (de kwaliteit van
de aanwezige infrastructuur, samenstelling regionale arbeidsmarkt en de aanwezigheid van
gespecialiseerde diensten.
De kwaliteit en kwantiteit van bedrijventerreinen is een locatiefactor en valt in te delen in de laatste
categorie (Olden, 2010, p66). Dit betekent dat de invloed van de SER-ladder zich beperkt tot de
huisvestingskeuzes die op basis van deze categorie worden gemaakt.
Locationele tolerantiegebieden
Duidelijk is dat locatiefactoren invloed hebben op de huisvestingskeuzes van bedrijven. Echter, de
specifieke uitwerking van deze locatiefactoren op de ruimtelijke dynamiek van bedrijvigheid blijft
onduidelijk. Het concept “locationele tolerantiegebieden” doet hiertoe een poging toe en gaat in op
het verband tussen locatiefactoren en de ruimtelijke spreiding van ondernemers.
De locatietheorieën geven een kader voor de relatie tussen locatiekenmerken en locatiekeuze van
bedrijven. Er moet echter goed gekeken worden naar het schaalniveau waarop deze theorieën van
toepassing zijn. Het schaalniveau van locatiekenmerken is door Heelsbergen en De Smidt (1982)
samengevat in het concept van locationele tolerantiegebied. Het locationele tolerantiegebied staat
voor het gebied waarin bedrijven dusdanig dezelfde locatiekenmerken ervaren, dat een vestiging
bedrijfseconomisch verantwoord is.
Doordat bedrijven steeds meer plaatsonafhankelijk kunnen functioneren, wordt de rol van
locatiekenmerken steeds kleiner. Hierdoor spelen locatiekenmerken een steeds kleinere rol en wordt
het locationele tolerantiegebied steeds groter. Daardoor is het lastiger om voordeel te halen uit het
29

verhuizen naar een andere regio. Het effect hiervan is dat bedrijven minder voordeel zien in het
verhuizen en dus meer trouw zijn aan de huidige locatie.
Typen bedrijfsmigratie en locatiefactoren
De rol van locatiefactoren en hun locationele tolerantiegebied komt goed naar voren als er wordt
gekeken naar de kenmerken van bedrijfsmigratie. In de dual populaton hypothesis van Keeble (1976,
p135) komen twee typen verplaatsingen naar voren. Veel bedrijven verplaatsen zich voornamelijk
over korte afstand, terwijl een tweede categorie verplaatsingen zich vooral over lange afstand
beweegt.
De eerste stroom verplaatsingen (over korte afstand) komt voort uit de kleine verschillen in
locatiefactoren tussen locaties, oftewel een relatief groot locationeel tolerantiegebied. De
verplaatsingen worden niet veroorzaakt doordat men op zoek is naar andere locatiefactoren die te
maken hebben met de locatiefactoren in categorie 1 en 2. Factoren die wel een rol spelen in deze
verplaatsingen zijn te vinden in categorie 3, zoals onvrede over huisvesting en omgeving.
De tweede stroming verplaatst zich over grote afstand. Dit zijn bedrijven die op zoek zijn naar
locatiefactoren die in de omgeving niet gevonden kunnen worden. Daarmee is men op zoek naar een
locationeel tolerantiegebied dat niet in de regio gevonden kan worden. Bij deze verplaatsingen
spelen de locatiefactoren in categorie 1 en 2, in tegenstelling tot de verplaatsingen over korte
afstand, wel een rol.
Sinds de jaren zeventig domineren de verplaatsingen over korte afstand in Nederland. 94 procent
van de bedrijven blijft binnen de eigen regio (Corop gebied) en 75 procent van de bedrijven blijft
binnen de eigen gemeente (Van Oort, 2007, p9). De verschillen in locatiefactoren binnen Nederland
zijn steeds kleiner geworden, waardoor een verplaatsing binnen Nederland in veel gevallen weinig
voordeel oplevert. Omdat bij verplaatsingen over korte afstand de ‘location factors’ een grote rol
spelen, is het aannemelijk dat de regionale verschillen in kwaliteit en kwantiteit van
bedrijventerreinen een rol spelen in de huisvestingsoverwegingen van ondernemers.
4.3 Huisvestingsgedrag
Door de groei van de locationele tolerantiegebieden kiest het grootste gedeelte van de ondernemers
voor een huisvestingsalternatief in de regio. Aan de basis van deze beslissing liggen factoren die
regionaal kunnen verschillen, zoals de kwaliteit van de aanwezig infrastructuur, de samenstelling van
de regionale arbeidsmarkt en de aanwezigheid van gespecialiseerde diensten. Dit betekent dat voor
het verklaren van huisvestingsgedrag er gekeken moet worden naar de rol van deze locatiefactoren.
In deze paragraaf wordt daarom ingezoomd op hoe deze huisvestingsdynamiek tot stand komt.
Presentiedynamiek en mutatiedynamiek
De presentiedynamiek en mutatiedynamiek zijn twee elementen die samen de dynamiek op de
markt voor bedrijfsruimten veroorzaken (Verhorst en Stijnenbosch, 1987, p38-40). De
presentiedynamiek staat voor de aanbodzijde van bedrijfsruimten. Zaken als verbouwing, renovatie,
sloop of nieuwbouw zijn bepalend. De mutatiedynamiek staat voor de structuurveranderingen die
bedrijven ondergaan en daarmee staat het voor de vraag naar bedrijfsruimten. Het gaat hier onder
andere om de groei, het vertrek of de opheffing van bedrijven. De mutatie- en presentiedynamiek is
gevisualiseerd in figuur 4.1.
Er zijn een tweetal zaken die ervoor zorgen dat de presentiedynamiek en de mutatiedynamiek niet
perfect op elkaar aansluiten. Het gaat dan om frictieleegstand en structurele leegstand van vastgoed.
Frictieleegstand wordt veroorzaakt doordat het praktisch onmogelijk is om direct na het vertrek van
de oude gebruiker van een pand direct een nieuwe gebruiker zijn intrek te laten nemen. Het duurt
enige tijd voordat vraag en aanbod elkaar vinden en een pand dus weer in gebruik is. Een normaal
percentage leegstand dat hoort bij frictieleegstand is ongeveer vier tot vijf procent (DTZ Zadelhof,
2007).
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Naast frictieleegstand is er ook structurele leegstand van bedrijfspanden. Een belangrijke oorzaak
hiervan is de incourantheid van vastgoed. Dit houdt in dat een pand dusdanige kenmerken heeft dat
het niet meer aansluit bij de huidige vraag. Incourantheid kan zowel een technische als een
economische oorzaak hebben.
Figuur 4.1: Dynamiek in bedrijfspanden

Bron: Verhorst en Stijnenbosch 1987 (bewerkt door Olden, 2010)

Push-, pull- en keepfactoren
Welke huisvestingsbeslissing er wordt genomen, hangt af van een bedrijfsinterne analyse (gebaseerd
op de mutatiedynamiek), maar ook van externe factoren in de vorm van de kwaliteiten van de
verschillende huisvestingsalternatieven (presentiedynamiek). Het samenspel van de
mutatiedynamiek en de presentiedynamiek veroorzaakt push-, pull- en keepfactoren. Deze push-,
pull- en keepfactoren bieden op hun beurt een verklarende basis van de huisvestingskeuzes die
ondernemers maken (Ham, 2010).
• Pushfactoren: redenen voor een ondernemer om de oude locatie te verlaten. Het gaat
daarbij om aspecten van de huidige locatie en huisvesting, die door de ondernemer als
negatief worden ervaren.
• Pullfactoren: redenen voor een ondernemer om voor een nieuwe locatie te kiezen. Dit zijn
factoren die er voor zorgen dat een ondernemer een bepaalde voorkeur ontwikkelt voor een
nieuwe locatie.
• Keepfactoren: factoren die een ondernemer envan af laten zien om te verhuizen. Deze
factoren hangen samen met de nadelen die zijn verbonden aan een eventuele verhuizing.
Huisvestingstheorie
Volgens de huisvestingstheorie van Brouwer (1994) veranderen bedrijven door de jaren heen van
structuur. In veel gevallen gaat het hier om groei waardoor er behoefte ontstaat aan een groter
pand. De structuurverandering van het bedrijf kan ertoe leiden dat de huidige huisvesting niet meer
aansluit bij de behoeftes. Vanaf dit moment ontstaat er een prikkel om de huisvesting hierop aan te
passen. Daarbij heeft een bedrijf drie opties die in onderstaand figuur 4.2 inzichtelijk worden
gemaakt.
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Figuur 4.2: Opties om te voorzien in huisvestingsbehoefte

Bron: Louw, 2004
De drie opties hebben ieder een eigen risicoprofiel en het uitgangspunt is dat ondernemers zo
risicomijdend als mogelijk hun keuze maken. Dit betekent dat in eerste instantie zal worden gekeken
naar een oplossing ter plaatse (optie één). Als dit niet mogelijk is, omdat bijvoorbeeld aangrenzende
kavels niet beschikbaar zijn of de huidige locatie dusdanig slecht is dat het de bedrijfsvoering negatief
beïnvloedt, dan wordt er pas gekeken naar de andere twee opties. In dit geval zijn er sterke
pushfactoren die een rol spelen. Vaak gaat in deze situatie de voorkeur uit naar nieuwbouw, omdat
dit de mogelijkheid biedt om het pand optimaal aan te passen aan het bedrijfsproces. De opties in
figuur 4.2 laten een opsplitsing van de markt naar een grondmarkt (nieuwbouw) en een
gebouwenmarkt (bestaande voorraad) zien (Klooster, 2006, p28).
Ook in het geval van verhuizing zal er nog steeds risicomijdend te werk worden gegaan doormiddel
van afstand minimalisatie. Dit heeft als voordeel dat bestaande relaties met bijvoorbeeld
werknemers en leveranciers in stand kunnen blijven. In het geval van optie twee en drie moet er een
keuze gemaakt worden tussen het bestaande aanbod van bedrijfsruimte en het zelf realiseren van
een geschikt bedrijfspand. In dit laatste geval gaan de pullfactoren een rol spelen. Van belang is
welke optie de sterkste pullfactoren op de ondernemer uitoefent. Door de hoge kwaliteit van nieuwe
bedrijventerreinen en het relatieve gemak van het realiseren van een pand op maat heeft
nieuwbouw een aantal sterke pullfactoren. In veel gevallen wordt dan ook de keuze voor deze optie
gemaakt.
De dynamiek op de markt voor bedrijfsruimtes is een samenspel tussen enerzijds de
mutatiedynamiek en anderzijds de presentiedynamiek. Er is een vergelijking te trekken tussen de
huisvestingstheorie van Brouwer (1994) en de mutatie- en presentiedynamiek.
Op basis van een Programma van Eisen en de huisvestingsbehoefte formuleert de ondernemer zijn
wensen. Hieraan ligt een interne analyse aan ten grondslag, die wordt gevoed door
structuurveranderingen binnen de organisatie (mutatiedynamiek). Op basis van de
huisvestingsbehoefte maakt een ondernemer zijn keuze uit de verschillende huisvestingsopties. De
kwantiteit en kwaliteit van deze opties beïnvloeden de keuzeopties die de ondernemer heeft
(presentiedynamiek).
Procedure van locatiekeuze
Met behulp de huisvestingstheorie van Brouwer (1994) is inzichtelijk gemaakt welke opties
ondernemers hebben als het gaat om een bepaalde huisvesting. Dit gebeurt op basis van een
programma van eisen en de daaruit volgende huisvestingsbehoeftes. De ondernemer zal hierbij
risicomijdend te werk gaan. Townroe (1976, p201) heeft aandacht voor de situatie waarin aanpassing
van het huidige bedrijfspand geen optie meer is. Hierbij wordt ingegaan op hoe het programma van
eisen tot stand komt, en welke afwegingscriteria een rol spelen bij de huisvestingskeuze. Figuur 4.3 is
een schematische samenvatting van dit proces.
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Figuur 4.3: Procedure voor een locatiekeuze

Bron: Townroe, 1976, p 201

Nadat de keuze is gemaakt dat de huidige huisvesting niet meer voldoet (stap 1), worden er stappen
ondernomen om het programma van eisen helder te krijgen. Allereerst is er de keuze om op een
andere locatie uit te breiden met behoud van de huidige locatie, ofwel het bedrijf in zijn geheel te
verplaatsen (stap 2). Met stap 3 en 4 wordt door het management vastgesteld welke
huisvestingseisen het productieproces stelt en vervolgens wordt dit vertaald in een concrete
huisvestingseis. Zaken als bedrijfsambities en vooruitzichten spelen een rol in dit proces. De concrete
huisvestingseisen worden vergeleken met het aanbod. Factoren op basis waarvan deze match wordt
gemaakt, zijn: locaties (stap 6), kavels (stap 7) en gebouwen (stap 8). Onder andere de kosten en
subjectieve factoren spelen een rol als criteria binnen het evaluatieproces (stap 9). Dit
evaluatieproces leidt tot een uiteindelijke keuze, waarna vervolgens de voorbereidingen en planning
voor de daadwerkelijke verhuizing beginnen (stap 10 en 11).
Bedrijven hebben in dit proces geen volledige, selectieve of gekleurde informatie. Dit betekent dat
de afwegingen worden gemaakt suboptimaal zijn (Hayter, 1997, p123). Het gevolg hiervan is dat er
keuzes worden gemaakt die niet zozeer rationeel zijn, maar zijn gericht op het vervullen van de
verwachtingen van de ondernemer of zijn omgeving (Simon, 1959).
In het proces zit een duidelijke scheiding tussen enerzijds een interne analyse van de eisen en
behoeftes, welke uiteindelijk leiden tot een concrete huisvestingsbehoefte (stap 1 tot en met 5), en
anderzijds het afwegen van de verschillende huisvestingsalternatieven (stap 6 tot en met 9). Net als
bij de huisvestingstheorie van Brouwer, zijn de stappen 1 tot en met 5 te koppelen aan pushfactoren.
Pas nadat de huisvestingsbehoefte inzichtelijk is gemaakt, wordt de blik naar buiten gericht en
worden de mogelijke huisvestingsopties bekeken en afgewogen. Dit gebeurt aan de hand van
pullfactoren (stap 6 tot en met 9). Het proces wordt afgesloten met de voorbereiding van de
verhuizing (stap 10 en 11).
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4.4 Nieuwe bedrijventerreinen in relatie tot bestaande bedrijventerreinen
In paragraaf 4.3 is gebleken dat er drie huisvestingskeuzes zijn: investeren op de huidige locatie,
verhuizen naar bestaande bouw en verhuizen naar nieuwbouw. De keuze wordt gemaakt op basis
van push-, pull- en keepfactoren. Deze push-, pull- en keepfactoren zijn op hun beurt de uitkomst van
het samenspel tussen presentie- en mutatiedynamiek.
De SER-ladder zorgt ervoor dat er een andere verhouding ontstaat tussen nieuwe bedrijventerreinen
en bestaande bedrijventerreinen. Het aanbod van nieuwe bedrijventerreinen zal afnemen en de
kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen zullen toenemen onder invloed van beheer en
investeringsinitiatieven van overheden. Deze paragraaf gaat in op de effecten van deze verhoudingen
op de huisvestingskeuzes van ondernemers. Dit zal worden afgezet tegen de push-, pull- en
keepfactoren.
De relatie tussen nieuwbouw en bestaande bouw
De voorraadtheorie (Brouwer, 1994) maakt inzichtelijk hoe nieuwbouw zich in verschillende situaties
verhoudt tot de bestaande voorraad en wat de gevolgen zijn van deze verhouding voor de dynamiek
op bestaande terreinen.
Een belangrijk onderscheid is of er sprake is van vervanging van de bestaande voorraad of dat er
sprake is van uitbreiding van de bestaande voorraad. De mate waarin de vervangingsvraag
noodzakelijk is, hangt af van de levensduur van de bestaande voorraad. Het aanbod aan nieuwe
panden heeft echter ook invloed op de levensduur van bestaande panden. De technische levensduur
wordt hierdoor niet beïnvloed, maar de economische levensduur wel. Nieuw vastgoed heeft in veel
gevallen ook een hogere kwaliteit dan dat van bestaand vastgoed. De bestaande voorraad wordt
hierdoor relatief minder aantrekkelijk, wat de vervangingsvraag stimuleert. Zaken die de
vervangingsvraag beïnvloeden zijn: de mate waarin bestaand vastgoed incourant is, de transformatie
van bedrijventerreinen en het in onbruik raken van bestaande bedrijventerreinen.
Figuur 4.4: Relatie tussen nieuwbouw en bestaande voorraad

Bron: Brouwer, 1994
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De vervangingsvraag en de uitbreidingsvraag vormen samen de benodigde netto uitbreiding van de
voorraad bedrijfsruimtes. Omdat de omvang van de vervangingsvraag afhankelijk is van
concurrentieverhouding tussen nieuwbouw en bestaande bouw, speelt ook deze verhouding een
belangrijke rol bij de relatie tussen nieuwbouw en de dynamiek op bestaande bedrijventerreinen.
Samengevat spelen een tweetal factoren een rol:
• De verhouding tussen de omvang van de nieuwbouw en de netto uitbreiding
(vervangingsvraag en uitbreidingsvraag).
• De verhouding in prijs en kwaliteit tussen nieuwbouw en de bestaande voorraad.
Op basis van deze factoren zijn een viertal relevante situaties te onderscheiden die in figuur 4.4
inzichtelijk zijn gemaakt.
De huidige situatie op de markt voor bedrijfsruimte sluit het meest aan bij situatie 2c (afgezien van
regionale verschillen). De voorraadtheorie laat zien dat een overaanbod aan bedrijventerreinen kan
leiden tot een versnelde leegloop en veroudering van bestaande bedrijventerreinen. In het geval dat
de prijs/kwaliteit verhouding van nieuwbouw beter is dan de bestaande voorraad, laat de
voorraadtheorie zien dat de bestaande voorraad versnelt verouderd. Dit komt doordat de
incourantheid van vastgoed en het in onbruik raken van bestaande bedrijventerreinen in de hand
worden gewerkt.
Revitalisering zorgt er voor dat de verhouding in prijs en kwaliteit tussen nieuwbouw en bestaande
bouw zich ten gunste van bestaande bouw zal ontwikkelen. Tegelijkertijd zal de beperking van de
hoeveelheid nieuwbouwlocaties de verhouding tussen de omvang van de nieuwbouw en de netto
uitbreiding beïnvloeden. Hierdoor is het effect tweeledig en zullen ze elkaar versterken. Doordat de
prijs/kwaliteit verhouding van dit type bedrijventerrein gunstig is veranderd, zal het resultaat zijn dat
ondernemers op bestaande bedrijventerreinen gevestigd zullen blijven Tegelijkertijd zal men hiertoe
ook “gedwongen” worden, omdat het aanbod aan nieuwbouwlocaties beperkt is.
4.5 Conclusie
Verschillen in vestigingsklimaat tussen regio’s zijn steeds kleiner geworden. Enkele decennia geleden
was het mogelijk om binnen Nederland nog significante verschillen te vinden. Tegenwoordig brengt
een verhuizing naar een andere regio geen economisch voordeel meer. Verplaatsingen over grote
afstand zijn dan ook een uitzondering en verplaatsingen van bedrijven over korte afstand domineren.
Hiermee is de markt voor bedrijventerreinen vooral een regionale markt geworden.
Aan de basis van de verhuisbewegingen over korte afstand staan factoren die verband houden met
regionale verschillen. Dit zijn factoren die te maken hebben met de kwaliteiten van de locatie;
hiertoe behoren ook de kwaliteit en kwantiteit van het aanbod bedrijventerreinen (de zogenoemde
“locational factors”). In hoofdstuk 3 is geconcludeerd dat de SER-ladder invloed heeft op dit type
factoren. Daarmee heeft de SER-ladder in potentie invloed op een groot gedeelte van de
huisvestingskeuzes, terwijl verhuizingen over grote afstand niet beïnvloed worden door de SERladder.
De vraag blijft welke invloed de SER-ladder heeft op deze huisvestingskeuzes. Aan de
huisvestingskeuzes op basis van locational factors liggen de mutatie- en presentiedynamiek ten
grondslag. Deze dynamiek is gebaseerd op enerzijds de structuurveranderingen van bedrijven en de
daaraan gekoppelde huisvestingsbehoefte (mutatiedynamiek) en anderzijds de ontwikkelingen in het
aanbod aan huisvestingsmogelijkheden (presentiedynamiek). Het samenspel van mutatie en
presentiedynamiek creëert push-, pull- en keepfactoren die uiteindelijk de huisvestingskeuze
verklaren.
Aan de hand van deze push-, pull- en keepfactoren ontstaat er een kader dat kan dienen als basis
voor de invloed van de SER-ladder op de huisvestingskeuzes van ondernemers. Ondernemers zijn
daarbij risicomijdend en overwegen geen verhuizing zolang het primaire bedrijfsproces niet in het
geding komt. In principe blijft een ondernemer dus gevestigd op zijn huidige locatie en probeert hij
het huisvestingsprobleem op de huidige locatie op te lossen (bijvoorbeeld doormiddel van
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uitbreiding of investeren in het huidige pand). Onvrede over de huidige huisvestingssituatie wordt
veroorzaakt door verschillende pushfactoren die de ondernemer op de locatie ervaart. Indien een
ondernemer echt wil verhuizen, heeft een ondernemer grofweg twee opties: een geschikt pand uit
de huidige voorraad betrekken of het realiseren van nieuwbouw. Welke keuze een ondernemer
daarin maakt, hangt af van de verhouding in pullfactoren tussen nieuwbouw en bestaande bouw.
De SER-ladder heeft, doormiddel van beheer en investeringsinitiatieven, invloed op de kwaliteit van
bestaande bedrijventerreinen. Hierdoor zullen de zittende ondernemers minder pushfactoren
ervaren, waardoor de verhuisgeneigdheid zal afnemen. Het is mogelijk dat de risicomijdendheid van
ondernemers dit effect versterkt.
Toch worden structuurveranderingen (mutatiedynamiek) van bedrijven hiermee niet tegengegaan
en, ondanks een eventuele hogere kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen, leidt dit tot een
veranderende vraag naar huisvesting. Het beperken van aanbod aan nieuwbouwlocaties zal invloed
hebben op deze groep omdat de pullfactoren van nieuwbouwlocaties worden beperkt. Deze groep
zal daardoor sneller voor bestaande bouw kiezen of investeringen doen op de huidige locatie.
Voor het onderzoek betekent dit dat er gekeken moet worden of deze push-, pull- en keepfactoren
die de ondernemers ervaren inderdaad veranderd zijn onder invloed van de SER-ladder en of daar
ook andere huisvestingskeuzes uit volgen. Deze huisvestingskeuzes hebben vervolgens invloed op
het verouderingsproces van bestaande bedrijventerreinen. Hoofdstuk 5 gaat in op het
verouderingsproces en de invloed die huisvestingskeuzes van ondernemers daarop kunnen hebben.
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Hoofdstuk 5: Verouderingsprocessen op bedrijventerreinen

5.1 Inleiding
Hoofdstuk vijf gaat over het verouderingsproces op bedrijventerreinen. Het doel van dit hoofdstuk is
om inzicht te krijgen in hoe het verouderingsproces op bedrijventerreinen verloopt. Op basis daarvan
kan vastgesteld worden welke invloed de huisvestingskeuzes hebben op het verouderingsproces van
bedrijventerreinen. Met dit als achtergrond wordt gekeken hoe het verouderingsproces verloopt,
welke type verouderingsprocessen er zijn en welke symptomen daar aan gekoppeld kunnen worden.
In aanvulling hierop wordt er gekeken naar de verschillende herstructureringsopties die veroudering
tegen kunnen gaan.
5.2 Verouderingsprocessen op bedrijventerreinen
De mate waarin een terrein kan voldoen aan de huisvestingseisen van ondernemers is een
belangrijke factor in het tot stand komen van veroudering. Een bedrijventerrein kan gezien worden
als een product dat inspeelt op de vraag naar vestigingslocaties voor bedrijven. De levenscyclus van
bedrijven heeft dan ook overeenkomsten met de productlevenscyclus, die is uitgewerkt door Vernon
(1979). Deze productlevenscyclus is vertaald naar een levenscyclus voor bedrijventerreinen (Louw,
2009, p129). Deze levenscyclus voor bedrijven is gevisualiseerd in een curve die de economische
functionaliteit van een terrein representeert (figuur 5.1). De economische functionaliteit wordt
afgezet tegen de tijd (ouderdom van het terrein) en de vraag naar het terrein. De economische
functionaliteit kan worden opgedeeld in een vijftal fases. De levenscyclus begint met het op de markt
komen van een bedrijventerrein en sluit af met het moment dat een bedrijventerrein zijn functie
volledig is verloren of het terrein wordt gemoderniseerd (waarna er een nieuwe cyclus begint).
Figuur 5.1: levenscyclus van bedrijventerreinen

Bron: BCI, 1998
Introductie
Het bedrijventerrein wordt op de markt gebracht en de eerste kavels worden uitgegeven en
ontwikkeld. In deze fase worden er omvangrijke investeringen gedaan door zowel de gemeente
(publieke ruimte) als private partijen (ontwikkeling van de kavels en de opstallen).
Groei
In deze fase zijn veel kavels al uitgegeven en bebouwd; de investeringen in de openbare ruimte zijn
grotendeels afgerond. De motor achter de groei van de economische functionaliteit zijn de
uitbreidingsinvesteringen van ondernemers. Hierdoor wordt het terrein steeds intensiever gebruikt.
37

De investeringen van ondernemers komen voort uit de bedrijfsinterne dynamiek (in paragraaf 4.3
beschreven als mutatiedynamiek).
Volwassenheid
Tijdens de groeifase biedt het terrein nog voldoende mogelijkheden om de veranderende
huisvestingseisen, voortkomend uit de bedrijfsinterne dynamiek, op te vangen. In de
volwassenheidsfase zijn deze mogelijkheden maximaal benut en is er weinig ruimte voor verdere
optimalisering. De economische functionaliteit bereikt hiermee zijn hoogtepunt.
Er ontstaan knelpunten, zoals een gebrek aan mogelijkheden om uit te breiden, onvoldoende
parkeerplaatsen en overbelasting van de infrastructuur. Door deze knelpunten kan een
bedrijventerrein minder voldoen aan de wensen van ondernemers. Deze knelpunten liggen daarmee
aan de basis van het verouderingsproces op bedrijventerreinen.
Dit proces doet zich niet alleen voor op het terrein in zijn geheel, maar heeft ook betrekking op kavel
en opstal. Onder invloed van veranderende productieprocessen en groei van de bedrijven worden
panden uitgebreid en aangepast. Doordat het pand hier oorspronkelijk niet op was ontworpen,
ontstaat er op den duur een suboptimale situatie, waardoor het productieproces minder efficiënt
wordt (Fothergill, 1987; Schmenner, 1982, p312). In paragraaf 5.3 wordt verder ingegaan op het
karakter van deze knelpunten.
Verzadiging
Doordat het terrein maximaal is benut, zien ondernemers geen mogelijkheden meer om, doormiddel
van investeringen, in hun huisvestingsbehoeftes te voorzien. Een toenemend aantal ondernemers
richt hun blik naar buiten en vestigt zich op andere terreinen, om zo in hun huisvestingsbehoeftes te
voldoen. Bedrijfspanden komen leeg te staan en worden aangeboden op de markt voor
bedrijfsruimten. Hierdoor ontstaat er leegstand of worden de panden betrokken door andere
bedrijven. Doordat de panden specifiek voor een bepaald bedrijfsproces zijn ontworpen, is de
courantheid op de bedrijventerreinenmarkt laag, met als gevolg dat de huisvestingskosten laag zijn.
Ondernemers met een lagere toegevoegde waarde zijn op zoek naar een locatie met lage
huisvestingskosten. Zodoende hebben deze incourante panden aantrekkingskracht op dit type
bedrijvigheid.
Doordat panden incourant zijn, kunnen deze vaak niet meer worden verkocht. Het gevolg hiervan is
dat deze door de eigenaren te huur worden gezet. Indien het bedrijventerrein in een krappe markt
ligt, zullen de incourante bedrijfsgebouwen worden opgeknapt/gerenoveerd om ze verhuurbaar te
maken.
Doordat het terrein inmiddels enkele jaren oud is, neemt naast de economische functionaliteit ook
de technische functionaliteit af. De openbare ruimte en de bedrijfspanden tonen door het jarenlange
gebruik slijtage en gebreken. Hierdoor wordt het terrein onaantrekkelijker, wat de teruggang van de
economische functionaliteit versneld.
Teruggang
In de teruggangfase zet de trend, die tijdens de verzadigingsfase is ingezet, verder door. Doordat er
tijdens de verzadigingsfase niet is ingegrepen, komen de verschillende verouderingsprocessen in een
stroomversnelling en beginnen elkaar te versterken. Het terrein, de kavel en de opstal voldoen
hierdoor in toenemende mate niet meer aan de huisvestingseisen van ondernemers. Daardoor
neemt de leegstand toe en hebben de gevestigde bedrijven steeds minder toegevoegde waarde. In
de gebouwen vestigen zich ondernemingen die daar oorspronkelijk niet gepland waren. Hierdoor
neemt de onderlinge overlast toe.
5.3 Type veroudering van bedrijventerreinen
In paragraaf 5.2 is uiteengezet dat veroudering plaatsvindt doordat de kwaliteiten van het terrein
niet meer aansluiten bij de wensen van de gebruikers, daardoor gaat de functionaliteit van het
terrein achteruit. De oorzaak hiervan is dat er verschillende knelpunten, elk met hun eigen
kenmerken, ontstaan die het gebruik beperken, met als gevolg dat er verschillende type
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verouderingsprocessen te onderscheiden zijn. Er zijn vier verschillende knelpunten te onderscheiden
(CPB, 2001, p21):
Technische veroudering
In het geval van technische veroudering, gaat het terrein achteruit doordat de fysieke kwaliteiten
onder de maat zijn (Lichfield, 1988, p23). Het zijn de beheerders van de kavels en openbare ruimte
die hier verantwoordelijk voor zijn. Dit komt onder andere door achterstallig onderhoud of het slecht
handhaven van de formule en imago van het terrein.
De verschillende beheerders zijn daarbij wederzijds van elkaar afhankelijk. Het nut van het
opknappen van de openbare ruimte wordt beperkt door de mate waarin kavel en opstal worden
opgeknapt of onderhouden. In de praktijk leidt deze wederzijdse afhankelijkheid veelal tot een
afwachtende een houding van de betrokken partijen. Dit komt het verouderingsproces niet ten
goede.
Ruimtelijke veroudering
Bij ruimtelijke veroudering zijn verschillende ruimtelijke functies met elkaar in conflict, waardoor het
functioneren wordt belemmerd. Door ruimtelijke veranderingen in de omgeving van een
bedrijventerrein (zoals de aanleg van een woonwijk) kan deze situatie ontstaan.
Economische veroudering
Economische veroudering treedt op als de eisen van de markt veranderen. Door de veranderende
markt ontstaan er andere huisvestingseisen. Een belangrijke trend is de verschuiving van een
economie gericht op productie naar een economie gericht op diensten. De kwaliteit van het
bedrijventerrein sluit niet goed aan op deze nieuwe huisvestingseisen, met als gevolg dat het terrein
veroudert. Om een dergelijke veroudering tegen te gaan, moet het terrein wezenlijk van functie
veranderen.
Maatschappelijke veroudering
Maatschappelijke veroudering ontstaat indien de regelgeving vanuit de overheid of de
maatschappelijke onvrede beperkingen oplegt aan het gebruik van het terrein. Door Baum (1991,
p59) wordt dit ook wel “legal obsolescence” genoemd. Maatschappelijke veroudering kan betrekking
hebben op veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu. Dergelijke maatschappelijke druk of
regelgeving beperkt de mogelijkheden van het gebruik van dergelijke bedrijventerreinen, waardoor
het niet meer aansluiten op de marktvraag.
5.4 Symptomen van veroudering
Nu de dynamiek van het verouderingsproces op bedrijventerreinen is uiteengezet, wordt er
ingezoomd op de symptomen van veroudering. Deze symptomen worden veroorzaakt door het
verouderingsproces van bedrijventerreinen. De symptomen zijn in te delen in vier categorieën (CPB,
2001, p26):
Ruimtegebruik
Het ruimtegebruik van het terrein wordt bij veroudering steeds inefficiënter. Dit heeft zowel
betrekking op kavel en opstal als de openbare ruimte. Zo kan de kwaliteit van de openbare ruimte
achterblijven, of de verhouding tussen publieke en private ruimte niet meer naar wens zijn. Nog niet
uitgegeven kavels kunnen te klein of te groot zijn of een ongelukkig ligging hebben, waardoor de
praktische bruikbaarheid omlaag gaat.
De ruimtelijke structuur van kavel en opstal wordt grotendeels door de eerste generatie
ondernemers bepaald. Als deze eerste generatie ondernemers vertrekt en andere ondernemers zich
in deze panden vestigen, worden zij geconfronteerd met deze vastgelegde ruimtelijke structuur.
Aanpassing van deze panden is vanwege de kosten en complexiteit niet wenselijk, waardoor de
kavels en gebouwen niet optimaal bruikbaar zijn.
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Aanzicht
Veroudering heeft als gevolg dat het aanzicht van een terrein verslechtert; het terrein ziet er slordig
en vervallen uit. Dit heeft gevolgen voor de belevingswaarde en het veiligheidsgevoel op het terrein.
Voor ondernemers, die belang hechten aan representativiteit van hun huisvestingslocatie, is het
terrein in afnemende mate geschikt.
Ontsluiting
De ontsluiting van een terrein heeft meerdere aspecten. Het kan gaan om spoor-, water-, weg- of
digitale infrastructuur. Verder is er een verschil tussen interne bereikbaarheid, waarbij het gaat om
de onderlinge bereikbaarheid van de bedrijven op het terrein en de externe bereikbaarheid, waarbij
het gaat om de bereikbaarheid van de bedrijven met de omgeving. Veroudering ontstaat doordat er
geen gebruik meer wordt gemaakt van een vervoerswijze of doordat een vervoerswijze overbelast is.
Ook kan het zijn dat een vervoerswijze overlast veroorzaakt voor de ondernemers en/of de
omgeving.
Het belang van een goede ontsluiting blijkt uit een onderzoek van Hill (2003); hij stelt dat, indien
verouderde bedrijventerreinen beter worden ontsloten, deze terreinen een economische impuls
krijgen.
Milieuhygiëne
Bedrijven veroorzaken overlast in de vorm van geluid, vervuiling en stank. Deze overlast kan niet
alleen de bedrijven onderling raken, maar ook omliggende ruimtelijke functies (woonwijken). In dit
geval ontstaat de veroudering van een bedrijventerrein doordat de activiteiten niet meer aansluiten
bij de omgeving of voorzieningen op het terrein.
5.5 Beheer en investeringen
Zoals in de levenscyclus aangegeven, kan veroudering doormiddel van herstructurering tegengegaan
worden. Herstructurering is een koepelbegrip dat wordt gebruikt voor verschillende maatregelen die
toegepast kunnen worden om een bedrijventerrein te moderniseren. Het gaat hierbij om eenmalige
ingrepen, die los staan van het reguliere onderhoud wat aan een terrein wordt uitgevoerd.
Om veroudering effectief tegen te gaan, moeten de knelpunten zoals die in paragraaf 5.3
omschreven worden opgelost. In deze paragraaf wordt gekeken naar welke type herstructureringen
er zijn en in welke mate deze de knelpunten kunnen oplossen.
Type herstructurering
Herstructureringsmaatregelen kennen grote verschillen en het is daarom lastig om een
allesomvattende indeling te maken. Indelingen kunnen gebaseerd zijn op de intensiviteit van de
maatregel, de inhoud van de genomen maatregel of de verandering van het ruimtegebruik. Buck
Consultants International (BCI) heeft een veelgebruikte indeling gemaakt op basis van de verandering
in de functie van het terrein. Deze indeling is het meest geschikt om de invloed op veroudering te
verklaren, omdat uit de levenscyclus van bedrijventerreinen blijkt dat veroudering samenhangt met
de economische functie van het terrein.
• Face lift:
Grote opknapbeurt bij fysieke veroudering.
• Revitalisering:
Forse integrale verbetering van een verouderd terrein met behoud
van economische functies.
• Herstructurering:
Wijziging van de werkfunctie van bestaande bedrijfsactiviteiten ten
gevolge van economische veroudering.
• Herprofilering:
Ombouwen, waarbij de functie wijzigt in niet-werkfuncties. In dit
geval wordt terrein onttrokken aan de voorraad
van bedrijventerrein.
Wat niet in de bovenstaande indeling naar voren komt, is dat herstructurering op verschillende
niveaus uitgevoerd kan worden. Deze schaalniveaus zijn kavel en opstal, terrein, en omgeving (CPB,
2001, p36). Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, is het terrein eigendom van zowel publieke instanties
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als private organisaties. De verschillende schaalniveaus corresponderen met deze splitsing; private
partijen zijn verantwoordelijk voor kavel en opstal, terwijl overheden operen op het niveau van het
gehele bedrijventerrein en de omgeving. Om een integrale verbetering te bewerkstelligen, is het
noodzakelijk dat alle partijen meedoen. Herstructureringsinitiatieven zijn er dan ook op gericht om
private investeringen uit te lokken en de verhuiskeuzes van ondernemers te beïnvloeden (Berg, 2008,
p26).
5.6 Conclusie
Veroudering ontstaat doordat de kwaliteiten van het terrein in afnemende mate aansluiten bij de
eisen die aan een bedrijventerrein worden gesteld. Dit proces komt naar voren in de levenscyclus van
bedrijventerreinen. Tijdens de introductie- en groeifase van bedrijventerreinen zijn de kwaliteiten
van het terrein dusdanig dat er voor ondernemers voldoende mogelijkheden zijn om hun gewenste
huisvestingssituatie te realiseren. In eerste instantie door nieuwbouw te realiseren en in tweede
instantie door met behulp van investeringen de huisvestingssituatie aan te passen. Tijdens de
volwassenheidsfase lopen de ondernemers aan tegen de grenzen van wat mogelijk is op het terrein,
waardoor er knelpunten in de huisvestingssituatie ontstaan. Deze knelpunten kunnen voortkomen
uit een viertal verouderingstypes.
In hoofdstuk 4 is geconcludeerd dat ondernemers risicomijdend zijn. Zolang de huidige
huisvestingssituatie het toelaat, zullen ze niet verhuizen. Echter, op het moment dat de knelpunten
op de huidige locatie niet meer oplosbaar zijn, zal een verhuizing overwogen worden. Het gevolg is
dat bedrijven met een hoge toegevoegde waarde verhuizen en de instroom bestaat uit bedrijven met
een lagere toegevoegde waarde. Het resultaat van dit proces is een afnemende economische
functionaliteit en de veroudering van het terrein.
Een herstructureringsinitiatief kan ertoe leiden dat deze knelpunten worden opgelost en daardoor
het huisvestingsgedrag van ondernemers wordt beïnvloed. Of dit daadwerkelijk het geval is, hangt
ervan af of het herstructureringsinitiatief ook daadwerkelijk de knelpunten oplost die ondernemers
ervaren. Indien dit het geval is, dan zijn ondernemers weer in staat om op het terrein te voldoen aan
hun huisvestingseisen en herwint het terrein weer zijn functionaliteit.
Echter, herstructurering kan niet alle knelpunten oplossen; zo zijn er altijd ondernemers die het
terrein definitief ontgroeid zijn. In veel gevallen zal het gaan om een te klein pand en een gebrek aan
uitbreidingsmogelijkheden. Uit de beschrijving van de levenscyclus blijkt dat de kavel en bedrijfspand
dat bij verhuizing achterblijft, incourant kan zijn doordat het is ontworpen voor een specifiek
bedrijfsproces. Zonder aanpassingen zal het pand leeg komen te staan of worden betrokken door
een partij met een lage toegevoegde waarde, waardoor het terrein alsnog zal verouderen. Om
veroudering volledig tegen te gaan moet dus ook hierin geïnvesteerd worden. De gemeente kan dit
probleem alleen oplossen door te kiezen voor een zware vorm van herstructurering (herprofilering),
waarbij (delen) van het terrein een andere functie krijgen. Gezien de hoge kosten van dit type
herstructurering is het wenselijker als niet de gemeente maar private partijen deze investeringen op
zich nemen. Het kan dan gaan om ondernemers die het pand betrekken en (voor eigen gebruik)
aanpassingen gaan realiseren. Ook kan het gaan om beleggers/projectontwikkelaars die dit doen om
rendement te maken. De vraag is of een krappe markt en de toegenomen kwaliteit van het terrein
doormiddel van het herstructureringsinitiatief voldoende zijn om dergelijke investeringen te
stimuleren. De invloed van een krappe bedrijventerreinenmarkt en een herstructureringsinitiatief op
de totstandkoming van een dergelijke huisvestingskeuze is uiteengezet in hoofdstuk vier.
Voor het onderzoek betekent dit dat er gekeken moet worden of de SER-ladder de instroom en
uitstroom op bestaande bedrijventerreinen dusdanig beïnvloedt, dat bestaande bedrijventerreinen
geen functionaliteit verliezen. Daarnaast moet er gekeken worden naar de investeringen die
gebruikers en eigenaren doen in kavel en opstal.
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Hoofdstuk 6: Operationalisering

6.1 Conceptueel model
Met behulp van het conceptueel model dat in figuur 6.1 is gevisualiseerd, wordt inzichtelijk gemaakt
welke kennis en verbanden er onderzocht dienen te worden. Deze verbanden laten zien hoe de
relatie is tussen de SER-ladder en het beheer en investeringen door ondernemers in hun
bedrijfsomgeving. Hiermee wordt de hoofdvraag beantwoord, die hieronder nogmaals wordt
herhaald. Vervolgens wordt er een toelichting gegeven op het conceptueel model.
Welke aanknopingspunten biedt de SER-ladder om het beheer en de investeringen van
ondernemers op bestaande bedrijventerreinen te stimuleren om zo veroudering tegen te gaan?
Centraal in de hoofdvraag staan het beheer en de investeringen van ondernemers op bestaande
bedrijventerreinen. Aan de basis van beheer en investeringen door ondernemers staan de
huisvestingskeuzes die deze ondernemers gemaakt hebben. In hoofdstuk vier is gebleken dat de
huisvestingskeuze afhankelijk is van de push-, pull- en keepfactoren die de ondernemer ervaart. Deze
factoren bepalen de mate waarin een ondernemer zich aangetrokken voelt tot een
huisvestingsmogelijkheid (pull) of wordt weggeduwd van zijn huidige locatie (push). De keep factoren
zijn factoren die ervoor zorgen dat een ondernemer de huidige huisvestingssituatie wil handhaven.
Dit onderzoek veronderstelt dat de SER-ladder invloed heeft op de push-, pull- en keepfactoren en
daarmee op de huisvestingskeuze van ondernemers. Het doel is om de invloed van de SER-ladder op
de huisvestingskeuze van ondernemers (en daarmee op de mate van beheer en investeringen van
ondernemers) te meten.
Uit de literatuur blijkt dat ondernemers risicomijdend zijn en alleen investeren in hun huisvesting bij
ontevredenheid hierover. De mate waarin de huidige huisvestingssituatie aansluit bij de
huisvestingswensen van de ondernemer beïnvloedt de tevredenheid van de ondernemer over zijn
huisvestingssituatie. Deze wisselwerking tussen huisvestingswensen en huisvestingssituatie heeft
invloed op de push- (in het geval van ontevredenheid) of keepfactoren (in het geval van
tevredenheid) en vormt daarmee een eventuele aanleiding voor een huisvestingskeuze. Er is een
bepaald omslagpunt waarbij ondernemers zich genoodzaakt voelen om iets aan hun
huisvestingssituatie te gaan doen. Waar dit omslagpunt zich bevindt en tot welke huisvestingskeuze
dit leidt, wordt (mede) beïnvloed door de SER-ladder.
In hoofdstuk 3 is geconcludeerd dat de SER-ladder invloed uitoefent op de keep-, pull- en
pushfactoren doormiddel van schaarste op de bedrijventerreinenmarkt en doordat gemeenten
verouderde terreinen opknappen en beter beheren. Daarom wordt er een vergelijking gemaakt
tussen twee casussen waarin de één wel krapte op de bedrijventerreinenmarkt en een
herstructureringsinitiatief kent en de ander niet. De precieze criteria en de keuze voor de casussen
worden elders in dit hoofdstuk uitgewerkt.
Doormiddel van deze vergelijking kan achterhaald worden of herstructurering en krapte op de
bedrijventerreinenmarkt daadwerkelijk de keep-, pull- en pushfactoren die ondernemers ervaren
beïnvloeden. Uiteindelijk leidt het totaal pakket aan keep-, pull- en pushfactoren tot een
huisvestingskeuze van de ondernemer. Deze huisvestingskeuze wordt per case vastgesteld.
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Figuur 6.1: Conceptueel model

6.2 Onderzoeksvragen
In deze paragraaf zijn de relevante verbanden die in het conceptueel kader uiteen zijn gezet omgezet
in een drietal onderzoeksvragen.
1. Welke huisvestingskeuzes hebben ondernemers de afgelopen 7 jaar gemaakt? Is er een verschil
waarneembaar tussen de casussen?
Achterhaald dient te worden welke huisvestingskeuzes een ondernemer overweegt. De mogelijke
opties zijn in het theoretisch kader aan de orde gekomen. Het gaat dan om het realiseren van een
nieuwe huisvesting, het betrekken (en eventueel aanpassen) van een pand uit de bestaande
voorraad of het investeren in de huidige huisvestingssituatie. Uiteraard is geen verandering in de
huisvestingssituatie ook een mogelijkheid.
De gedane investeringen worden gespecificeerd naar enerzijds investeringen in eigen kavel en opstal
en anderzijds investeringen in publieke zaken. Dit onderscheid is van belang omdat in hoofdstuk 5 is
vastgesteld dat veroudering zich op verschillende schaalniveaus voltrekt.
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Door deze gegevens van beide casussen te achterhalen, kunnen de verschillen hiertussen onderzocht
worden.
2. Welke aspecten van de huisvestingssituatie hebben een rol gespeeld in de huisvestingskeuze? En
tot welke huisvestingskeuzes heeft dit geleid? Is er een verschil hierin tussen de casussen?
Door de ondernemers op verschillende aspecten van hun huisvestingssituatie te vragen in hoeverre
dit een rol heeft gespeeld in hun huisvestingskeuze, kan achterhaald worden waar er een mismatch
zit tussen de vraag van de ondernemer en de huisvestingssituatie van de ondernemer.
Deze mismatch veroorzaakt vervolgens de pushfactoren die de aanleiding voor een
huisvestingskeuze vormen. Deze pushfactoren worden vergeleken met de huisvestingskeuzes die
tijdens de te onderzoeken periode door ondernemers zijn gemaakt. Naar verwachting zijn er
verschillen te vinden tussen de casussen. Om antwoord te krijgen op de vraag of en hoe deze
verschillen er precies uitzien, wordt er een vergelijking gemaakt tussen de twee casussen.
3a. Is herstructurering van invloed op de beslisfactoren en kan daarmee het verschil in
huisvestingskeuze verklaard worden?
b. Is krapte op de bedrijventerreinenmarkt van invloed op de beslisfactoren en kan daarmee het
verschil in huisvestingskeuzes verklaard worden?
De eventuele verschillen in pushfactoren en de daaruit volgende huisvestingskeuze tussen de
casussen hebben niet per definitie een causale relatie met een krappe bedrijventerreinenmarkt of
een herstructureringsinitiatief. Er zijn vele factoren die hierin een rol kunnen spelen. Om de
causaliteit te verbeteren, wordt aan de ondernemers gevraagd welke rol krapte op de arbeidsmarkt
en het herstructureringsinitiatief hebben gespeeld in hun huisvestingskeuze.
Ondanks deze controle, moet er voorzichtig worden omgegaan met de aanname dat het om een
causaal verband gaat. In lijn met de behaviorale locatietheorie nemen ondernemers een besluit op
basis van onvolledige en gekleurde informatie (Pen, 2002). Dit heeft tot gevolg dat ondernemers
weliswaar aangeven dat een bepaalde factor een rol heeft gespeeld, maar dat in de praktijk deze
overweging niet volledig rationeel tot stand is gekomen.
6.3 Aanpak van het onderzoek
In deze paragraaf worden de verschillende keuzes onderbouwd aan de hand van een
onderzoeksstrategie, onderzoeksontwerp en onderzoeksmethode (Bryman, 2008). Per onderdeel
worden de verschillende stappen die deel uitmaken van het onderzoek beschreven.
Onderzoeksstrategie
Het onderzoek wordt kwalitatief uitgevoerd. De ondernemers op bedrijventerreinen zijn
verantwoordelijk voor hun huisvestingskeuzes. Deze ondernemers hebben deze huisvestingskeuzes
gemaakt op basis van een veelvoud aan factoren. Bij de factoren die van belang zijn, behoren naar
verwachting ook een verbeterde vraag/aanbod afstemming en herstructureringsinitiatieven op de
huidige huisvestingslocatie. Om te achterhalen welke specifieke invloed de SER-ladder heeft gehad
op de huisvestingskeuze is kwalitatief onderzoek het meest geschikt, omdat hiermee de reden van
een bepaald verband wordt blootgelegd. Omdat het gaat om een vergelijkend onderzoek (zie
onderzoeksontwerp), zullen deze kwalitatieve gegevens waar noodzakelijk gekwantificeerd worden
om zo de vergelijking mogelijk te maken.
Naast het kwalitatieve onderzoek zullen er ook kwantitatieve gegevens verzameld worden. Het gaat
dan om de verhuisbewegingen van de ondernemers van en naar het tweetal bedrijventerreinen. Het
geeft een beeld van de verschillen tussen de twee terreinen, dat vervolgens de input vormt voor de
conclusies omtrent de invloed van de SER-ladder op het huisvestingsgedrag.
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Onderzoeksontwerp
Er is gekozen voor een vergelijkend onderzoek. Daarom wordt er gebruik gemaakt van een tweetal
casussen die dusdanig met elkaar in contrast staan dat een case die wordt beïnvloed door de SERladder kan worden afgezet tegenover een case die niet wordt beïnvloed door de SER-ladder. Onder
“selectie casussen” wordt ingegaan op hoe de casussen zijn geselecteerd. Door middel van een
vergelijking tussen de casussen kan het effect van de SER-ladder vastgesteld worden.
De keuze voor vergelijkend onderzoek heeft gevolgen voor de causaliteit die gevonden kan worden.
De eventuele verschillen tussen de casussen kunnen niet automatisch toegeschreven worden aan de
invloed van de SER-ladder. Het is goed mogelijk dat andere factoren, die niet zijn gemeten deze
verschillen hebben veroorzaakt, waardoor er geen causaal verband is tussen de SER-ladder en de
huisvestingskeuze van ondernemers. Om dit zoveel mogelijk te ondervangen is het van belang dat de
twee casussen, zo veel als mogelijk, met elkaar vergelijkbaar zijn.
Er wordt een vergelijking gemaakt tussen twee casussen waarvan er een representatief is voor de
SER-ladder en de andere niet. Hiermee wordt het effect van de SER-ladder in zijn geheel meetbaar,
maar is het lastig om invloed van de afzonderlijke elementen van de SER-ladder te meten. Dit
betekent dat de resultaten niet of beperkt toegewezen kunnen worden aan de krappe
bedrijventerreinenmarkt of revitalisering van terreinen. Om deze invloed wel te kunnen vaststellen,
is het noodzakelijk om meerdere casussen in het onderzoek te betrekken. Hier is niet voor gekozen,
omdat dit te veel tijd in beslag zou nemen. In plaats daarvan is er gekozen om, doormiddel van
kwalitatieve interviews, hier meer inzicht in te verkrijgen (zie onderzoeksmethode).
Selectie casussen
De SER-ladder is nog te kort gelegen ingevoerd om al effect te kunnen hebben. Daarom wordt er
gebruik gemaakt van een dummy situatie. Er wordt gezocht naar een bedrijventerrein dat voldoet
aan de situatie zoals die, door toepassing van de SER-ladder, in de toekomst kan ontstaan.
In hoofdstuk drie is geanalyseerd welke effecten de SER-ladder heeft en op basis daarvan kunnen er
selectiecriteria vastgesteld worden. Het eerste selectiecriterium voor het terrein dat de SER-ladder
representeert, is dat het bedrijventerrein in een regio met een krappe markt voor bedrijventerreinen
ligt. Het tweede criterium is dat het bedrijventerrein is geherstructureerd. Voor het terrein dat de
situatie zonder SER-ladder representeert, gaat op dat deze in een ruime bedrijventerreinenmarkt
gelegen moet zijn en dat er geen herstructurering heeft plaats gevonden.
Ondernemers zijn risicomijdend en de beslissing om iets te doen aan de huisvestingssituatie wordt
daarom niet zonder grote noodzaak genomen. De effecten van de SER-ladder zullen gedurende een
langere periode aanwezig moeten zijn om de huisvestingsbeslissingen daadwerkelijk te beïnvloeden.
Dit stelt eisen aan de te selecteren casussen. De krapte op de bedrijventerreinenmarkt zal daarom
gedurende een langere periode aanwezig moeten zijn. Hier zal onder de kop “tijd” op terug gekomen
worden.
Om het effect van de SER-ladder op de huisvestingskeuze van ondernemers zo causaal mogelijk te
krijgen, is het belangrijk te letten op de vergelijkbaarheid van de bedrijventerreinen die als casus
gebruikt worden. Hier zal in hoofdstuk 7 aandacht aan besteed worden.
Onderzoekseenheden
Het doel is om te achterhalen wat de invloed van de SER-ladder is op de huisvestingskeuzes van
ondernemers en het beheer van en de investeringsbereidheid voor verouderde bedrijventerreinen.
Daarvoor worden ondernemers op verschillende bedrijventerreinen geïnterviewd.
Tijd
De gegevens die verzameld worden, hebben betrekking op situaties en beslissingen uit het verleden.
Dit betekent dat de gegevens zijn gebaseerd op de realiteit, waardoor de betrouwbaarheid van de
gegevens wordt verhoogd. Er is bewust niet gekozen om een prospectief onderzoek, omdat in dat
geval gevraagd moet worden naar verwachtingen van ondernemers. Ondernemers zijn niet primair
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bezig met hun huisvestingssituatie, wat betekent dat ondernemers geen helder beeld hebben van
hun toekomstige huisvestingskeuze.
Een andere factor is de onzekere economische situatie die de verwachtingen van ondernemers
beïnvloedt. Hierdoor ontstaat er een beeld dat wellicht niet representatief is voor een economisch
gunstigere periode. Doormiddel van retrospectief onderzoek wordt de invloed van dergelijke
factoren verminderd. De periode die onderzocht wordt, moet vanwege deze reden lang genoeg zijn
om beide situaties mee te nemen. De te onderzoeken periode zou idealiter dus een volledige
economische cyclus moeten bevatten. Daarom is gekozen voor een periode van 7 jaar. Dit betekent
dat er naar het huisvestingsgedrag van ondernemers sinds 2005 tot het heden wordt gekeken.
Onderzoeksmethode
Het onderzoek wordt uitgevoerd door in drie stappen toe te werken naar de beantwoording van de
hoofdvraag. Het uitgangspunt van deze drie stappen is dat er methodische triangulatie plaatsvindt.
Elke stap kenmerkt zich door het gebruik van een andere methode om informatie te verzamelen.
Daarbij wordt er gebruik gemaakt van zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens, zodat er met
behulp van de kwalitatieve gegevens meer inzicht ontstaat in de betekenis van de kwantitatieve
gegevens.
Stap 1: Deskresearch
De eerste stap is het selecteren van de casussen. De vraag/aanbodanalyse wordt gemaakt op basis
van een IBIS databestand. De analyse wordt uitgevoerd op landelijk, regionaal en gemeentelijk
niveau zodat er een goed beeld ontstaat van hoe de verschillende markten voor bedrijfsruimten zich
tot elkaar verhouden. Daarnaast wordt er bij de selectie van de casussen ook gekeken naar de
vergelijkbaarheid van de gemeenten/regio’s.
Als is vastgesteld welke gemeenten/regio’s geschikt zijn, wordt er ingezoomd op het
bedrijventerreinenniveau. In het IBIS databestand zijn gegevens opgenomen die aangeven of er een
herstructureringsinitiatief op een terrein is en wat de kenmerken daarvan zijn. Dit geeft een eerste
indicatie, waarna op basis van aanvullende informatie een verdere selectie gemaakt kan worden.
Daarbij wordt erop gelet of de bedrijventerreinen eenzelfde functie hebben. Dit wordt gedaan door
te analyseren of de terreinen een vergelijkbare bedrijvigheid hebben en daarnaast te onderzoeken in
hoeverre er sprake is van een vergelijkbaar verouderingsproces.
Als de casussen zijn geselecteerd, worden er gegevens verzameld over het verhuisgedrag van
ondernemers. Dit wordt gedaan op basis van een LISA-databestand met daarin voor de jaren 2005,
2007, 2009 en 2010 (meest recent) gegevens over de per terrein gevestigde ondernemers. De
verschillende jaren zijn naast elkaar gelegd om inzicht te krijgen in welke bedrijven zich op de
terreinen hebben gevestigd, intern zijn verhuisd, zijn vertrokken van het terrein of geen
verhuisbeweging hebben gemaakt.
Voordat deze analyse is gemaakt, zijn de gegevens bewerkt om zo de betrouwbaarheid te verhogen.
Er zijn alleen bedrijven 1 of meer werknemers meegenomen. Daarnaast zijn alle bedrijven zonder
een website uit het bestand gehaald om op deze manier te filteren op holding bv.`s, vastgoed bv.`s
en pensioen bv.`s.
Stap 2: Verkennende interviewronde
Hierna wordt gestart met een verkennende interviewronde. Dit heeft als doel om een algemeen
beeld te creëren van de ontwikkelingen en de situatie op de twee bedrijventerreinen. Instanties die
benaderd
worden,
zijn
bedrijfsmakelaars,
gemeenten,
parkmanagement
en
ondernemersverenigingen. Deze instanties hebben ieder vanuit hun eigen perspectief beeld van de
situatie. Het doel is om met deze gesprekken dusdanig inzicht te krijgen, zodat hiermee de resultaten
en de vorm van telefonische enquête onder de ondernemers verbeterd kunnen worden. Deze
interviews worden semigestructureerd uitgevoerd. Dit vanwege het belang om de invloed van een
aantal bekende factoren inzichtelijk te krijgen, terwijl er tegelijkertijd niet uitgesloten kan worden
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dat ook andere factoren en verbanden een rol spelen. Om ook deze factoren en verbanden
inzichtelijk te maken, is het belangrijk om hiervoor ruimte in het interview op te nemen. Vanwege
dezelfde reden zullen deze interviews persoonlijk worden afgenomen. De vragenlijst is in bijlage E
opgenomen.
Stap 3: Interviewronde ondernemers
Ter voorbereiding op de interviewronde met de ondernemers, zijn de respondenten geselecteerd.
Belangrijk is dat de geselecteerde respondenten representatief zijn voor de gehele case. Daarom
worden de ondernemers, op basis van het bewerkte LISA-databestand (zie stap 1: deskresearch),
willekeurigheid benaderd. Dit gaat door tot er een minimaal aantal van 30 ondernemers is
geïnterviewd.
Het benaderen van de ondernemers gebeurt telefonisch. Er is voor een telefonische benadering
gekozen, omdat bij een schriftelijke of digitale enquêtering het risico bestaat dat de ‘response rate’
te laag is. De vragen worden gesteld doormiddel van een gestandaardiseerd interview; de
operationalisering in paragraaf 6.5 geeft een uitwerking van dit interview. Er is voor een
gestandaardiseerd interview gekozen, omdat het vanwege de vergelijkbaarheid tussen de twee
casussen noodzakelijk is dat de variabelen hetzelfde zijn. Er zal een combinatie van open en gesloten
vragen gebruikt worden. De gesloten vragen zijn noodzakelijk, omdat de antwoorden voor de
vergelijkbaarheid gecategoriseerd dienen te worden. Hetzelfde geldt voor de open vragen; achteraf
zal er echter een categorisering plaatsvinden.
Ondernemers die tijdens de onderzoeksperiode niks hebben veranderd in hun huisvestingssituatie
zijn niet actief bezig geweest met hun huisvestingskeuze. Voor deze ondernemers is het daarom ook
lastig om gedetailleerd hun keuze te onderbouwen. Daarom wordt bij deze categorie ondernemers
niet ingegaan op hun huisvestingskeuze.
Een probleem bij deze methode van dataverzameling is de causaliteit van de antwoorden. Keuzes
van ondernemers zijn in veel gevallen gebaseerd op een ‘onderbuikgevoel’ en missen een rationele
afweging. Ook zijn er veel aspecten buiten de geschiktheid van een huisvestingsalternatief die een rol
kunnen spelen bij de totstandkoming van een keuze. Vervolgens wordt de gewenste keuze door de
ondernemers gerationaliseerd. Er is een kans dat dit gerationaliseerde antwoord de input vormt van
de telefonische enquête terwijl de huisvestingskeuze in feite op een andere wijze tot stand is
gekomen.
Generaliseerbaarheid
De generaliseerbaarheid wordt beperkt doordat er slechts twee casussen in het onderzoek zijn
betrokken. Hierdoor kunnen eventuele verschillen in de implementatie van de SER-ladder niet
meegenomen worden. Om dit te bereiken moet een brede range aan casussen in het onderzoek
betrokken worden. Behalve dat eventuele verschillen in de toepassing van de SER-ladder niet zijn
meegenomen, kan de economische en ruimtelijke structuur per regio verschillen. Dit betekent dat de
onderzoeksresultaten alleen te generaliseren zijn naar situaties die met deze aspecten vergelijkbaar
zijn. Omdat de casussen zorgvuldig zijn uitgekozen zullen er in veel gevallen belangrijke
overeenkomsten zijn met andere gevallen. Daarnaast wordt een gedeelte van het onderzoek
kwalitatief uitgevoerd zodat ook inzicht ontstaat in de aard van de verbanden. Hierdoor is het
ondanks de beperkingen mogelijk om de gevonden uitkomsten te gebruiken in andere situaties.
6.4 Operationalisering telefonische enquête
De begrippen in het conceptueel model dienen meetbaar gemaakt te worden. De inhoud van deze
paragraaf geeft vorm aan de vragenlijst voor de telefonische enquête die in bijlage D is opgenomen.
Huisvestingskeuzes van ondernemers
Conform het conceptueel model worden de huisvestingskeuzes van ondernemers opgedeeld in vier
categorieën. Aan de ondernemers wordt gevraagd in welke categorie ze vallen:
• Ondernemers zijn gedurende de onderzoeksperiode niet verhuisd.
• Ondernemers hebben zich gedurende de onderzoeksperiode gevestigd op het terrein.
• Ondernemers zijn gedurende de onderzoeksperiode verhuisd naar een andere locatie.
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•

Ondernemers zijn gedurende de onderzoeksperiode intern op het terrein verhuisd.

Investeringen
Aan de ondernemers wordt gevraagd of ze in de periode dat ze gevestigd waren op het
bedrijventerrein hebben geïnvesteerd in hun huisvestingssituatie. Is dit het geval, dan wordt er
ingezoomd op wat voor investering er is gedaan.
Ondernemers moeten aangeven of ze in kavel en opstal en/of in het bedrijventerrein hebben
geïnvesteerd en in welk jaar dat is gebeurd. De precieze invulling van deze investeringen wordt
inzichtelijk gemaakt doormiddel van een open vraag. Dit omdat er teveel mogelijkheden zijn om de
beantwoording vooraf te structureren. Later worden de antwoorden gestructureerd, waardoor de
analyse makkelijker wordt en de resultaten vergeleken kunnen worden.
Structuur bedrijf
De structuur van het bedrijf wordt vastgesteld op basis van de volgende indicatoren:
• De ouderdom van het bedrijf.
• De sector waar het bedrijf in actief is. Dit kan al van te voren ingevuld worden op basis van de
SBI-codes afkomstig uit het LISA-databestand.
• De omvang van het bedrijf, gemeten in aantal medewerkers en hoe dit zich door te tijd heen
ontwikkelt.
Huisvestingssituatie
Het doel is om te achterhalen welke aspecten van de huisvestingssituatie ertoe hebben geleid dat
ondernemers zich genoodzaakt voelden om iets aan hun huisvestingssituatie te veranderen. Dit
wordt gedaan op basis van een open vraag waarvan de antwoorden achteraf zullen worden
gecategoriseerd.
Invloed gemeentelijke beheer en investeringsinitiatieven
Aan de ondernemers wordt gevraagd welke beheer- en investeringsinitiatieven er zijn geweest die
van belang zijn voor de huisvestingssituatie van de ondernemer. Dit wordt gedaan aan de hand van
een open vraag, waarbij de antwoorden tijdens de analyse worden gecategoriseerd.
Daarna dient achterhaald te worden of deze ontwikkelingen ook daadwerkelijk van invloed zijn op de
wil van de ondernemer om te investeren zijn huisvestingssituatie. Daarvoor wordt, aan de hand van
een stelling, achterhaald of ondernemers zich door deze beheer- en investeringsinitiatieven
gestimuleerd voelen te investeren in de huisvestingssituatie.
Invloed huisvestingsalternatieven
Achterhaald dient te worden welke huisvestingsalternatieven een ondernemer heeft meegenomen
in zijn afweging. Om dit inzichtelijk te maken, wordt doormiddel van een open vraag achterhaald
welke alternatieven er bekeken zijn. Belangrijk is om te vragen of dit om bestaande bouw of
nieuwbouw ging.
Er zijn vele redenen waarom een ondernemer een bepaald huisvestingsalternatief wel of niet mee
laat wegen. Om er zeker van te zijn dat het ontbreken van een huisvestingsalternatief als gevolg van
een krappe bedrijventerreinenmarkt daadwerkelijk de oorzaak is dat een bepaald alternatief niet is
meegewogen, is er een aanvullende stelling opgenomen. Doormiddel van een stelling wordt
achterhaald of het gebrek aan vrije kavels de huisvestingsalternatieven heeft beperkt en daardoor
niet is meegenomen in de overweging.
6.5 De onderzoekspopulatie
Naast de analyse van het LISA-databestand en de verkennende interviews, zijn op beide terreinen
ook de ondernemers zelf benaderd. De antwoorden van deze ondernemers zijn een belangrijke bron
voor het beantwoorden van de deelvragen en uiteindelijk de hoofdvraag. Om de kwaliteit van de
gegevens vast te stellen, wordt er in deze paragraaf gekeken naar de respons rate, de
representativiteit en de betrouwbaarheid van de gegevens.
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Respons rate
Op basis van het LISA-databestand is per bedrijventerrein een bellijst gemaakt met bedrijven met 1
of meer werknemers en een website. De ondernemers op deze lijst zijn vervolgens met behulp van
een random generator benaderd. Dit heeft tot de in figuur 6.2 gepresenteerde respons geleid. De
ervaringen bij telefonische enquêtes onder ondernemers leren dat de respons rate gemiddeld op 20
procent ligt (op basis van ervaringen bij Ecorys Nederland B.V.). De respons rate van dit onderzoek
ligt hierboven. Waar normaal gesproken een selecte groep ondernemers meewerkt, is dit bij dit
onderzoek niet het geval. Dit komt de representativiteit ten goede.
Figuur 6.2: Respons telefonische enquete
HN80
Gebeld
74
Respons
32
43 %
No respons
Geen interesse
12
16 %
Niet bereikbaar
30
41 %
Totaal
100 %
Bron: Eigen onderzoek 2011

De Beverkoog
62
30 48 %
13
19

21 %
31 %
100 %

Representativiteit
Om de representativiteit van de gegevens vast te stellen, zijn deze vergeleken met het LISAdatabestand. Deze vergelijking is gemaakt op basis van sectoren en omvang van de bedrijven. In
Bijlage A zijn figuren opgenomen die deze vergelijking inzichtelijk maken. Daaruit blijkt dat op HN80
de kleine bedrijven (1 t/m 10) enigszins ondervertegenwoordigd zijn en de middelgrote bedrijven
(11t/m 50) enigszins oververtegenwoordigd zijn. De grote bedrijven zijn op beide terreinen in het
geheel niet vertegenwoordigd.
De telefonische enquête op basis van de sectoren is representatief. Er zijn kleine verschillen, maar
voor beide terreinen gaat op dat de toonaangevende sectoren naar verhouding in de telefonische
enquête zijn meegenomen.
Voor de representativiteit is vooral het gemis van de grote bedrijven op beide terreinen van invloed.
Deze bedrijven hebben door hun omvang een grote invloed op de dynamiek van het terrein. Ondanks
de afwezigheid van deze bedrijven blijft de representativiteit grotendeels overeind. Dit komt doordat
naast de telefonische enquête, ook gebruik wordt gemaakt van verkennende interviews en het LISAdatabestand waar deze bedrijven in terugkomen.
Betrouwbaarheid
Om de betrouwbaarheid van het LISA-databestand en de bewerkingen van dit bestand te meten, zijn
de verhuisbewegingen die uit de telefonische enquête naar voren zijn gekomen, naast de
verhuisbewegingen op basis van het LISA-databestand gelegd. Uitgangspunt hierbij is dat de
gegevens op basis van de telefonische enquête kloppen (immers direct afkomstig van de
ondernemer).
Figuur 6.3:Betrouwbaarheid verhuisbewegingen LISA-databestand
HN80
De Beverkoog
Komt overeen
87,5 % (28)
80 % (24)
Jaartal komt niet overeen
9,3 % (3)
10 % (3)
Gemiddeld verschil in jaren
1 jaar
1,6 jaar
Komt niet overeen
3,2 % (1)
10 % (3)
Totaal
100 % (32)
100 % (30)
Bron: Eigen onderzoek 2011
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De resultaten van deze vergelijking zijn opgenomen in figuur 6.3. Daaruit blijkt dat in beide gevallen
het overgrote gedeelte van de verhuisbewegingen overeenkomt. In de gevallen dat er geen
overeenkomst is, komt het type verhuisbeweging wel overeen maar komt het jaartal niet overeen.
Het verschil tussen het jaartal van de werkelijke verhuisbeweging, en de verhuisbeweging in het LISAdatabestand is in deze gevallen beperkt tot gemiddeld 1 jaar op HN80 en 1,6 jaar op de Beverkoog.
6.6 Conclusie
Het onderzoek bestaat uit een vergelijking tussen een tweetal casussen in de vorm van
bedrijventerreinen. Van deze casussen is er één representatief voor de SER-ladder en de ander voor
de huidige situatie (zonder toepassing van de SER-ladder). Om ervoor te zorgen dat de verschillen die
tussen de twee casussen worden gevonden ook daadwerkelijk toe te schrijven zijn aan de SERladder, zal er veel aandacht worden besteed aan de vergelijkbaarheid van de casussen. Hiermee
wordt de causaliteit van de gevonden verbanden verbeterd.
De vergelijking wordt gemaakt door niet alleen de huisvestingskeuzes op beide terreinen met elkaar
te vergelijken, maar ook te kijken naar hoe deze huisvestingskeuzes tot stand zijn gekomen. Dit
wordt gedaan door de invloed van push-, pull- en keepfactoren op de huisvestingskeuze te
analyseren en vervolgens te vergelijken. Daarbij wordt specifiek gevraagd naar de rol van
herstructurering en een krappe markt in het proces dat tot een huisvestingskeuzes leidt. Dit heeft als
doel om te achterhalen of de gevonden verschillen ook daadwerkelijk het resultaat zijn van de SERladder. Dit is van belang om de causaliteit van de gevonden verbanden verder te verhogen.
De analyse wordt uitgevoerd in drie stappen waarbij steeds verder wordt ingezoomd op de materie.
Er wordt gebruik gemaakt van methodische triangulatie, zodat de gegevens vanuit verschillende
bronnen afkomstig zijn. Hierdoor worden er verschillende perspectieven in het onderzoek betrokken
en is het mogelijk om de kwantitatieve data beter te interpreteren
De eerste stap bestaat uit desk-research naar de kenmerken van de bedrijventerreinenmarkt, de
ruimtelijke kwaliteiten en economische structuur van het terrein. Hierbij worden de
huisvestingskeuzes achterhaald aan de hand van verhuisbewegingen (LISA-databestand). Op basis
van deze gegevens wordt een eerste vergelijking gemaakt tussen de twee casussen
De tweede stap is een interviewronde onder gemeenten, bedrijfsmakelaars, parkmanagement en
bedrijvenverenigingen. Het doel is om de analyse van stap 1 aan te vullen en te verdiepen. Daarvoor
worden er thema’s besproken zodat er een beeld ontstaat van de relevante ontwikkelingen. Het doel
van deze interviewronde is om de lokale context van het onderwerp te verkennen. Van belang is om
inzicht te krijgen in de lokale ontwikkelingen van de markt voor bedrijfsruimten en de
huisvestingskeuzes die ondernemers maken. Door personen met verschillende rollen te interviewen
wordt het onderwerp vanuit verschillende perspectieven benaderd en ontstaat er een completer
beeld. Met de resultaten van deze interviewronde kunnen de kwantitatieve gegevens uit stap 1 beter
worden geïnterpreteerd. Ook kan onderzoeksstap 3 met behulp van deze gegevens gerichter worden
uitgevoerd.
Doormiddel van de derde onderzoeksstap worden de ondernemers, die daadwerkelijk een
huisvestingskeuze hebben gemaakt (vertrokken naar een andere locatie / gevestigd op HN80 of
Beverkoog / geïnvesteerd in de huidige locatie) gevraagd waarom deze huisvestingskeuze
noodzakelijk was (pushfactoren) en waarom er voor deze huisvestingsoptie is gekozen. Daarbij is er
speciale aandacht voor de rol van herstructurering en het aanbod van huisvestingsalternatieven. Dit
wordt gedaan met behulp van een telefonische enquête om een voldoende hoge respons rate te
bereiken.
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Hoofdstuk 7: De casussen: HN80 en de Beverkoog

7.1 Inleiding
In hoofdstuk 6 is uiteengezet dat dit onderzoek op basis van een vergelijking tussen twee casussen
wordt uitgevoerd. Daarom zal in dit hoofdstuk de selectie van HN80 in Hoorn en de Beverkoog in
Alkmaar als casussen onderbouwd worden. Er wordt gekeken naar de vraag/aanbod afstemming van
de bedrijventerreinenmarkten waar HN80 en de Beverkoog deel van uit maken en de verschillen in
beheer en investeringsinitiatieven die overheden hebben uitgevoerd op beide terreinen. Om de
causaliteit van de gevonden verschillen te verhogen, is er ook onderzocht in welke mate beide
terreinen met elkaar vergelijkbaar zijn.
7.2 Vraag/Aanbod analyse bedrijventerreinenmarkten Alkmaar en Hoorn
In paragraaf 4.2 is gebleken dat verhuisbewegingen voornamelijk over korte afstand plaatsvinden en
er daardoor sprake is van een regionale bedrijventerreinenmarkt. Dit betekent dat de vraag/aanbod
analyse op zowel gemeentelijk als regionaal niveau wordt uitgevoerd. Er is gekozen voor de
deelregio`s waarin de provincie Noord-Holland is ingedeeld (een overzicht van deze deelregio`s is
opgenomen in bijlage F).
De vraag/aanbod analyse wordt over een periode van 7 jaar uitgevoerd, omdat dit overeenkomt met
een conjuncturele cyclus in de economie. De economische conjunctuur heeft invloed op de
verhouding tussen vraag en aanbod. Voor het vaststellen van de vraag/aanbod verhouding worden
de gemiddeldes van de gehele periode genomen, zodat beide situaties worden meegenomen in de
beoordeling.
De gebruikte gegevens zijn afkomstig vanuit het databestand van IBIS-werklocaties. Deze gegevens
zijn bewerkt om per jaar en regio/gemeente inzicht te krijgen in het terstond aanbod en de jaarlijkse
uitgifte. De jaarlijkse gegevens hebben 1 januari als peildatum. Het terstond aanbod is gebaseerd op
de situatie op het peilmoment terwijl de jaarlijkse uitgifte de optelsom is van alle uitgegeven
terreinen in het jaar daarvoor. De jaarlijkse uitgifte wordt in deze analyse daarom aan het jaar voor
de peildatum toegekend.
Landelijke situatie
Om een indicatie te krijgen van hoe ruim of krap de markt van bedrijventerreinen in Hoorn en
Alkmaar is, worden allereerst de landelijke verhoudingen in kaart gebracht. De verhoudingen in
Hoorn en Alkmaar kunnen tegen dit landelijke gemiddelde afgezet worden. Hiermee ontstaat er niet
alleen een beeld van de verschillen tussen Alkmaar en Hoorn, maar ook wordt hiermee duidelijk hoe
deze bedrijventerreinen zich verhouden met de landelijke gemiddelden.
De landelijke situatie is samengevat in figuur 7.1. Gemiddeld is er sinds 2005 een terstond aanbod
van 4389,6 hectare en de gemiddelde uitgifte in deze periode bedroeg 643,3 hectare per jaar.
Daarmee is het terstond aanbod voldoende om de gemiddelde vraag gedurende 6,8 jaar op te
vangen. Een verhouding van twee tot drie maal de jaarlijkse uitgifte wordt gezien als een gezonde
marktsituatie (Ecorys, 2008). De Nederlandse bedrijventerreinenmarkt kan dan ook als ruim worden
beschouwd.
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Figuur 7.1: Vergelijking tussen het landelijk terstond aanbod en de landelijk jaarlijkse uitgifte (in
hectare)

Bron: IBIS werklocatie 2005-2011 eigen bewerking
West-Friesland en Hoorn
West-Friesland
Het bedrijventerrein HN80 te Hoorn ligt in de deelregio West-Friesland. De vraag/aanbodanalyse is
inzichtelijk gemaakt in figuur 7.2. Het gemiddelde terstond beschikbare aanbod in West-Friesland
over de afgelopen zeven jaar bedroeg 20,6 hectare en de gemiddelde uitgifte bedroeg 9,1 hectare.
Dit betekent dat er gemiddeld 2,1 keer de jaarlijkse uitgifte beschikbaar is. Uit een analyse uit 2008
(Ecorys) blijkt dat deze situatie zich al sinds het jaar 2000 voordoet.
Deze markt is hiermee beduidend krapper dan het landelijk gemiddelde en zit aan de onderkant van
wat wordt getypeerd als een gezonde marktsituatie.
Figuur 7.2: Vergelijking tussen terstond aanbod en jaarlijkse uitgifte in West-Friesland (in hectare)

Bron: IBIS werklocatie 2005-2011 eigen bewerking
Hoorn
Uit deze gegevens blijkt dat er de afgelopen periode slechts sporadisch kavels uitgeefbaar waren
binnen de gemeente Hoorn. De vraag/aanbodanalyse is inzichtelijk gemaakt in figuur 7.3. Gemiddeld
was er over de afgelopen zeven jaar slechts 1,2 hectare op de markt en bedroeg de uitgifte jaarlijkse
0,4 hectare. De verhouding tussen uitgifte en het het beschikbare aanbod komt daarmee uit op 3
maal de jaarlijkse uitgifte. Het terstond aanbod is echter dusdanig lager ten opzichte van gehele
voorraad (171,4 hectare) dat er slechts zeer weinig dynamiek mogelijk is.
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Figuur 7.3: Vergelijking tussen terstond aanbod en jaarlijkse uitgifte in Hoorn (in hectare)

Bron: IBIS werklocatie 2005-2011 eigen bewerking
Conclusie HN80
Bedrijventerrein HN80 ligt in een gemeente waar sinds 2005 beperkt aanbod is geweest. Omdat een
bedrijventerreinenmarkt zich niet beperkt tot een gemeente, is er ook gekeken naar de deelregio
West-Friesland. In deze regio is de markt minder krap. Deze verhouding is echter nog steeds
beduidend krapper dan het landelijk gemiddelde en zit aan de onderkant van wat als een gezonde
markt wordt gezien. Het bedrijventerrein HN80 is dan ook geschikt als case waarbij er naar de
effecten van krapte op de bedrijventerreinenmarkt op de huisvestingskeuze van ondernemers wordt
gekeken.
Noord-Kennemerland & Alkmaar
In de gemeente Alkmaar en de regio Noord-Kennemerland is een opvallende trend te zien in de
cijfers, die afkomstig zijn uit het IBIS-databestand. In de jaren 2005 en 2007 is het terstond aanbod
beduidend lager dan in de jaren vanaf 2008 en zijn er voor het jaar 2006 geen cijfers bekend. Dit
roept vraagtekens op over de betrouwbaarheid van de gegevens in de jaren 2005 tot en met 2007.
De vraag is dan ook of deze cijfers overeenkomen met de werkelijkheid. Uit navraag bij een
bedrijfsmakelaar (Piet Haverkamp Bedrijfsmakelaars, 14 oktober 2011) blijkt dat het aanbod al voor
een periode van 10 tot 15 jaar zeer ruim is. Het is dus aannemelijk dat de aanbodcijfers te wijten zijn
aan de onbetrouwbaarheid van het IBIS bestand in die jaren. Daarom is er voor de berekening van
het gemiddelde terstond aanbod enkel uitgegaan van de cijfers vanaf het jaar 2008.
Noord-Kennemerland
De vraag/aanbodanalyse voor de regio Noord-Kennemerland is inzichtelijk gemaakt in figuur 7.4.
Voor de regio Noord-Kennemerland was er sinds 2008 een gemiddelde terstond voorraad van 63,3
hectare en de gemiddelde jaarlijkse uitgifte van 6,5 hectare. Daarmee is het gemiddelde aanbod
voldoende voor 9,7 maal de jaarlijkse uitgifte.
Figuur 7.4: Vergelijking terstond aanbod en jaarlijkse uitgifte in Noord-Kennemerland (in hectare)

Bron: IBIS werklocatie 2005-2011 eigen bewerking
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Alkmaar
De vraag/aanbodanalyse voor de regio Noord-Kennemerland is inzichtelijk gemaakt in figuur 7.5. Het
gemiddelde terstond aanbod bedraagt in Alkmaar over de afgelopen vier jaar 24,3 hectare en de
gemiddelde jaarlijkse uitgifte bedraagt 3,6 hectare. Dit betekent dat er voor een periode van 6,75
jaar terstond aanbod is. Daarmee liggen beide cijfers ruim boven de verhouding dat bij een gezonde
bedrijventerreinenmarkt hoort en op een niveau dat vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde.
Figuur 7.5: Vergelijking tussen terstond aanbod en jaarlijkse uitgifte in Alkmaar (in hectare)

Bron: Bron: IBIS werklocatie 2005-2011 eigen bewerking
Conclusie de Beverkoog
Het bedrijventerrein Beverkoog ligt in een regio waarin de verhouding tussen vraag en aanbod
vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde. Zowel in de regio Noord-Kennemerland als in de
gemeente Alkmaar is de markt ruimer dan van een gezonde marktsituatie verwacht kan worden.
Daarmee is deze gemeente/regio vergelijkbaar met de landelijke situatie en kan zo als referentie
dienen voor de vergelijking met het bedrijventerrein HN80.
7.3 Vergelijkbaarheid HN80 en de Beverkoog
De vergelijking tussen de twee bedrijventerreinen dient zo precies mogelijk te zijn. Dit houdt in dat
de verschillen in huisvestingsgedrag toe te schrijven moeten zijn aan de SER-ladder. Bij het selecteren
van de twee bedrijventerreinen dient hiermee rekening mee gehouden te worden. Daarom dienen
de factoren die niet in verband staan met de SER-ladder zoveel als mogelijk met elkaar vergelijkbaar
te zijn.
Regio en plaats
Bij de selectie van HN80 en de Beverkoog is ook gekeken naar de regio’s waarin de twee
bedrijventerreinen liggen. Om te voorkomen dat de economische dynamiek teveel van elkaar
verschilt, dienen de terreinen beiden in een regio te liggen met een vergelijkbare economische
structuur en dynamiek. Daarom liggen beide terreinen in de provincie Noord-Holland, boven het
Noordzeekanaal en het IJ. De dynamiek van de Randstad is hierdoor slechts gering van toepassing op
de beide terreinen.
Om de vergelijkbaarheid verder te verhogen is er verder ingezoomd op de verschillende kernen in
Noord-Holland. Voorkomen dient te worden dat een landelijk gelegen bedrijventerrein wordt
vergeleken met een terrein in een stedelijke regio. Alkmaar en Hoorn kennen echter een verschil in
inwonersaantal. Alkmaar heeft 94.124 inwoners en inclusief het aangrenzende Heerhugowaard is dit
146.459 inwoners (CBS, 2011). Daar staat Hoorn tegenover met 71.166 inwoners (CBS, 2011). Het
verschil in inwonersaantal is substantieel, maar toch is het aannemelijk dat beide kernen een
vergelijkbare bovenlokale functie hebben.
Kenmerken terrein
In deze paragraaf worden de verschillen en de overeenkomsten tussen beide terreinen uiteengezet.
Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkelingen op het terrein met betrekking tot het beheer en de
investeringsinitiatieven van overheden.
56

HN80
HN80 is vanaf 1975 in ontwikkeling. Het heeft een bruto oppervlak van 80 hectare waarvan het netto
oppervlakte 54 hectare bedraagt. Op 20 oktober 2011 waren er 151 bedrijven gevestigd met één of
meer werknemers (KVK, 2011). Deze bedrijven bieden ongeveer 3000 arbeidsplaatsen. Figuur 7.6 laat
een luchtfoto van het terrein zien.
Figuur 7.6: Luchtfoto bedrijventerrein HN80

Bron: Google Maps 2011
Oorspronkelijk was het terrein bedoeld voor grootschalige bedrijven, wat ook terug te zien is aan de
grote kavels op het terrein. Er was echter vooral vraag naar kleine kavelmaten, wat later dan ook is
toegestaan. Na het toestaan van kleinere kavels, is de ontwikkeling van het terrein eind jaren 70 in
een stroomversnelling geraakt. Veel van de huidige bebouwing is gerealiseerd in deze periode (BRO,
2008a).
Na HN80 is in de jaren negentig het bedrijventerrein Westfrisia ontwikkeld; dit heeft een grote
aantrekkingskracht op de bedrijven van HN80 uitgeoefend. Veel bedrijven zijn daarom van HN80
naar het terrein Westfrisia vertrokken aangezien er op de kavels van HN80 geen
uitbreidingsmogelijkheid meer was, omdat nieuwbouw vanuit kostenoverwegingen aantrekkelijker
was en omdat Westfrisia een hogere beeldkwaliteit had. Dit proces heeft een flinke bijdrage geleverd
aan het verouderingsproces dat vooraf ging aan de revitalisering van HN80. In deze periode is de
leegstand opgelopen. Vooral de grootschalige panden stonden langer leeg dan de kleinere
bedrijfspanden. Ondanks het verouderingsproces was er ook voor het herstructureringsproces nog
sprake van enige dynamiek. Een aantal bedrijven had uitbreidingsplannen; en er was interesse om
nieuwe bedrijfsruimtes te realiseren of oude panden te herontwikkelen. Daarbij ging het
voornamelijk om kleine bedrijfsunits. Deze dynamiek kan worden verklaard door de krappe
bedrijventerreinenmarkt in de regio.
De uitstraling van het terrein was voor de revitalisering niet hoogwaardig. Echter, dit werd niet als
probleem ervaren, omdat de functionaliteit van het terrein voorop stond. Enkele bedrijven vormden
hierop een uitzondering, omdat de beeldkwaliteit zeer laag was. Ook was er de behoefte om
beeldkwaliteit van de entree van het terrein en de hoofdontsluitingsweg (de Kernweg) te verbeteren.
De Beverkoog
Het terrein de Beverkoog te Alkmaar is sinds 1980 in ontwikkeling. Het heeft een bruto oppervlakte
van 60 hectare waarvan netto 55 hectare uitgegeven is. Op 20 oktober 2011 waren er 341 bedrijven
met 1 of meer werkzame personen gevestigd die gezamenlijk bijna 4000 arbeidsplaatsen boden
(KVK, 2011). Figuur 7.7 laat een luchtfoto van het terrein zien.
Een groot gedeelte van de gebouwen stamt uit de jaren 80, maar ook recent zijn er investeringen
gedaan. Het terrein kent een groot aantal kleine kavels, maar ook grote kavels zijn aanwezig. Het
terrein heeft echter weinig middelgrote kavels. Dit beperkt de doorgroeimogelijkheden van
ondernemers (BRO, 2011b).
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Het verouderingsproces begint invloed uit te oefenen op het terrein. Dit uit zich in een afnemende
dynamiek en de veroudering van zowel gebouwen als openbare ruimtes. De leegstand is dan ook
toegenomen van circa 1 procent tot rond de 7,5 procent in 2007. Het noordelijke deel van het terrein
is sterker verouderd dan het zuidelijk gedeelte. Het terrein is geschikt voor starters die daarom goed
vertegenwoordigd zijn op de Beverkoog.
Figuur 7.7: Luchtfoto bedrijventerrein de Beverkoog

Bron: Google Maps 2011
De meeste panden op de Beverkoog hebben een laagwaardige uitstraling; hoewel hier ook positieve
uitzonderingen op zijn in de vorm van nieuwbouw. De aanwezige groenvoorzieningen leveren een
positieve impuls aan de kwaliteitsbeleving van het terrein, echter zit dit hem met name in de
kwantiteit terwijl de kwaliteit als matig wordt bestempeld. Hoewel het terrein grenst aan
hoofdverkeerswegen, wordt er geen gebruik gemaakt van de kans om het terrein duidelijker te
profileren. Het terrein is slechts beperkt zichtbaar vanaf deze wegen.
Ook de interne en externe ontsluiting laat te wensen over. De Beverkoog kent slechts één externe
ontsluiting, die vooral tijdens de spitsuren onvoldoende capaciteit heeft. Ook de interne ontsluiting is
van matige kwaliteit, omdat er geparkeerd wordt op de openbare weg.
Beide terreinen kennen een economische structuur waarin kleine bedrijven domineren. De omvang
van het aantal werknemers is gevisualiseerd in figuur 7.8. Ook in het geval van HN80, waarbij het
terrein oorspronkelijk bedoeld was voor grote bedrijven hebben kleine bedrijven de overhand.
Ondanks dat kleine bedrijven de overhand hebben komen grote organisaties (11 t/m 25 en 26 t/m
50) op HN80 beduidend vaker voor dan op de Beverkoog. Wel is sinds 2001 het aantal kleine
bedrijven op beide terreinen toegenomen, ten koste van grote bedrijven.
Figuur 7.8: Bedrijfsomvang HN80 en de Beverkoog (2010, in aantal werknemers)

Bron: LISA databestand 2010 (eigen bewerking)
In figuur 7.9 zijn de vijf belangrijkste sectoren op beide terreinen weergegeven. Daaruit blijkt dat
groot- en detailhandel en de autobranche op beide terreinen meer dan 40 procent van het totaal
aantal bedrijven vertegenwoordigd. Overige branches de van belang zijn, zijn de industrie, de
bouwnijverheid, advisering, onderzoek en overige specialistische dienstverlening en het verhuur van
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roerende goederen. Er zijn dus weinig verschillen tussen beide terreinen te vinden met als
belangrijke uitzondering de sterk vertegenwoordigde industrie op HN80.
Figuur 7.9: Branches HN80 en de Beverkoog (2010, in procenten totale bedrijvigheid)

Bron: LISA databestand 2010 (eigenbewerking)
Kenmerken en verschillen in beheer en investeringsinitiatieven van overheden
Elementen die belangrijk zijn voor dit onderzoek zijn de beheer- en investeringsinitiatieven die
overheden op beide terreinen hebben uitgevoerd. HN80 is geselecteerd, omdat hier in tegenstelling
tot de Beverkoog een revitalisering heeft plaats gevonden. Het is van belang om inzicht te krijgen in
de kwaliteiten van deze revitalisering. Op de Beverkoog is weliswaar geen revitalisering uitgevoerd,
maar dat betekent niet dat er in het geheel geen beheer- en investeringsinitiatieven hebben
plaatsgevonden. Een investering die daar heeft plaatsgevonden is de realisatie van een
cameratoezicht-systeem. Verder wordt er in de toekomst gewerkt aan een revitaliseringplan met als
belangrijk onderdeel de realisatie van een noordelijke ontsluiting (S. Pelt, 23 november 2011).
Op HN80 is de revitalisering in mei 2007 van start gegaan en in september 2009 afgerond. Het proces
is uitgevoerd met behulp van een bedrijven klankbordgroep met daarin ongeveer 10 tot 15
bedrijven. In samenspraak met deze bedrijven klankbordgroep is een revitaliseringplan opgesteld. Dit
plan omvatte een publieke investering van 2,2 miljoen euro. De belangrijkste onderdelen waren het
opzetten van een beeldkwaliteitplan, het flexibiliseren van een bestemmingsplan, de vernieuwing
van het rioleringsstelsel, een gevelrenovatieproject, het binnenhalen van het KVO-B keurmerk voor
bedrijventerreinen, de aanleg van een cameratoezicht-systeem, het creëren van een representatieve
entree, het verduurzamen van de groene en grijze hoofdstructuur en het uitvoeren van een
onderzoek naar de haalbaarheid van glasvezel welke er uiteindelijk ook is gekomen (G. Fit, 30
november 2011).
7.4 Conclusie
In dit hoofdstuk zijn de casussen gepresenteerd en is er een onderbouwing gegeven waarom beide
terreinen geschikt zijn voor een vergelijkend onderzoek naar de invloed van de SER-ladder. Belangrijk
is dat de beide casussen met elkaar vergelijkbaar zijn, met uitzondering van de aspecten die te
maken hebben met de SER-ladder. Hoe hoger de kwaliteit van de vergelijkbaarheid, hoe hoger de
causaliteit tussen de SER-ladder en de effecten daarvan. Aan de andere kant gaat op dat, hoe groter
de verschillen in vraag/aanbod afstemming op de bedrijventerreinenmarkt en het beheer en
investeringsinitiatieven op het terrein, hoe beter de effecten van de SER-ladder meetbaar zullen zijn.
De onderbouwing die in dit hoofdstuk is gegeven, laat zien dat HN80 en de Beverkoog voldoen aan
deze eisen.
Beide terreinen zijn grotendeels met elkaar vergelijkbaar. Er zijn enkele verschillen waarmee tijdens
de onderzoeksfase rekening gehouden moet worden. Zo zijn er op HN80 gemiddeld gezien grotere
bedrijven gevestigd dan op de Beverkoog. Dit komt doordat HN80, meer dan de Beverkoog, het
accent heeft liggen op (grote) producerende bedrijven wat ook in het karakter van het terrein terug
te zien is.
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Hoofdstuk 8: De onderzoeksresultaten

8.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de gegevens van het LISA-databestand, de verkennende interviews en de
telefonische enquête gepresenteerd. De gegevens worden geanalyseerd om zo tot beantwoording
van de opgestelde deelvragen te komen. Per paragraaf wordt dan ook een deelvraag behandeld. In
dit hoofdstuk wordt veelvuldig verwezen naar de geïnterviewde personen van de verkennende
interviewronde. Deze interviews staan uitgewerkt in Bijlage B.
8.2 Gemaakte huisvestingskeuzes
In deze paragraaf wordt de volgende deelvraag beantwoord; Welke huisvestingskeuzes hebben
ondernemers de afgelopen 7 jaar gemaakt? Is er een verschil waarneembaar tussen de casussen?
Daarvoor is er allereerst aandacht voor de verhuisbewegingen, en vervolgens voor de investeringen
die ondernemers hebben gedaan in het terrein. Deze deelvraag draagt bij aan de beantwoording van
de hoofdvraag, omdat hiermee inzicht ontstaat in hoe deze huisvestingskeuzes inspelen op het
verouderingsproces op beide bedrijventerreinen. In deze paragraaf zal daarom niet alleen de
deelvraag beantwoord worden, maar ook wordt er een koppeling gemaakt worden met wat dit
betekent voor het verouderingsproces.
Huisvestingskeuzes
De huisvestingskeuzes van de ondernemers zijn geanalyseerd op basis van het LISA-databestand. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen vier verhuisbewegingen, namelijk instroom, uitstroom, intern en
geen verhuisbeweging. Instroom staat voor de bedrijven die naar HN80 of de Beverkoog toe zijn
verhuisd (het kan daarbij ook gaan om nieuw opgerichte bedrijven). De uitstroom bestaat uit
bedrijven die op één van beide terreinen gevestigd waren maar zijn verhuisd (failliete bedrijven zijn
er uit gefilterd). Intern staat voor die bedrijven die binnen het terrein zijn verhuisd. De categorie
“geen verhuisbeweging” staat voor die bedrijven die in het geheel niet zijn verhuisd.
Om een eventuele ontwikkeling in de verhuisbewegingen te kunnen waarnemen, zijn de gegevens
opgesplitst in drie periodes. In totaal gaat het om een periode van 5 jaar. Hoewel de
onderzoeksperiode van 2005 tot eind 2011 loopt, was het vanwege een gebrek aan recente gegevens
in het LISA-databestand niet mogelijk om verhuisbewegingen in 2010 en 2011 te analyseren.
Figuur 8.1: Huisvestingsbeweging per periode (in procenten van de gehele populatie)
2005-2006
2007-2008
2009
HN80 BK
HN80 BK
HN80 BK
Geen verhuisbeweging
82,3 % 71,8% 72,0% 78,5% 85,3 % 85,7%
Instroom
8,3 %
15,8% 17,6 % 11,0% 7,3 %
8,4 %
Uitstroom
8,3 %
8,3 % 5,6 %
7,3 % 5,5 %
3,6 %
Intern
1,1 %
4,1 % 4,7 %
3,3 % 1,8 %
2,4 %
Totaal
Procentueel
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Absoluut
96
241
107
246
109
251
Bron: Eigen bewerking van LISA-databestand 2005-2010
Op basis van figuur 8.1 ontstaat het beeld dat de dynamiek op beide terreinen niet veel van elkaar
verschilt. Dit wordt bevestigd door een analyse in SPSS met behulp van een chi-kwadraat toets. De
uitvoer van deze toets is opgenomen in bijlage C. Daarbij is gekeken of er per periode en het geheel
van de drie periodes een verschil in verhuisbewegingen bestaat. In alle gevallen is de uitkomst dat er
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met 95 procent zekerheid geen verschil bestaat tussen de beide terreinen. In tabel 8.2 zijn de
resultaten opgenomen.
Figuur 8.2: Uitkomsten Chi-kwadraat toets
Pearson Chi-Square
2005-2006
0.120
2007-2008
0.287
2009
0.831
2005-2009
0.938
Bron: Bijlage C
Uit figuur 8.1 blijkt dat de instroom op beide terreinen beduidend hoger is dan de uitstroom.
Aangezien de Beverkoog niet is gerevitaliseerd en deel uitmaakt van een ruime
bedrijventerreinenmarkt, is dit een verassend beeld. Echter, uit de verkennende interviews blijkt dat
de Beverkoog relatief dynamisch is en dat ondanks de veroudering op het terrein dit nog niet zo ver
is gevorderd dan bij HN80 het geval was (F. de Miranda, 4 december 2011; G. Fit, 30 november
2011). Dit betekent dat beide terreinen nog een substantiële economische functie hebben.
Figuur 8.3: Verhuisbewegingen opgesplitst naar periodes (in procenten van de gehele populatie)

Bron: eigen bewerking van LISA-databestand 2005-2010
Als gekeken wordt naar wanneer welke verhuisbewegingen tot stand zijn gekomen (figuur 8.3), dan
zijn er twee opvallende pieken waar te nemen. De eerste is een piek in de instroom op de Beverkoog
in 2005-2006. Volgens dhr. F. de Miranda (4 december 2011) wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt
door het op de markt komen van een groot bedrijfsverzamelgebouw met ongeveer 40 units. De
andere opvallende piek is de instroom op HN80 in de periode 2007-2008. Wellicht kan deze piek
gekoppeld worden aan de revitalisering van HN80. Dhr. N.M.M. Meester (23 november 2011) geeft
aan dat het terrein in trek is bij kleinschalige producerende bedrijven met minder behoefte aan
representativiteit.
De uitstroom op beide terreinen is, op basis van figuur 8.1, ongeveer een groot. Uit de telefonische
enquête blijkt echter dat hierop een belangrijke nuance valt aan te brengen. De Beverkoog ligt in
regio met een ruime bedrijventerreinenmarkt. Op basis van de theorie werd niet zozeer verwacht dat
dit extra uitstroom zou genereren. De ondernemers zijn immers risicomijdend en gaan alleen
verhuizen als dit strikt noodzakelijk is. Uit de verkennende interviews komt naar voren dat de
huisvestingsdynamiek in de regio Hoorn zich kenmerkt door golfbewegingen (A.T. de Heus, 15
november 2011). Doordat de regio zich al geruime tijd kenmerkt door krapte, ontstaat er een grote
stroom aan verhuisbewegingen bij het op de markt komen van aanbod. Dit beeld wordt bevestigd
door figuur 8.4, waaruit blijkt dat op het terrein HN80 slechts 1 van de 7 uitgestroomde bedrijven
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naar nieuwbouw is verhuisd. De enige verhuizing naar nieuwbouw heeft in 2005 plaatsgevonden; dit
valt nog net in een periode waarin er nog wel een aanbod van nieuwbouwkavels was. Op de
Beverkoog hebben 3 van de 8 ondernemers voor nieuwbouw gekozen. Procentueel is dit 14,3% voor
HN80 tegen 37,5% voor de Beverkoog.
Figuur 8.4: Uitstroom naar nieuwbouw en bestaande bouw (in aantal en procenten)
HN80
de Beverkoog
Bestaande bouw
6 (85,7 %)
5 (62,5%)
Nieuwbouw
1 (14,3 %)
3 (37,5 %)
Totaal
7 (100 %)
8 (100 %)
Bron: Telefonische enquête
Omvang bedrijven
Om een gedetailleerder beeld te krijgen van de verhuisbewegingen wordt er gekeken naar de
omvang van de bedrijven, opgedeeld naar verhuisbeweging. Inzicht in de omvang van de bedrijven is
mede van belang, omdat bij veroudering van bedrijventerreinen er bedrijven met een hoge
toegevoegde waarde wegtrekken. Daarvoor komen bedrijven met een lagere toegevoegde waarde in
de plaats. Het aantal werknemers is een indicator dat iets zegt over deze toegevoegde waarde.
Figuur 8.5: Omvang van bedrijven naar verhuisbeweging (in aantallen werknemers)
HN80
de Beverkoog
Geen verhuisbeweging
28,0
13,6
Instroom
3,2
9,9
Intern
2,4
6,2
Uitstroom
6,5
18,1
Totaal
23,2
12,7
Bron: eigen bewerking van LISA-databestand 2005-2010
Volgens figuur 8.5 bestaat er een groot verschil tussen de omvang van de instroom op HN80 en de
instroom op de Beverkoog. Echter, dit beeld is vertekend doordat op de Beverkoog in 2009 een
bedrijf met meer dan 300 werknemers is ingestroomd. Indien dit bedrijf niet wordt meegerekend,
wordt de gemiddelde omvang van het aantal werknemers per bedrijf op de Beverkoog vergelijkbaar
met die op HN80. Dit betekent dat de instroom op beide terreinen uit kleine bedrijven bestaat.
De gemiddelde omvang van de uitstroom laat ook een groot verschil zien tussen HN80 en de
Beverkoog. De omvang van de uitstroom op HN80 is weliswaar groter dan de omvang van de
instroom, maar de vergelijking met de gemiddelde omvang van de bedrijven op HN80 nuanceert dit
beeld. De omvang van de bedrijven die uitstromen op de Beverkoog is drie keer groter dan de
uitstroom op HN80. Dit is een aanzienlijk verschil; vooral als er gekeken wordt naar de gemiddelde
omvang van de bedrijven op de Beverkoog.
Het bovenstaande wordt vergeleken met de literatuur betreffende veroudering op bestaande
bedrijventerreinen (zie paragraaf 5.2). Kenmerkend voor veroudering is dat bedrijven met een hoge
toegevoegde waarde wegtrekken en bedrijven met een lage toegevoegde waarde hiervoor in de
plaats komen. Uitgaande van het aantal werknemers als indicator voor deze toegevoegde waarde,
kan geconcludeerd worden dat dit proces op de Beverkoog sterker aanwezig is dan op HN80.
Dat dit proces op de Beverkoog gaande is, wordt ook bevestigd door enkele ondernemers die hebben
deelgenomen aan de telefonische enquête. Deze ondernemers geven aan dat grote bedrijven in hun
omgeving zijn verhuisd. De panden die ze daarbij achterlieten doen afbreuk aan de representativiteit
van het terrein doordat deze leegstaand of slechts gedeeltelijk worden gebruikt.
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Eigendomssituatie
Figuur 8.6 laat zien dat op HN80 het overgrote gedeelte van de panden in eigendom is. De
respondenten die geen verhuisbeweging hebben gemaakt, zijn in de meeste gevallen eigenaar,
terwijl de uitstroom vooral uit huurders bestaat. Als dit wordt afgezet tegen de koop/huurverhouding op het gehele terrein, dan betekent dit dat er relatief weinig eigenaren verhuizen,
terwijl er relatief veel huurders verhuizen. De instromende ondernemers kiezen in 80 procent van de
gevallen voor huur.
Figuur 8.6: Eigendomssituatie HN80 naar verhuisbeweging (in aantal en procenten)
Instroom/Intern
Uitstroom
Blijvers
Huur
4 (80%)
5 (71,8%)
3 (15,0%)
Koop
1 (20%)
2 (28,6%)
17 (85,0%)
Totaal
5 (100%)
7 (100%)
20 (100%)
Bron: Telefonische enquête

Totaal
12 (37,5 %)
20 (62,5 %)
32 (100%)

De verkennende interviews gaven al aan dat op de Beverkoog veel huur voorkomt (S. Pelt, 23
november 2011). Dit beeld wordt bevestigd door figuur 8.7. De koop-/huurverhouding bij zowel de
blijvers als de uitstoom is gelijk aan de totale verhoudingen op het terrein. Net als op HN80 het geval
is, kiest de instromende ondernemers voornamelijk voor huur.
Figuur 8.7: Eigendomssituatie de Beverkoog naar verhuisbeweging (in aantal en procenten)
Instroom/Intern
Uitstroom
Blijvers
Totaal
Huur
5 (71,4%)
5 (62,5%)
9 (60%)
19 (63 %)
Koop
2 (28,6%)
3 (37,5%)
6 (40%)
11 (36 %)
Totaal
7 (100%)
8 (100%)
15 (100%)
30 (100%)
Bron: Telefonische enquête
Investeringen
De literatuur in hoofdstuk 4 geeft aan dat ondernemers een drietal huisvestingskeuzes hebben.
Naast de besproken verhuisbewegingen (bestaande voorraad of nieuwbouw) is investeren een
belangrijk huisvestingsalternatief. Investeringen spelen een belangrijke rol in het tegengaan van
veroudering op bestaande bedrijventerreinen. Door deze investeringen is het mogelijk om het
aanbod (in de vorm van het terrein en de opstallen) aan te laten sluiten op de vraag.
De Nederlandse planningspraktijk (zie hoofdstuk 2) zorgt ervoor dat de beheer- en
investeringsverantwoordelijkheid op een bedrijventerrein is verdeeld over private partijen (kavel en
opstal) en publieke partijen (openbare ruimte). Daarom is het belangrijk dat niet alleen de openbare
ruimte doormiddel van een beheer en investeringen wordt gemoderniseerd, maar dat ook de kavel
en opstal veroudering doormiddel van beheer en investeringen wordt tegengegaan.
De beheer- en investeringsinitiatieven die de overheid heeft gedaan, zijn in paragraaf 7.3 inzichtelijk
gemaakt. Voor een compleet beeld is het noodzakelijk om te kijken welke investeringen er door
ondernemers in kavel en opstal zijn gedaan. Figuur 8.8 geeft hier op basis van de telefonische
enquête inzicht in.
Figuur 8.8: Investeringen door ondernemers
HN80
Totaal aantal respondenten
32 (100 %)
Aantal bedrijven geïnvesteerd
17 (53 %)
Aantal investeringen
30
Investeringen per respondent
0,938
Bron: Telefonische enquête

De Beverkoog
30 (100 %)
10 (33 %)
11
0,366
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Er is een duidelijk verschil waarneembaar tussen het aantal ondernemers die hebben geïnvesteerd
op HN80 en de Beverkoog. Op HN80 heeft 53 procent van de respondenten geïnvesteerd terwijl dit
op de Beverkoog 33 procent is. Het verschil wordt nog groter als er gekeken wordt naar de omvang
van de investeringen. Hoe er tot de omvang van de investeringen is gekomen, wordt uiteengezet in
de onderstaande voetnoot1.
Uit deze analyse blijkt dat 17 ondernemers van het terrein HN80 in totaal 30 investeringen hebben
gedaan, terwijl op de Beverkoog 10 ondernemers in totaal 11 investeringen hebben gedaan. Om een
eerlijke vergelijking tussen de twee terreinen te maken, is er gekeken naar het aantal investeringen
per respondent. Daaruit blijkt dat op HN80 elke respondent gemiddeld 0,938 investering heeft
gedaan terwijl dit op de Beverkoog slechts 0,366 is. Dat de investeringen op HN80 omvangrijk zijn,
blijkt ook uit de verkennende interviews; op een publieke investering van 2,2 miljoen euro volgde er
een private investering van 35 tot 40 miljoen euro (G. Fit, 30 november 2011).
In figuur 8.9 wordt deze vergelijking gedetailleerder uitgewerkt door de investeringen op te delen in
categorieën. Daaruit blijkt dat er op HN80 in elke categorie meer is geïnvesteerd dan op de
Beverkoog. Toch is het verschil niet bij elke categorie even groot. Zo zijn de verschillen het minst
groot in de categorieën “interne verbouwing” en “uitbreiding”. Opvallend is dat de verschillen het
grootst zijn in de categorieën “gevelrenovatie” en “buitenterrein”. Dit zegt iets over in hoeverre de
gedane investeringen veroudering tegengaan. Er wordt daarbij vooral geïnvesteerd in de technische
aspecten en de uitstraling, maar er wordt minder belegd in de functie van kavel en opstal. Als dit
wordt gekoppeld aan de vier verouderingsprocessen (paragraaf 5.3), dan heeft dit vooral raakvlak
met het tegengaan van technische veroudering en heeft het minder te maken met economische
veroudering.
Figuur 8.9: Omvang type investering (gemiddelde investering per type investering per bedrijf)
HN80
De Beverkoog
Technische aspecten opstal
0,156
0,033
Interne verbouwing
0,250
0,166
Uitbreiding
0,125
0,100
Gevelrenovatie
0,188
0,066
Buitenterrein
0,219
0,000
Totaal per bedrijf
0,938
0,365
Bron: telefonische enquête
De investeringen zijn er in figuur 8.10 per jaar opgedeeld. Daaruit blijkt dat het verschil tussen HN80
en de Beverkoog veroorzaakt wordt door een piek in 2008 en 2009. Deze piek valt samen met de
revitalisering van HN80 in deze jaren. De piek is zo opvallend, dat het waarschijnlijk is dat deze
samenhangt met de revitalisering van het terrein. Deze samenhang is ook tijdens de verkennende
interviews besproken. Daarbij is door de geïnterviewden aangeven dat de revitalisering van het
terrein ook de ondernemers in beweging hebben gebracht. Er wordt aangegeven dat er, in reactie op
de revitalisering, ook bij private partijen een stroom aan investeringen is los gekomen (N.M.M.
Meester, 23 november 2011; G. Fit, 30 november 2011).

1

Omdat in telefonische enquête niet is gevraagd naar het investeringsbedrag, zijn de verschillende investeringen die een
ondernemer heeft gedaan ingedeeld in categorieën (deze categorieën zijn in figuur 8.9 inzichtelijk gemaakt). Een
ondernemer kan dus in meerdere categorieën een investering hebben gedaan: het plaatsen van een hekwerk en intern
realiseren van een showroom vallen respectievelijk in de categorieën “interne verbouwing” en “buitenterrein” en daarmee
heeft de ondernemer twee investeringen gedaan. Op deze manier ontstaat een indicatie van de omvang van de
investeringen.
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Figuur 8.10: Investeringen per jaar

Bron: Telefonische enquête
Op HN80 zijn er zoals met behulp van figuur 8.8 is geconstateerd, omvangrijkere investeringen
gedaan. Het is interessant om te achterhalen of dit verschil aan een specifieke verhuisbeweging te
koppelen is. Figuur 8.11 laat zien dat de investeringen van de groepen die intern zijn verhuist of zijn
ingestroomd ongeveer net zo omvangrijk zijn als die op de Beverkoog. Het verschil wordt gemaakt
door de ondernemers die niet zijn verhuisd of die later zijn uitgestroomd (alleen de investeringen die
deze groep op HN80 of de Beverkoog hebben gedaan, zijn meegeteld). De investeringen van deze
twee groepen zijn op HN80 omvangrijker dan op de Beverkoog.
Figuur 8.11: Investeringen naar verhuisbeweging
HN80
Bedrijven Investeringen
Gebleven / Later vertrokken
12
26
Intern
1
2
Instroom
2
2
Totaal
17
30
Bron: Telefonische enquête

De Beverkoog
Bedrijven Investeringen
6
7
4
4
0
0
10
11

De ondernemers die intern verhuizen of instromen, zijn op basis van figuur 8.11 niet bereid om grote
investeringen te doen in hun opstal. Uit opmerkingen van ondernemers tijdens de telefonische
enquête blijkt dat deze ondernemers op zoek zijn naar een pand dat (grotendeels) aansluit bij hun
eisenpakket. Zodra een pand niet meer aansluit bij deze eisen wordt er verder gezocht in plaats van
dat men erin gaat investeren, zodoende blijven grote investeringen uit. Hierin is geen verschil
gevonden tussen HN80 en de Beverkoog. Dit is opvallend omdat verwacht werd dat door de krappe
bedrijventerreinenmarkt ondernemers sneller bereid zouden zijn een incourant pand op te kopen en
deze op te knappen.
Figuur 8.11 heeft al aangeduid dat vooral de ondernemers die niet zijn verhuisd, hebben
geïnvesteerd. In figuur 8.12 blijkt dat op HN80 vooral de eigenaar-gebruikers hebben geïnvesteerd.
Dit betekent dat het verschil in investeringen tussen HN80 en de Beverkoog vooral veroorzaakt
wordt door de eigenaar-gebruikers.
Op de Beverkoog hebben de huurders meer geïnvesteerd ten opzichte van de huurders op HN80,
terwijl de investeringen van de eigenaren achterblijven. Opvallend is dat deze eigenaren ook sneller
geneigd zijn om te verhuizen ten opzichte van de eigenaren op HN80. Wellicht dat eigenaren op
HN80 onder invloed van de revitalisering en/of krappe bedrijventerreinenmarkt sneller bereid zijn te
investeren en minder snel zullen verhuizen.
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Als figuur 8.11 en 8.12 met elkaar gecombineerd worden, blijkt dat op HN80 de eigenaar- gebruikers
hebben geïnvesteerd en niet zijn verhuist. De huurders hebben echter niet geïnvesteerd en zijn wel
verhuisd. Op de Beverkoog hebben huurders en kopers beiden relatief evenveel geïnvesteerd en ook
wat betreft de verhuisbewegingen, hebben zowel huurders en kopers een even grote
verhuisgeneigdheid.
Figuur 8.12: Eigendomssituatie naar investering/geen investering in aantal en procenten)
Investeringen
Geen investering
HN80
Beverkoog
HN80
Beverkoog
Huur
2 (11,8%)
7 (70,0%)
10 (66,7%)
12 (60,0%)
Koop
15 (88,2%)
3 (30,0%)
5 (33,3%)
8 (40,0%)
Totaal
17 (100%)
10 (100%)
15 (100%)
20 (100%)
Bron: Telefonische enquête
Conclusie
Beide terreinen kennen een gezonde dynamiek met een grote instroom van bedrijven, waardoor het
aantal bedrijven op beide terreinen toeneemt. Als er gekeken wordt naar de omvang van de
bedrijven, dan blijkt dat op beide terreinen de instroom uit kleine bedrijven bestaat. Echter, de
uitstroom op de Beverkoog bestaat uit grote bedrijven, terwijl op HN80 de uitstroom vooral uit
kleine bedrijven bestaat. Dit komt overeen met de literatuur over de levenscyclus van
bedrijventerreinen, waaruit blijkt dat bij veroudering van bedrijventerrein de bedrijven met een hoge
toegevoegde waarde wegtrekken terwijl hier bedrijven met een lage toegevoegde waarde voor in de
plaats komen (zie paragraaf 5.2). Voor de beantwoording van de hoofdvraag in hoofdstuk 9 is dit een
belangrijke constatering omdat dit betekent dat het verouderingsproces op de Beverkoog sterker
aanwezig is dan op HN80.
Als de instroom nader wordt bekeken, blijkt dat beide terreinen een piek in de instroom kennen, die
een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de hoge instroom. Voor de Beverkoog heeft dit
waarschijnlijk te maken met het op de markt komen van een groot bedrijfsverzamelgebouw en op
HN80 valt dit samen met de revitalisering van het terrein. Daarbij wordt door het overgrote gedeelte
van de instromende ondernemers gekozen voor huur.
De uitstroom op de Beverkoog bestaat uit grote bedrijven. Opvallend is dat in vergelijking met HN80,
een groot gedeelte van deze bedrijven kiest voor nieuwbouw. Dit is in tegenstelling tot de uitstroom
op HN80, waarbij de uitstroom voornamelijk bestaat uit kleine bedrijven en er (bijna) zonder
uitzondering gekozen wordt voor bestaande bouw.
Naast de verhuisbewegingen zijn ook de investeringen in het terrein van invloed op het
verouderingsproces van het terrein. Op HN80 is beduidend meer geïnvesteerd dan op de Beverkoog.
Op alle aspecten is er meer geïnvesteerd, maar opvallend is het verschil als het gaat om de
representativiteit van kavel en opstal. De investeringen in de functie van kavel en opstal blijven
namelijk relatief achter. Als dit wordt vergeleken met de literatuur over de typen
verouderingsprocessen in paragraaf 5.3, dan volgt de conclusie dat er vooral investeringen worden
gedaan om technische veroudering tegen te gaan en in minder mate wordt geïnvesteerd in
economische veroudering.
Het verschil in investeringen wordt veroorzaakt door een piek in de jaren 2008 en 2009, buiten deze
jaren zijn de investeringen tussen de beide jaren aan elkaar gelijk. De investeringen zijn vooral
gedaan door eigenaren en door bedrijven die geen verhuisbeweging hebben gemaakt tijdens de
onderzoeksperiode.
Omdat de instroom, de uitstroom en de investeringen van ondernemers invloed hebben op het
verouderingsproces is het belangrijk te achterhalen of en op welke manier de SER-ladder deze
aspecten heeft beïnvloed. Hiermee ontstaat er inzicht in welke aanknopingspunten de SER-ladder
biedt om de huisvestingskeuzes van ondernemers te beïnvloeden, en daarmee het
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verouderingsproces tegen te gaan. Met dit inzicht kan uiteindelijk de hoofdvraag worden
beantwoord.
8.3 Totstandkoming van de huisvestingskeuze
In deze paragraaf wordt de volgende deelvraag beantwoord: Welke aspecten van de
huisvestingssituatie hebben een rol gespeeld in de huisvestingskeuze? En tot welke
huisvestingskeuze heeft dit geleid? Is er een verschil hierin tussen de casussen? Deze deelvraag is
relevant voor de beantwoording van de hoofdvraag omdat het inzicht geeft in de aspecten die ten
grondslag liggen aan een huisvestingskeuze. Daarmee ontstaat er inzicht in waarom er verschillen
bestaan tussen de twee terreinen. Om hier antwoord op te geven, is met behulp van de telefonische
enquête gekeken naar welke factoren een rol spelen in de huisvestingskeuze.
Pushfactoren HN80 en de Beverkoog
In paragraaf 8.2 zijn er een aantal opvallende verschillen gevonden tussen de huisvestingskeuzes van
ondernemers op HN80 en de Beverkoog. Om inzicht te krijgen in hoe deze huisvestingskeuzes tot
stand komen, is er gevraagd naar de reden waarom een ondernemer zich genoodzaakt voelt om iets
aan zijn huisvestingssituatie te doen.
De antwoorden die de respondenten van de telefonische enquête hebben gegeven, zijn
gecategoriseerd. Dit maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in de verschillende antwoorden van de
respondenten. Dit is gedaan op basis van de respons van de respondenten die een investering in hun
bedrijfspand hebben gedaan en/of bij wie een verhuisbeweging is geconstateerd. Op basis van de
gegeven antwoorden zijn er acht categorieën samengesteld, waaraan vervolgens de verschillende
antwoorden aan gekoppeld zijn. Het kan zijn dat er verschillende redenen zijn genoemd, met als
gevolg dat het totaal categorieën hoger is dan het aantal huisvestingskeuzes.
Figuur 8.13: Pushfactoren op HN80 en de Beverkoog (totaal aantal pushfactoren
over de gehele onderzoeksperiode)
HN80
De Beverkoog
Pand
Representativiteit pand
10 (30,3 %)
4 (14,8 %)
Omvang/indeling pand
9 (27,3 %)
8 (29,6 %)
Onderhoudsstaat
4 (12,1 %)
1 (3,7 %)
Huisvestingskosten
0 (0,0 %)
2 (7,4 %)
Terrein
Kwaliteit terrein
6 (18,2 %)
4 (14,8 %)
Bereikbaarheid en woon- /werkafstand
1 (3,0 %)
4 (14,8 %)
Overig
Einde huurcontract
1 (3,0 %)
1 (3,7 %)
Reorganisatie bedrijf
2 (6,1 %)
3 (11,1 %)
Totaal
33 (100 %)
27 (100 %)
Bron: Telefonische enquête
In figuur 8.13 komt naar voren dat er een aantal kleine verschillen bestaan tussen de redenen
waarom ondernemers op HN80 en de Beverkoog een huisvestingskeuze maken. De representativiteit
van het pand, de onderhoudsstaat en de kwaliteit van het terrein worden op HN80 vaker genoemd
ten opzichte van de Beverkoog. Daar staat tegenover dat de bereikbaarheid en de woon/werkafstand bij de Beverkoog ten opzichte van HN80 vaker genoemd wordt als pushfactor.
De pushfactoren liggen ten grondslag aan de verschillen in huisvestingskeuze, zoals deze in paragraaf
8.2 uiteen zijn gezet. In figuur 8.14 staat uiteengezet welke pushfactor huisvestingskeuze hebben
veroorzaakt. Om dit inzichtelijk te maken, is aangegeven welke huisvestingskeuzes er jaarlijks (in
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procenten van de gehele populatie) per pushfactor worden gemaakt. In de voetnoot2 wordt
uiteengezet hoe er figuur 8.14 is gekomen.
Figuur 8.14: Pushfactoren HN80 en de Beverkoog naar verhuisbeweging (gemiddeld percentage per
jaar)
Uitstroom
Intern
Investeringen
Totaal
HN80
BK
HN80
BK
HN80
BK
HN80
BK
Pand
0,0%
0,4%
0,0%
0,3%
2,7%
1,0%
2,7%
1,7%
Representativiteit pand
0,6%
0,4%
0,8%
1,0%
2,1%
1,9%
3,5%
3,3%
Omvang/indeling pand
0,3%
0,0%
0,8%
0,3%
0,3%
0,0%
1,4%
0,3%
Onderhoudsstaat
0,0%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0.0%
0,4%
Huisvestingskosten
Terrein
1,6%
0,9%
0,0%
0,0%
0,3%
0,3%
1,9%
1,2%
Kwaliteit terrein
0,3%
0,7%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
0,3%
1,0%
Bereikbaarheid en
woon- werkafstand
Overig
0,3%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,2%
Einde huurcontract
0,6%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
0,7%
Reorganisatie bedrijf
Totaal
3,7%
3,7%
1,6%
1,9%
5,4%
3,2%
Bron: Telefonische enquête
Tussen HN80 en de Beverkoog bestaan een aantal pushfactoren, dat een rol speelt bij het tot stand
komen van de huisvestingskeuzes. In de kolom “totaal” is een overzicht van deze pushfactoren
gegeven. Hieruit blijkt dat op een aantal factoren een verschil voorkomt in de mate waarin deze
factoren op een terrein voorkomen. Het gaat daarbij om de representativiteit van het pand, de
onderhoudsstaat, de kwaliteit van het terrein en de bereikbaarheid (woon-/werk afstand).
• Op HN80 komt de pushfactor “representativiteit pand” meer voor dan op de Beverkoog. In
paragraaf 7.3 is gebleken dat HN80 een meer industrieel karakter heeft. Daarom is het niet
verbazingwekkend dat deze pushfactor op HN80 vaker voorkomt.
• Ook de onderhoudsstaat is een pushfactor dat op HN80 vaker voorkomt dan op de
Beverkoog. De panden op HN80 zijn over het algemeen een aantal jaren ouder dan op de
Beverkoog en zijn van mindere kwaliteit dan die op de Beverkoog.
• De kwaliteit van het terrein komt als pushfactor vaker voor op HN80 dan op de Beverkoog.
Ook dit valt te linken aan het meer industriële karakter van HN80, waardoor het minder
aansluit bij de huidige behoeftes van ondernemers. Ook de relatief hoge kwaliteit van de
Beverkoog in vergelijking met HN80 is een verklarende factor achter dit verschil.
• De bereikbaarheid en woon-/werkafstand zijn op de Beverkoog pushfactoren die vaker
voorkomen dan op HN80. Dit valt te verklaren door het gemis van de noordelijke ontsluiting,
waardoor voornamelijk het noordelijke gedeelte van het terrein slecht ontsloten is.
Er zijn dus een aantal verschillen in pushfactoren geconstateerd tussen HN80 en de Beverkoog. Deze
pushfactoren zijn te verklaren aan de hand van terreinbeschrijvingen die de verkennende interviews
hebben opgeleverd. Ook is het mogelijk dat de revitalisering op HN80 ervoor heeft gezorgd dat een

2

Aan de basis staan de gegevens zoals deze in figuur 8.13 zijn gepresenteerd. Echter, figuur 8.13 is opgebouwd op basis van
het totaal aantal genoemde factoren; dit zijn er meer dan het totaal aantal huisvestingskeuzes dat is gemaakt omdat er
meerdere factoren aan 1 verhuiskeuze ten grondslag kunnen liggen. Voor figuur 8.14 is dit omgezet naar een percentage
per gemaakte huisvestingskeuze. Daarnaast zijn de gegevens omgerekend naar verhuiskeuze per jaar, in plaats van het
totaal van de gehele onderzoeksperiode zoals in figuur 8.13. Dit is gedaan om de gegevens op basis van het LISAdatabestand af te kunnen wegen, zodat de verhoudingen tussen de verschillende huisvestingskeuzes overeenkomen met
de verhoudingen van het LISA-databestand. Dit heeft voor beide terreinen tot resultaat: een overzicht van de
huisvestingskeuzes in procenten van het totaal aantal ondernemers en de pushfactoren daar aan hebben bijgedragen.
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aantal latente pushfactoren toch om zijn omgezet in concrete acties en dat ook dit een bijdrage heeft
geleverd aan de verschillen tussen HN80 en de Beverkoog.
De volgende stap is om te analyseren tot welke huisvestingskeuzes deze pushfactoren hebben geleid.
Daaruit blijkt dat de aspecten die te maken hebben met de locatie op beide terreinen (bijna) zonder
uitzondering leiden tot uitstroom. Dit gaat zowel op voor de kwaliteit van het terrein als de
bereikbaarheid (woon-/werkafstand).
Ook voor de overige pushfactoren gaat op dat er op basis van de factoren “einde huurcontract” en
“reorganisatie bedrijf”, geen verschillen in huisvestingskeuze worden gemaakt. Op zowel HN80 als de
Beverkoog leiden deze pushfactoren in alle gevallen tot uitstroom.
Wel kan er verschil gevonden worden tussen de pushfactoren die te maken hebben met de
kwaliteiten van het pand en dan voornamelijk de factor “representativiteit pand”. In het geval van
HN80 leidt deze factor in alle gevallen tot een investering in het pand, terwijl op de Beverkoog dit
slechts in de helft van de gevallen gebeurt. Op basis van de factor “indeling/omvang pand” worden
er door de ondernemers op HN80 en de Beverkoog ongeveer dezelfde huisvestingskeuzes gemaakt.
De factor “onderhoudsstaat” komt op de Beverkoog zeer beperkt voor in tegenstelling tot HN80. Op
HN80 draagt deze factor in gelijke mate bij aan de verschillende huisvestingskeuzes, terwijl op de
Beverkoog deze factor nagenoeg in zijn geheel geen bijdrage levert.
Het bovenstaande wordt met behulp van de literatuur in perspectief geplaatst. In paragraaf 4.3 is
uiteengezet dat de huisvestingskeuze, die wordt gemaakt, een samenspel is van de mutatiedynamiek
(bedrijfsstructuur) en de presentiedynamiek (de kwaliteiten van de huisvestingskeuze). Dit
samenspel uit zich in verschillende keep-, pull- en pushfactoren die ondernemers ervaren. Voor HN80
en de Beverkoog betekent dit de kwaliteit van het terrein kunnen verschillen, waardoor er andere
keep-, pull-, en pushfactoren zijn waardoor er met een andere huisvestingskeuze wordt gereageerd.
Paragraaf 8.4 wordt bekeken in hoeverre de SER-ladder hiervoor een verklarende factor is.
Pullfactoren HN80 en de Beverkoog
Zoals in paragraaf 8.2 duidelijk is geworden, hebben beide terreinen een goede dynamiek. De
instroom van bedrijven ligt voor een belangrijk deel hieraan ten grondslag. Daarom is het interessant
om te achterhalen waarom deze bedrijven voor HN80 en de Beverkoog hebben gekozen. Het gaat
daarbij om de pullfactoren die de ondernemers over de streep hebben getrokken.
Figuur 8.15: Instroom naar pullfactor (gemiddeld percentage per jaar)
Instroom
HN80
de BK
Pand
0,6%
0,0%
Representativiteit pand
3,1%
3,5%
Omvang/indeling pand
0,0%
3,5%
Onderhoudsstaat
1,2%
0,0%
Huisvestingskosten
Terrein
1,2%
0,0%
Kwaliteit terrein
0,6%
0,0%
Bereikbaarheid en
woon- werkafstand
Overig
0,0%
0,0%
Einde huurcontract
0,0%
0,0%
Reorganisatie bedrijf
6,7
%
7,0
%
Totaal
Bron: Telefonische enquête
Figuur 8.15 geeft de jaarlijkse instroom in procenten van de gehele populatie. Inzichtelijk is gemaakt
welke aandeel elke pullfactor heeft in deze instroom. Op de Beverkoog zijn er te weinig
respondenten voor een betrouwbare en representatieve uitkomst. De resultaten in figuur 8.15
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moeten daarom als indicatief beschouwd worden. Daaruit blijkt dat op beide terreinen voornamelijk
de kwaliteiten van het pand een rol spelen in de huisvestingskeuze. Er is met name een rol
weggelegd voor de pullfactor “omvang/indeling pand”. De kwaliteiten van het terrein zijn minder
belangrijk als pullfactor. Daarbij is het interessant dat uit de verkennende interviews is gebleken dat
er op beide terreinen is geïnvesteerd in leegstaande panden om deze vervolgens te verhuren of dat
er zelfs sloop en nieuwbouw is toegepast. Het gaat daarbij, zonder uitzondering, om
bedrijfsverzamelgebouwen (F. de Miranda, 4 december 2011; S. Pelt 23 november 2011; G. Fit 30
november 2011). Dit kan gezien worden als een verklarende factor achter de kwaliteit en kwantiteit
van de instroom.
Conclusie
In deze paragraaf werd achterhaald welke factoren een rol hebben gespeeld in het tot stand komen
van de huisvestingskeuzes en of daarmee de verschillen tussen beide terreinen verklaard kunnen
worden. Dit is relevant voor de beantwoording van de hoofdvraag, omdat het inzicht geeft in de
aspecten die ten grondslag liggen aan een huisvestingskeuze. Op basis hiervan kan in paragraaf 8.4
gekeken worden of de SER-ladder deze aspecten heeft beïnvloed.
De instroom van bedrijven is op beide terreinen over de gehele onderzoeksperiode aan elkaar gelijk,
maar laat wel twee opvallende pieken zien die niet met elkaar samenvallen. De piek op HN80 valt
samen met de revitalisering van het terrein en de piek op de Beverkoog valt samen met de realisatie
van een groot bedrijfsverzamelgebouw.
De pullfactoren, die aan de basis liggen van de instroom, laten zien dat de keuze vooral gemaakt
wordt op basis van de geschiktheid van het pand. De kwaliteiten van het terrein spelen hierbij een
minder grote rol spelen. Een verklarende factor voor deze keuze is de realisatie van het
bedrijfsverzamelgebouw. Echter, de revitalisering van HN80 is vooral gericht op de kwaliteiten van
het terrein en niet op de kwaliteiten van kavels en opstallen. Daarmee is de revitalisering geen
logische verklaring voor de piek in de instroom.
De verklarende factor voor de piek in de instroom kan gevonden worden in de investeringen van
beleggers en verhuurders in hun bezit. De instromende bedrijven maken hun huisvestingskeuze op
basis van de kwaliteiten van het pand en kiezen daarbij voornamelijk voor huur. Dit wijst er op dat
beleggers en verhuurders hebben geïnvesteerd in de kwaliteiten van hun bezit om het zo weer
verhuurbaar te maken. Dit wordt bevestigd doormiddel van de verkennende interviews. Hier is uit
naar voren gekomen dat er zowel op HN80 als de Beverkoog veel bedrijfsverzamelgebouwen zijn
gerealiseerd. Voor de beantwoording van de hoofdvraag biedt dit een interessant aanknopingspunt.
Of de SER-ladder daadwerkelijk een stimulerende rol heeft gespeeld bij dit proces zal in de komende
paragraaf aan de orde komen.
De uitstroom op beide terreinen is op basis van het aantal bedrijven aan elkaar gelijk. Echter stromen
op de Beverkoog beduidend grotere bedrijven uit dan op HN80. Een ander verschil is dat de
uitstroom op de Beverkoog in tegenstelling tot de uitstroom op HN80 vaker naar nieuwbouwlocaties
gaat.
Op beide terreinen spelen pushfactoren, die te maken hebben met het terrein, een even grote rol als
het gaat om de totstandkoming van de uitstroom. Wel is opvallend dat dit op HN80 vooral te maken
heeft met de kwaliteit van het terrein, terwijl dit op de Beverkoog een combinatie van de kwaliteiten
van het terrein en de bereikbaarheid is.
Omdat HN80 is gerevitaliseerd, was de verwachting dat de kwaliteiten van HN80 omhoog zou zijn
gegaan en dat dit in de pushfactoren terug is te zien. Dit is echter niet het geval, maar dat betekent
niet dat de revitalisering geen effect heeft gehad. Een mogelijke verklaring is dat de kwaliteiten van
de Beverkoog ook zonder revitalisering van een vergelijkbaar niveau zijn als HN80, waarop wel
revitalisering heeft plaatsgevonden. In de volgende paragraaf zal aandacht worden besteed aan de
vraag of de revitalisering wel degelijk de pushfactoren heeft verlaagd en daarmee de uitstroom heeft
beperkt.
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De uitstromende bedrijven op de Beverkoog kiezen vaker voor nieuwbouw, waardoor de
economische functionaliteit van de Beverkoog wegtrekt naar nieuwbouwlocaties. Dit blijkt ook uit
het feit dat er geen grote bedrijven instromen op de Beverkoog.
Op HN80 bestaat de instroom ook uit kleine bedrijven, maar daar stromen de grote bedrijven niet
uit. Dit betekent dat er geen economische functionaliteit wegtrekt naar nieuwbouwlocaties. De vraag
is wat hiervan de reden is. Een belangrijke constatering is daarbij dat de ondernemers, die niet zijn
verhuist, verantwoordelijk zijn voor de piek aan investeringen op HN80. In plaats van verhuizen heeft
deze groep dus gekozen voor een investering in de huidige locatie.
Daarbij is er vooral geïnvesteerd in de representativiteit en (in mindere mate) in de functionele
kwaliteit van kavel en opstal. Het is dan ook geen toeval dat de pushfactor “representatief pand” een
belangrijke rol speelt op HN80. De pushfactor “representativiteit pand” veroorzaakt op HN80, in
tegenstelling tot op de Beverkoog, vooral investeringen in plaats van verhuisbewegingen.
Er is weliswaar ook geïnvesteerd in de functie van kavel en opstal maar het verschil ten opzichte van
de Beverkoog is gering. Het blijkt dan ook dat zowel op HN80 als de Beverkoog op basis van deze
pushfactor een substantieel gedeelte van de ondernemers is verhuisd. Daarom is het de vraag of de
SER-ladder wel een stimulerende rol heeft, als het gaat om investeringen in de functie van kavel en
opstal.
8.4 Invloed SER-ladder
In deze paragraaf wordt de volgende deelvraag beantwoord: Hebben herstructurering en een
krappe bedrijventerreinenmarkt invloed op de beslisfactoren en kan daarmee het verschil in
huisvestingskeuze verklaard worden? Om hier antwoord op te geven, wordt er gekeken naar welke
rol nieuwbouw heeft gespeeld in het tot stand komen van de huisvestingskeuze. Ook wordt er
gekeken naar de invloed van het beheer en investeringsinitiatieven op beide terreinen op de
huisvestingskeuzes.
Bedrijventerreinenmarkt
Eerder is al geconstateerd dat er wat aantallen betreft weinig verschil in de uitstroom tussen de
beide terreinen bestaat. Wel gaat de uitstroom op de Beverkoog vaker naar nieuwbouw, terwijl op
HN80 dit grotendeels naar bestaande bouw gaat. Ook stromen er op de Beverkoog beduidend
grotere bedrijven uit dan op HN80.
De uitstroom vindt plaats op basis van pushfactoren die verband houden met de locatie, maar
daarnaast spelen ook andere factoren spelen (in mindere mate) een rol. Uit de theorie (zie paragraaf
4.3) blijkt dat ondernemers alleen verhuizen als de huidige locatie niet meer voldoet aan de
huisvestingseisen. Pas als een verhuizing noodzakelijk wordt gevonden, wordt er gekeken naar welke
alternatieven er voor handen zijn. In dit geval gaan de pullfactoren van nieuwbouw een rol spelen.
Een ruime of krappe bedrijventerreinenmarkt kan de huisvestingskeuze in dit geval beïnvloeden.
Figuur 8.16: Afweging bestaande bouw/nieuwbouw
HN80
Bestaande bouw
10 (83,4 %)
Beide
2 (16,6 %)
Nieuwbouw
0 (0,0 %)
Totaal
12 (100 %)
Bron: Telefonische enquête

De Beverkoog
10 (66,6 %)
3 (20,0 %)
2 (13,3 %)
15 (100 %)

Om dit inzichtelijk te maken, is in figuur 8.16, op basis van de enquête, de verhouding uiteengezet
tussen bedrijven die alleen bestaande bouw hebben overwogen en bedrijven die (naast bestaande
bouw) nieuwbouw hebben overwogen. Het gaat daarbij om bedrijven die een verhuisbeweging
hebben gemaakt. Op basis van de enquête blijkt dat op HN80 16,6 procent van de bedrijven
nieuwbouw heeft overwogen terwijl dit op de Beverkoog met 33.3 procent beduidend hoger ligt. Dit
sluit ook aan bij de constatering dat de uitstroom op de Beverkoog vaker naar nieuwbouw neigt dan
op HN80.
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De vraag is of de verschillen in bedrijventerreinenmarkt tussen Alkmaar en Hoorn een verklarende
factor hiervoor kunnen zijn. Daarom is achterhaald wat de redenen zijn voor ondernemers om
nieuwbouw niet te overwegen. Daaruit blijkt dat een groot gedeelte van de ondernemers
nieuwbouw niet als serieus alternatief zien en dit daarom ook nooit hebben laten meewegen in hun
huisvestingskeuze. Daarnaast zijn er veel ondernemers die nieuwbouw wel als optie zien, maar
vanwege verschillende redenen dit uiteindelijk hebben laten afvallen, voordat er naar concrete
nieuwbouwalternatieven is gekeken. De redenen hiervoor hebben vaak te maken met de financiële
haalbaarheid, de noodzaak om op korte termijn huisvesting te vinden en de hoge risico’s die gepaard
gaan met nieuwbouw.
Uit de telefonische enquête onder de ondernemers op HN80 is slechts eenmaal aangegeven dat het
gebrek aan geschikte kavels de reden is om nieuwbouw niet mee te laten wegen in de
huisvestingskeuze. Op de Beverkoog wordt deze reden, zoals verwacht, niet genoemd. Aangezien het
gebrek aan geschikte kavels slechts eenmaal is genoemd, lijkt het erop dat de krappe
bedrijventerreinenmarkt in Hoorn niet de verklarende factor is voor het verschil in
verhuisbewegingen naar nieuwbouw. Uit de verkennende interviews kan de verklaring achterhaald
worden. Daaruit komt naar voren dat er alleen vraag is naar nieuwbouwlocaties ten tijde van
economische hoogconjunctuur, ten tijde van economische laagconjunctuur vinden ondernemers het
realiseren van nieuwbouw een te groot risico (F. de Miranda, 4 december 2011). Dit blijkt ook uit de
redenen die gegeven worden om niet voor nieuwbouw te kiezen, namelijk een gebrek aan financiële
middelen of een te groot risico als gevolg van de huidige economische laagconjunctuur.
Invloed op investeringen door beleggers
In paragraaf 8.3 is geconcludeerd dat de instroom naar HN80 en de Beverkoog vooral wordt
veroorzaakt doordat de ondernemers op deze panden een geschikt pand kunnen vinden. Aangezien
men daar vaak voor huur kiest, zijn de beleggers en verhuurders verantwoordelijk voor de kwaliteit
van deze panden.
Dit sluit aan bij de theorie (zie paragraaf 5.2) dat het verouderingsproces op bestaande
bedrijventerreinen mede wordt veroorzaakt door een proces van wegtrekkende bedrijven, die
daarbij incourante panden achter laten. Vanwege de incourantheid van deze panden, trekken hier
vervolgens bedrijven in met een lagere toegevoegde waarde.
Dit proces kan worden tegengegaan doormiddel van investeringen in deze panden om zo de
courantheid van de panden te verhogen. Aangezien de instroom van bedrijven voor het grootste
gedeelte bestaat uit huur, moeten deze investeringen door beleggers en verhuurders gedaan
worden. Een krappe bedrijventerreinenmarkt zorgt ervoor dat de risico’s van een dergelijke
investering niet te groot zijn en dat het rendabel is (F. De Miranda, 4 december 2011).
Revitalisering
Om veroudering op bestaande terreinen tegen te gaan, kan doormiddel van investeringen in het
terrein de aansluiting bij de vraag verbeterd worden. Een probleem daarbij is dat de kwaliteit wordt
bepaald door een combinatie van de openbare ruimte (publiek) en kavel en opstal (privaat) (zie
hoofdstuk 2). Alleen een kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte zal daarom onvoldoende
effect hebben. Om resultaat te behalen, is het belangrijk dat ook de kwaliteit van kavel en opstal
weer aansluit bij de vraag. De huisvestingskeuzes van ondernemers zijn daarin belangrijk, omdat dit
bepaalt of en hoe kavel en opstal worden gebruikt en welke investeringen daarin worden gedaan.
Naast het goed afstemmen van nieuw aanbod op de bedrijventerreinenmarkt, heeft ook de kwaliteit
van bestaande terreinen invloed op deze keuzes.
Daarom is met behulp van de telefonische enquête achterhaald wat de invloed is van de beheers- en
investeringsinitiatieven op beide terreinen. Allereerst is gevraagd of ondernemers positieve
ontwikkelingen zien, die het gevolg zijn van investerings- en beheersinitiatieven. Vervolgens is
gevraagd of dit een positieve invloed heeft gehad op de bedrijfsvoering en of dit invloed heeft op de
gemaakte huisvestingskeuze.
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Figuur 8.17: Afweging bestaande bouw/nieuwbouw
HN80
Aantal respondenten
32 (100 %)
Ziet investeringen / verbeterd beheer
24 (75,0 %)
Bijdrage aan bedrijfsvoering
15 (46,8 %)
Invloed op huisvestingskeuze
11 (34,4 %)
Bron: Telefonische enquete

De Beverkoog
30 (100 %)
16 (53,3 %)
3 (10 %)
0 (0,0 %)

In figuur 8.17 blijkt dat op HN80 veel meer ondernemers positieve ontwikkelingen op het terrein
hebben ervaren dan de ondernemers op de Beverkoog. Dit valt te verklaren doordat er op HN80, als
gevolg van de revitalisering, grotere investeringen zijn gedaan dan op de Beverkoog. De invloed van
deze investeringen uit zich doordat, in tegenstelling tot ondernemers op de Beverkoog, de
ondernemers op HN80 een positieve bijdrage aan hun bedrijfsvoering laten zien en dat bij 34,4
procent van de ondernemers ook de huisvestingskeuze is beïnvloed.
De vraag is welke invloed de revitalisering heeft op de gemaakte huisvestingskeuzes.
• Instroom: Van de vijf instromers geven er twee aan dat deze keuze is gemaakt mede omdat
HN80 is gerevitaliseerd. Overigens wordt er ook aangegeven dat de revitalisering positief is,
maar dat de kwaliteiten van het pand ook een grote rol spelen.
• Blijvers: Van de 17 ondernemers geven er 6 aan dat deze keuze mede is gemaakt omdat het
terrein is gerevitaliseerd. Dit kan inhouden dat ze in een ander geval waren verhuisd of dat er
geen investeringen waren gedaan in de huisvestingssituatie.
• Uitstroom: Van de zeven bedrijven die naar een andere locatie zijn verhuisd, hebben er drie
aangeven dat deze keuze door de revitalisering van het terrein wellicht anders was
uitgevallen. Dit houdt in dat de uitstroom op HN80 minder groot was geweest.
• Intern: Er is 1 ondernemer intern verhuisd, maar deze keuze is niet beïnvloed door de
revitalisering.
• Investeringen: Van de 17 ondernemers die hebben geïnvesteerd, hebben er vijf aangeven dat
deze keuze niet was gemaakt als het terrein niet was gerevitaliseerd. Opvallend is dat deze
groep vooral heeft geïnvesteerd in representativiteit van het pand. Een van de ondernemers
geeft aan dat, nu het terrein er weer representatief bij ligt, hij zelf ook wordt gestimuleerd
om zijn pand up-to-date te houden.
Invloed op de uitstroom
In paragraaf 8.3 is gebleken dat de kwaliteiten van HN80 een belangrijke rol spelen in het tot stand
komen van de geconstateerde uitstroom. In vergelijking met de Beverkoog was er geen verschil te
constateren. Dit was opvallend, omdat de verwachting was dat op HN80 deze pushfactor onder de
invloed van de revitalisering zou afnemen. In deze paragraaf blijkt dat dit wel degelijk het geval is
geweest. Dit komt doordat de Beverkoog ten opzichte van HN80, ondanks de vergelijkbare leeftijd en
functie van het terrein, een relatief hoge kwaliteit van de openbare ruimte heeft (S. Pelt, 23
november 2011). Dit sluit aan bij de opmerking van dhr. Fit (30 november 2011) die stelt dat het
verouderingsproces weliswaar ook op de Beverkoog gaande is, maar dat het stadium hiervan nog
niet vergelijkbaar is met HN80 van voor de revitalisering.
Invloed op de investeringen
Revitalisering heeft positieve invloed op de investeringsbereidheid van ondernemers. De
omvangrijke beheer- en investeringsinitiatieven van de gemeente Hoorn hebben een beduidend
grotere invloed op deze investeringsbereidheid dan op de Beverkoog.
De verkennende interviews geven aan dat de revitalisering weliswaar de directe aanleiding was,
maar dat de krappe bedrijventerreinmarkt eveneens een belangrijke rol heeft gespeeld. Veel
ondernemers zijn door gebrek aan vestigingsalternatieven (als gevolg van de krappe
bedrijventerreinenmarkt) al geruime tijd op HN80 gevestigd. In deze periode hebben ze het terrein
achteruit zien gaan. De revitalisering heeft vervolgens de passieve houding van ondernemers
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omgezet in een actieve houding, wat betreft het tegengaan van het verouderingsproces. Deze
omslag komt doordat de gemeente, middels de revitalisering een signaal af geeft dat zij ook wil
investeren in de toekomst van het terrein. (G. Fit, 30 november 2011;, N.M.M. Meester, 23
november 2011).
Naast de krappe bedrijventerreinenmarkt heeft ook de betrokkenheid van ondernemers een
stimulerende rol hierin gehad. Veel ondernemers zijn betrokken bij HN80. Hierbij hangt het ervan af
of de ondernemers uit de regio komen en of ze kavel en opstal huren ofwel in eigendom hebben
(N.M.M. Meester, 23 november 2011).
Zoals eerder in dit hoofdstuk geconstateerd, is er vooral geïnvesteerd in de representativiteit van
kavel en opstal, maar minder in de functie van kavel en opstal. Een verklaring daarvoor is dat er in
een periode van economische laagconjunctuur weinig noodzaak is om kavel en opstal efficiënt te
benutten (F. de Miranda, 4 december 2011).
Conclusie
De revitalisering heeft een positieve invloed op de huisvestingskeuzes van instromende
ondernemingen. Toch is de kwaliteit van kavel en opstal de belangrijkste factor. Aangezien er daarbij
vooral voor huur wordt gekozen, hangt de instroom op beide terreinen dus af van de mate waarin
beleggers/verhuurders courant vastgoed realiseren.
Beleggers en verhuurders hebben een belangrijke invloed op de instroom. Indien beleggers en
verhuurders investeringen doen in hun bezit om de courantheid te verbeteren, wordt de instroom en
daarmee de vitaliteit van het terrein gestimuleerd. Hoewel dit onderzoek zich niet richt op de
totstandkoming van de investeringsbeslissingen van beleggers en verhuurders, kan op basis van de
verkennende interviews worden geconcludeerd dat beleggers en verhuurders door een krappe
bedrijventerreinenmarkt sneller bereid zijn om investeringen te doen in hun bezit. Deze constatering
biedt een belangrijk aanknopingspunt over hoe de toepassing van de SER-ladder veroudering op
bestaande bedrijventerreinen tegen kan gaan.
De uitstroom op beide terreinen is gebaseerd op dezelfde pushfactoren. Deze pushfactoren hebben
te maken met de kwaliteit van het terrein. Dit is opvallend, omdat de revitalisering van het terrein er
op het eerste gezicht niet voor heeft gezorgd dat deze pushfactoren afnemen. Toch geven de
ondernemers aan dat de revitalisering invloed heeft gehad op hun huisvestingsbeslissing. Zo geven
van de 17 ondernemers die zijn gebleven dat dit mede komt door de revitalisering. Tevens geven drie
van de zeven uitstromers aan dat de revitalisering invloed had kunnen hebben op hun
huisvestingsbeslissing. Dat dit niet in de pushfactoren terug is te zien, komt doordat de Beverkoog
een ander karakter heeft dan HN80 en dat daardoor (ondanks dat het niet gerevitaliseerd is) een
relatief hoge kwaliteit heeft.
Het is de vraag welke beperkende rol een krappe bedrijventerreinenmarkt heeft op de uitstroom. Uit
de verkennende interviews wordt duidelijk dat een krappe bedrijventerreinenmarkt de uitstroom
beperkt. Uit de onderzoeksgegevens blijkt inderdaad dat in de periode waarin sprake was van een
krappe bedrijventerreinenmark, er geen ondernemers naar nieuwbouw zijn verhuisd. Toch komt uit
de onderzoeksgegevens de invloed van een krappe bedrijventerreinenmarkt slechts beperkt naar
voren. Dit kan verklaard worden door de economische laagconjunctuur van de afgelopen jaren,
waardoor er, om eventuele risico’s te vermijden, minder behoefte is om te gaan verhuizen. De trend
is ook duidelijk zichtbaar in de lage uitgifte cijfers zoals die ook in hoofdstuk 7 zijn gepresenteerd. De
invloed van een krappe bedrijventerreinenmarkt komt dan ook vooral tot uiting tijdens periodes van
economische hoogconjunctuur. Als dit wordt gekoppeld aan de theorie, dan kan gesteld worden dat
de economische laagconjunctuur ervoor zorgt dat er geen mutatiedynamiek is. Aangezien het maken
van huisvestingskeuzes een samenspel is van mutatiedynamiek en presentiedynamiek, is het
verklaarbaar dat de krappe bedrijventerreinenmarkt (presentiedynamiek) geen invloed heeft.
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Er is op HN80, in tegenstelling tot op de Beverkoog, weinig verhuisdynamiek zichtbaar bij grote
bedrijven ten opzichte van kleine bedrijven. In veel gevallen kiezen kleine ondernemers voor het
huren van een pand, wat ook terug is te zien in de cijfers (zie paragraaf 8.2). Hierdoor zijn er minder
risico’s verbonden aan een verhuizing en is er in de bestaande voorraad vaak een geschikt pand te
vinden. De grote bedrijven hebben vaak een pand in eigendom en stellen specifiekere eisen aan de
huisvesting, waardoor er in de bestaande voorraad minder alternatieven voorhanden zijn. Het is
daarom aannemelijk dat het gebrek aan nieuwbouwlocaties en de economische laagconjunctuur
voornamelijk invloed heeft op deze groep ondernemers.
De piek in investeringen op HN80, die gelijk viel met de revitalisering van het terrein, werd
veroorzaakt doordat ondernemers op HN80 de representativiteit van hun kavel en opstal hebben
verbeterd. Dit blijkt zowel uit het type investering dat is gedaan, als de pushfactor die daaraan ten
grondslag lag. Op de Beverkoog hebben de ondernemers op basis van deze pushfactor minder vaak
voor investeringen gekozen. In plaats van investeringen is er gekozen voor een interne verhuizing of
uitstroom. Van de 17 bedrijven op HN80 die hebben geïnvesteerd, hebben er vijf aangegeven dat de
revitalisering daaraan heeft bijgedragen. Uit de verkennende interviews komt naar voren dat de
combinatie van een krappe bedrijventerreinenmarkt en de inspanningen van de gemeente,
doormiddel van een revitalisering, ondernemers ertoe hebben bewogen om te investeren in kavel en
opstal. De revitalisering had daarbij de rol van een katalysator, doordat het de ondernemers
signaleerde dat ook de gemeente de toekomstige kwaliteiten van het terrein wilde waarborgen.
Dat daarbij vooral is geïnvesteerd in de representativiteit van het terrein en in mindere mate in de
functie van kavel en opstal, is opvallend. Een verklarende factor is opnieuw dat bij economische
laagconjunctuur, ondernemers geen/minder noodzaak zien om te investeren in de functie van kavel
en opstal. Ook hierbij gaat op dat de stimulerende rol van de SER-ladder op dit type investeringen
vooral in een periode van hoogconjunctuur zichtbaar is.
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Hoofdstuk 9: Conclusie en reflectie

9.1 Inleiding
Dit hoofdstuk draait om de beantwoording van de hoofdvraag van dit onderzoek. Dit wordt gedaan
aan de hand van de deelvragen, die in hoofdstuk 8 zijn beantwoord. Ook wordt er een
terugkoppeling gemaakt naar de literatuur, die in de voorgaande hoofdstukken is omschreven. Het
hoofdstuk sluit af met een reflectie op het onderzoek.
Omdat deze thesis geen opdrachtgever heeft, is het lastig om specifieke en concrete aanbevelingen
te doen die gericht zijn op de vragen van een dergelijke opdrachtgever. Daarom zijn er aanbevelingen
van algemene aard opgenomen in de appendix. Wel geven ze een denkrichting aan die kan helpen bij
het effectief toepassen van de SER-ladder als het gaat om de bestrijding van veroudering op
bedrijventerreinen.
9.2 Beantwoording hoofdvraag
In deze paragraaf wordt de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord. Deze hoofdvraag luidt:
Welke aanknopingspunten biedt de SER-ladder om het beheer en de investeringen van
ondernemers op bestaande bedrijventerreinen te stimuleren om zo veroudering tegen te gaan?
Om deze hoofdvraag te beantwoorden wordt verondersteld dat het beheer en de investeringen in de
huisvesting bijdraagt aan het tegengaan van het verouderingsproces op bestaande
bedrijventerreinen. Naast het investeren in hun bedrijfspand, hebben ondernemers verschillende
andere huisvestingsalternatieven, zoals verhuizen of niet investeren. De vraag is of de SER-ladder
ondernemers stimuleert om meer te gaan investeren in bestaande huisvesting.
Om dit inzichtelijk te maken, zijn er een tweetal casussen onderzocht. HN80 in Hoorn is
representatief voor de toepassing van de SER-ladder en de Beverkoog in Alkmaar is representatief
voor een situatie zonder de SER-ladder. Uit deze vergelijking komen trends in het huisvestingsgedrag
van ondernemers naar voren die toe te kennen zijn aan het effect van de SER-ladder. Deze trends
worden besproken, waarbij ook wordt aangegeven op welke manier en in welke mate ze het
verouderingsproces op het bedrijventerrein tegengaan.
Instroom en uitstroom
Eén van de conclusies uit hoofdstuk 8, is dat de Beverkoog sneller economische functionaliteit heeft
verloren dan HN80. De oorzaak hiervan is dat op de Beverkoog veel grote bedrijven uitstromen,
terwijl dit op HN80 niet het geval is. Daar staat tegenover dat beide terreinen een behoorlijke
instroom van bedrijvigheid kennen. Dit is echter op de Beverkoog niet voldoende om de uitstroom
aan bedrijvigheid te compenseren. De instroom en uitstroom op beide bedrijventerreinen zijn van
belang voor het verouderingsproces en in deze conclusie wordt daarom ook ingegaan op de invloed
die de SER-ladder heeft op deze in- en uitstroom.
De SER-ladder heeft een positieve invloed op de instroom van bedrijvigheid. Uit het onderzoek naar
de pullfactoren die achter deze huisvestingskeuze zitten, blijkt dat op beide terreinen de geschiktheid
van kavel en opstal doorslaggevend is. Daarnaast geeft een gedeelte van de ondernemers op HN80
aan dat ook de revitalisering een rol heeft gespeeld in hun huisvestingskeuze. Dit is echter niet de
voornaamste verklaring voor de hoge instroom. Omdat de instromende bedrijven veelal voor huur
kiezen en de geschiktheid van kavel en opstal een belangrijke rol spelen, moet deze worden gezocht
in het aanbod van verhuurders. Het is dan ook geen toeval dat op beide terreinen de laatste jaren
veel bedrijfsverzamelgebouwen zijn gerealiseerd. De investeringen van verhuurders zorgen ervoor
dat de functionele kwaliteiten van het terrein blijven aansluiten bij de vraag. Hiermee wordt
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economische veroudering tegengegaan. De SER-ladder stimuleert deze ontwikkeling, omdat het door
het creëren van schaarste op de bedrijventerreinenmarkt, de risico’s van een dergelijke ontwikkeling
beperkt en het rendement verhoogd.
De uitstroom op HN80 verschilt met die op de Beverkoog. Op de Beverkoog bestaat de uitstroom uit
grote bedrijven die, vaker dan op HN80, voor nieuwbouw kiezen. Op HN80 stromen de kleine
bedrijven uit en wordt er slechts zeer beperkt voor nieuwbouw gekozen. Dit betekent dat de grote
bedrijven gevestigd blijven op HN80. Deze groep heeft, in plaats van verhuizen, gekozen voor
investeringen in met name de uitstraling en representativiteit van de kavel en opstal. Als deze groep
een andere huisvestingskeuze had gemaakt, was de uitstroom hoger geweest.
Dit onderzoek heeft laten zien dat de SER-ladder de huisvestingskeuzes dusdanig heeft beïnvloed, dat
deze bedrijven ervoor hebben gekozen te investeren in plaats van te verhuizen. Zowel de
revitalisering als de krappe bedrijventerreinenmarkt hebben hier invloed op gehad. Ondernemers
hebben aangegeven dat de revitalisering hun huisvestingskeuzes heeft beïnvloed.
De krappe bedrijventerreinenmarkt heeft invloed op de uitstroom, doordat een gebrek aan
nieuwbouwalternatieven ervoor zorgt dat bedrijven op het terrein gevestigd blijven. Dit zal zich
echter enkel uiten ten tijde van economische hoogconjunctuur, omdat alleen tijdens deze periode
bedrijven groeien en de risico’s van verhuizen aandurven. De groei van bedrijven is tijdens een
periode van economische laagconjunctuur beperkt en financiële risico`s zijn daarnaast ook groter,
met als gevolg dat bedrijven op dezelfde locatie gevestigd blijven. Dit blijkt ook uit de resultaten van
het interview, waarbij slechts zeer beperkt wordt aangegeven dat een gebrek aan
nieuwbouwalternatieven de reden is om geen nieuwbouw te realiseren. Dit leidt tot de conclusie dat
een krappe bedrijventerreinenmarkt vooral tijdens economische hoogconjunctuur effect heeft.
Investeringen
Naast de in- en uitstroom op bedrijventerreinen hebben ook de investeringen invloed op het
verouderingsproces van bedrijventerreinen. Hierboven is al geconcludeerd dat verhuurders
investeringen doen die de economische functie van bestaande bedrijventerreinen ten goede komen.
Maar er zijn ook investeringen gedaan door ondernemers (eigenaar-gebruikers). Deze investeringen
hebben vooral invloed op de uitstraling en representativiteit van het terrein en in mindere mate op
de economische functie. Hieronder wordt inzichtelijk gemaakt wat de invloed van de SER-ladder op
deze investeringen is.
Op HN80 is er ten tijde van de revitalisering een piek in de investeringen van ondernemers te zien.
Daarbij zijn vooral investeringen gedaan in de representativiteit van kavel en opstal en in mindere
mate in de functie van kavel en opstal. Daarmee dragen deze investeringen vooral bij aan het
tegengaan van technische veroudering, maar is het tegengaan van de economische veroudering
beperkt.
Deze investeringen zijn gedaan door ondernemers die al langere tijd verbonden zijn aan HN80 en dus
ook geen verhuisbeweging hebben gemaakt. Op de Beverkoog wordt een gedeelte van de uitstroom
veroorzaakt doordat kavel en opstal niet representatief zijn. Op HN80 komt dit echter niet voor.
Een gedeelte van de ondernemers die hebben geïnvesteerd, geeft aan dat de revitalisering op HN80
hier een rol in heeft gespeeld. De revitalisering gaf daarbij aan de ondernemers het signaal af dat de
gemeente wilde investeren in de kwaliteiten van het terrein. In aanvulling op deze revitalisering
hebben ondernemers investeringen gedaan. Een belangrijke factor is dat veel panden in eigendom
van de gebruikers zijn, waardoor veel ondernemers zich verbonden voelen met het terrein. Ook dit
heeft de investeringsbereidheid verhoogd.
Daarnaast is de combinatie van de revitalisering en de krappe bedrijventerreinenmarkt belangrijk
geweest in de totstandkoming van de investeringen. Hierdoor zien ondernemers geen andere
huisvestingsalternatieven, waardoor ze bereid zijn te investeren in de kwaliteit van de huidige
locatie. Dat dit niet leidt tot investeringen in de functie van kavel en opstal komt doordat, als gevolg
van de economische laagconjunctuur, hieraan geen behoefte is.
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Aanknopingspunten
Het Centraal Planbureau (2001) en het Ruimtelijk Planbureau (2005) hebben al geconcludeerd dat er
door de ruime bedrijventerreinenmarkt geen prikkel zou zijn om te investeren in bestaande
terreinen. Dit omdat, door de ruime beschikbaarheid van nieuwbouwkavels, de bestaande voorraad
lastig te verhuren of te verkopen is. Hierdoor is er onvoldoende rendement te behalen en zijn de
risico’s te groot. Een krappere bedrijventerreinenmarkt zou er dan ook voor moeten zorgen dat deze
prikkel wel ontstaat. Uit het huidige onderzoek blijkt dat de verhuurders, als gevolg van een krappe
bedrijventerreinenmarkt, investeringen hebben gedaan in bedrijventerrein HN80. Deze verhuurders
doen investeringen in bestaande panden of realiseren zelfs nieuwbouw nadat een bestaand pand is
gesloopt, zodat deze weer verhuurbaar worden.
De krappe bedrijventerreinenmarkt, gecombineerd met de invloed van de revitalisering, heeft ook
invloed op het investeringsgedrag van eigenaar-gebruikers. De huisvestingstheorie van Brouwer
(1994) stelt dat ondernemers risicomijdend zijn en in principe op de huidige locatie gevestigd blijven.
Pas als er geen mogelijkheden meer zijn om de huidige huisvesting aan de huisvestingseisen aan te
passen, wordt er verhuizing overwogen (bestaande bouw of realisatie van nieuwbouw). Op basis van
deze theorie kan gesteld worden dat ondernemers, vanuit risicomijdendheid, noodzakelijke
investeringen doen in hun huisvestingssituatie. Een krappere bedrijventerreinenmarkt heeft hier
geen directe invloed op.
Uit dit onderzoek blijkt dat een krappe bedrijventerreinenmarkt wel investeringen uitlokt die anders
niet waren gedaan. Wel kan de invloed van een krappe bedrijventerreinenmarkt niet los worden
gezien van de invloed die de revitalisering heeft op het investeringsgedrag van ondernemers. De
krappe bedrijventerreinenmarkt fungeert namelijk als randvoorwaarde voor een succesvolle
revitalisering, waarbij ook private partijen investeringen doen. Deze investeringen zijn vooral gericht
op de uitstraling en de representativiteit van het pand. Investeringen in de functie van kavel en
opstal (zoals verhuurders doen) worden in mindere mate gedaan.
Onder andere het Ruimtelijk Planbureau (2006), Stogo (2007a) en Milieudefensie (2007) stellen dat
nieuwe bedrijventerreinen zich, ten koste van bestaande bedrijventerreinen, ontwikkelen. Een
krappere bedrijventerreinenmarkt zou dit moeten voorkomen, omdat ondernemers dan niet meer
de mogelijkheid hebben om nieuwbouw te realiseren op het moment dat de huidige huisvesting niet
meer voldoet. Echter, uit de huisvestingstheorie van Brouwer (1994) blijkt dat ondernemers
risicomijdend zijn en een verhuizing proberen te voorkomen. Dit komt ook naar voren uit het
onderzoek; ondernemers blijven vanwege de economische crisis op de huidige locatie. In een periode
van economische hoogconjunctuur zal het effect van een krappe bedrijventerreinenmarkt wel
zichtbaar worden. Het blijft onduidelijk of dit resulteert in extra investeringen op de huidige locatie
of dat er voor bestaande bouw gekozen zal worden.
De SER-ladder heeft invloed op de push-, pull- en keepfactoren die ondernemers ervaren en
beïnvloedt op deze manier de huisvestingskeuzes. Door de revitalisering nemen de pushfactoren af,
wat een effect op de uitstroom heeft. De revitalisering, de daaruit volgende investeringen van
ondernemers en het signaal dat de toekomstige kwaliteiten van het bedrijventerrein belangrijk zijn,
zorgen ervoor dat ondernemers minder snel verhuizen naar nieuwbouw.
De voorraadtheorie van Brouwer (1994) gaat in op de verhouding tussen bestaande
bedrijventerreinen en nieuwbouwlocaties. Brouwer stelt dat, indien het aanbod aan
nieuwbouwkavels kleiner wordt en de kwaliteitsverhouding tussen bestaande bouw en nieuwbouw
in het voordeel van bestaande bouw verschuift, bestaande terreinen aan economische dynamiek
zullen winnen. Uit het huidige onderzoek blijkt dat de instroom inderdaad wordt beïnvloed door de
kwaliteit van bestaande terreinen. Daarbij speelt vooral de geschiktheid van kavel en opstal een
belangrijke rol.
Door de complexe beheersituatie van bedrijventerreinen, waarbij meerdere partijen (overheid en
private partijen) afhankelijk van elkaar zijn, vormt het gebrek aan initiatief van de gemeente een
grote obstakel bij gestructureerd en integraal beheer (Olden, 2010). De verschillende partijen nemen
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een afwachtende houding aan, omdat het tegengaan van veroudering alleen zin heeft als alle
betrokken partijen hieraan meedoen (VROM-raad, 2006). Uit het huidige onderzoek blijk dat er
vanuit het beheer- en investeringsinitiatief van de overheid een signaalfunctie uitgaat, welke door de
andere partijen (ondernemers) wordt opgepikt. Het gaat daarbij vooral om partijen die zich
verbonden voelen met het terrein, waardoor er een gezamenlijk belang bestaat bij de toekomstige
kwaliteit van het bedrijventerrein. Overigens wordt dit belang vergroot door een gebrek aan
nieuwbouwlocaties, waardoor ondernemers beperkt worden in hun huisvestingsalternatieven. De
SER-ladder is dus in staat om deze complexe beheersituatie te doorbreken.
9.4 Slotbeschouwing
Het bedrijventerreinenbeleid in Nederland heeft zowel een ruimtelijk component als economisch
component. Het heeft als doel om de juiste voorwaarden voor economische groei te creëren, terwijl
tegelijkertijd deze economische dynamiek, ruimtelijk gezien, zorgvuldig en efficiënt moet worden
ingevuld. Het scheppen van de juiste voorwaarden voor economische groei, voert de boventoon in
het bedrijventerreinenbeleid, terwijl er onvoldoende wordt gekeken naar de mogelijkheden om de
beschikbare ruimte efficiënt te gebruiken (Olden, 2010, p217).
Voor de planologie zit hierin een uitdaging om beide componenten te laten samengaan zonder dat
de één de ander nadelig beïnvloedt. In de praktijk betekent dit dat er goed gekeken moet worden
naar de mogelijkheden om bestaande bedrijventerreinen optimaal te benutten. Op deze manier kan
ervoor worden gezorgd dat er zorgvuldig met de beschikbare ruimte wordt omgegaan, terwijl
tegelijkertijd de juiste ruimtelijke voorwaarden worden geschept om de economische dynamiek te
accommoderen. Gezien het hoge aantal verouderde bedrijventerreinen in Nederland, is er van een
zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik geen sprake.
Om te bereiken dat er efficiënt wordt omgegaan met de beschikbare ruimte, is er een
beleidswijziging noodzakelijk. Dit onderzoek heeft zich dan ook gericht op de mogelijkheden die de
SER-ladder biedt om een dergelijk resultaat te behalen. De SER-ladder heeft als doel de gemeenten
eerst te laten kijken naar de mogelijkheden die bestaande bedrijventerreinen bieden voor het
opvangen van bedrijvigheid. Pas als deze mogelijkheden zijn benut kunnen er nieuwe
bedrijventerreinen worden aangelegd. Hiermee komt de aandacht te liggen op de potentie van
bestaande bedrijventerreinen.
Uit dit onderzoek is gebleken dat om veroudering tegen te gaan ook de investeringen en
huisvestingskeuzes van ondernemers en andere verhuurders/beleggers van groot belang zijn. Het
vermogen van de markt op veroudering van bestaande bedrijventerreinen tegen te gaan en op te
lossen is dan ook groter dan de mogelijkheden die overheden hebben. Bij het oplossen van
veroudering op bestaande bedrijventerreinen moet dan ook beter gekeken worden naar de bijdrage
die private partijen kunnen leveren. Om private partijen te stimuleren om een bijdrage te leveren
moeten gemeenten wel de juiste voorwaarden creëren.
Dit onderzoek laat zien dat de SER-ladder private partijen stimuleert om investeringen te doen en
huisvestingskeuzes te maken die veroudering van bestaande terreinen tegengaan. De SER-ladder
heeft dus een positieve invloed op het zorgvuldig en efficiënt ruimtegebruik van bestaande
terreinen. Om dit te bereiken is het dus aan te raden gebruik te maken van de SER-ladder.
Daarbij is het belangrijk om de SER-ladder op de juiste manier toe te passen. De kracht van de SERladder zit hem in de combinatie van een krappe bedrijventerreinenmarkt en de revitalisering van
bestaande bedrijventerreinen. Gemeenten dienen de realisatie van nieuwbouwlocaties en de
(verouderings)dynamiek op bestaande bedrijventerreinen integraal mee te nemen in het
bedrijventerreinenbeleid. Momenteel is dit beleid te eenzijdig gericht op de realisatie van
nieuwbouwlocaties. Een actief beheer van bestaande bedrijventerreinen moet worden
gecombineerd met een selectieve uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen. Vanwege de
gefragmenteerde eigendomssituatie stopt het beheer van bestaande bedrijventerreinen niet bij een
eenzijdige aanpak van de openbare ruimte. Eigenaar-gebruikers en verhuurder/beleggers dienen
actief betrokken te worden bij dit proces, zodat er een gezamenlijk toekomstbeeld ontstaat. Op basis
van dit toekomstbeeld kunnen vervolgens door de betrokken partijen investeringen worden gedaan.
Publieke partijen doen in dit geval de investeringen in de openbare ruimte terwijl private partijen
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investeringen doen in kavel en opstal. Het geheel aan investeringen in openbare ruimte, kavel en
opstal maakt dat veroudering op bestaande terreinen daadwerkelijk tegen kan worden gegaan.
Om deze private partijen te stimuleren om deel te nemen in een dergelijk proces, is een selectieve
uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen noodzakelijk. Het op de markt brengen van
nieuwbouwlocaties moet afhankelijk worden van de ontwikkelingen op bestaande
bedrijventerreinen. Daarbij is het van belang om vast te stellen of er sprake is van een vervangingsof uitbreidingsvraag. Ook het aanbod op bestaande terreinen moet een rol spelen. Daarbij zijn de
omvang en de kwaliteiten van leegstaand vastgoed van belang.
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Bijlage A: Representativiteit
Figuur A.1: HN80: Representativiteit op basis van omvang bedrijf
Aantal
Telefonische
Telefonische
LISA databestand
werknemers
enquête (aantal)
enquête (%)
(%)
1 t/m 10
16
50 %
64 %
11 t/m 50
14
41 %
29 %
51 t/m 100
2
6%
4%
100 +
0
0%
5%
Totaal
32
100 %
100 %
Bron: LISA 2010; eigen onderzoek 2011
Figuur A.2: HN80: Representativiteit op basis van sector
Aantal werknemers
Telefonische
enquête (aantal)
Bouwnijverheid
5
Financiele instellingen
1
Gezondheids- en welzijnszorg
0
Groot- en detailhandel + Autobranche
13
Industrie
7
Informatie en communicatie
0
Logies, drank- en maaltijdverstrekking
0
Onderwijs en scholing
0
Overige dienstverlening
0
Overige zakelijke dienstverlening
0
Specialistische zakelijke dienstverlening
3
Verhuur en overige zakelijke dienstverlening
2
Verhuur/handel in onroerend goed
1
Vervoer en opslag
0
Totaal
32
Bron: LISA 2010; eigen onderzoek 2011

Telefonische
enquête (%)
16 %
3%
0%
41 %
22 %
0%
0%
0%
0%
0%
9%
6%
3%
0%
100 %

LISA databestand
(%)
13 %
2%
1%
42 %
15 %
1%
1%
1%
1%
1%
11 %
8%
1%
3%
100 %

Figuur A.3: De Beverkoog: Representativiteit op basis van omvang bedrijf
Aantal
Telefonische
Telefonische
LISA databestand
werknemers
enquête (aantal)
enquête (%)
(%)
1 t/m 10
23
77 %
79 %
11 t/m 50
6
20 %
16 %
51 t/m 100
1
3%
3%
100 +
0
0%
2%
Totaal
30
100 %
100 %
Bron: LISA 2010; eigen onderzoek 2011

87

Figuur A.4: De Beverkoog: Representativiteit op basis van sector
Aantal werknemers
Telefonische
enquête (aantal)
Bouwnijverheid
2
Cultuur, sport en recreatie
0
Financiele instellingen
0
Gezondheids- en welzijnszorg
0
Groot- en Detailhandel + Autobranche
16
Industrie
1
Informatie en communicatie
1
Logies, drank- en maaltijdverstrekking
0
Onderwijs en scholing
0
Overige dienstverlening
1
Overige zakelijke dienstverlening
0
Specialistische zakelijke dienstverlening
6
Verhuur en overige zakelijke dienstverlening
3
Verhuur/handel in onroerend goed
0
Vervoer en opslag
0
Winning van Delfstoffen
0
Totaal
30
Bron: LISA 2010; eigen onderzoek 2011

Telefonische
enquête (%)
7%
0%
0%
0%
53 %
3%
3%
0%
0%
3%
0%
20 %
10 %
0%
0%
0%
100 %

LISA databestand
(%)
12 %
1%
1%
0%
45 %
10 %
6%
1%
0%
1%
0%
10 %
6%
0%
4%
0%
100 %
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Bijlage B: Uitwerking verkennende interviews
Interview 1
Geïnterviewde: A.T. de Heus
Organisatie: Hoffstad bedrijfsmakelaars OG
Tijdstip: 09:00 – 10:00, 15 november 2011
Waar: Van Dedemstraat 6, Hoorn
Bedrijventerreinenmarkt Hoorn
Het is belangrijk dat er een goede verhouding is tussen de grote van de stad en het aantal hectare
bedrijventerrein dat beschikbaar is. Indien er veel hectares bedrijventerrein beschikbaar zijn in
vergelijking met de economische bedrijvigheid van een stad, dan is het lastig om een leegstaand
pand opnieuw in de markt te zetten. De verhuisgeneigdheid onder bedrijven is namelijk laag en het
zoekgebied beperkt zich tot de omgeving van de huidige locatie. Hierdoor is het lastig om
bedrijvigheid vanuit andere regio’s aan te trekken. De regio heeft dan ook geen aantrekkingskracht
op bedrijven vanuit bijvoorbeeld Amsterdam. De regio Amsterdam heeft wel aantrekkingskracht op
de bedrijvigheid in Hoorn en omgeving, hoewel deze aantrekkingskracht gering is.
De geïnterviewde geeft aan dat door het bovenstaande lastig is om bedrijfsonroerendgoed in de
omgeving van Enkhuizen te verhuren of te verkopen. De afstand tussen Hoorn en Enkhuizen is niet
groot, maar desondanks is de situatie in Hoorn anders. Door de krappe markt is het in Hoorn
makkelijker om bedrijfsonroerendgoed in de markt te zetten. Dit laat zien dat de markt voor
bedrijfsruimte vooral regionaal is.
Hoorn 80
Hoorn is in enkele decennia uitgegroeid van een stad met 17.000 inwoners naar een stad met 70.000
inwoners. Het bedrijventerrein HN80 heeft deze groei gefaciliteerd en is lange tijd het
toonaangevende bedrijventerrein van Hoorn geweest. Op HN80 waren de bedrijven van betekenis
gevestigd.
Deze situatie is 10 tot 15 jaar terug veranderd toen het bedrijventerrein Westfrisia op de markt
kwam. Het op de markt komen van dit bedrijventerrein heeft een golf aan verhuisbewegingen van
HN80 naar Westfrisia op gang gebracht. Deze golf aan verhuisbewegingen werd vooral veroorzaakt
door de verplaatsingen van automobielbedrijven en grootschalige bedrijvigheid. Belangrijke reden is
dat Westfrisia een betere verbinding met de A7 heeft en een hogere beeldkwaliteit biedt waardoor
het geheel representatiever is. De ligging ten opzichte van de A7 is dan ook een van de zwakke
punten van het bedrijventerrein HN80.
In deze periode heeft het terrein Westfrisia zich gedeeltelijk ontwikkeld ten koste van HN80. Wat
daarbij een rol heeft gespeeld is dat in deze periode het gerucht ging dat HN80 zou worden
getransformeerd tot een woonwijk. Hierdoor was het lastiger om de leegstaande panden opnieuw in
de markt te zetten en bestond er voor ondernemers een extra stimulans om te verhuizen.
Verhuisbewegingen
Verhuisbewegingen in de gemeente Hoorn worden gekenmerkt door golfbewegingen. Een dergelijke
golfbeweging komt tot stand op het moment dat er nieuw uitgeefbare kavels op de markt komen.
Deze situatie ontstaat op het moment dat er een nieuw bedrijventerrein wordt ontwikkeld zoals met
het bedrijventerrein Westfrisia het geval was. Doordat de bedrijventerreinenmarkt in Hoorn normaal
gesproken krap is, ontstaat er in een dergelijke situatie een golfbeweging. In een periode zonder
uitgeefbare kavels zijn er relatief weinig verhuisbewegingen. De verhuisbewegingen op HN80 gaan in
veel gevallen naar bestaande panden in de directe regio.
Bedrijven zijn normaal gesproken niet bereid om te verhuizen, omdat dit risico’s en hoge kosten met
zich meebrengt. Indien men toch tot een verhuizing overgaat, worden de verschillende opties niet
professioneel geanalyseerd en afgewogen. De keuze wordt gemaakt op basis van een
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onderbuikgevoel terwijl er niet professioneel is gekeken naar of de locatie ook daadwerkelijk de
meest geschikte locatie is.
De geïnterviewde geeft aan dat duurzaamheid een steeds grotere rol gaat spelen in de
huisvestingskeuze van ondernemers. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er mogelijkheden zijn om
gezamenlijk afval te verwerken of energie in te kopen. Terreinen met dergelijke voorzieningen
hebben een verhoogde aantrekkingskracht op de ondernemers.
Investeringen in het terrein
Bij incourant vastgoed gaat het om panden, die vanwege hun kenmerken slechts geschikt zijn voor
een kleine doelgroep. Als het gaat om grote complexen is het volgens de geïnterviewde logisch dat er
gezocht wordt naar herontwikkeling van het bedrijfspand. Echter, er wordt door
projectontwikkelaars op basis van een “onderbuikgevoel” besloten dat een project rendabel is.
Hierdoor ontstaat er, vooral in situaties met een ruime markt (en dus relatief veel incourant
vastgoed), een wildgroei aan deze kleine bedrijfsunits.
De gemeente heeft in samenspraak met de ondernemers het terrein gerevitaliseerd. Daarbij is onder
andere glasvezel aangelegd, bewegwijzering aangebracht, camerabewaking geïnstalleerd,
parkmanagement opgericht, gevels gerenoveerd en zijn er fietsstroken aangelegd. Met name de
aanleg van glasvezel en de verbeterde veiligheidssituatie heeft het terrein aantrekkelijker gemaakt
voor ondernemers. Hierdoor heeft HN80 een hogere aantrekkingskracht als vestigingslocatie en
vinden de ondernemers dat de mogelijkheden voor het uitoefenen van hun bedrijf zijn verbeterd.
Interview 2
Geïnterviewde: N.M.M. Meester, accountmanager bedrijven
Organisatie: Gemeente Hoorn
Tijdstip: 11:00 – 12:00, 23 november 2011
Waar: Nieuwe Steen 1, Hoorn
Bedrijventerreinenmarkt Hoorn
De bedrijventerreinenmarkt van Hoorn wordt sinds 2006 gekenmerkt door krapte. In de periode
2002 tot 2006 is het laatste deel van het terrein Westfrisia uitgegeven. Dit deel van het terrein heeft
een oppervlakte van ongeveer 20 hectare.
De economische bedrijvigheid groeit vooral van binnen uit. Er zijn weinig bedrijven die van elders
naar Hoorn trekken.
Hoorn 80
Het terrein is in de periode voor de revitalisering langzaam aan verouderd. Doordat er in de periode
2002 tot 2006 veel bedrijven naar Westfrisia zijn verhuisd en instroom van bedrijven uitbleef is de
leegstand flink toegenomen. Illustratief aan deze periode was dat de bank geen geld meer wilde
uitlenen aan bedrijven die zich wel op HN80 wilden vestigen. Doordat het terrein verouderde was
het toekomstbeeld negatief. Omdat de bank verwachte dat het vastgoed verder in waarde zou dalen
en in de toekomst onverkoopbaar zou zijn werd het niet als hypothecair onderpand geaccepteerd.
Door een revitalisering is deze situatie veranderd en is het toekomstbeeld verbeterd. Het terrein
heeft weer aantrekkingskracht op ondernemers. Toch blijft er een verschil waarneembaar tussen
Westfrisia en HN80. Westfrisia is met name geschikt voor bedrijven die waarde hechten aan een
meer representatieve locatie terwijl HN80 meer gericht is op de producerende bedrijven in de
zwaardere milieu categorieën.
Er zijn een viertal partijen die op het terrein meerdere vestigingen hebben en daarmee een
aanzienlijk bezit hebben op HN80. Belangrijkste van deze vier partijen is Deen Supermarkten met een
bezit van ongeveer 20 procent van al het vastgoed op het terrein. Andere grote partijen zijn BMG, de
Hermans groep en de Graaff vastgoed.
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Verhuisbewegingen
Huisvestingsbeslissingen van ondernemers worden bepaald door de interne noodzaak. Dat blijkt ook
uit de invloed van de conjunctuur op de verhuisgeneigdheid. De geïnterviewde geeft aan dat in een
bepaald jaar een vraag van ongeveer 40 hectare aan bedrijfsgrond was. Een jaar later met veel
negatieve economische ontwikkelingen was deze vraag gehalveerd. Hieruit blijkt dat ondernemers
zeer risicomijdend zijn en alleen verhuizen indien dit echt noodzakelijk is.
Na de periode dat veel bedrijven van HN80 naar Westfrisia zijn verhuisd is de uitstroom tot stilstand
gekomen. De oorzaak was een gebrek aan vrije kavels in de regio. Volgens de geïnterviewde is krapte
op de markt voor bedrijventerrein dan ook het beste instrument om verhuisbewegingen van
bedrijven te beïnvloeden. Ondernemers geven aan, bij een gebrek aan kavels, in eerste instantie
verder te kijken naar vrije kavels in de omgeving van Hoorn of verder. In veel gevallen komen ze daar
later op terug omdat men het huidige personeel vast wilt houden. In dat geval zijn de ondernemers
wel bereid om bestaande bouw in de omgeving van Hoorn te betrekken. Zodoende dat ondernemers
zich ook weer vestigen in bestaande bouw op HN80, zeker nadat het terrein is gerevitaliseerd. De
instroom bestaat grotendeels uit kleinschalige bedrijven met een producerend karakter en met
minder behoefte aan een representatieve uitstraling. Dit is in lijn met de marktpositie die HN80 heeft
ten opzichte van het terrein Westfrisia.
Investeringen in het terrein
Nadat alle kavels op Westfrisia in 2006 waren uitgegeven en HN80 (mede hierdoor) steeds meer
signalen van veroudering afgaf, heeft de gemeente Hoorn besloten dit moment aan te grijpen voor
de revitalisering van HN80. Dit proces is in 2006 begonnen en de concrete investeringen in het
terrein zijn in de periode 2008-2010 gedaan. Deze gedane investeringen houden onder meer in dat
de presentatie van de belangrijkste interne ontsluitingsweg (Kernweg) is verbeterd door onder
andere de fietsstroken te markeren en de middenberm op te knappen. Ook de zichtbaarheid van het
terrein richting de externe ontsluitingsweg is verbeterd waardoor het terrein zich beter presenteert
en is de groenstructuur van het terrein opgeknapt met de focus op functionaliteit. Er is een
gevelrenovatieproject opgestart waarbij ondernemers de ondernemers de mogelijkheid hebben om
gesubsidieerd hun gevels op te knappen. Verder zijn er extra parkeerplaatsen aangelegd, is het
terrein digitaal ontsloten doormiddel van glasvezel en is er parkmanagement opgezet die zich
bezighoud met veiligheid (camerabeveiliging) en het beheer van het groen.
De investeringen hebben de functionele kwaliteiten van het terrein verbeterd waardoor de
aantrekkingskracht als vestigingslocatie is verhoogd. Echter geeft de geïnterviewde aan dat het naast
de functionele verbetering ook het signaal dat richting de ondernemers uitgaat van groot belang is.
Ondernemers zien dat er iets gebeurt om te voorkomen dat het terrein in de toekomst verder
veroudert. Hierdoor krijgen ondernemers meer vertrouwen in de toekomstige kwaliteit van het
terrein en zijn ze gemotiveerd om te investeren in hun eigen kavel en opstal. Het gevolg is dat er een
“vibe” ontstaat onder de ondernemers met als doel het behouden van het terrein als geschikte
vestigingslocatie. De geïnterviewde geef ter referentie een herstructureringsproject van een
bedrijventerrein in Diemen waar hij bij betrokken is. Hier doet de gemeente soortgelijke
investeringen, maar blijven investeringen in opstal en kavel uit. Ondernemers wonen verder van het
terrein af en in veel gevallen is er sprake van een huursituatie in plaats van een eigendomssituatie.
Hierdoor hebben de ondernemers minder binding met het terrein waardoor er geen soortgelijke
“vibe” is ontstaan. Dat deze “vibe” in Hoorn wel is ontstaan, is te verklaren door de betrokkenheid
van ondernemers. Ondernemers in Hoorn hebben een bepaalde trots voor hun bedrijf en hun
bedrijfspand is de presentatie daarvan. Daarnaast maakt het pand deel uit van de
oudedagsvoorziening. Hierdoor kan het bieden van perspectief op de toekomstige kwaliteit van het
terrein de ondernemers motiveren om mee te doen in dit proces.
Interview 3
Geïnterviewde: dhr. S. Pelt, Vice voorzitter bedrijvenvereniging Beverkoog
Organisatie: bedrijvenvereniging Beverkoog
Tijdstip: 14:00 – 15:00, 23 november 2011
Waar: Eetcafe Dikke Truus, Walruskoog 1
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Bedrijventerreinenmarkt Alkmaar/Heerhugowaard
In de omgeving van Alkmaar en Heerhugowaard zijn er vrije kavels beschikbaar. In de afgelopen jaren
is deze situatie ongewijzigd gebleven. Een belangrijke nieuwbouwlocatie is de Boekelermeer in
Alkmaar, maar ook in Heerhugowaard zijn er kavels beschikbaar. De geïnterviewde geeft aan dat het
dan wel om kavels gaat met een minimale omvang van (waarschijnlijk) 1500 vierkante meter.
Beverkoog
De Beverkoog is circa dertig jaar geleden ontwikkeld. Het terrein is omgeven door een groene
omgeving. Deze groene omgeving is ontsloten doormiddel van voet- en fietspaden waardoor dit
groen ook vanaf het terrein bereikbaar is. Door werknemers wordt dit groen gewaardeerd, wat zich
bijvoorbeeld uit in de het gebruik voor een wandeling tijdens het middaguur. Verder is het terrein
zeer centraal gelegen in het midden van de verschillende kernen die deel uit maken van de stedelijke
regio Alkmaar/Heerhugowaard.
Op het terrein zijn veel bedrijfsverzamelgebouwen te vinden. Een gedeelte van deze gebouwen is in
recente jaren gerealiseerd, maar een ander gedeelte is al vanaf de eerste ontwikkeling van het
terrein aanwezig. Hierdoor is het terrein altijd in trek geweest bij kleine en startende bedrijven.
Gezien de kenmerken van het terrein, geeft de geïnterviewde aan dat het terrein een grote potentie
heeft als aantrekkelijke en dynamische vestigingslocatie voor ondernemers. In recente jaren heeft
het terrein deze kansen beter weten te benutten, maar in de jaren daarvoor heeft er een
verouderingsproces plaatsgevonden waardoor het terrein niet optimaal van zijn potentie gebruik
maakte. De oorzaak hiervan is dat het terrein niet werd gepromoot als aantrekkelijke
vestigingslocatie en doordat enkele knelpunten (met name de noordelijke ontsluiting) niet werden
opgelost. Hierdoor zagen ondernemers steeds minder potentie voor de toekomst waardoor
ondernemers wegtrokken of niet meer wilden investeren. Dit uit zich dan ook in het toegenomen
leegstandpercentage in deze periode.
De bedrijvenvereniging Beverkoog heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in zowel fysieke
maatregelen als promotie van het terrein naar buiten toe. Dit heeft als effect gehad dat er processen
in gang zijn gezet waardoor ondernemers weer toekomstperspectief zien in het terrein.
Verhuisbewegingen
Een bedrijf probeert een verhuizing vaak te voorkomen, omdat een verhuizing duur is en het
bijvoorbeeld het risico met zich meeneemt dat personeel vertrekt. Indien er mogelijkheden zijn om
veranderende huisvestingswensen op de huidige locatie te realiseren, gebeurd dit bijna altijd.
Ondanks dat ondernemers liever niet willen verhuizen zijn in de periode voor 2008 veel ondernemers
naar andere locaties in de omgeving verhuisd. De geïnterviewde schat in dat gedurende enkele jaren
ongeveer 30 bedrijven een nieuw bedrijfspand hebben laten ontwikkelen op een vrij kavel, dit is
ongeveer 10 procent van het aantal gevestigde bedrijven. Het gaat daarbij om de grotere bedrijven
vanwege de minimale kavelgrootte op nieuwbouwlocaties. Ook de kleinere bedrijven vertrokken
naar andere locaties maar in veel gevallen was betrok men dan een bestaand pand.
In de recentere jaren zijn door de inspanningen van de bedrijvenverenging Beverkoog de
huisvestingskwaliteiten verbeterd of is het toekomstperspectief positiever geworden. Hierdoor zien
ondernemers meer mogelijkheden om te investeren in hun huidige locatie en is de
aantrekkingskracht op ondernemers van buiten de Beverkoog verhoogd. Dit is te zien aan een
afnemend leegstandpercentage.
Investeringen in het terrein
Op het terrein zijn de afgelopen jaren een aantal ontwikkelingen in gang gezet, zoals het plaatsen van
veiligheidscamera`s. Voor de toekomst wordt er gewerkt aan de uitvoering van een
revitaliseringsplan, het ontwikkelen van parkeergelegenheid voor vrachtwagens met voorzieningen
zodat chauffeur er kunnen overnachten en de realisatie van de noordelijke ontsluiting incl. een
aantrekkelijke noordelijke entree welke in 2014 gereed zal zijn. Naast fysieke investeringen is er ook
geïnvesteerd in het promoten van het terrein, zo is er een open dag georganiseerd en is er een
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business borrel waar burgemeesters, het college, raadleden en ondernemers van de Beverkoog zijn
uitgenodigd.
In het kielzog van deze investeringen is er ook beweging te zien bij de ondernemers. Belangrijk
onderdeel daarvan is dat er door ondernemers 2,5 miljoen wordt bijgedragen aan de realisatie van
de noordelijke ontsluiting. Maar ook is er de laatste jaren geïnvesteerd in de panden en kavels. Deels
is dit door ondernemers gedaan die hun pand hebben vernieuwd of hebben uitgebreid door
bijvoorbeeld een naastgelegen kavel en opstal op te kopen en toe te voegen aan het bestaande
pand. Daarnaast hebben ontwikkelaars een aantal bedrijfsverzamelgebouwen gerealiseerd. Gevolg is
dat het aantal panden/units in een aantal jaar is gegroeid van 601 tot 652.
Interview 4
Geïnterviewde: dhr. G. Fit, Directeur Parkmanagement Hoorn
Organisatie: Parkmanagement Hoorn
Tijdstip: 14:30-15:45, 30 november
Waar: Oude Veiling 4, Zwaag
Rol parkmanagement
De geïnterviewde is directeur van Parkmanagement Hoorn. De organisatie is onderdeel van de
Hoornse ondernemersverenging. De organisatie is verantwoordelijk voor het beheer van de
bedrijventerreinen in Hoorn. Doel is het behartigen van de belangen van ondernemers op
bedrijventerreinen. Doormiddel van beheer wordt er getracht toegevoegde waarde te creëren voor
ondernemers. Hierbij wordt er samengewerkt met belangrijke betrokkenen op bedrijventerreinen
zoals de gemeente en vastgoedeigenaren. Door het parkmanagement wordt onder andere gewerkt
aan de veiligheid, beeldkwaliteit, staat van onderhoud publiek en private ruimte, waarde behoud en
verbetering van vastgoed en het vestigingsklimaat op bedrijventerreinen.
Vanuit deze rol heeft het parkmanagement een belangrijke rol gespeeld bij de revitalisering van
HN80. Dit wordt onder ‘investeringen’ uiteengezet.
Alkmaar/Beverkoog
De geïnterviewde is ook op de hoogte van de ontwikkelingen op de regionale bedrijventerreinen en
bedrijfsruimte markt. Vanuit deze rol geeft de geïnterviewde aan dat de bedrijventerreinenmarkt in
Alkmaar beduidend ruimer is dan in Hoorn. In Alkmaar en Heerhugowaard en andere kernen in het
stedelijk gebied zijn de afgelopen jaren altijd vrije kavels beschikbaar geweest. De verschillende
kernen in dit gebied ontwikkelen allemaal hun eigen bedrijventerreinen. De periode tussen de laatste
uitgifte op een bedrijventerrein en de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein is beduidend
korter dan in Hoorn. Daar komt bij dat, doordat de verschillende kernen hun eigen
bedrijventerreinen ontwikkelen, er de afgelopen jaren in de gehele regio continue aanbod is
geweest. Wat voor effect dit ruime aanbod heeft op de specifieke verhuisbewegingen van en naar de
Beverkoog is de geïnterviewde niet van op de hoogte.
Het terrein de Beverkoog is in dezelfde periode ontwikkeld als HN80. Toch is het verouderingsproces
nog niet zover gevorderd als enkele jaren terug op HN80 het geval was. Het terrein heeft dan ook
een ander karakter dan HN80. Het terrein heeft een gunstige ligging ten opzichte van Alkmaar en
Heerhugowaard en is omgeven door een groene omgeving. Daarnaast staan er op het terrein panden
met veel kantoorruimte in vergelijking met HN80. Dit alles maakt het terrein ten opzichte van HN80
geschikter als representatieve vestigingslocatie. Of dit ook een verklaring is voor het relatief
dynamische karakter van de Beverkoog, durft de geïnterviewde niet aan te geven.
Bedrijventerreinenmarkt Hoorn
De bedrijventerreinenmarkt in Hoorn wordt gekenmerkt door schaarste. De afgelopen jaren is er op
een enkele kavel na geen aanbod aan vrije kavels geweest. In de recente toekomst komt er wel een
nieuw bedrijventerrein op de markt genaamd “het Zevenhuis”. De geïnterviewde is van mening dat
de vitaliteit van bestaande bedrijventerreinen sterk afhankelijk is van het juist reguleren van de
bedrijventerreinenmarkt in een regio. Deze opvatting is in lijn met een bewustwordingsproces op
nationaal niveau. Deze is in Hoorn, naar de mening van de geïnterviewde, verder gevorderd dan in
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andere regio’s. Het resultaat van dit bewustzijn in de regio Hoorn is dat de uitgifte van de nieuwe
kavels afgestemd zal worden op de ontwikkelingen op bestaande bedrijventerreinen. Een concreet
voorbeeld is dat er gekeken wordt naar de leegstand op bestaande bedrijventerreinen in zowel
kwalitatieve als in kwantitatieve zin. Zodoende zal een bedrijf waarvoor er binnen de bestaande
voorraad nog een geschikt pand beschikbaar in principe geen kavel kunnen afnemen.
HN80
Het terrein HN80 lag er in 2004/2005 beroerd bij. Dit terrein had vooral last van een slecht imago
waardoor ondernemers niet meer geïnteresseerd hierin waren. Het terrein is door de jaren heen
steeds slechter bereikbaar geworden. Dit komt doordat de verbindingsweg van HN80 richting de
snelweg A7 in deze periode steeds drukker is geworden, waardoor de reistijd is toegenomen.
Verder wordt het terrein gekenmerkt door grotere bedrijfspanden die geschikt zijn voor productie.
Op het terrein is milieucategorie vier toegestaan en (waarschijnlijk) zelfs een klein stukje
milieucategorie vijf. In de regio Westfrisia is dit het enige terrein waar deze milieucategorieën zijn
toegestaan. Hierdoor heeft HN80 een unieke positie in de regio.
Op het terrein zijn 4 grote spelers die gezamenlijk ongeveer 25 procent van het vastgoed in handen
hebben. Deze bedrijven zijn bepalend voor ontwikkelingen op HN80.
Verhuisbewegingen
In de periode vooraf aan de revitalisering is het bedrijventerrein HN80 langzaam leeggelopen. Door
een slecht imago en teruglopende ruimtelijke kwaliteiten is de leegstand opgelopen tot 13 procent.
De ontwikkeling van het terrein Westfrisia heeft een groot gedeelte van deze verhuisbewegingen
geabsorbeerd.
Een belangrijke trend in deze verhuisbewegingen is dat er verschillende automobielbedrijven zijn
verhuist naar zichtlocatie. Door de importeurs, waar deze autobedrijven bij aangesloten zijn, wordt
een dergelijke locatie gestimuleerd.
Redenen om te verhuizen zijn een te groot of te klein pand, te oud en daardoor moeilijk aanpasbaar,
de onveiligheid op het terrein, een verkeerssituatie die te wensen overlaat en een gebrek aan
faciliteiten op het terrein. In combinatie met het aanbod aan vrije kavels hebben deze pushfactoren
de verhuisgolf veroorzaakt.
Door de revitalisering op HN80 en de overige activiteiten die op HN80 zijn uitgevoerd, is de dynamiek
op het terrein toegenomen. Het terrein heeft aantrekkingskracht op ondernemers van buitenaf,
hoewel dit wordt geholpen door de krappe bedrijventerreinenmarkt waardoor ondernemers
genoodzaakt zijn bestaande panden te betrekken. Een schaarse bedrijventerreinenmarkt is, volgens
de geïnterviewde, een zeer belangrijke randvoorwaarde om doormiddel van een revitalisering de
dynamiek op een bestaand bedrijventerrein te herstellen. In dit geval heeft deze combinatie tot
succes geleid, want ten tijde van dit interview is het leegstandspercentage 4,5 procent waarvan het
grootste gedeelte structureel is. Dit leegstandspercentage is lager dan op bedrijventerrein Westfrisia
het geval is.
Investeringen in het terrein
De revitalisering van HN80 is in mei 2007 gestart en is in september 2009 afgerond. De Hoornse
Ondernemers Compagnie heeft een belangrijke rol gespeeld in het revitaliseringsproces. Het
parkmanagement Hoorn is opgericht als onderdeel van deze revitalisering, omdat dit een
voorwaarde was voor het verkrijgen van bepaalde subsidies. Belangrijk stap in het proces was het
instellen van een bedrijvenklankbord waarin ongeveer 10 tot 15 op HN80 gevestigde bedrijven
gevestigd waren. Op basis van de input van het bedrijvenklankbord is het revitaliseringsplan
opgesteld.
De uitvoering van het revitaliseringsplan ging gepaard met een publieke investering van 2,2 miljoen
euro. Onderdelen waren het opstellen van een beeldkwaliteitenplan en het flexibeler maken van dit
plan, waardoor het terrein efficiënter gebruikt kan worden. Daarnaast ook de vernieuwing van het
rioleringsstelsel, een gevelrenovatieproject waarbij 50 procent van de kosten van de gevelrenovatie
met een maximum hoogte van 7500euro werden gesubsidieerd, het binnenhalen van het KVO-B
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keurmerk voor bedrijventerreinen, de aanleg van een cameratoezichtsysteem, het creëren van een
representatieve entree (slechts gedeeltelijk van de grond gekomen, verduurzamen van de groene en
grijze hoofdstructuur en een onderzoek naar de haalbaarheid van een glasvezelnetwerk (welke
vervolgens is aangelegd).
Als gevolg van het revitaliseringsplan hebben ondernemers ook geïnvesteerd in hun kavel en opstal.
Het gaat dan om een totaal bedrag van 35 tot 40 miljoen euro. Investeringen die ondernemers
hebben gedaan, zijn het realiseren van nieuwbouw (vaak) nadat bestaande panden waren gesloopt.
Maar ook kleinere uitbreidingen, zoals het opknappen van het groen op de kavels en het verbeteren
en uitbreiden van de parkeercapaciteit.
Dat ondernemers op deze schaal gemotiveerd waren om te investeren, hangt samen met de
integrale aanpak van de verouderingsproblematiek. Doordat verouderingsproblematiek wordt
veroorzaakt door een complexe mix aan factoren die op elkaar ingrijpen, is een integrale aanpak
noodzakelijk. Dat ook de ondernemers hebben geïnvesteerd, heeft het integrale karakter van de
revitalisering verder versterkt, waardoor de dynamiek op het terrein is teruggebracht. Overigens is
de mening van de geïnterviewde dat ondernemers niet op deze schaal hadden geïnvesteerd in hun
opstal kavel als de bedrijventerreinenmarkt in Hoorn niet werd gekenmerkt door krapte. Dit komt
doordat met dezelfde investering op een vrije kavel een hogere kwaliteit gerealiseerd had kunnen
worden. Ondernemers hadden in de situatie van een ruime markt sneller voor deze optie gekozen.
Indien een revitalisering van een terrein succesvol wordt uitgevoerd dan is het mogelijk dat de
opbrengsten hoger zijn dan de kosten. Er moet dan wel integraal naar het project gekeken worden
waarbij de voordelen van alle betrokken bij elkaar worden opgeteld. Belangrijke opbrengsten zijn de
hogere waarde van het vastgoed waardoor ook de belastinginkomsten uit onroerend goed zijn
toegenomen. Ook minder criminaliteit (afname van 90 procent met een voorkomen schade van
1.000.000 euro per jaar) en een afgenomen verzekeringspremie door een lager risicoprofiel bij
verzekeraars. Naast de financiële opbrengsten zijn er ook nog maatschappelijke opbrengsten.
Interview 5
Geïnterviewde: dhr. Freek de Miranda (Bedrijfsmakelaar)
Organisatie: Bregman makelaars
Tijdstip: 11:00 – 11:45, 4 december 2011
Waar: Telefonisch
De marktpositie HN80 en economische structuur, ruimtelijke kwaliteiten
De geïnterviewde gelooft er niet in dat bedrijvenverenigingen de positionering kunnen beïnvloeden
Positionering is afhankelijk van factoren als bestemmingsplan, milieucategorie, ontsluiting. De leeftijd
van het terrein heeft een grote invloed op de factoren en heeft daarmee een belangrijke invloed op
de marktpositie van de Beverkoog.
De bouwkundige staat van veel panden is dusdanig dat deze na 30 jaar afgeschreven zijn. Maar niet
alleen de staat van de panden gaat achteruit, ook de wensen van de gebruikers veranderen. Deze
veranderende wensen komen mede voort uit de voortschrijdende techniek, waardoor er steeds
meer mogelijkheden zijn die de panden op de Beverkoog niet kunnen bieden.
De Beverkoog zit nu ongeveer op de helft van zijn levenscyclus. Het terrein is functioneel en
goedkoop, terwijl nieuwbouw in veel gevallen duur is. Wel is er onvoldoende parkeercapaciteit
waardoor er veel auto’s op de weg geparkeerd staan en is het terrein door een eenzijdige ontsluiting
slecht ontsloten.
Volgens de geïnterviewde kent nieuwbouw momenteel een gat tussen de gerealiseerde
marktwaarde en de stichtingskosten. Deze onrendabele top is ongeveer 20 procent. Daar komt bij
dat de belangrijkste nieuwbouwlocatie (Boekelermeer) tevens slecht ontsloten is.
Gevolg is dat vestiging op de Beverkoog aantrekkelijk is en daarmee wordt het terrein gekenmerkt
door een gezonde vervangingsmarkt. De leegstand is minder dan 10 procent en komt in de buurt van
wat als een gezonde frictieleegstand beschouwd kan worden.
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Huisvestingswensen van de gevestigde ondernemers, verhuisbewegingen, hoe komen de
verhuisbewegingen tot stand.
Vrije kavels worden niet voor de leegstand uitgegeven. Dit houdt in dat een afnemer van een kavel
een gebruiker voor het pand moet hebben. In de praktijk betekent dit dat de afnemers van kavels
vaak voor eigen gebruik bouwen, omdat het voor ontwikkelaars/beleggers lastig is van te voren een
huurder geworven te hebben. Het resultaat is dat in de eerste jaren van de levenscyclus er
grotendeels eigenaar-gebruikers op het terrein te vinden zijn. Als een gebruiker na een periode
wegtrekt, verandert de situatie doordat de nieuwe gebruiker in veel gevallen het pand huurt. De
afgelopen jaren zijn er slechts enkele bedrijven van de Beverkoog vertrokken naar een
nieuwbouwlocatie. Dit wordt veroorzaakt doordat er al enkele jaren spraken is van een zeer geringe
economische groei of zelfs een economische krimp. Hierdoor groeien bedrijven niet en is hun
toekomstperspectief onzeker. De noodzaak en de wil van ondernemers om te verhuizen valt
hierdoor weg. Daar staat tegenover dat in een periode waarin het economisch beter gaat, bedrijven
sneller noodzaak zien of het risico aandurven om te verhuizen. De geïnterviewde geeft dan ook aan
dat in de periode voor 2009, als gevolg van de economische hoogconjunctuur, meer
verhuisbewegingen te zien waren, waarvan een groter gedeelte nieuwbouw heeft gerealiseerd.
Daarmee lijkt het erop dat de economische crisis effectiever is dan de SER-ladder als het gaat om het
onnodig verhuizen naar nieuwbouwlocaties.
Investeringen in de Beverkoog
De afgelopen jaren zijn geleidelijk aan veel ondernemers, die vanaf het begin op het terrein gevestigd
zijn, weggetrokken. De dynamiek van het terrein is hiermee onder druk komen te staan. Veel van de
panden zijn vervolgens niet meer door een eigenaar-gebruiker in gebruik genomen, maar zijn
verhuurt. Om deze verhuur mogelijk te maken, hebben veel eigenaren investeringen gedaan om het
pand weer aan de huidige vraag te laten voldoen en zodoende verhuurbaar te krijgen. Het gaat dan
om het opsplitsen van gebouwen, verbeteren van de toegankelijkheid van zowel pand als kavel en
het aantrekkelijker maken van de gevel. De gedane investeringen van de afgelopen jaren zijn vooral
gericht op het opknappen van bestaande panden en minder op de sloop van bestaande panden
gevolgd door nieuwbouw. Doordat er de afgelopen jaren veel van dergelijke investeringen zijn
gedaan, waaronder ook het opsplitsen van bestaande gebouwen in meerdere units, is het terrein
aantrekkelijk als vestigingsplaats voor startende en kleinere bedrijven.
De geïnterviewde geeft aan dat het effect van revitalisering op de investeringsbereidheid van
ondernemers niet overschat moet worden. Een revitalisering heeft enig effect, omdat de kwaliteit
van het terrein omhoog gaat. Alleen is de kwaliteit en opstal van het pand belangrijker voor de
ondernemer, omdat die in veel grotere mate de geschiktheid van de locatie voor het bedrijfsproces
bepalen. Daarom ziet de geïnterviewde meer heil in het beperken van het aanbod
nieuwbouwlocaties. Vooral in tijden van een florerende economie zorgt een dergelijke beperking
ervoor dat het huren van bestaand vastgoed stijgt, waardoor de rendabiliteit van bestaand vastgoed
stijgt. Dit motiveert eigenaren om te investeren in verouderd vastgoed, zodat deze weer up-to-date
is.
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Bijlage C: Uitkomsten SPSS (Chi-kwadraat toets)
Frequencies
Statistics
Bedrijventerrein

Branche waar

waar bedrijf is

bedrijf actief in

Verhuisbewegin

in werkzame

gevestigd

is

g

personen

Jaar
N

Valid

Omvang bedrijf

1050

1050

1050

1050

1050

0

0

0

0

0

Mean

2.02

1.70

6.22

1.33

15.83

Median

2.00

2.00

5.00

1.00

4.00

Mode

3

2

5

1

1

Minimum

1

1

1

1

1

Maximum

3

2

15

4

509

25

1.00

1.00

5.00

1.00

2.00

50

2.00

2.00

5.00

1.00

4.00

75

3.00

2.00

7.00

1.00

12.00

Missing

Percentiles

Verband tussen bedrijventerrein en verhuisbeweging per periode
Case Processing Summary
Cases
Valid
N
Bedrijventerrein waar bedrijf

1050

Missing
Percent
100.0%

N

Total

Percent
0

.0%

N
1050

Percent
100.0%

is gevestigd *
Verhuisbeweging * Jaar
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Bedrijventerrein waar bedrijf is gevestigd * Verhuisbeweging * Jaar Crosstabulation
Verhuisbeweging
Jaar
2005-2006

Geen
Bedrijventerrein waar bedrijf

HN80

is gevestigd

Beverkoog

Total
2007-2008

Bedrijventerrein waar bedrijf

HN80

is gevestigd

Beverkoog

Total
2009

Bedrijventerrein waar bedrijf

HN80

is gevestigd

Beverkoog

Total
Total

Instroom

Uitstroom

Total

Intern

79

8

8

1

96

173

38

20

10

241

252

46

28

11

337

77

19

6

5

107

193

27

18

8

246

270

46

24

13

353

93

8

6

2

109

215

21

9

6

251

308

29

15

8

360

Bedrijventerrein waar bedrijf

HN80

249

35

20

8

312

is gevestigd

Beverkoog

581

86

47

24

738

830

121

67

32

1050

Total

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Jaar
2005-2006

Value

3

.120

Likelihood Ratio

6.576

3

.087

Linear-by-LinearAssociation

3.166

1

.075

b

3

.287

3.628

3

.305

Linear-by-LinearAssociation

.731

1

.393

N of Valid Cases

353
c

3

.831

Likelihood Ratio

.850

3

.837

Linear-by-LinearAssociation

.025

1

.874

N of Valid Cases

360
d

3

.938

Likelihood Ratio

.421

3

.936

Linear-by-LinearAssociation

.240

1

.624

N of Valid Cases

1050

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio

2009

Total

sided)

a

Pearson Chi-Square

N of Valid Cases
2007-2008

df

Pearson Chi-Square

Pearson Chi-Square

5.825

337
3.772

.878

.410

a. 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.13.
b. 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.94.
c. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.42.
d. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.51.
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SymmetricMeasures
Jaar
2005-2006

Value
NominalbyNominal

Phi

.131

.120

Cramer's V

.131

.120

N of Valid Cases
2007-2008

NominalbyNominal

337
Phi

.103

.287

Cramer's V

.103

.287

N of Valid Cases
2009

NominalbyNominal

353
Phi

.049

.831

Cramer's V

.049

.831

N of Valid Cases
Total

NominalbyNominal

N of Valid Cases

Approx. Sig.

360
Phi

.020

.938

Cramer's V

.020

.938

1050
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Bijlage D: Vragenlijst telefonische enquête
Controlevraag
Bent u ooit gevestigd geweest op het bedrijventerrein HN80/Beverkoog of bent u daar nog
steeds op gevestigd?
Ja/Nee
Structuur bedrijf
1. Naam + Adres bedrijf
2. In welk jaar is u bedrijf opgericht?
3. In welke sector bent u actief (Vooraf invullen op basis van LISA bestand)
Als het niet klopt

4. Hoeveel medewerkers heeft u in dienst (FTE) en wat is de ontwikkeling sinds 2003?

5. In wat voor huisvestingstype was u gevestigd ten tijde dat u op HN80/Beverkoog
gevestigd was. Bedrijfshal / Winkel / Showroom / Kantoor / Bedrijfsverzamelgebouw

6. Welke eigendomssituatie is van toepassing
 Ik ben eigenaar van het pand
 Ik huur het pand
 Anders, namelijk
Huisvestingskeuze
7. Welke huisvestingskeuze is van toepassing? (Vooraf invullen op basis van LISA bestand)
Als het niet klopt:





Ik ben al sinds 2005 gevestigd op HN80/Beverkoog
Ik ben al sinds 2005 gevestigd op HN80/Beverkoog maar tussentijds verhuisd of
uitgebreid
Ik heb me later gevestigd op HN80/Beverkoog, namelijk in het jaar
Ik ben ooit gevestigd geweest op HN80/Beverkoog maar verhuisd, (bestaande bouw/
nieuwbouw) namelijk in het jaar
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Investeringen
8.

Heeft u in de periode dat u gevestigd was op HN80/Beverkoog geïnvesteerd in uw
huisvestingssituatie.
 Ja/Nee
9. Zo ja, waarin heeft u geïnvesteerd?
 In opstal en kavel


In het bedrijventerrein

10. In welk jaar zijn deze investeringen gedaan?

De huisvestingssituatie
11. In het geval van investeringen / vertrek --> Waarom was uw voorgaande
huisvestingssituatie niet meer geschikt?
12. In het geval van vestiging op NH80/Beverkoog --> Welke kwaliteiten hebben u voor
dit terrein/pand doen kiezen?
De omvang van het pand
De verhouding kantoor/bedrijfsruimte
Technische aspecten van het pand
Parkeermogelijkheden op uw kavel
De onderhoudsstaat van het pand
De representativiteit van andere gebouwen en de openbare ruimte
De criminaliteit en veiligheidssituatie op het terrein
De externe bereikbaarheid
De interne bereikbaarheid
Voorzieningen op het terrein
Het ondernemingsklimaat in Hoorn/Alkmaar
Overig

Aanbod huisvestingsalternatieven
13. Waarom heeft u voor deze huisvestingsoptie gekozen?
14. Welke andere locaties zijn afgevallen? Waarom?
Investeren in huidige locatie/betrekken bestaand pand/ nieuwbouw op vrij kavel
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15. Indien nieuwbouw niet is meegewogen --> Had u eventueel nieuwbouw willen
realiseren maar was dit door een gebrek aan vrije kavels niet mogelijk

16. Indien investeren niet is meegewogen --> Zag u nog mogelijkheden om op uw huidige
locatie te investeren? Wat was de eventuele belemmering?

17. Indien investeren in de huidige locatie is meegewogen --> Hebben ontwikkelingen
ter verbetering en beheer van HN80/Beverkoog u gestimuleerd om te investeren in uw
huidige locatie? Welke ontwikkelingen zijn daarin belangrijk geweest?
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Bijlage E: Onderwerpen verkennende interviews
Structuur bedrijvigheid op HN80/Beverkoog
Sectoren / ontwikkelingen / omvang bedrijven
Kwaliteiten HN80/Beverkoog
Type panden / publieke ruimte / ontsluiting
Welke ontwikkelingen (beheer en investeringen) zijn er gaande --> Panden, publieke ruimte /
ontsluiting
Hoe ziet de bedrijventerreinenmarkt er uit in Hoorn/Alkmaar
Aanbod / Krapte
Hoe verhouden HN80/Beverkoog zich tot andere werklocaties.
Huisvestingswensen van ondernemers
Naar wat voor huisvesting is er in de regio Hoorn/Alkmaar vraag? Is dat voorhanden?
Huisvestingskeuze van ondernemers
Verhuisbewegingen (bestaande panden / nieuwbouw) waarnaar toe? In welke mate?
Investeringen op NH80/Beverkoog door ondernemers? Wat voor? Omvang?
Oorzaak verhuisbewegingen en investeringen?
Invloed herstructurering? Welke belemmeringen worden opgelost en stimuleert dit bedrijven
om te blijven of te investeren? Wat is de invloed van krapte of een ruime markt op de
verhuisbewegingen en investeringen?
Leegstand
Wat gebeurt er met leegstaand? Wat voor type bedrijven komt er terug? Investeren deze om
het pand aan te passen? Waarom realiseren ze geen nieuwbouw?
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Bijlage F: Deelregio`s Noord-Holland

Bron: Etin Adviseurs, 2007
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Appendix: Aanbevelingen
Het beheer van bestaande terreinen en de ontwikkeling van nieuwe terreinen op elkaar afstemmen.
Het tegengaan van veroudering op bestaande bedrijventerreinen is belangrijk om bestaande
terreinen optimaal te benutten. Als overheden dit op een effectieve manier willen bereiken, dan is
de combinatie van revitalisering en schaarste van belang. De SER-ladder is een goed uitgangspunt om
dit te bereiken. Deze combinatie van beide elementen zorgt ervoor dat ook de gebruikers van
bestaande bedrijventerreinen (verhuurders en eigenaar-gebruikers) worden gestimuleerd om hun
verhuisgedrag en investeringsgedrag aan te passen. Het resultaat hiervan is dat private investeringen
een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de functionele en technische knelpunten die
veroudering veroorzaken. Omdat de combinatie van schaarste en een beheer- en
investeringsinitiatief vanuit de overheid van belang is om dit effect te bereiken, is het belangrijk om
deze zaken goed op elkaar af te stemmen.
Uitgifte van nieuwe terreinen gebaseerd op daadwerkelijke ruimtebehoefte.
Een krappe bedrijventerreinenmarkt betekent niet dat er in het geheel geen nieuwbouwkavels
beschikbaar mogen zijn. De mogelijkheden van het gebruik van bestaande bedrijventerreinen zijn
niet oneindig. Bedrijven groeien en veranderen van structuur en het is niet altijd mogelijk om dit op
bestaande terreinen op te vangen. Om te voorkomen dat een schaarse bedrijventerreinenmarkt een
beperkende factor wordt, is wel degelijk een voorraad nieuwbouwkavels noodzakelijk.
Om het effect van een krappe bedrijventerreinenmarkt niet ongedaan te maken, zal de uitgifte van
nieuwbouwkavels doelgericht moeten plaatsvinden. Daarvoor is een accuraat inzicht in de
ruimtebehoefte noodzakelijk. Daarbij is het belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden en de
ontwikkelingen op bestaande bedrijventerreinen. Aan de hand van bijvoorbeeld leegstand kan er
gekeken worden naar welke mogelijkheden bestaande terreinen nog bieden om bedrijvigheid te
accommoderen.
Periodieke regionale afstemming.
De markt voor bedrijventerreinen is een regionale markt. Daarom is het van belang dat afstemming
van bovenstaande aanbevelingen op regionaal niveau plaatsvindt. Samen met gemeenten en
belanghebbenden in de regio is het aan te bevelen deze zaken periodiek af te stemmen.
Flexibel gebruik van bestaande bedrijventerreinen.
Ondernemers en verhuurders kunnen gestimuleerd worden om te investeren in kavel en opstal.
Echter, de mogelijkheden om bestaande terreinen en bedrijfsonroerendgoed aan te passen aan de
huisvestingseisen zijn beperkt. Om dit zo veel mogelijk te ondervangen, is het noodzakelijk dat er
flexibel met het ruimtegebruik omgegaan kan worden en dat er wordt gezocht naar mogelijkheden
om het terrein optimaal te benutten. Dit kan gerealiseerd worden door bebouwingspercentages en
maximale bouwhoogtes op te rekken of flexibel om te gaan met het toestaan van bepaalde functies
(bijvoorbeeld het toestaan van een woonfunctie als daartegenover staat dat de ondernemer een
investering doet in de rest van zijn pand en kavel).
Betrekken van betrokkenen.
Uit het onderzoek is gebleken dat betrokkenheid van private partijen bij het terrein van invloed is op
de mate waarin deze partijen investeringen doen in kavel en opstal. Om deze betrokkenheid te
vergroten is het aan te bevelen om deze ondernemers te betrekken bij het opstellen van de
revitaliseringsplannen. Dit zorgt ervoor dat deze partijen worden betrokken bij de toekomstige
kwaliteit van het bedrijventerrein en dat de revitalisering de elementen bevat die voor de private
partijen van belang zijn. Hiermee wordt de signaalfunctie van een revitalisering versterkt en worden
private partijen extra gestimuleerd mee te doen.
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