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“When one door closes, another opens”  



 
 

 

Voorwoord 
 
 
Een jaar geleden startte ik met de masteropleiding Economische Geografie, destijds had ik nog geen idee waarop 
ik wilde afstuderen. Bedrijventerreinen leken mij een interessant onderwerp. In de loop van het collegejaar heb ik 
mij verdiept in het onderwerp en het heeft mij eigenlijk niet meer losgelaten. Op mijn stage ben ik met 
bedrijventerreinen aan de slag gegaan en zo begon uiteindelijk mijn afstudeeronderzoek. Nu, een jaar na de start 
van het collegejaar, presenteer ik het resultaat in deze masterthesis. 
  
Het uit de stage bij de Randstedelijke Rekenkamer voortgekomen rapport is het startpunt geweest van mijn 
afstudeeronderzoek naar de regionale planning en herstructurering van bedrijventerreinen. Gedurende mijn 
stageperiode heb ik kennis, ervaring en contacten opgedaan die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van 
deze thesis. Hiervoor ben ik de Randstedelijke Rekenkamer erg dankbaar. Mijn dank gaat ook uit naar dr. Piet 
Korteweg voor de goede begeleiding gedurende het afstudeeronderzoek. Het kritische geluid maar ook het 
enthousiasme voor het onderwerp hebben mij erg geholpen. Tot slot gaat mijn dank uit naar allen die hun 
medewerking hebben verleend aan de interviews. Het afnemen van de interviews heb ik als het leukste deel van 
mijn afstudeeronderzoek ervaren. 
 
Met het afronden van deze thesis voltooi ik de studie Economische Geografie en daarmee sluit ik de periode van 
student zijn af. De afronding van de thesis en studie zorgen voor iets nieuws, ze zullen deuren openen. Ik kijk 
daar erg naar uit, al zal het nog even op zich moeten laten wachten. Een maand door India reizen is nu het eerste 
wat ik ga doen. 
 
 
Maarten Franken 
 
Utrecht, september 2009
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Hoofdstuk 1 - Inleiding 
 
In dit eerste hoofdstuk worden in paragraaf 1.3 de onderzoeksvragen geïntroduceerd. Voorafgaand zal in de 
eerste paragraaf de problematiek van verouderde bedrijventerreinen worden ingeleid. In paragraaf 1.2 wordt  
vervolgens de koppeling met de economische geografie beschreven. Tot slot zal in de laatste paragraaf van dit 
hoofdstuk de opzet van deze thesis worden gepresenteerd. 
 
 
1.1 Problematiek van verouderde bedrijventerreinen 

In 2001 bracht het Centraal Planbureau het onderzoeksrapport Veroudering van bedrijventerreinen uit. 
“Herstructurering van bedrijventerreinen is ‘in’” luidt de eerste zin van de inleiding (CPB, 2001, p. 9). Een van de 
drie doelen van het onderzoek was om een algemeen kader te scheppen dat inzicht geeft in het proces van 
veroudering en herstructurering van bedrijventerreinen. Het mag duidelijk zijn dat het onderwerp herstructurering 
acht jaar geleden al speelde in de politiek en vandaag de dag is dat niet anders. De herstructurering van 
bedrijventerreinen staat nog altijd hoog op de politieke agenda. Het belang van herstructureren van 
bedrijventerreinen hangt deels samen met de groeiende weerstand in de samenleving tegen de aanleg van 
nieuwe terreinen (BN De Stem, 2009). Gemeenten leggen graag nieuwe bedrijventerreinen aan in de hoop om de 
lokale economie te stimuleren. Een groot aanbod zorgt echter voor de versnelling van relatieve veroudering. 
Verouderde bedrijventerreinen kunnen onder andere te kampen hebben met leegstand. De leegstand op een 
bedrijventerrein versnelt het verouderingsproces waardoor nog meer bedrijven wegtrekken. De wegtrekkende 
bedrijven verhuizen veelal naar nieuwe terreinen (Louw e.a., 2004).  
 
Een mogelijk achterliggend knelpunt is de concurrentie tussen gemeenten. Het aanleggen van nieuwe 
bedrijventerreinen levert een gemeente geld op terwijl het herstructureringsproces in de meeste gevallen juist 
geld kost en nauwelijks nieuw uit te geven hectares oplevert. Vanuit kostenoogpunt is het te verklaren waarom 
gemeenten kiezen voor het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen. Een gemeente die zijn bedrijventerreinen 
herstructureert zal de vrijgekomen grond (als hier al sprake van is) voor een hoger bedrag moeten verkopen dan 
een gemeente die niet herstructureert maar nieuwe bedrijventerreinen aanlegt. Milieudefensie is het eens met 
deze veronderstelling en vindt het een taak van de provincies om toe te zien dat er naast het aanleggen van 
nieuwe bedrijventerreinen voldoende verouderde terreinen worden geherstructureerd (Milieudefensie, 2007; 
2009). Groenlinks heeft een gelijke opvatting als Milieudefensie, zo valt op de website te lezen: “Gemeenten 
concurreren onderling om bedrijven en leggen allemaal hun eigen bedrijventerrein aan. Door die onderlinge 
concurrentie worden de bedrijventerreinen voor spotprijzen verkocht” (Groenlinks, 2009). In een videochat met 
minister Jacqueline Cramer werd door een geïnteresseerde gesteld dat de gemeente de grootste ‘freerider’ is op 
een bedrijventerrein. De minister liet daarop weten dat er soms sprake is van onderlinge concurrentie tussen 
gemeenten en gaf aan dat haar inzet is om regionale afstemming en samenwerking tussen gemeenten beter 
vorm te geven (Ministerie van VROM, 2008). 
 
De afgelopen jaren is veel onderzoek uitgevoerd naar het herstructureringsbeleid. Zo werd onder andere de 
Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen (THB) ingesteld (ook bekend als commissie Noordanus). Deze 
commissie bracht in september 2008 advies uit over de aanpak van herstructurering (THB, 2008). De Algemene 
Rekenkamer heeft in 2008 onderzoek gedaan naar het beleid dat de rijksoverheid voert om problematische 
veroudering van bedrijventerreinen tegen te gaan (Algemene Rekenkamer, 2008). Naar aanleiding van onder 
andere deze onderzoeken heeft het rijk het beleid rond de herstructurering van bedrijventerreinen aangepast.  
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De herstructurering van bedrijventerreinen is in Nederland decentraal geregeld en om die reden blijft de invloed 
van het rijk beperkt. Minister Van der Hoeven (Ministerie voor Economische Zaken) is duidelijk als het gaat om de 
rolverdeling: "De provincies moeten een helder kader voor een integrale aanpak van herstructurering en de 
aanleg van nieuwe terreinen bieden en vervolgens toezicht houden op de uitvoering. De gemeenten dienen 
herstructurering en nieuwe aanleg integraal te benaderen en ervoor te zorgen dat onderlinge afstemming op 
regionaal niveau plaatsvindt. Mijn inzet zal zijn om concrete afspraken met de provincies te maken over deze 
aanpak" (Bedrijventerrein, 2007, p. 14). De provincies moeten volgens de minister een regierol gaan vervullen. 
De vraag is of provincies deze rol opnemen.  
 
Milieudefensie is van mening dat de herstructurering van bedrijventerreinen faalt. Om verdere aantasting van het 
landschap te voorkomen stellen zij voor om een stop op de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen in te voeren, 
aangezien er voldoende bouwrijpe grond ligt. Een tweede maatregel is de invoering van een ‘opknapbijdrage’ van 
50 euro op elke vierkante meter bouwrijpe grond (Milieudefensie, 2007). Er kunnen vraagtekens worden gezet bij 
de redenering van Milieudefensie. Afgevraagd moet worden op welk schaalniveau naar de 
herstructureringsproblematiek moet worden gekeken. De problematiek verschilt van provincie tot provincie en van 
gemeente tot gemeente. Herstructurering van bedrijventerreinen speelt dus niet in alle gemeenten een even 
belangrijke rol. Mogen steden die geen ruimte meer hebben en geen verouderde bedrijventerreinen kennen dan 
geen nieuwe terreinen aanleggen omdat er elders in het land nog voldoende ruimte is? Om antwoord te geven op 
deze vraag is inzicht vereist in het locatiekeuzegedrag van bedrijven. Mogelijk is dit ook een politieke vraag. In dit 
onderzoek wordt het locatiekeuzegedrag van bedrijven niet onderzocht. Het genoemde voorbeeld is om aan te 
geven dat de herstructureringsproblematiek van bedrijventerreinen niet een landelijk maar regionaal of zelfs 
lokaal probleem is. De mate van de verouderde bedrijventerreinen en de mate van overaanbod verschilt sterk per 
regio. In sommige regio’s kan zelfs gesproken worden van een tekort aan bedrijventerreinen.  
 
Samenvattend kan worden gesteld dat verouderde bedrijventerreinen in Nederland een actueel maatschappelijk 
probleem vormen. Verondersteld wordt dat door het grote aanbod van bedrijventerreinen de bestaande terreinen 
sneller verouderen. Verder is naar voren gekomen dat de herstructureringsproblematiek een regionale of zelfs 
lokale aangelegenheid is. Voor de provincies ligt hier een belangrijke taak weggelegd. Zij zouden moeten zorgen 
voor een integrale aanpak van de planning en herstructurering van bedrijventerreinen. In de volgende paragraaf 
wordt de koppeling gemaakt met stromingen binnen de economische geografie.  
 
 
1.2 Economische Geografie, instituties en padafhankelijkheid 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de plek die de bestudering van de regionale planning en herstructurering 
van bedrijventerreinen inneemt binnen de economische geografie. 
 
Binnen de economische geografie wordt gesproken over een ‘relationele wending’. Recent theoretisch en 
empirisch werk in de economische geografie focust zich primair op de manier hoe sociaalruimtelijke relaties van 
economische actoren vervlochten zijn met processen van economische veranderingen. Dit vindt plaats op 
verschillende geografische schalen (Yeung, 2005). Vanuit andere disciplines zijn theorieën en concepten 
overgenomen die helpen het ‘sociale’ te integreren binnen de economische geografie. Uit de economische 
sociologie zijn Granovetter’s notion of embeddedness en Coleman’s social capital overgenomen. Daarnaast is 
gebruik gemaakt van werk van institutionele economen zoals Hodgson en Lundvall (Boggs & Rantisi, 2003).  
De relationele economische geografie krijgt echter ook kritiek. Zo wordt volgens Yeung (2005) te weinig aandacht 
gegeven aan de machtsverhoudingen tussen actoren die bepalend zijn voor het uiteindelijke gedrag van actoren. 
Daarnaast blijven in de praktijk economische geografen steken bij beschrijvingen. Sunley (2008) sluit zich aan 
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bij laatstgenoemde opvatting. Tevens wordt in de relationele economische geografie geen keuze gemaakt voor 
een bepaalde economische theorie en sluit het zich af van empirische bewijsvoering. De relationele benadering 
zet zich af tegen de neoklassieke theorie maar kiest niet voor een alternatief (behaviorale economie, institutionele 
economie of evolutionaire economie). Sunley (2008) geeft aan dat de bestudering van economische 
verbindingen, relaties en netwerken van belang zijn voor economisch geografen, maar het betreft slechts een 
deel. Zo moet er meer aandacht zijn voor instituties en de verandering daarvan over tijd. 
In de bestudering van de regionale planning en herstructurering van bedrijventerreinen zijn onderlinge relaties 
tussen actoren van groot belang. De relationele benadering is echter te beperkt om de regionale planning en 
herstructurering van bedrijventerreinen goed te bestuderen. Wetten en regels spelen een belangrijke rol in de 
planning en herstructurering van bedrijventerreinen. Aansluitend bij bovengenoemde conclusie van Sunley (2008) 
is het van belang om naast de relaties tussen actoren ook de instituties te bestuderen.  
 
De nieuwe institutionele economie is een aanvulling op de neoklassieke micro-economie (Hazeu, 2007). De 
neoklassieke theorie is een basismodel maar kan niet alle economische fenomenen verklaren. Het model houdt 
geen rekening met: 

• Pluriforme doeleinden en het interne functioneren van organisaties 
• Instituties 
• Onvolledige contracten 
• Transactiekosten, waaronder zoekkosten, die in de hand worden gewerkt door de heterogeniteit van 

goederen (Hazeu, 2007, p. 23) 
Binnen de neoklassieke economische analyse wordt uitgegaan van een externe organisatie. De interne 
organisatie van bedrijven wordt genegeerd. Bedrijven hebben verschillende belangen en om die reden ook 
verschillende doelen. 
De traditionele neoklassieke micro-economie verklaart niet waarom er bedrijven, andere organisaties (zoals 
gilden, het Verbond van Verzekeraars en de Sociaal-Economische Raad) en overheden bestaan. Andere 
instituties, zoals centraal arbeidsvoorwaardenoverleg tussen ‘sociale partners’ en het algemeen verbindend 
verklaren door de overheid van cao’s voor een hele bedrijfstak, worden ook niet verklaard. 
In de neoklassieke economie wordt uitgegaan van een perfecte ruil en volledige contracten. Partijen sluiten 
contracten die voorzien in alle mogelijk denkbare omstandigheden. In de werkelijkheid is er bijna altijd sprake van 
imperfect werkende markten en onvolledige contracten. Partijen beschikken niet over volledige informatie 
waardoor gehandeld wordt in onzekerheid. 
In het neoklassieke basismodel wordt uitgegaan van homogene goederen. In de praktijk zijn goederen juist 
heterogeen. Hierdoor ontstaan zoekkosten, een vorm van transactiekosten. Transactiekosten komen boven op de 
productiekosten en omvatten de kosten die gemaakt worden om een transactie tot stand te brengen (Hazeu, 
2007). 
 
In de nieuwe institutionele economie worden de transactiekosten als uitgangspunt genomen en niet alleen de 
productiekosten. Een aspect van de institutionele economie is dat niets op voorhand als gegeven wordt 
verondersteld. Zo worden markt, onderneming, overheid, wetgeving, instituties en contract niet meer als louter 
extern gegeven gezien maar kunnen ze ook onderwerp van analyse zijn (Hazeu, 2007). Naast de nieuwe 
institutionele economie bestaat ook een oude institutionele economie, deze theoriestroming is beperkt gebleven 
tot uitsluitend kritiekvorming. Hoewel beide stromingen instituties centraal zetten is er geen sprake van een 
doorlopende theorievorming van de oude naar de nieuwe institutionele economie (Hazeu, 2007). 
 
Needham e.a. (2005) gebruiken in hun analyse van grondmarkten in Nederland ideeën uit de institutionele 
economie. “De vernieuwde belangstelling voor instituties in het economisch handelen kan in een wat breder 
wetenschappelijk kader worden geplaatst, namelijk het vraagstuk van ‘the co-ordination of social life’. Dit richt de 
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aandacht op de vraag in hoeverre mensen en instanties elkaar nodig hebben om een bepaalde ruil voor elkaar te 
krijgen” (Needham e.a., 2005, p. 23). Vanuit de maatschappij zullen regels opgelegd moeten worden die de 
aansluiting regelt tussen vragers en aanbieders. De marktwerking kan beïnvloed worden door regels, zowel 
formele als informele regels. Formele regels worden voor een groot deel door de overheid gemaakt en worden 
onderscheiden in privaatrechtelijke (bijvoorbeeld verkoop grond) en publiekrechtelijke (bijvoorbeeld 
milieuvergunning). Informele regels hebben een minder dwangmatig karakter (Needham e.a, 2005).  
 
Bij de bestudering van instituties moet rekening gehouden worden met eerder gemaakte keuzes, dit wordt 
padafhankelijkheid genoemd. “Path dependence means that history matters. We cannot understand today’s 
choices…without tracing the incremental evolution of institutions” (North, 1990, p.100). Needham en Louw (2003) 
geven aan dat dit pad wat betreft bedrijventerreinen ongeveer vijftig jaar geleden is begonnen. “Met de  
wederopbouw hebben veel gemeenten de praktijk van een actief grondbeleid aangenomen. Hierdoor zijn zij de 
belangrijkste verstrekkers van bouwrijpe grond geworden voor zowel woningen als bedrijven. Dat pad zijn wij 
ingeslagen en nu zitten wij zo diep in dit spoor dat het moeilijk is om hieruit te komen en een ander pad te 
wandelen, al zouden wij dat met z'n allen willen” (Needham en Louw, 2003, p. 368). 
 
De aanleg van bedrijventerreinen kan niet worden overgelaten aan de markt. Overheden hebben een belangrijke 
taak als het gaat om het bestemmen van de ruimte in Nederland. Daarnaast is de overheid in de vorm van 
gemeenten vaak actief betrokken in de aan- en verkoop van grondposities. Hierdoor kunnen tegenstrijdige 
belangen ontstaan tussen overheden. Samenvattend kan gesteld worden dat instituties een interessante positie 
innemen binnen de planning en herstructurering van bedrijventerreinen en hiermee object van onderzoek worden. 
Opgemerkt moet worden dat het onderzoek zich niet uitsluitend richt op instituties en de wisselwerking tussen 
verschillende actoren. Het gaat, zoals dat past binnen de economische geografie, om de ruimtelijke uitwerking.  
In deze paragraaf is de wetenschappelijke positie binnen de economische geografie van het onderwerp 
beschreven. In de volgende paragraaf worden de probleemstelling en onderzoeksvragen geïntroduceerd. 
 
 
1.3 Probleemstelling, onderzoeksvragen en onderzoeksstrategie 

In het rapport van de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen worden drie strategische lijnen genoemd die 
de problematiek rond bedrijventerreinen moeten aanpakken. De derde strategische lijn geeft aan dat de regio 
centraal moet komen te staan: “De regio is ons inziens bij uitstek het kader waarbinnen de planning, 
programmering én uitvoering van het bedrijventerreinenbeleid, inclusief de herstructurering, gestalte moeten 
krijgen” (THB, 2008, p. 26). De Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen stelt dat het ontbreekt aan 
bestuurlijke moed om de gangbare praktijken en bestuurlijke verhoudingen te doorbreken. Volgens de Taskforce 
(Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen moeten drie lijnen centraal komen te staan: 

• strakkere ruimtelijke planning en aanbodprogrammering 
• regionale verevening 
• regionale ontwikkelingsbedrijven bedrijventerreinen (THB, 2008, pp. 26-27) 

 
De vraag is natuurlijk in hoeverre dit lukt. Gemeenten zijn namelijk helemaal niet zo gewillig om met elkaar samen 
te werken. Zoals in de vorige paragraaf is gebleken concurreren gemeenten met elkaar. De belangrijkste 
conclusie van het door tijdschrift Bedrijventerrein gehouden onderzoek naar regionale samenwerking is dat 
gemeenten samenwerken omdat het moet (Bedrijventerrein, 2009a). Een tweede punt is dat regionale verevening 
in de praktijk vaak uitblijft. Het is niet altijd mogelijk om te verevenen omdat gemeenten in sommige gevallen 
weinig verdienen aan nieuwe bedrijventerreinen. Daarnaast moet een deel van het rendement behouden blijven 
voor het onderhoud van de nieuwe terreinen (Bedrijventerrein, 2009a). Regionale samenwerking vindt plaats 



 

 

5 

  
 

 

maar de vraag is of daarmee daadwerkelijk de herstructureringsproblematiek wordt aangepakt. De focus van het 
afstudeeronderzoek is de regionale samenwerking op het gebied van planning en herstructurering van 
bedrijventerreinen. Dit leidt tot de volgende probleemstelling: 
 
Wat zijn de gevolgen van de regionale bedrijventerreinenplanning voor de gemeenten en andere actoren in de 
regio West Friesland, welke rol moet de provincie Noord-Holland daarbij aannemen en op welke manier kan een 
regionale bedrijventerreinenplanning leiden tot gunstigere condities voor herstructurering? 
 
Bovenstaande probleemstelling is uitgewerkt in zeven onderzoeksvragen: 
 
1 Hoe wordt aangekeken tegen de huidige manier van plannen van bedrijventerreinen? 
 
2 Welke ideeën zijn er over het effect van de huidige manier van plannen op de herstructureringsopgave? 
 
3 Welke theorieën zijn er over regionale samenwerking op het gebied van planning van bedrijventerreinen? 
 
4 Wat zijn de verschillen tussen de regionale bedrijventerreinenplanning en de nieuwe ruimteramingen in de regio 
West Friesland? 
 
5 Hoe kijken de gemeenten en andere actoren tegen deze verschillen aan en welke conflicten ontstaan daaruit? 
 
6 Welke rol moet de provincie aannemen in de regionale bedrijventerreinenplanning? 
 
7 Hoe kan de regionale planning leiden tot een vermindering van de herstructureringsopgave? 
 
De eerste drie onderzoeksvragen zijn beantwoord in de literatuurstudie. Het oorspronkelijke idee was om bij 
onderzoeksvraag vier het totaal van alle gemeentelijke plannen op te tellen en deze te vergelijken met een 
imaginaire ‘ideale’ regionale planning. In de regio West Friesland bestaat al een regionale planning en vandaar 
dat gekozen is om de regionale planning te vergelijken met nieuwe ruimteramingen voor de regio. Deze nieuwe 
ruimteramingen liggen lager dan de cijfers in de huidige planning. De keuze voor de regio West Friesland wordt 
beargumenteerd in hoofdstuk 6. Onderzoeksvraag 5 beantwoordt hoe de verschillende actoren tegen deze 
verschillen aankijken en welke conflicten daaruit ontstaan. Ook onderzoeksvragen zes en zeven worden 
beantwoord vanuit de percepties van de actoren. 
 
De onderzoeksstrategie is kwalitatief van aard. Dit wil zeggen dat in de data analyse voornamelijk gebruik wordt 
gemaakt van beschrijvingen en in mindere mate van kwantitatieve gegevens. De kwalitatieve benadering is het 
meest geschikt bij een beperkt aantal onderzoekseenheden. In dit onderzoek is hier sprake van. Dit kwalitatief 
onderzoek is inductief, interpretatief en constructivistisch georiënteerd. Inductief wil zeggen dat de uitkomsten van 
het onderzoek theorievormend zijn en niet andersom. Interpretatief houdt in dat de sociale wereld wordt begrepen 
door de interpretaties van de participanten te toetsen. Het gaat met andere woorden om de betekenis die mensen 
geven aan hun daden en aan die van anderen. Constructivistisch tot slot geeft aan dat sociaal bezit een uitkomst 
is van interactie tussen individuen. Dit wil zeggen dat sociale processen continu door mensen worden beïnvloed 
(Bryman, 2008). In hoofdstuk 5 worden het onderzoeksontwerp en de onderzoeksmethoden gepresenteerd. 
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1.4 Opzet thesis 

Dit onderzoek volgt op een stage bij de Randstedelijke Rekenkamer1. In het kader van deze stage zijn de 
problemen rond herstructureringsbeleid van bedrijventerreinen op provinciaal niveau onderzocht in de vorm van 
een vooronderzoek. Het doel van de stage was het uitvoeren van een verkenning rond het thema herstructurering 
van bedrijventerreinen en het geven van aanbevelingen voor een door de Randstedelijke Rekenkamer te houden 
benchmark onderzoek. Gedurende de literatuurstudie van de stage is al snel duidelijk geworden dat de 
herstructurering van bedrijventerreinen moeilijk los gezien kan worden van de planning van bedrijventerreinen. De 
literatuurstudie heeft geleid tot oriënterende interviews met de vier provincies. Deze interviews, aangevuld met 
een documentenanalyse hebben een profiel opgeleverd van de verouderingsproblematiek per provincie. 
 
Deze studie gaat verder op het vooronderzoek dat is uitgevoerd voor de Randstedelijke Rekenkamer. Zo is een 
aanvullende literatuurstudie uitgevoerd en is de casestudie West Friesland verder uitgewerkt. Het startpunt is het 
toenemende aantal hectares verouderd bedrijventerrein en de aflatende herstructurering daarvan. In hoofdstuk 2 
wordt de achtergrond gegeven van verouderde bedrijventerreinen. Aan de orde komt wat een bedrijventerrein is, 
wat veroudering inhoudt, wat herstructurering van bedrijventerreinen is en wat de rol van de gemeente als 
aanbieder van grond is. In dit hoofdstuk gaat het met name om de processen die op het niveau van het 
bedrijventerrein afspelen. In hoofdstuk 3 wordt een achtergrond gegeven van de rol en het beleid van de overheid 
bij het plannen en herstructureren van bedrijventerreinen. Het niveau verplaatst zich hier van het bedrijventerrein 
naar de instituties die verantwoordelijk zijn voor het beleid. In hoofdstuk 4 komen beide niveaus samen en worden 
twee discussie die spelen binnen het thema verkend. De eerste discussie gaat over de verhuisbewegingen van 
bedrijven van verouderde bedrijventerreinen naar nieuwe terreinen. De tweede discussie gaat in op de regionale 
aanpak van de verouderingsproblematiek door onder andere de regionale planning van bedrijventerreinen. De 
bevindingen worden uitgewerkt in een conceptueel model en staat, samen met de operationalisering, gegeven in 
hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 wordt de keuze voor de regio beargumenteerd en worden de voornaamste 
ontwikkelingen in de regio West Friesland beschreven. Het conceptueel model uit hoofdstuk 5 heeft geleid tot 
vragenlijsten voor de verschillende actoren. De bevindingen uit de casestudie over de gevolgen van een nieuwe 
ruimteraming, de rol van de provincie en de relatie tussen overaanbod en veroudering zijn beschreven in 
hoofdstuk 7. Tot slot worden de conclusies gegeven in hoofdstuk 8.

                                                            
1 De Randstedelijke Rekenkamer is rekenkamer voor de provincies: Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. 
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Hoofdstuk 2 – Bedrijventerreinen en 
herstructurering 
 
De problematiek van verouderde bedrijventerreinen gaat terug naar de jaren ’70. In die tijd ontstond leegstand in 
grote fabriekscomplexen door de teruggang van onder andere de textielindustrie, scheepsbouw en 
metaalindustrie (Louw e.a., 2004). Naast leegstand zijn er meer vormen van veroudering. Deze vormen zullen 
worden beschreven in paragraaf 2.2. Allereerst zal in paragraaf 2.1 een definitie gegeven worden van 
bedrijventerrein en wordt de rol van de gemeente als aanbieder beschreven. In paragraaf 2.3 wordt ingegaan op 
de vormen van herstructurering.  
 
 
2.1 Bedrijventerreinen en de aanbieder 

In deze eerste paragraaf van hoofdstuk 2 wordt het begrip bedrijventerrein nader toegelicht en wordt de rol van 
de gemeente als aanbieder van grond op bedrijventerreinen beschreven. 
 
 
2.1.1 Definitie bedrijventerrein 
 
In de jaarlijkse IBIS2 rapportage worden bedrijventerreinen getypeerd als een type werklocatie. De definitie luidt 
als volgt: “Een werklocatie van minimaal 1 ha bruto bestemd en geschikt voor gebruik door handel, nijverheid en 
industrie. Op deze terreinen kan ook enige commerciële en niet commerciële dienstverlening (zoals 
kantoorgebouwen, detailhandel) aanwezig zijn, maar deze hebben samen een minderheidsaandeel in de 
terreinoppervlakte. De volgende terreinen vallen er niet onder: een zeehaventerrein, een economische zone, een 
kantorenlocatie, een terrein voor grondstoffenwinning, een terrein voor olie- en gaswinning, een terrein voor 
waterwinning, een terrein voor agrarische doeleinden, een terrein voor afvalstort” (IBIS, 2009, p. 2).  
 
Tot in de jaren ’70 was ‘industriegebied’ de gebruikelijke term voor wat nu bedrijventerrein wordt genoemd. 
Aangezien de activiteiten distributie en handel sindsdien het meest voorkomend zijn past de huidige term beter. 
Het monofunctionele bedrijventerrein is ontstaan doordat grote industriële ondernemingen zich honderd jaar 
geleden buiten de toenmalige grenzen van de stad gingen vestigen. Toenemende overlast en stijging van de 
mobiliteit leidden er geleidelijk toe dat wonen en werken uit elkaar groeiden. In veel landen is het tegenwoordig 
gebruikelijk om multifunctionele gebiedsontwikkeling toe te passen. Opvallend is dat in het Nederlandse 
bedrijventerreinenbeleid deze ontwikkeling niet terugkomt (Louw e.a., 2004). In hoofdstuk 3 zal het 
bedrijventerreinen- en herstructureringsbeleid in Nederland nader worden uitgewerkt.  
 
Het aantal bedrijventerreinen en hun omvang worden jaarlijks via de IBIS-enquête onder gemeenten verzameld. 
In de registratie worden zowel bruto als netto hectares geregistreerd (tabel 2.1). Het bruto oppervlak is het totaal 
aan hectare van de werklocatie  met bedrijfsbestemming. Het netto oppervlak is de som van alle uitgeefbare of in 
erfpacht uitgeefbare kavels. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen terstond en niet terstond 
uitgeefbare gronden. Terstond wil zeggen dat gronden direct uitgeefbaar zijn en niet terstond betreft niet-
bouwrijpe gronden (IBIS, 2009). 

                                                            
2 Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem 
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Tabel 2.1 – Overzicht bedrijventerreinen in Nederland op 1 januari 2008 

bruto bedrijventerrein 100.910 ha 

netto bedrijventerrein 73.781 ha 

netto uitgeefbaar 12.300 ha 

netto terstond uitgeefbaar 6.380 ha 

netto niet terstond uitgeefbaar 5.989 ha 

Bron: Arcadis & Stec Groep, 2009, p. 4 

 
Deze cijfers worden hier ter indicatie aangegeven. De herstructurering van bedrijventerreinen staat centraal en 
daarom zal niet verder worden ingegaan op ontwikkelingen in het aantal hectares.  
 
 
2.1.2 De aanbieders van bedrijventerreinen 
 
De gemeenten in Nederland zijn de voornaamste aanbieders van bedrijventerreinen. Het gaat om 80 % van het 
oppervlak. De andere 20 % van het totale aanbod wordt door commerciële ontwikkelaars aangeboden (Needham 
e.a., 2005). Gemeenten zijn marktspeler omdat ze hiermee voorwaarde scheppen voor productie en 
werkgelegenheid. Het productiemiddel grond moet beschikbaar zijn voor het voorbestaan en de groei van 
bestaande bedrijven en nieuw te vestigen bedrijven. De gemeenten in Nederland zien het als hun taak om altijd 
een voorraad bouwrijp bedrijventerrein te hebben, daarnaast wordt een voorraad niet bouwrijpe grond achter de 
hand gehouden (Needham e.a., 2005). Gemeenten lopen financiële risico’s door het aanbieden van bouwrijp 
gemaakte grond. Grote voorinvesteringen zijn nodig en deze worden pas bij de uitgifte van grond terugverdiend. 
Binnen gemeenten kunnen op dit vlak spanningen ontstaan tussen het gemeentelijke grondbedrijf en de 
gemeentelijke afdeling voor economische zaken. De afdeling economische zaken heeft beleidsdoelen voor ogen 
en het gemeentelijke grondbedrijf is verantwoordelijk voor de financiële kant. Mogelijk kan het grondbedrijf het 
wenselijk vinden om percelen uit te geven terwijl dit niet past bij de beleidsdoelen van de afdeling economische 
zaken. Een conflict kan ontstaan tussen de financiële belangen van de gemeente als aanbieder met de andere 
beleidsdoelen van de gemeente (Needham e.a., 2005). 
 
Needham e.a. (2005, p. 139) geven vier redenen waarom gemeenten hun sterke machtspositie niet misbruiken: 

• De grond wordt niet om commerciële redenen aangeboden 
• Tussen bedrijven is geen concurrentie om een perceel 
• In bijzondere gevallen wordt een lagere prijs afgesproken (bijvoorbeeld aantrekken van bedrijven van 

buiten de regio) 
• Prijzen komen niet boven een bepaald niveau uit waardoor geen concurrentie met particuliere 

aanbieders wordt uitgelokt 
Het gevolg van de positie die de gemeente als aanbieder inneemt is dat een groot deel van de transactiekosten in 
de huidige marktwerking voor rekening komen van de gemeentelijke overheid. Zo zijn er kosten voor het 
gemeentelijke apparaat dat het aanleggen en uitgeven van percelen op bedrijventerreinen regelt. Tevens komen 
daar de jaarlijkse rentelasten bij (Needham e.a., 2005). 
 
Naast de rol van aanbieder van grond voor bedrijventerreinen stellen de gemeenten regels op (zie paragraaf 3.3) 
en begeleiden ze bedrijven in hun zoektocht naar huisvesting. Veel gemeenten zien het als hun taak bedrijven 
aan huisvesting te helpen, de gemeente neemt de rol aan van bemiddelaar. Gemeenten hebben vaak een 
bedrijfscontactfunctionaris in dienst die bedrijven advies en informatie geeft over de plaatselijke voorzieningen 
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en mogelijkheden. Gemeenten kunnen nog verder gaan door zich op te stellen als een soort nutsbedrijf dat alles 
doet om ervoor te zorgen dat bedrijven passende huisvesting krijgen. Als een bedrijf geen grond van de 
gemeente kan kopen tegen een redelijke prijs wordt dit gezien als een bestuursblamage. Sommige gemeenten 
gaan zelfs zover dat ze bemiddelen tussen bedrijven die van huisvesting willen ruilen en zorgen ervoor dat een 
keten van verhuizingen tot stand komt (Needham e.a., 2005). 
 
Gemeenten zijn de voornaamste aanbieders van grond op bedrijventerreinen en daarmee verantwoordelijk voor 
de ontstane voorraden bedrijventerreinen. In sommige gevallen kan dat leiden tot een groot aanbod, wat een 
versnelling van relatieve veroudering tot gevolg heeft. Er zijn echter meerdere vormen van veroudering, deze 
komen aan bod in de volgende paragraaf. 
 
 
2.2 Veroudering 

In deze paragraaf komt allereerst de levenscyclus van bedrijventerreinen aan de orde. Vervolgens wordt 
ingegaan op vormen van veroudering op bedrijventerreinen. Tot slot worden de symptomen van verouderde 
bedrijventerreinen beschreven. 
  
 
2.2.1 Levenscyclus 
 
Bedrijventerreinen verouderen tijdens hun bestaan. Dit is min of meer een vast proces en het patroon wordt de 
levenscyclus van bedrijventerreinen genoemd. De cyclus kent vier fasen: introductie, groei, consolidatie en 
teruggang (figuur 2.1, lijn eindigt met A) (Louw e.a., 2004). 
 
Figuur 2.1 – Levenscyclus van een bedrijventerrein 

 

Bron: Louw e.a., 2004, p. 131 

 
In de eerste jaren kent het bedrijventerrein een groei van het aantal bedrijven en werkgelegenheid. Vooral 
ondernemers van groeiende bedrijven hebben behoefte aan meer ruimte en kopen kavels op de nieuwe 
terreinen. Na de introductie en groei treedt geleidelijk consolidatie op. De bedrijven zijn volgroeid en 
werkgelegenheid is gestabiliseerd. In deze fase zijn er bedrijven die weer wegtrekken. De ontstane plekken 

Introductie Groei Consolidatie Teruggang 

Vraag 

Tijd 

A 

B
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worden ingenomen door andere ondernemers. Aan het eind van de consolidatiefase treedt veroudering op. Het 
openbaar gebied krijgt te maken met achterstallig onderhoud en de verharding van de wegen loopt terug in 
kwaliteit. In paragraaf 2.3 wordt dieper ingegaan op de soorten veroudering die optreden op bedrijventerreinen. 
Louw e.a. (2004) geven aan dat in de consolidatiefase van de levenscyclus de gemeente met relatief eenvoudige 
maatregelen de kwaliteit van het bedrijventerrein op peil kan brengen. 
In de fase van teruggang worden de problemen groter en komt het bedrijventerrein in een neerwaartse spiraal 
terecht. Door de veranderende eisen van ondernemers aan hun huisvesting neemt de courantheid van 
bedrijfspanden in de loop van de tijd af (Louw e.a., 2004). Daarnaast voldoen de ontsluiting en interne 
wegenstructuur niet meer. Als gevolg hiervan zullen ondernemers vertrekken en worden de ontstane plekken 
veelal niet meer ingenomen. De vastgoedprijzen dalen en laagwaardige activiteiten verschijnen op het 
bedrijventerrein. Als deze categorie ook geen belangstelling meer heeft ontstaat leegstand van bedrijfspanden 
(Louw e.a, 2004). De verpaupering van het bedrijventerrein is compleet. 
 
Schapendonk & Van Enck (2005) zijn van mening dat met goede maatregelen het kwaliteitsniveau van een 
bedrijventerrein in stand kan worden gehouden (figuur 2.1, lijn eindigt met B). Hierdoor wordt de levensduur van 
een bedrijventerrein verlengd. Zo moet invoering van parkmanagement voor een vliegwieleffect zorgen. 
Parkmanagement wordt gedefinieerd als: “geheel van middelen en maatregelen, dat beheer en de beheersing 
van de kwaliteit van een bedrijventerrein realiseert c.q. instandhoudt en waarbij met name door schaalvoordelen 
een aantal beheerskwesties adequaat en efficiënt geregeld kan worden, inclusief bepaalde financiële voordelen” 
(Schapendonk & Van Enck, 2005, p. 39). Zowel publieke als private partijen voeren gezamenlijk 
parkmanagement. De levensduur van een bedrijventerrein kan uiteindelijk worden verlengd maar kan niet 
voorkomen dat bedrijventerreinen dusdanig verouderen dat ze moeten worden geherstructureerd. 
Parkmanagement is een belangrijk middel om herstructurering te voorkomen, in dit onderzoek wordt het echter 
naar de achtergrond geschoven omdat met name de aanpak van verouderde bedrijventerreinen centraal staat. 
 
 
2.2.2 Soorten veroudering 
 
Er bestaan verschillende indelingen in soorten van veroudering. Twee indelingen zullen worden uitgewerkt. 
 
Korteweg (2002 uit Louw e.a., 2004, p. 131) onderscheidt drie hoofdvormen van veroudering: 

• Structurele veroudering 
• Economische veroudering 
• Relatieve veroudering 

 
Het normale proces van slijtage van bedrijfsgebouwen en infrastructuur wordt structurele veroudering genoemd. 
Dit proces kan versneld worden door achterstallig onderhoud. In dat geval spreekt men vaak van verval. De 
bruikbaarheid van vastgoed neemt door structurele veroudering af (Louw e.a., 2004). 
De bruikbaarheid van vastgoed neemt ook af in het geval de eisen van de gebruikers veranderen. Dit wordt 
economische veroudering genoemd. Ondernemers kunnen vertrekken omdat goederen bijvoorbeeld niet per 
spoor of binnenvaart kunnen worden vervoerd. Bedrijfspanden die niet aansluiten bij de vraag van ondernemers 
is een andere reden van economische veroudering. Economische veroudering is een proces waar beheerders en 
bedrijven weinig invloed op hebben (Louw e.a., 2004). 
Als het totaal van nieuwe bedrijventerreinen groter is dan de uitbreidingsbehoefte treedt relatieve veroudering op. 
Bedrijven zullen doorstromen naar de nieuw aangelegde bedrijventerreinen vanwege een gunstigere prijs-
kwaliteitverhouding (Louw e.a., 2004).  
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Het Centraal Planbureau maakt onderscheid in een viertal vormen van veroudering (CPB, 2001, p. 22): 
• Technische veroudering 
• Economische veroudering 
• Maatschappelijk veroudering 
• Ruimtelijke veroudering 

 
Technische veroudering is het gevolg van achterstallig onderhoud van het openbare gebied en kavels of 
opstallen. Daarnaast kan de formule en het imago van het terrein zijn aangetast door een slechte handhaving van 
het toelatingsbeleid door de beheerder. Investeren in het onderhoud door zowel de beheerder als de particulieren 
kunnen een versnelde achteruitgang tegengaan. Een probleem dat vaak optreedt, is de afwachtende houding van 
beheerder en particulier. Het is immers van belang dat beide partijen gelijktijdig onderhoud plegen, want 
investeringen in openbare ruimte hebben weinig effect als de kavels en opstallen niet worden opgeknapt. 
Omgekeerd geldt uiteraard het zelfde (CPB, 2001). 
Economische veroudering ontstaat door veranderende eisen vanuit de markt. Er is in dat geval sprake van een 
achterhaalde opzet van het bedrijventerrein. Beheer en onderhoud zijn niet langer geschikt om dit probleem op te 
lossen. Het bedrijventerrein zal in dit geval moeten worden aangepast aan nieuwe vormen van gebruik en aan de 
nieuwe gebruikers (CPB, 2001). 
Maatschappelijke veroudering komt voort uit veranderende voorschriften en regels (veiligheid, 
arbeidsomstandigheden en milieu). Door deze nieuwe voorschriften en regels kunnen bedrijventerreinen niet 
meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Het grote verschil met economische veroudering is dat daar sprake is 
van aanpassingen die vanuit de markt worden geïnitieerd. Bij maatschappelijke veroudering is dat met name de 
overheid, in eerste plaats het rijk en tweede plaats de provincie (CPB, 2001). 
Ruimtelijke veroudering treedt op als de geografische omgeving zo verandert dat de huidige functie van het 
terrein in gedrang komt. Veelal ontstaat ruimtelijke veroudering doordat woonwijken rond het terrein zijn gegroeid. 
Omwonenden maken bezwaar tegen emissies van bedrijven of uitbreidingen van bedrijfspanden. Daarnaast 
wordt het bedrijventerrein zelf vaak al gezien als een storend element. Het heeft veelal een negatief effect op de 
waardering van vastgoed (CPB, 2001). 
De hierboven genoemde indeling wordt gehanteerd in de jaarlijkse IBIS Werklocatie rapportage en is onder 
andere overgenomen in de rapporten Kansen voor Kwaliteit (THB, 2008) en Herstructurering van 
bedrijventerreinen (Algemene Rekenkamer, 2008). 
 
De twee genoemde indelingen zijn voor een deel gelijk aan elkaar. De definities van economische veroudering 
zijn nagenoeg gelijk aan elkaar en de vorm structurele veroudering aangevuld met een mogelijke aangetaste 
formule en/of aangetast imago maakt de vorm technische veroudering. De overige vormen in beide indelingen 
beslaan verschillende gebieden binnen het thema veroudering en spreken elkaar niet tegen. De indelingen 
worden daardoor complementair aan elkaar. In dit onderzoek zullen vormen uit beide indelingen worden gebruikt. 
 
 
2.2.3 Symptomen van veroudering 
 
Indien een gemeente aanwijzingen heeft dat een bedrijventerrein mogelijk verouderend is heeft het inzicht nodig 
in de kwaliteit van het terrein. Veel gemeenten laten een terreinscan uitvoeren om meer te weten te komen over 
de sterke en zwakke punten en waar de kansen en bedreigingen liggen. Door middel van een visuele inspectie, 
enquêtes onder de gevestigde ondernemers en interviews met sleutelpersonen worden de meeste scans 
uitgevoerd (Louw e.a., 2004). Aan de orde komen: 

• De ligging van het terrein 
• De externe bereikbaarheid 
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• De interne verkeersstructuur 
• De inrichting van het terrein 
• Het ruimtegebruik 
• De presentatie (uitstraling) van het terrein 
• De ruimtebehoefte van de gevestigde ondernemers 
• Milieuaspecten, zoals bodemverontreiniging en geluidshinder (Louw e.a., 2004, p. 136) 

 
Vaak hangen verschillende problemen met elkaar samen en verschilt de problematiek sterk van terrein tot terrein. 
Het is om die reden moeilijk om een algemeen landelijk beeld te geven van de problematiek op verouderde 
bedrijventerreinen. In tabel 2.2 wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende knelpunten op 
verouderde bedrijventerreinen. 
 
Tabel 2.2 – Aspecten van veroudering op verouderde bedrijventerreinen 

Uitstraling Ontsluiting Ruimtegebruik Milieuhygiëne 

 Verpaupering openbare 

ruimte 

 Verpaupering kavels en 

panden 

 Oneigenlijk gebruik 

openbaar gebied 

 Zwerfvuil/afval 

 Slechte bewegwijzering 

 Lelijk aanzicht 

voorterreinen 

 Criminaliteit 

 Sociale onveiligheid 

 Ontbreken voorzieningen 

 Slechte bereikbaarheid 

 Slechte interne 

verkeersstructuur 

 Slechte wegen 

 Ondergrondse 

infrastructuur 

 Ontbrekende modaliteiten 

 Te weinig gebruik 

modaliteiten 

 Verkeersonveilige 

situaties 

 Gebrek aan 

parkeervoorzieningen 

 Gebrek aan laad- en 

losmogelijkheden 

 Braakliggende kavels 

 Strategische reserves 

 Inefficiënte verkaveling 

 Leegstand 

 Gebrek aan 

uitbreidingsruimte 

 Bodemvervuiling 

 Geluidsoverlast 

 Luchtvervuiling 

 Stank 

 Stof overlast 

 Aanwezigheid risicovolle 

bedrijven 

Bron: Louw e.a., 2004, p. 137 

 
De vier in de tabel weergegeven aspecten van veroudering op bedrijventerreinen worden hieronder toegelicht. 
 
Achterstallig onderhoud en een zwakke initiële beeldkwaliteit zijn de oorzaak van een matige uitstraling van 
bedrijventerreinen. Dit gebeurt op zowel openbaar gebied als op de kavels. Dit proces wordt versterkt door de 
afnemende courantheid van een pand. Hierdoor daalt namelijk ook de bereidheid om onderhoud te plegen. Een 
rommelig bedrijventerrein ontstaat doordat het openbaar gebied wordt gebruikt door de ondernemers. Veelal 
ontstaat door groei ruimtegebrek op het eigen terrein. Ondernemers gebruiken vervolgens het openbaar gebied 
om bijvoorbeeld vrachtwagens te laden en te lossen (Louw e.a., 2004). Het belang van de uitstraling van een 
bedrijventerrein is verschillend voor ondernemers. Zo is de ene ondernemer gebaat bij een goede uitstraling van 
het bedrijventerrein terwijl, het voor de ander alleen om de functionaliteit gaat (Bedrijventerrein, 2009b) 
Voor de meeste ondernemers is bereikbaarheid een belangrijke eis aan de locatie. Doordat bedrijventerreinen in 
de loop der tijd omsloten zijn geraakt door stedelijke bebouwing wordt de externe bereikbaarheid aangetast. Dit is 
voor veel ondernemers het speerpunt bij herstructurering (Louw e.a., 2004). 
Het aspect ruimtegebruik is tweeledig. Allereerst zijn er bedrijven met een grote strategische voorraad grond. 
Door de relatief lage grondprijs zijn er ondernemers geweest die, met het perspectief op toekomstige groei, veel 
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grond hebben aangekocht. Het gevolg is dat kavels braak komen te liggen. Naast deze ondernemers zijn er ook 
ondernemers die niet (meer) beschikken over reserves. In sommige gevallen zouden zij onbebouwd terrein 
kunnen kopen van andere ondernemers op het bedrijventerrein. De verkopende partij heeft echter geen financiële 
aanleiding hiervoor, de grond is immers goedkoop verkregen. Zo kan het dus voorkomen dat een bedrijf wordt 
gedwongen om naar een ander terrein te verhuizen terwijl er op het bedrijventerrein voldoende bouwrijpe grond 
aanwezig is (Louw e.a., 2004).  
Op plekken waar vervuilende bedrijven hebben gezeten is bodemsanering vaak noodzakelijk. Naast deze vorm 
van vervuiling spelen vaak problemen rond de geluidsruimte. Bedrijven zijn verplicht een vergunning aan te 
vragen wanneer hun activiteiten veel geluid produceren. Net als bij de strategische grondvoorraad hanteren veel 
bedrijven een zelfde strategie bij het aanvragen van geluidsruimte. Op het moment dat de te vergunnen 
geluidsruimte is vergeven kunnen bedrijven, die de geluidsruimte daadwerkelijk gaan gebruiken, geen vergunning 
aanvragen. Hierdoor worden zij gedwongen om te verhuizen naar een ander bedrijventerrein (Louw e.a., 2004). 
 
Herstructurering kan een oplossing bieden aan de verouderingsproblematiek op bedrijventerreinen. In de 
volgende paragraaf zullen de verschillende vormen van herstructurering worden toegelicht. 
 
 
2.3 Herstructurering 

In de vorige paragraaf is naar voren gekomen dat veroudering op bedrijventerreinen vele vormen kent. Voor de 
verschillende vormen van veroudering waarmee bedrijventerreinen te maken krijgen moet herstructurering 
oplossingen bieden. Herstructurering is een koepelbegrip dat eenmalige ingrepen omvat die tot doel hebben de 
veroudering op het terrein te bestrijden en die niet gerekend worden tot het reguliere onderhoud (CPB, 2001). Er 
bestaan verschillende indelingen in typeringen van herstructurering. 
 
Louw e.a. (2004) onderscheiden drie typen herstructurering: 

• Revitalisering 
• Herprofilering 
• Transformatie 
 

Revitalisering biedt een oplossing voor structurele veroudering van het openbare gebied. Het behoud van de 
bestaande verkaveling en soort bedrijvigheid is het uitgangspunt van revitalisering. Naast de aanpak van 
structurele veroudering in het openbaar gebied richt revitalisering zich op het verhogen van de beeldkwaliteit van 
private panden en kavels, het invullen van braakliggende kavels en leegstaande panden, intensiveren van 
ruimtegebruik op bebouwde kavels en het verbeteren van de verkeersstructuur (Louw e.a., 2004). 
Bij herprofilering maken bestaande bedrijfsgebouwen plaats voor nieuwe. Wanneer sprake is van economische 
veroudering op een bedrijventerrein is herprofilering noodzakelijk. De ontwikkeling van een modern bedrijvenpark 
op de plek waar voorheen industriebedrijven waren gevestigd is een voorbeeld van herprofilering. De 
oorspronkelijke soort bedrijvigheid wordt niet gehandhaafd. Deze ingrijpende operatie vraagt om actief verwerven 
van grond, het verplaatsen van zittende bedrijven, het slopen van bestaande panden, het saneren van vervuilde 
grond en het opnieuw verkavelen en bouwrijp maken van grond (Louw e.a., 2004). 
In het geval van transformatie krijgen bedrijventerreinen een nieuwe bestemming. Als bedrijventerreinen door hun 
ligging niet meer geschikt zijn voor bedrijven wordt transformatie vaak toegepast (Louw e.a., 2004). 
 
De Stec Groep (2009) maakt een extra onderscheid in de categorie revitalisering naar facelift en revitalisering. 
“Facelift: doel van een facelift (ook wel groot onderhoud) is de veroudering van de fysieke ruimte en opstallen op 
het bedrijventerreinen tegen te gaan” (Stec Groep, 2009, p. 7). Het gaat hierbij om uitsluitend ingrepen die de 
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uitstraling van het terrein bevorderen zoals het verbeteren van de infrastructuur, het openbaar groen, 
bedrijfsonroerend goed en de beeldkwaliteit. Een facelift is de lichtste en goedkoopste vorm van herstructurering. 
“Revitalisering: forse integrale verbetering van het terrein, waarbij naast ingrepen gericht op de uitstraling van het 
terrein eveneens aandacht is voor het vernieuwen van bestaande ondergrondse en bovengrondse infrastructuur 
en het oplossen van knelpunten zoals parkeerproblematiek, uitbreidingsruimte van bedrijven, etc” (Stec Groep, 
2009, p. 7). In veel revitaliseringprojecten wordt tevens aandacht gegeven aan nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van onder meer ICT-infrastructuur, de aanleg van breedband verbindingen is hier een goed voorbeeld van 
(Stec Groep, 2009).  
 
In IBIS wordt nog een extra onderverdeling gemaakt. De categorie revitalisering wordt uitgesplitst naar 
revitalisering en zware revitalisering. Hiermee komt IBIS op 5 categorieën. Zware revitalisering betreft 
bodemsanering en sloop van panden. In tabel 2.3 worden de typen volgens IBIS en de daarbij behorende 
ingrepen overzichtelijk weergegeven. 
 
Tabel 2.3 – Herstructureringstypen en ingrepen 

 Facelift Revitalisering Zware 

Revitalisering 

Herprofilering Transformatie 

ingreep in openbare 

ruimte/gebouwen 

X X X X X 

ingreep in infrastructuur 

 

 X X X X 

ingreep in private ruimte 

 

 X X X X 

bodemsanering, sloop van 

opstallen 

  X X X 

functieverandering (wel 

werkfunctie) 

   X X 

functie verandering (echt 

andere functies) 

    X 

(deel) bedrijven ontrokken 

aan voorraad 

    X 

Bron: IBIS, 2009, p. 7 

 
Zowel de indeling van de Stec Groep (2009) als die van IBIS (2009) brengen een nuance aan in het type 
revitalisering in de indeling van Louw e.a. (2004). In het eerste geval wordt een onderscheid gemaakt in ingrepen 
die uitsluitend de uitstraling betreffen (facelift) en ingrepen die vernieuwing betreffen (revitalisering). Beide typen 
hebben betrekking op zowel openbare als publieke ruimte. In het tweede geval suggereert de indeling dat onder 
het type facelift alleen ingrepen in openbare ruimte en openbare gebouwen vallen. De definitie van het type 
facelift volgens het IBIS lijkt hiermee af te wijken van de definitie van het type facelift volgens Stec Groep. De 
verschillende indelingen en de tegenstelling in de definitie van één van de type kan in de discussie omtrent de 
herstructurering van bedrijventerreinen leiden tot verwarring. Het betreft hier echter alleen het type revitalisering 
dat kan worden uitgesplitst naar facelift, revitalisering en zware revitalisering. De typen herprofilering en 
transformatie zijn in de drie indelingen gelijk. Voor dit onderzoek is het niet relevant een keuze te maken voor één 
van de indelingen. In dit onderzoek gaat het vooral om de aanpak van verouderde bedrijventerreinen op regionaal 
niveau en niet zozeer op het niveau van het bedrijventerrein. 
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De kosten van herstructurering verschillen sterk per type herstructurering. Daarnaast is geen herstructurerings-
project met een zelfde typering hetzelfde en kunnen de kosten sterk verschillen per project. Stec Groep (2009) 
heeft een indicatie van de kosten voor herstructurering gemaakt voor de regio West Friesland (tabel 2.4). 
 
Tabel 2.4 – Indicatieve kosten en opbrengsten per ha per type herstructurering in West Friesland 

Type herstructurering Kosten per hectare Opbrengsten per hectare Indicatief saldo 

Facelift   € 30.000 – 50.000 n.v.t.  

Revitalisering   € 150.000 – 300.000 n.v.t.  

Herprofilering  € 1.500.000 - 2.500.000  € 1.200.000 € -/-800.000 

Transformatie € 1.500.000 - 2.500.000  

 

€ 3.200.000 

€ 3.500.000 

€ 1.200.000 voor kantoren  

€ 1.500.000 voor wonen 

Bron: Stec Groep, 2009, p. 9 

 
Alleen in het geval van transformatie levert herstructurering een positief saldo op. De andere drie typen brengen 
kosten met zich mee die sterk uit elkaar liggen. De verschillen in de kosten en in het geval van transformatie het 
verschil met opbrengsten zorgt ervoor dat herstructureringsprojecten sterk verschillen. Relevant voor dit 
onderzoek is de doorvertaling naar het gemeenteniveau. De kosten en opbrengsten verschillen namelijk ook sterk 
per gemeente en de vraag is hoe hier in de regionale samenwerking mee wordt omgegaan. 
 
 
2.4 Samenvatting 

Gemeenten zijn de voornaamste aanbieders van bedrijventerreinen. Vanuit het oogpunt van 
werkgelegenheidsgroei is het voor de gemeenten van belang dat er voldoende ruimte is voor bedrijven om uit te 
breiden en voor nieuwe bedrijven om zich te vestigen. Naast het aanbieden van grond nemen veel gemeenten de 
rol van bemiddelaar aan, bedrijven worden zoveel mogelijk geholpen in de huisvestingkeuze. Door het 
aanhouden van voorraden bedrijventerrein kan relatieve veroudering ontstaan. Het aanbod van nieuwe 
bedrijventerreinen is groter dan de uitbreidingsbehoefte en bedrijven zullen doorstromen naar het nieuwe terrein 
vanwege de gunstigere prijs-kwaliteitverhouding. Naast relatieve veroudering zijn er meerdere soorten van 
veroudering. Aspecten die te maken hebben met de veroudering op bedrijventerrein beslaan de negatieve 
uitstraling, slechte ontsluiting, inefficiënt ruimtegebruik en aangetaste milieuhygiëne. Herstructurering kan een 
oplossing bieden voor de verschillende vormen van veroudering. De meeste typen herstructurering brengen vaak 
hoge kosten met zich mee die slechts voor een deel worden terugverdiend. Alleen in het geval van transformatie 
(bedrijventerreinen krijgen een nieuwe functie) wordt uitgegaan van een positief saldo. Op gemeenteniveau zorgt 
dit voor verschillen in de kosten en opbrengsten per gemeente. De vraag is hoe hiermee wordt omgegaan in de 
regionale samenwerking.  
Het volgende hoofdstuk beschrijft de rol van de overheid in de planning en herstructurering van 
bedrijventerreinen. 
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Hoofdstuk 3 – De overheid en de aanpak van de 
planning en herstructurering van bedrijventerreinen 
 
In het vorige hoofdstuk is beschreven wat de problemen op verouderde bedrijventerreinen inhouden en hoe deze 
door middel van herstructurering kunnen worden aangepakt. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de rol van de 
overheden in het aanpakken van de verouderingsproblematiek, de planning van bedrijventerreinen en het 
daarmee samengaande gevoerde beleid. In paragraaf 3.1 wordt de rol van het rijk genoemd en wordt een 
overzicht gegeven van de belangrijkste beleidsdocumenten. Paragraaf 3.2 gaat in op de rol die provincies spelen. 
Daarnaast zullen voor de vier Randstadprovincies de belangrijkste beleidsdocumenten worden benoemd. Tot slot 
wordt in paragraaf 3.3 de rol van de gemeente beschreven. 
 
 
3.1 Rijk 

In deze paragraaf wordt de rol van rijk beschreven en zal een overzicht worden gegeven van de belangrijkste 
beleidsdocumenten. 
 
 
3.1.1 Rol rijk 
 
Bij de planning van bedrijventerreinen is de rol van het rijk altijd beperkt geweest. Gemeenten zijn de uitvoerders 
en initiators van regionale en lokale ontwikkelingen. Het belangrijkste beleidskader op rijksniveau vormen de 
nota’s over ruimtelijke ordening (Louw e.a., 2004). Het rijk vervult de rol van systeemverantwoordelijke waarin de 
ruimtelijke basiskwaliteit en ruimtelijke hoofdstructuur worden bewaakt. Het schept de ‘architectuur’ voor de 
decentrale overheden (Ministerie van Economische Zaken, 2008). 
 
In de Bestuurlijke afsprakenkader bedrijventerreinen 2010-2020 wordt de rol van rijk in het 
bedrijventerreinenbeleid nader uitgewerkt. Deze rol heeft betrekking op de regionale samenwerking en 
afstemming; behoefteraming, planning en afstemming; herstructurering; kwaliteit van bedrijventerreinen; en 
monitoring van de uitgifte, herstructurering en kwaliteit van bedrijventerreinen. Aangaande het onderdeel 
herstructurering heeft het rijk de volgende rol:  

• “Aan te tonen dat de moderniseringsbepaling3 ook bij herstructurering van bedrijventerreinen van 
toepassing is 

• Eenmalig in samenwerking met provincies en gemeenten een uitvoeringsprogramma herstructurering 
bedrijventerreinen 2010 – 2020 op te stellen om een inhaalslag te maken” (Ministerie van Economische 
Zaken, 2008, p. 7). 

De andere onderdelen zullen hier niet verder in detail worden beschreven. Als het gaat om de herstructurering 
van verouderde bedrijventerreinen stelt het rijk ook financiële middelen ter beschikking. In november 2008 is 
aangekondigd dat het rijk 400 miljoen euro beschikbaar stelt om verouderde bedrijventerreinen te herstructureren 
(Ministerie van VROM, 2009a). 
 

                                                            
3 Bij een bestemmingsplan kunnen gebieden worden aangewezen waarbinnen de daar aanwezige bouwwerken dienen te 
worden gemoderniseerd of vervangen door gelijksoortige bebouwing van gelijke of nagenoeg gelijke bouwmassa. Zolang deze 
modernisering of vervanging niet is verwezenlijkt, wordt het gebruik van die bouwwerken aangemerkt als afwijkend van het plan 
(artikel 3.5, Wro). 
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3.1.2 Beleid rijk 
 
Het rijk is stellig als het gaat om de verouderingsproblematiek en wat het daar van vindt: “Eenderde van de 
bedrijventerreinen is verouderd. Bedrijfsleven en gemeenten kiezen vaak voor nieuwe terreinen in plaats van 
bestaande locaties op te knappen (te herstructureren). Nieuwe bedrijventerreinen zijn sneller en goedkoper te 
ontwikkelen. Die nieuwe terreinen komen steeds vaker in het landelijk gebied terecht, wat ten koste gaat van de 
open groene ruimte. En de bestaande bedrijventerreinen verpauperen” (Ministerie van VROM, 2009b). De visie 
van het rijk op de problematiek is duidelijk. Nog niet beschreven is de manier waarop het rijk tracht wat te doen 
aan de verouderingsproblematiek. De afgelopen jaren is er echter veel gebeurd op dit beleidsvlak. In deze 
paragraaf wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste beleidsdocumenten. 
  
Figuur 3.1 - Overzicht beleidsdocumenten rijk 

 
 
In de samenwerkingsagenda “Mooi Nederland” wordt de inzet van VROM, EZ, LNV, IPO en VNG voor Mooi 
Nederland verwoord. De in dit document beschreven afspraken betreffen deels activiteiten die zijn opgenomen in 
de Uitvoeringsagenda Nota Ruimte. De afspraken gaan over de aanpak van verrommeling van het open 
landschap en zuinig ruimtegebruik in Nederland (Ministerie van VROM, 2007a). Bedrijventerreinen is een punt op 

Het advies van de commissie Noordanus 

“Kansen voor Kwaliteit” 

9 september 2008  

Uitvoeringsagenda Nota Ruimte 

2006 

Bestuurlijke afsprakenkader 

bedrijventerreinen 2010-2020 

24 oktober 2008  

Brief van de ministers van VROM en EZ 

“Agenda voor 2008 – 2009 herijking aanpak 

bedrijventerreinen”  

7 december 2007

Bestuursakkoord Provincies 2008 – 2011  

4 juni 2008  

Samenwerkingsagenda “Mooi Nederland” 

(ondertekend tussen de ministers van 

VROM en EZ, het IPO en de VNG) 

6 december 2007 

Convenant Bedrijventerreinen 

2009 (nog te ondertekenen) 

Commissie Jorritsma - Uitvoeringsstrategie 

2009 (nog te verschijnen) 
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de agenda en kent zes aspecten: behoefteramingen en planning; regionale afstemming; SER-ladder; financiering; 
niet financiële instrumenten & kennis en ondersteuning. 
De SER-ladder is een denkmodel bedacht door de Sociaal Economische Raad (SER) in 1999 voor een 
evenwichtiger gebruik van ruimte. De SER-ladder bestaat uit drie treden: 

• “1. Gebruik de ruimte die reeds beschikbaar is gesteld voor een bepaalde functie en/of door 
herstructurering beschikbaar gemaakt kan worden 

• 2. Maak optimaal gebruik van de mogelijkheden om de ruimteproductiviteit te verhogen 
• 3. Indien het voorgaande onvoldoende soelaas biedt, is de optie van uitbreiding van het ruimtegebruik 

voor de desbetreffende functie aan de orde” (SER, 1999, p. 30). 
 
De brief van de ministers van VROM en EZ “Agenda voor 2008-2009 herijking aanpak bedrijventerreinen” gaat in 
op het thema bedrijventerreinen. In deze brief wordt een nieuwe aanpak aangekondigd. Een realistische planning 
van de uitgifte van bedrijventerreinen en betere regionale afstemming door provincies en gemeenten staan 
centraal in dit beleid (Ministerie van VROM, 2007b). 
 
In het bestuursakkoord Provincies 2008-2011 gaat het om de wisselwerking tussen het rijk en de provincies. Het 
thema bedrijventerreinen komt ook aan de orde: “Het rijk onderschrijft de belangrijke rol van de provincie in de 
planning en uitvoering van het beleid voor bedrijventerreinen. Rijk en IPO geven hieraan geheel binnen de kaders 
van de Nota Ruimte vorm” (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2008, p. 16). Op het 
moment dat het bestuursakkoord werd gesloten waren de uitkomsten van de Commissie Noordanus nog niet 
bekend. Wel is uit een tussenrapportage gebleken dat versterking van de regionale uitvoeringsstrategie een 
eindverantwoordelijkheid voor provincies is (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2008, p. 
16).  
 
In de samenwerkingsagenda is de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen aangekondigd. De taskforce, 
onder leiding van de heer Noordanus, kwam op 9 september 2008 met de bevindingen in het rapport “Kansen 
voor Kwaliteit”. Een succesvolle aanpak van de bedrijventerreinenproblematiek moet plaatsvinden via drie 
strategische lijnen (THB, 2008): 

• Economische stadsvernieuwing 
• Verzakelijking bedrijventerreinenmarkt 
• De regio centraal  

In hoofdstuk 4 zal nader worden ingegaan op de bevindingen van de Taskforce (Her)ontwikkeling 
Bedrijventerreinen. 
 
De hierboven genoemde beleidsdocumenten: Samenwerkingsagenda “Mooi Nederland”, de brief van de ministers 
van VROM en EZ “Agenda voor 2008 – 2009 herijking aanpak bedrijventerreinen”, het advies van de Taskforce 
Noordanus en het Bestuursakkoord Provincies 2008 – 2011 vormen de basis van het bestuurlijke afsprakenkader 
bedrijventerreinen 2010-2020. Doel van het bestuurlijke afsprakenkader bedrijventerreinen is om de kaders en 
het tijdspad voor het op te stellen convenant tussen rijk, provincies en VNG neer te zetten. Het concept 
convenant dient nog te worden ondertekend door de betrokken partijen. Het convenant bevat de een uitwerking 
van de onderdelen uit het bestuurlijk afsprakenkader bedrijventerreinen (Ministerie van Economische Zaken, 
2008). 
 
Met het Bestuurlijke Afsprakenkader Bedrijventerreinen 2010-2020 wordt een succesvol, duurzaam en 
economisch verantwoord bedrijventerreinenbeleid gestimuleerd. Het houdt het volgende in: 

• “In 2020 is het herstructureringsprogramma voor de opgave van 15.800 ha in uitvoering 
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•  Nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd op basis van regionale planningen, die verankerd worden 
in provinciale structuurvisies 

• De bedrijventerreinen hebben economische kwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en zijn toekomstvast; 
• De SER-ladder is het instrument bij regionale planningen 
• De provincies zijn de regisseur van het bedrijventerreinenbeleid; gemeente de uitvoerders. Het rijk heeft 

in dit nieuwe bedrijventerreinenbeleid de kaderstellende rol voor de ruimtelijke basiskwaliteit en de 
ruimtelijke hoofdstructuur conform de Nota Ruimte 

• Een financiële koppeling op regionaal niveau tussen de ontwikkeling van oud en nieuw is mogelijk 
• Op de lange termijn: een verzakelijkt bedrijventerreinenbeleid met een meer marktgestuurde 

bedrijventerreinenmarkt en op den duur een minder (zware) overheidsrol van rijk, provincies en 
gemeenten” (Ministerie van Economische Zaken, 2008, pp. 1-2). 

 
Naar aanleiding van het advies van de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen is een commissie ingesteld 
die zich buigt over een uitvoeringsstrategie. De mogelijkheden voor provincies en gemeenten worden aan de 
hand van twee aspecten uit het advies van de commissie Noordanus in kaart gebracht. De twee aspecten zijn: 

• “Regionaal bestuurlijke arrangementen (met daarin specifieke aandacht voor opties voor regionale 
samenwerking en afstemming van bedrijventerreinenbeleid) 

• Financiële structuur voor herstructurering (specifiek gericht op opties voor hogere grondopbrengsten, 
financiële verevening, herstructureringsfonds)” (Ministerie van VROM, 2009c, p. 4). 

De heer Jorritsma, voorzitter van de Commissie, zal zijn bevindingen presenteren aan het IPO, de VNG en de 
ministers van Economische Zaken en VROM (Ministerie van VROM, 2009c). 
 
 
3.2 Provincie 

In deze paragraaf wordt allereerst de rol van de provincie beschreven bij de planning en herstructurering van 
bedrijventerreinen. Vervolgens wordt voor de vier Randstadprovincies kort het provinciale herstructureringsbeleid 
uitgewerkt. 
 
 
3.2.1 Rol provincies 
 
In de vorige paragraaf is enkele malen de rol van de provincie genoemd. De provincie regisseert en de 
gemeenten voeren uit. Deze rol komt voort uit de Nota Ruimte waarin provincies de regierol moeten aannemen in 
het ruimtelijk economische beleid. De vraag is hoe provincies deze regierol moeten invullen als het gaat om de 
planning en herstructurering van bedrijventerreinen. 
 
Olden (2007) stelt dat de provincies de functie van regisseur vooral invulden door de ontwikkeling van nieuwe 
bedrijventerreinen. In dat kader zijn de belangrijkste activiteiten het ontwikkelen van vraagramingen, het 
aanwijzen van locaties voor nieuwe bedrijventerreinen en het toetsen van gemeentelijke bestemmingsplannen. 
De manier waarop de provincie haar regietaak uitvoert is in de loop van de tijd veranderd. De provincies gingen 
zich meer bemoeien met de regionale planning en programmering van bedrijventerreinen. De top-down 
benadering, waar de provincie locaties aanwijst, maakte plaats voor een bottom-up benadering. De provincie 
baseert haar beleid mede op de inbreng van de in de regio samenwerkende gemeenten. Daarnaast is in het 
provinciale beleid meer aandacht gekomen voor de ondersteuning en stimulering van beleid gericht op 
duurzaamheid (Olden, 2007). 
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De rol die provincies innemen in de herstructurering van verouderde bedrijven verschilt sterk per provincie. Veelal 
wordt de herstructurering van bedrijventerreinen gescheiden gezien van de ontwikkeling van nieuwe 
bedrijventerreinen. Uit een analyse van provinciale beleidsdocumenten door Olden (2007) blijkt dat 
herstructurering van verouderde bedrijventerreinen hoog op de agenda staat. De ontwikkeling van plannen voor 
individuele projecten laten de provincies over aan de gemeenten. De meeste provincies stimuleren de 
planvorming door gelden beschikbaar te stellen voor haalbaarheidsonderzoeken, masterplannen en 
procesmanagement. Alle provincies leveren daarnaast financiële ondersteuning aan herstructureringsprojecten 
(Olden, 2007). 
 
De nieuwe Wro, ingevoerd per 1 juli 2008, heeft de taken van de provincies doen veranderen. Provincies toetsen 
niet langer de bestemmingsplanwijzigingen van de gemeenten. De nadruk is komen te liggen op bestuurlijke 
afstemming vooraf. De provincies stellen net zoals het rijk en de gemeenten een structuurvisie op. De 
structuurvisie is een strategisch beleidsdocument over de ruimtelijke ontwikkeling in een gebied. Deze wordt 
opgesteld in bestuurlijk overleg tussen de overheidslagen. Hierdoor kunnen de provincies de herstructurering van 
verouderde bedrijventerreinen en de aanleg van nieuwe terreinen beter integreren. Zo kan een provinciale 
ruimtelijke verordening worden opgesteld waarin de mogelijkheden voor nieuwe bedrijventerreinen afhankelijk 
worden gemaakt van de herstructurering van bestaande terreinen (Algemene Rekenkamer, 2008). 
 
 
3.2.2 Beleid van de vier Randstadprovincies  
  
De problematiek van verouderde bedrijventerreinen verschilt sterk per Randstadprovincie. Het beleid, gericht op 
de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen, verschilt om die reden ook. In bijlage I wordt een overzicht 
gegeven van de verouderingsproblematiek per provincie. Daarnaast worden kerncijfers over het aantal hectare 
gegeven en wordt het beleid van de provincies beschreven. In tabel 3.1 worden kort de voornaamste punten 
genoemd aangaande het provinciale beleid rond de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. 
 

Tabel 3.1 – Provinciaal herstructureringsbeleid 

Flevoland1 - Geen specifiek beleid gericht op herstructurering van verouderde bedrijventerreinen.  

- De Visie Werklocaties is het voornaamste document als het gaat om de planning van 

bedrijventerreinen. Deze visie geeft de randvoorwaarden voor gemeentelijk plannen. 

Noord-Holland2 - Subsidieregeling: Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB). 

- In de periode 2004-2007 is door de provincie ruim € 25.000.000 subsidie verstrekt aan 

gemeenten. Deze subsidie heeft bijgedragen aan de herstructurering van circa 1000 hectare 

verouderd bedrijventerrein. 

Utrecht3 - Beleidsdocument: Herstructurering Plus 

- In de periode 2000-2007 is door de provincie en rijk circa € 30.000.000 subsidie verstrekt aan 

gemeenten. Deze subsidie heeft bijgedragen aan de herstructurering van circa 1.300 hectare 

verouderd bedrijventerrein. 

Zuid-Holland4 - Subsidieregeling: Uitvoeringsubsidie Herstructurering Bedrijventerreinen (UHB). 

- In de periode 2003-2006 is door de provincie ruim € 32.000.000 subsidie verstrekt aan 

gemeenten. Deze subsidie heeft bijgedragen aan de herstructurering van circa 675 hectare 

verouderd bedrijventerrein. 

Bronnen: 1. Provincie Flevoland (2005); oriënterend interview Flevoland  3. Provincie Utrecht (2009) 

2. Provincie Noord-Holland (2007)     4. Provincie Zuid-Holland (2006) 
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In deze paragraaf is de rol en het beleid van de provincies beschreven. In de volgende paragraaf wordt de rol van 
de gemeente beschreven.  
 
 
3.3 Gemeente 

In dit hoofdstuk is al naar voren gekomen dat de gemeenten de uitvoerders zijn als het gaat om regionale en 
lokale ontwikkelingen. De gemeenten hebben bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen veel in te brengen. De 
gemeenten stellen het bestemmingsplan vast en verlenen daarop gebaseerde vergunningen.  
Als het gaat om de herstructurering beperken veel gemeenten zich tot het openbaar gebied. Binnen de bestaande 
structuur krijgt het bedrijventerrein een ‘facelift’. Bij herprofilering worden gronden door de gemeenten verworven. 
Daarnaast kunnen zittende bedrijven, die niet in het nieuwe profiel passen, worden uitgeplaatst. Weinig 
gemeenten gaan daartoe daadwerkelijk over (Louw e.a., 2004). 
 
In het bestuurlijke afsprakenkader bedrijventerreinen 2010-2020 wordt de rol van de gemeente ten aanzien van 
de herstructurering van bedrijventerreinen beschreven: “Het is de rol van de gemeenten om: 

• In samenwerking met rijk en provincies in 2009 een uitvoeringsprogramma herstructurering 
bedrijventerreinen 2010 – 2020 per provincie op te stellen om een inhaalslag te maken. 

• In regionaal verband herstructurering mee te nemen als onderdeel van de regionale planning. 
• Herstructureringsplannen op te stellen en uit te voeren. 
• Er voor te waken dat nieuwe veroudering ontstaat en zich in te spannen dat eventuele nieuwe 

veroudering wordt aangepakt. 
• Regulier onderhoud (facelifts) van de openbare ruimte van bedrijventerreinen uit te voeren om 

veroudering van het terrein tegen te gaan” (Ministerie van Economisch Zaken, 2008, p. 7). 
 
Als het gaat om de aanleg van bedrijventerreinen schept de gemeente van de drie overheidslagen de meeste en 
meest relevante regels. De regels voor het aanleggen van een bedrijventerrein zijn aan veel verplichte, 
publiekrechtelijke regels gebonden. Allereerst moet de grond worden bestemd als ‘bedrijvigheid’ in het 
bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staan mogelijk ook voorschriften over het gebruik en bebouwing, 
milieucategorie en een beeldkwaliteitsplan met stedenbouwkundig vereisten. Daarnaast moet bij de aanleg 
rekening gehouden worden met de wet geluidshinder, de milieu-effectrapportage, de Vogel- en Habitatrichtlijnen 
en de milieuvergunning (Needham e.a, 2005). 
Naast de regels voor het aanleggen van een bedrijventerrein zijn er regels voor het bouwen van een bedrijfspand 
op het bedrijventerrein. Ook hierin speelt de gemeente een belangrijke rol. “De aanvraag voor een 
bouwvergunning wordt getoetst aan regels uit het bestemmingsplan betreffende bestemming, gebruiks- en 
bebouwingsvoorschriften; regelses uit het Bouwbesluit betreffende bouwkundige zaken; regels uit de 
gemeentelijke bouwverordening; eventueel regels uit de Monumentenwet en door de gemeente vastgestelde 
stedenbouwkundige uitgangspunten (een selectie van mogelijkheden: maximaal bebouwingspercentage, afstand 
tot erfgrens, maximale bouwhoogte en parkeernormen); en ‘redelijke eisen van welstand’”  (Needham e.a, 2005, 
p. 118). Naast het scheppen en toetsen van de regels is het een taak van de gemeente om regels te handhaven. 
Needham e.a. (2005, p. 119) stellen dat gemeente in tegenstelling tot de milieuregels de gebruiks- en 
bebouwingsvoorschriften minder zorgvuldig handhaven. Hierdoor gaat de kwaliteit van het bedrijventerrein 
achteruit, dit leidt tot een onnodige snelle veroudering. 
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3.4 Samenvatting 

In de planning en herstructurering van bedrijventerreinen vervult het rijk de taak van systeemverantwoordelijke. 
Het schept de ‘architectuur’ voor de decentrale overheden. Uiteindelijk zijn de gemeenten de uitvoerders en 
initiators van regionale en lokale ontwikkelingen. In deze regionale en lokale ontwikkelingen wil het rijk echter een 
verandering teweeg brengen, het wil de instituties veranderen om zo de bedrijventerreinenproblematiek aan te 
pakken. In het kader van Mooi Nederland wil het rijk de verrommeling tegengaan. Een van de aspecten 
betreffende de bedrijventerreinen is de regionale afstemming. De regionale visie wordt als één van de drie 
strategische lijnen aangedragen door de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen in de aanpak van de 
bedrijventerreinenproblematiek. Het rijksbeleid creëert een belangrijke taak voor de provincies. Deze moeten 
gaan zorgen voor de regionale afstemming, ze krijgen hiermee de taak van regisseur. De gemeente blijft echter 
de voornaamste overheidslaag als het gaat om de planning en herstructurering van bedrijventerreinen. Het 
bijzondere aan de rol van de gemeente is dat deze meerdere vormen aan kan nemen. Deze verschillende rollen 
kunnen met elkaar in conflict komen. 
In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op discussie die spelen omtrent de planning en herstructurering van 
bedrijventerreinen. 
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Hoofdstuk 4 – De herstructureringsopgave en de 
regionale aanpak 
 
In het eerste hoofdstuk van deze thesis is gesproken over concurrentie tussen gemeenten. Deze concurrentie 
zou mogelijk leiden tot het ontstaan van overaanbod en achterblijvende herstructurering. In dit hoofdstuk wordt 
een theoretische verdieping gemaakt die in gaat op discussies die spelen omtrent de planning en herstructurering 
van bedrijventerreinen. In paragraaf 4.1 worden achterliggende factoren voor het ontstaan van de 
herstructureringsopgave nader toegelicht. Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 de regionale aanpak, zoals 
voorgesteld door de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen, nader bekeken. 
 
 
4.1 Verkenning achterliggende factoren ontstaan herstructureringsopgave 

Het ontstaan van de herstructureringsopgave kent meerdere oorzaken. Een eerste onderverdeling kan gemaakt 
worden in oorzaken die zorgen voor een snelle veroudering en oorzaken die zorgen dat herstructurering niet van 
de grond komt. In het eerste geval zorgt veroudering van bedrijventerreinen voor een toename van het te 
herstructureren aantal hectare. In het tweede geval zorgt het achterblijven van herstructurering ervoor dat het 
totaal aantal verouderde bedrijventerrein nauwelijks afneemt (figuur 4.1). 
 
Figuur 4.1 - Herstructureringsopgave 

 
 
Aan de hand van bovenstaand denkkader zullen hieronder de voornaamste achterliggende factoren worden 
toegelicht. 
 
 
4.1.1 A) Snelle relatieve veroudering van bedrijventerreinen 
 
In hoofdstuk 2 is aan de hand van de levenscyclus van bedrijventerreinen beschreven hoe deze verouderen. In 
verschillende stadia van de levenscyclus trekken bedrijven weg van het bedrijventerrein. Vaak kiezen deze 
bedrijven ervoor om zich te vestigen op een nieuw aangelegd bedrijventerrein. In deze subparagraaf staat de 
relatieve veroudering centraal (zie paragraaf 2.2 voor de verschillende vormen van veroudering). Over de 
verhuisbewegingen van bedrijven van oude naar nieuwe bedrijventerreinen zijn de meningen verdeeld.  

Herstructureringsopgave 

B) Herstructurering komt niet 

van de grond 

A) Snelle veroudering van 

bedrijventerreinen 
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De twee tegen over elkaar staande denklijnen zijn: 
• 1. Overaanbod van bedrijventerreinen leidt tot verhuisbewegingen van verouderde naar nieuwe 

bedrijventerreinen 
• 2. Bedrijven zijn niet gewillig om te verhuizen 

 
Ad 1. Overaanbod leidt tot verhuisbewegingen 
 
Milieudefensie benadrukt de problematiek van leegstand. Door een overaanbod aan nieuwe bedrijventerreinen, 
ontstaan door te hoge ruimteclaims, vindt er een leegloop plaats op de bestaande terreinen. Hierdoor lopen de 
nieuw aangelegde terreinen vol. Dit leidt vervolgens tot de planning van weer nieuwe terreinen (figuur 4.2). Op 
deze wijze ontstaat volgens Milieudefensie een vicieuze cirkel (Milieudefensie, 2007). 
 
Figuur 4.2 - Vicieuze cirkel 

 

Bron: Milieudefensie, 2007, p. 8 

 
Ook de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen benoemt de problematiek van overaanbod in één van de 
vier kernpunten: “te ruim en goedkoop aanbod van nieuwe uitleglocaties (greenfields), die uitnodigen tot een 
vlucht van de brownfields en nodeloos beslag op ruimte in de hand werken” (THB, 2008, p 8). Door het 
overaanbod aan bedrijventerreinen wordt het proces van relatieve veroudering op bestaande bedrijventerreinen 
versterkt (Louw e.a., 2004; zie ook hoofdstuk 2). Hieronder wordt het ontstaan van overaanbod nader uitgewerkt. 
 
Het overaanbod aan bedrijventerreinen wordt gezien als een achterliggende factor in het ontstaan van de huidige 
herstructureringsopgave. Het reserveren van ruimte voor bedrijventerreinen wordt vooraf gegaan door ramingen 
van het rijk, de provincies en vervolgens de gemeenten. De ruimtebehoefte ramingen, gebaseerd op de 
Bedrijfslocatiemonitor4 (BLM), kunnen rekenen op veel kritiek. Deze kritiek gaat onder andere over de gebruikte 
methodiek (Van Dinteren e.a., 2007; Louw e.a., 2004; RPB, 2008) en door vertaling naar provincies en regio’s 
(Algemene Rekenkamer, 2008; Van Dinteren e.a., 2007; Milieudefensie, 2007; Olden, 2007). Louw e.a. (2004) 

                                                            
4 Het BLM-project kent drie bestanddelen: 1) volgen van de feitelijke ontwikkelingen van de uitgifte van bedrijven- en 
zeehaventerreinen en ingebruikname van kantoorruimte. 2) ruimtelijk economisch onderzoek in een breder kader. 3) ramen van 
de behoefte aan bedrijven-, zeehaventerreinen en kantoorruimte met het BLM-model. Dat gebeurt met behulp van economische 
langetermijnscenario’s (Global Economy, Transatlantic Market, Strong Europe en Regional Communities). Ontwikkelingen in de 
werkgelegenheid, de ontwikkeling van terreinquotiënten en locatietypevoorkeur zijn factoren die daarbij een rol spelen (RPB, 
2007a; RPB, 2007b). 

Overschot aan nieuwe 
bedrijventerreinen 

Leegloop bestaande 

bedrijventerreinen 

Vollopen van nieuwe 

terreinen 

Ruimteclaim voor nog 

meer nieuwe terreinen 
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noemen een viertal gebruikte methoden om de vraag naar bedrijventerreinen te ramen. De uitgiftemethode raamt 
de toekomstige uitgave op basis van de gemiddelde uitgifte uit het verleden. De bedrijvenconsultatiemethode 
raamt op basis van interviews en enquêtes over de vraag naar ruimte en de verhuisgeneigdheid onder bedrijven. 
De terreinquotiëntenmethode raamt de vraag op basis van gegevens over de omvang en samenstelling van de 
werkgelegenheid. De gebouwenvoorraadmethode tot slot raamt de vraag af uit de investeringen in 
bedrijfsgebouwen. De meest gehanteerde methoden zijn de uitgiftemethode en terreinquotiëntmethode maar hun 
voorspelkracht is nog altijd beperkt (Louw e.a., 2004). Van Dinteren e.a. (2007) geven aan dat de 
onbetrouwbaarheid toeneemt naar mate het gebied waarvoor wordt geraamd kleiner wordt. Louw e.a. (2004) zijn 
van mening dat in de vraagramingen meer aandacht moet zijn voor de ontwikkelingen op de markt voor 
bedrijfsruimte. 
Provincies gebruiken de ramingen van het rijk om het aanbod aan bedrijventerreinen door te vertalen in de 
provinciale plannen. Naast het geplande aanbod houden de meeste provincies rekening met een extra 
strategische voorraad waardoor de raming van de vraag naar ruimte voor bedrijventerreinen hoger uitvalt 
(Algemene Rekenkamer, 2008). Opgemerkt moet worden dat in het nog te ondertekenen convenant tussen rijk, 
provincies en VNG afspraken zijn gemaakt over de behoefte ramingen (Ministerie van Economische Zaken, 2008; 
zie ook hoofdstuk 3). 
 
Op het gemeenteniveau is het te verklaren waarom strategische reserves worden aangehouden. Veel gemeenten 
leggen bedrijventerreinen aan met het idee om de lokale economie te stimuleren. De groei van werkgelegenheid 
is een belangrijk doel van beleid (Louw e.a., 2004; PBL, 2009; RPB, 2007a). Het gevolg is dat gemeenten grond 
voor bedrijventerrein blijven reserveren om te voorkomen dat in de toekomst ‘nee’ moet worden verkocht (PBL, 
2009; zie ook paragraaf 2.1). In de praktijk leidt het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen maar tot een 
beperkt aantrekken van nieuwe bedrijven en toename van werkgelegenheid. Veel van de bedrijven die zich 
vestigen op het nieuw aangelegde bedrijventerrein komen uit de regio. Een groot deel (75 % tot 90 %) van de 
uitbreidingsbehoefte aan bedrijventerrein wordt veroorzaakt door verplaatsingen van bedrijven (Pen, 2002). Deze 
bedrijfsverplaatsingen betreffen over het algemeen verhuisbewegingen over korte afstanden. Het Ruimtelijk 
Planbureau concludeert dat het in 75 % van de verhuisbewegingen in Nederland gaat om intergemeentelijke 
verplaatsingen (RPB, 2007a, p. 16). In 94 % van de gevallen gaat het over verplaatsingen binnen de regio. 
Gemeenten met een groot aanbod op bedrijventerrein proberen bedrijven aan te trekken. Door deze concurrentie 
zal niet alleen een overaanbod ontstaan, maar zullen ook de grondprijzen lager komen te liggen. Voor bedrijven is 
deze concurrentie tussen gemeenten niet verkeerd. Maar een efficiënt gebruik van grond is het allerminst (Van 
Dinteren, 2009; Louw e.a., 2004; Needham & Louw, 2003; RPB, 2007a). Overaanbod ontstaat door te ruime 
ramingen, die deels worden ingegeven door de concurrentiestrijd tussen gemeenten.  
 
Zoals hiervoor is beschreven heeft overaanbod tot gevolg dat relatieve veroudering ontstaat op bestaande 
bedrijventerreinen. Verondersteld wordt dat de nieuwe bedrijventerreinen de bedrijven ‘wegtrekken’ van de 
bestaande terreinen. De Noordelijke Rekenkamer bekijkt het van de andere kant en heeft aan de hand van 
casestudies onderzocht of er een relatie is tussen de kwaliteit van een bedrijventerrein en de verhuiswens van 
bedrijven. Over de casestudie in de regio Emmen wordt het volgende gezegd: “Het merendeel van de bedrijven, 
gevestigd op bedrijventerreinen waarvan de veroudering niet (geheel) is aangepakt, is niet tevreden over de 
kwaliteit. Op deze terreinen zijn in verhouding de meeste bedrijven te vinden die binnen een periode van drie 
jaren willen verhuizen” (Noordelijke Rekenkamer, 2009a, p. 23). De Noordelijke Rekenkamer concludeert 
vervolgens: “Het illustratieve case-onderzoek laat echter wel zien dat een substantieel deel van het ruimtebeslag 
op nieuwe terreinen mogelijk te vermijden is als bestaande terreinen in de regio van een hogere kwaliteit zijn” 
(Noordelijke Rekenkamer, 2009a, p. 26).  
Op basis van de casestudie in Friesland wordt door de Noordelijke Rekenkamer een zelfde conclusie getrokken: 
“De uitkomsten van het case-onderzoek tonen aan dat bedrijven die ontevreden zijn over de kwaliteit van het 
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Programma van eisen 

Huisvestingbehoefte 

Optie 1 

Ter plaatse: 

-renovatie/verbouw 

vervangende nieuwbouw 

-uitbreiding 

Optie 2 

Bedrijfspand uit voorraad: 

zoeken op de 

vastgoedmarkt 

Optie 3 

Nieuwbouw: zoeken op de 

vastgoedmarkt of 

grondmarkt 

industrieterrein De Haven overwegen te verhuizen dan wel zijn verhuisd naar een nieuw bedrijventerrein. De 
aantrekkelijkheid van dit nieuwe bedrijventerrein is vooral gelegen in goede prijs-kwaliteit verhouding en snelle 
beschikbaarheid. De uitgifte van bedrijventerreinen die het gevolg is van deze verhuisbewegingen, vormt 
vervolgens het argument voor gemeenten om weer nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen” (Noordelijke 
Rekenkamer, 2009b, p. 21). Het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer bevestigt de veronderstelling dat de 
aanleg van nieuwe terreinen zorgt voor verhuisbewegingen van verouderde bedrijventerreinen naar nieuw 
aangelegde terreinen.  
 
Een groot aanbod van grond op bedrijventerreinen zorgt voor relatieve veroudering op bestaande terreinen. 
Milieudefensie en de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen veronderstellen dat overaanbod ervoor zorgt 
dat nieuw aangelegde bedrijventerreinen bedrijven ‘wegtrekken’ van bestaande bedrijventerreinen. De 
Noordelijke Rekenkamer concludeert dat relatieve veroudering samen met de andere vormen van veroudering 
(zie hoofdstuk 2) bedrijven ‘wegduwt’ van bestaande bedrijventerreinen naar nieuw aangelegde terreinen. Het 
beeld dat bovenstaande partijen schetsen is de eerste denklijn. De tweede denklijn (zie uitwerking hieronder) 
geeft aan dat bedrijven niet gewillig zijn om te verhuizen en staat daarmee in contrast met de eerste denklijn. 
 
 
Ad 2. Bedrijven zijn niet gewillig om te verhuizen 
 
Volgens de huisvestingstheorie van Brouwer (1994) krijgen groeiende bedrijven op een gegeven moment de 
behoefte aan een groter en moderner gebouw. Brouwer (1994) geeft aan dat ondernemers risicomijdend te werk 
gaan als er sprake is van huisvestingproblemen. Bij ruimtegebrek zullen zij er voor kiezen om op de bestaande 
locatie uit te breiden (figuur 4.3). In het geval bedrijven er voor kiezen om een nieuw pand te bouwen wordt grond 
aangekocht van een gemeente. Het komt nog weinig voor dat bedrijven gebouwde panden huren of kopen van 
projectontwikkelaars (Louw e.a., 2004). 
 
Figuur 4.3 – Manieren om in de behoefte aan huisvesting te voorzien 

 

Bron: Brouwer, 1994 

 
De huisvestingtheorie van Brouwer komt niet overeen met het beeld dat Milieudefensie en de Taskforce 
(Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen schetsen. Ondernemers gaan risicomijdend te werk en zijn niet gewillig om 
te verhuizen. Voor de meeste ondernemers is de verplaatsing een complexe aangelegenheid waarbij 
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verschillende factoren een rol spelen (Louw e.a., 2004). Inzicht in deze processen wordt verkregen door 
bedrijfsmigratie-onderzoek. Deze onderzoeken kunnen echter rekenen op veel kritiek. Eerder bedrijfsmigratie-
onderzoek is met name gericht op bedrijfsexterne factoren. Weinig aandacht gaat uit naar bedrijfsinterne 
(strategische) processen die ten grondslag liggen aan de beslissing te verplaatsen. Een ander kritiek punt is het 
gebrek aan diepgang van de onderzoeken waarbij factoren los van elkaar worden gezien. Migratiemotieven, 
uitgewerkt in push,- pull- en keep- factoren, schetsen een vertekend beeld (Pen, 2002). Pen (2002) heeft 
onderzoek gedaan naar het besluitvormingsproces bij verplaatste bedrijven. Bedrijfsinterne, pand, bedrijfsexterne, 
persoonlijke en overheidsoverwegingen spelen gedurende het verplaatsingsproces een rol. Bij verplaatsingen 
spelen (kwalitatieve) pandfactoren de belangrijkste rol (Pen, 2002). In tabel 4.1 worden onderliggende oorzaken 
van bedrijfsmigratie uit het onderzoek van Pen (2002) gegeven. 
 
Tabel 4.1 – Factor analyse onderliggende oorzaken bedrijfsmigratie (N=174) 

Oorzaken van relocatie 

Componenten (66,9 % verklaard) Belangrijkste variabelen (uit 46 oorzaken) die in de factorcomponent zijn opgenomen 

1 Primair bedrijfsproces (8,9 %)a 

2 Kwaliteit van het pand (7,8 %)b 

3 Ruimtelijke omgeving (6,1 %) 

4 Infrastructuur (5,9 %) 

5 Bestemmingsplan (5,3 %) 

6 Huur/eigendomskosten (4,7 %) 

7 Imago van locatie (4,5 %) 

8 Werkplek (4,4 %) 

9 Ontwikkeling prod. meth. (4,2 %) 

10 Nieuwe economie (4,1 %) 

11 Organisatieverandering (4,0 %) 

12 Pand te ruim of te klein (4,0 %) 

13 Marktint. locatie/pand (3,1 %) 

Efficiëntie bedrijfsproces 

Kwaliteit installaties pand 

Afstand wonen en werken 

Parkeervoorzieningen 

Bestemmingsplan 

Huur/eigendomssituatie 

Uitstraling 

Klimaat/gelicht/licht 

Ontwikkeling prod. methoden 

ICT 

Reorg/fusie/overname 

Pand te ruim of te klein 

Marktinteresse voor locatie/pand 

Interne communicatie/logistiek 

Onderhoudssituatie pand 

Kwaliteit woon/leefomgeving 

Bereikbaarheid 

 

Huur/grondprijs 

Representatieve omgeving 

ARBO-eisen en veiligheid 

 

Internationale contacten 

Nieuwe management/directie 

a. Deze component omvat ook de oorzaken beleid t.a.v. opslag/voorraad en flexibiliteit werken en productie 

b. Deze component omvat ook de oorzaken faciliteiten voor laden/lossen en courantheid pand 

Bron: Pen, 2002, p.192 

 
8,9 % van de bedrijfsverplaatsingen wordt verklaard door de component primair bedrijfsproces. De belangrijkste 
variabelen in deze component zijn efficiëntie bedrijfsproces en interne communicatie/logistiek.  
De factoranalyse van Pen (2002, p. 193) laat zien dat verplaatsingen bestaan uit een combinatie van interne 
(21,2 %), pand (24,0 %) en omgevingsoorzaken (21,7 %). De analyse van Pen (2002) sluit niet aan bij het 
conclusies die de Noordelijke Rekenkamer heeft getrokken. In het geval een bedrijf toch overgaat tot migratie 
speelt de veroudering op het huidige bedrijventerrein maar een beperkt rol. Milieudefensie en de Taskforce 
(Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen suggereren dat bedrijven worden ‘weggetrokken’ door de nieuw aangelegde 
bedrijventerreinen. Hier laat de analyse van Pen (2002) zien dat deze partijen voorbij gaan de complexiteit van 
bedrijfsmigratie, zo worden bijvoorbeeld belangrijke interne processen genegeerd.  
 
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) (2008) heeft in een onderzoek onder andere de verplaatsing van 
werkgelegenheid op bedrijventerrein onderzocht. Gesteld wordt dat een groot aandeel werkgelegenheid terecht 
komt op bedrijventerreinen die ouder zijn dan 9 jaar. 75 % van alle werkgelegenheid afkomstig van een ander 
bedrijventerrein komt terecht op een terrein ouder dan 9 jaar. Opgemerkt moet worden dat 90 % van alle 
werkgelegenheid is gevestigd op terreinen ouder dan 9 jaar (PBL, 2008, p.18). De bevindingen van het PBL 
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nuanceren het beeld dat bedrijven vooral van oude naar nieuwe terreinen verhuizen en is hiermee niet in 
overeenstemming met het beeld dat de partijen schetsen die in de eerste denklijn zijn genoemd. 
 
De meningen, inzichten en onderzoeksresultaten die in deze paragraaf naar voren zijn gekomen verschillen van 
elkaar en spreken elkaar tegen. Dit beeld wordt onderschreven door onderzoek van STOGO onder 
functionarissen van de G30. 6 van de 23 respondenten geven aan eens of helemaal eens te zijn met de stelling: 
“Het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen leidt tot leegstand op bestaande bedrijventerreinen”.  
8 respondenten zijn het niet eens en 9 respondenten vulden neutraal in (Olden, 2007, p. 23).  
De aanwezigheid van overaanbod komt in de literatuur (o.a.: Louw e.a., 2004; Needham & Louw, 2003; PBL, 
2009) veelvuldig naar voren. Gemeenten, gesteund door de ruimte die het rijk en provincie bieden, reserveren te 
veel ruimte voor bedrijventerreinen. Door dit overaanbod ontstaat relatieve veroudering op bestaande 
bedrijventerreinen. Onduidelijk is of, en zo ja in welke mate, het overaanbod leidt tot verhuisbewegingen van 
bedrijven van verouderde bedrijventerreinen naar nieuw aangelegde terreinen. Hierdoor blijft ook onduidelijk wat 
het effect is van de bedrijventerreinenplanning op het verder toenemen van de herstructureringsopgave. Een 
verbeterde bedrijventerreinenplanning heeft weliswaar effect op een vermindering van het overaanbod, het blijft 
echter de vraag in hoeverre daarmee de snelle veroudering van bedrijventerreinen wordt afgeremd. 
 
 
4.1.2 B) Herstructurering komt niet van de grond 
 
Herstructurering van bedrijventerreinen blijft achter omdat op verschillende schaalniveaus knelpunten ontstaan. 
De knelpunten worden hieronder opgesomd en vervolgens toegelicht: 

• Achterblijven voldoende financiële middelen 
• Gebrek aan ondersteuning bij de uitvoering 
• Herstructurering is verliesgevend 
• Herstructurering levert weinig ruimtewinst op 
• Complexiteit van de projectorganisatie en ontbreken van kennis 
• Ingewikkelde wet- en regelgeving 
• Gebrek aan draagvlak 
• Gebrek aan capaciteit bij gemeenten 
• Onwilligheid van het bedrijfsleven 

 
Allereerst zullen de knelpunten die spelen op landelijk niveau worden beschreven. De Algemene Rekenkamer 
(2008) is van mening dat het rijk de verantwoordelijkheid moet oppakken om het bedrijventerreinenbeleid zodanig 
in te richten dat de herstructurering van de grond komt. Achterblijven van voldoende financiële middelen en een 
gebrek aan ondersteuning bij de uitvoering van herstructureringsprojecten zijn twee hoofdconclusies van de 
Algemene Rekenkamer (2008). Voor de vorm transformatie geldt het achterblijven van financiële middelen niet of 
nauwelijks, dit type herstructurering genereert immers in de regel een positief saldo (zie paragraaf 2.3). 
 
Op een lager schaalniveau geeft Olden (2007) aan dat de aandacht van provincies en gemeenten lag op de 
aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. “In de praktijk hanteren provincies en gemeenten vaak twee argumenten 
om te kiezen voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen: 

• Herstructurering van verouderde bedrijventerreinen is verliesgevend. Er zijn onvoldoende financiële 
middelen beschikbaar om de onrendabele top van projecten te financieren. 

• Herstructurering van verouderde bedrijventerreinen levert weinig ruimtewinst op. Om de regionale 
economie te stimuleren is daarom de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen nodig” (Olden, 2007, p. 4). 
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Eerder is in hoofdstuk 3 al beschreven wat de provincies doen om de problematiek aan te pakken. Provincies zijn 
de laatste jaren meer bereid om de problematiek aan te pakken. In een evaluatie door de provincie Zuid-Holland 
zijn de volgende problemen aan de orde gekomen: “Geconstateerd moet worden dat niet alle projecten in 
uitvoering worden genomen. Een deel van de projecten wordt gedurende het proces uitgesteld of afgelast als 
gevolg van de complexiteit ervan. Er ontstaan vaak diverse knelpunten waardoor de voortgang wordt gehinderd, 
met name ruimtelijke-ordeningsprocedures inclusief ontsluitingsproblematiek. Ook de financiering blijkt een 
belangrijk knelpunt te zijn, evenals de milieuproblematiek (fijnstof, bodem en dergelijke)” (provincie Zuid-Holland, 
2006, p. 7). Deze evaluatie sluit aan bij de praktijkbevindingen van de Algemene Rekenkamer (2008, p. 52): 

• “De complexiteit van de projectorganisatie en het ontbreken van de benodigde kennis en ervaring 
• Ingewikkelde wet- en regelgeving met soms onderling strijdige normen” 

Naast het achterblijven van financiële middelen en het gebrek aan kennis, zijn een gebrek aan draagvlak en een 
gebrek aan capaciteit (menskracht) redenen voor het achterblijven van de uitvoering van 
herstructureringsprojecten (Bedrijventerrein, 2009a).  
 
De hierboven genoemde knelpunten sluiten aan bij de uitkomsten van de oriënterende interviews5. In het 
interview met de provincie Noord-Holland zijn de beperkte capaciteit bij gemeenten en het gebrek aan kennis als 
voornaamste knelpunten bij herstructurering genoemd. Andere knelpunten zijn het gebrek aan financiële 
middelen en onwilligheid van het bedrijfsleven. Het gebrek aan prioriteit is een knelpunt dat niet meer speelt. De 
provincie Utrecht is een zelfde mening toegedaan, zo wordt bijvoorbeeld aangegeven dat gemeenten hun 
verantwoordelijkheid hebben opgepakt. Uit het gesprek met de provincie Utrecht is naar voren gekomen dat het 
gecompliceerde proces binnen gemeenten wat niet altijd even vloeiend loopt en het gebrek aan financiële 
middelende voornaamste knelpunten zijn bij herstructurering. 
 
 
4.2 Regionale aanpak van de planning en herstructurering van 
bedrijventerreinen 

In de vorige paragraaf is de problematiek van overaanbod en concurrentie tussen gemeenten beschreven. 
Gemeentelijke concurrentie kan leiden tot overaanbod. Overaanbod kan vervolgens leiden tot een versnelling van 
de relatieve veroudering op bestaande bedrijventerreinen. De mate waarin bedrijven verhuizen naar de nieuw 
aangelegde terreinen als gevolg van dit overaanbod en de veroudering op het bestaande bedrijventerreinen blijft 
onduidelijk. Wel is duidelijk dat de problematiek van overaanbod, vertaald naar de planning van 
bedrijventerreinen, en de concurrentie tussen gemeenten moet worden aangepakt. Uit de literatuur komt naar 
voren dat deze problematiek moet worden aangepakt op regionaal niveau (Van Dinteren, 2009; PBL, 2009; RPB, 
2007a; THB, 2008). Ook de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen moet regionaal worden 
aangepakt (THB, 2008). Deze regionale benadering sluit aan bij de regierol die de provincies moeten innemen 
(zie hoofdstuk 3). In deze paragraaf zal worden ingegaan op de regionale oplossingsrichting van de Taskforce 
(Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen. 
 
 
4.2.1 Strategische lijn Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen 
 
In hoofdstuk 3 zijn de strategische lijnen van de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen al genoemd. 
Hieronder zal de derde lijn nader worden uitgewerkt.  
                                                            
5 De oriënterende interviews zijn onderdeel geweest van de stage en hebben bijgedragen aan de bevindingen die tot stand zijn 
gekomen in de literatuurstudie van dit onderzoek. Vandaar dat gekozen is om de uitkomsten hier te presenteren en niet in het 
empirische deel wat later volgt. 
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De Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen ziet de regio als het kader waarbinnen de planning, 
programmering en uitvoering van het bedrijventerreinenbeleid, inclusief de herstructurering, gestalte moeten 
krijgen. De regionale benadering biedt vier voordelen: 

• “Passende schaal voor kwantitatief, kwalitatief en qua ruimtelijke spreiding afgewogen aanbod van 
bedrijventerreinen 

• Passende schaal voor conditionering van de bedrijventerreinenmarkt (verzakelijking), gericht op hoge 
kwaliteit (ook ruimtelijk) tegen zo laag mogelijke kosten 

• Risicospreiding bij de realisering van een gedifferentieerd en hoogwaardig terreinaanbod  
• Schaalvoordelen (expertise, professionaliteit, continuïteit in langjarig perspectief, bedrijfsvoering) en 

daardoor hogere effectiviteit en efficiëntie in de ontwikkeling en uitvoering van het 
bedrijventerreinenbeleid” (THB, 2008, p.26). 

In de literatuur bestaat weinig discussie over de regionale benadering. Volgens de Taskforce (Her)ontwikkeling 
Bedrijventerreinen (2008) ontbreekt het alleen nog aan bestuurlijke moed om de gangbare praktijken te 
doorbreken. In de voorgestelde aanpak staan drie lijnen centraal: 

• “Een strakkere ruimtelijke planning en aanbodprogrammering op regionaal niveau 
• Regionale verevening van green- en brownfieldexploitaties en een in samenhang daarmee te voeren, 

gecoördineerd gronduitgifte- (w.o. grondprijs-) beleid 
• Het uitrollen en versterken van de in aanzet reeds aanwezige Regionale Ontwikkelingsbedrijven 

Bedrijventerreinen (ROB) als krachtige voertuigen voor de regionale uitvoering van het 
bedrijventerreinenbeleid” (THB, 2008, pp. 26-27). 

 
Het rijk en vooral de provincies krijgen hiermee een belangrijke taak. Voor de uitvoering is regionaal maatwerk 
vereist, met name als het gaat om de reikwijdte, de rol en de regiogrenzen van intergemeentelijke samenwerking. 
In het nog te tekenen Convenant Bedrijventerreinen wordt regio omschreven als: “Een groep gemeenten in het 
kader van bedrijventerreinenbeleid” (IPO e.a., 2009, p. 3). De Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen 
(2008) geeft aan dat de regioafbakening kan aansluiten bij al bestaande bestuurlijke gebiedsindelingen (zoals de 
Wgr-regio’s en BLS-regio’s) of economisch-geografische indelingen (zoals de COROP-gebieden en nodale 
gebieden volgens het CBS). In de visie van de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen is de provincie de 
aangewezen instantie die deze systeemverantwoordelijk moet nemen (THB, 2008). De Taskforce 
(Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen geeft in het advies aan dat het tijd is om heldere en niet vrijblijvende 
afspraken te maken. “Zonder samenwerking geen greenfieldontwikkeling of (programma -gerichte) financiële 
bijdragen van Rijk en provincies” aldus de Taskforce (THB, 2008, p. 27). De regionale visie van de Taskforce 
(Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen wordt ondersteund door onderzoek van het Planbureau voor de 
Leefomgeving. Hoofdconclusie van het onderzoek is dat beleid voor bedrijventerreinen aanpassing behoeft. Op 
regionaal niveau moeten gemeenten de terreinen gaan plannen, programmeren en herstructureren (PBL, 2009). 
 
 
4.2.2 Bedreigingen en valkuilen 
 
Regionale samenwerking klinkt veelbelovend, maar in de praktijk blijkt het vaak lastig te realiseren. In het geval 
een dergelijke regionale samenwerking is gerealiseerd blijven er factoren die deze verhinderen. Hieronder 
worden de factoren opgesomd, aangevuld met de soort belemmering (totstandkoming of samenwerking) en 
vervolgens toegelicht:  

• Lokaal denken bestuurders (voornamelijk totstandkoming) 
• Concurrentie tussen gemeenten (totstandkoming & samenwerking) 
• Ontbreken aan daadkracht (voornamelijk samenwerking) 
• Verevening vindt niet plaats (samenwerking) 
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Bestuurders van gemeenten denken lokaal en dit belemmert het tot stand komen van een goed functionerende 
bedrijventerreinenmarkt (Van Dinteren, 2009). In de vorige paragraaf is de concurrentie tussen gemeenten 
genoemd. Het RPB (2007a) spreekt over het prisoners’ dilemma6 waarbij geen van de gemeente de behoefte 
voelt om te stoppen met de acquisitie van bedrijven. De conclusie van het vakblad Bedrijventerrein sluit aan bij 
bovengenoemde punten: “Vrijwel niemand werkt graag samen op het gebied van bedrijventerreinenbeleid… Het 
is dat ‘Noordanus’ het verplichtte” (Bedrijventerrein, 2009a, p. 28). Door de concurrentiestrijd is het lastig een 
regionale samenwerking tot stand te brengen en als het wordt gerealiseerd, al dan niet verplicht, dan verdwijnt de 
concurrentie niet en wordt de samenwerking belemmerd. Uit het onderzoek van Bedrijventerrein (2009a) is naar 
voren gekomen dat het veelal ontbreekt aan daadkracht. In de samenwerkingsverbanden worden veel plannen 
gemaakt (de samenwerking komt tot stand), maar blijft de uitvoering achter (de samenwerking heeft weinig 
effect). Daarbij is de verevening van middelen een probleem. Zo zouden gemeenten weinig verdienen aan 
nieuwe bedrijventerreinen, waardoor verevening niet mogelijk is. Daarnaast moeten op voorhand de rendementen 
niet worden afgeroomd, omdat in de toekomst genoeg geld beschikbaar moet zijn voor het onderhoud van de 
terreinen (Bedrijventerrein, 2009a). 
 
Tijdens de oriënterende interviews is duidelijk naar voren gekomen dat verevening tussen gemeenten een heikel 
punt is. Vanuit de provincie Zuid-Holland wordt aangeven dat er veelal weinig te verevenen valt en als er al wat te 
verevenen valt gemeenten niet bereid zijn om het ontvangen geld over te dragen. In de provincie Utrecht wordt op 
een zelfde manier gedacht. Daarnaast wordt toegevoegd dat verevening binnen gemeenten vaak al niet 
plaatsvindt. De oplossing moet worden gezocht in een breder stedenbouwkundig perspectief waar verevening 
plaatsvindt tussen een breed scala aan stedenbouwkundige projecten. Vanuit de provincie Noord-Holland wordt 
ook aangegeven dat directe verevening tussen gemeenten lastig is. De lokale politiek houdt de overdracht van 
opbrengsten tegen. Een manier die voor minder spanningen zorgt is indirecte verevening via het 
ontwikkelingsbedrijf. 
  
De problematiek van verouderde bedrijventerreinen moet regionaal worden opgelost. De regionale samenwerking 
op het gebied van bedrijventerreinplanning en herstructurering is in Nederland echter niet een vanzelfsprekend 
fenomeen. De lokale politiek staat een goede samenwerking in de uitvoering vaak in de weg. Het is aan de 
provincies om regionale samenwerking in de planning en herstructurering van bedrijventerreinen te bevorderen. 
Dit is gemakkelijke taak omdat instituties niet eenvoudig zijn te veranderen en daarbij dient rekening te worden 
gehouden met eerder genomen beslissingen en ingenomen posities van de actoren. 
 
 
4.3 Samenvatting 

In dit hoofdstuk is ingegaan op twee discussie die spelen omtrent de planning en herstructurering van 
bedrijventerreinen. De eerste discussie gaat over het ontstaan en toenemen van de herstructureringsopgave, de 
tweede discussie gaat over de regionale aanpak als oplossing voor de bedrijventerreinenproblematiek.  
De herstructureringsopgave neemt toe door snelle relatieve veroudering en door het achterblijven van 
herstructurering. In het eerste geval zorgt het overaanbod van grond op nieuwe bedrijventerreinen voor een 
versnelde veroudering op de bestaande terreinen. Het overaanbod ontstaat door concurrerende gemeenten en te 
ruime ruimteramingen. De ‘trek’ van bedrijven moet echter niet overschat worden. Bedrijven zijn namelijk niet 
gewillig om te verhuizen en blijven het liefst op hun plek zitten. Onduidelijk is of, en zo ja in welke mate, het 
overaanbod leidt tot verhuisbewegingen van bedrijven van verouderde bedrijventerreinen naar nieuw aangelegde 

                                                            
6 Begrip uit de speltheorie. De essentie is dat het voor beide partijen beter is te stoppen, maar elk individu denkt aan zijn eigen 
voordeel. 
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terreinen. Hierdoor blijft ook onduidelijk wat het effect is van de bedrijventerreinenplanning op het verder 
toenemen van de herstructureringsopgave. Een verbeterde bedrijventerreinenplanning heeft weliswaar effect op 
een vermindering van het overaanbod, het blijft echter de vraag in hoeverre daarmee de snelle veroudering van 
bedrijventerreinen wordt afgeremd. 
Het achterblijven van de herstructurering speelt op verschillende niveaus. Voorname knelpunten zijn het 
achterblijven van voldoende financiële middelen, gebrek aan kennis en capaciteit, en de onwilligheid van het 
bedrijfsleven. 
De regio wordt aangedragen als het niveau waarop de bedrijventerreinenproblematiek moet worden aangepakt. 
De Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen bepleit een strakkere ruimtelijke planning en 
aanbodprogrammering, verevening tussen nieuwe terreinen en te herstructureren terreinen, en de oprichting (of 
uitbreiding) van regionale ontwikkelingsbedrijven (THB, 2008). De regionale samenwerking klinkt veel belovend 
maar kan in de praktijk rekenen op kritiek die de totstandkoming en/of samenwerking verhinderen. Mogelijke 
conflicten zijn: lokaal denken van bestuurders, concurrentie tussen gemeenten, ontbreken aan daadkracht en 
verevening vindt niet plaats. 
In het volgende hoofdstuk wordt de theoretische verdieping in dit hoofdstuk omgezet in een conceptueel model en 
vervolgens wordt de operationalisering beschreven.
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Hoofdstuk 5 – Onderzoeksopzet 
 
In de theoretische verdieping uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat de problematiek van verouderde 
bedrijventerreinen regionaal moet worden opgelost. De regio en haar actoren staan centraal in het onderzoek en 
vormen de basis van het in paragraaf 5.1 beschreven conceptueel model. Het conceptueel model sluit aan op de 
in paragraaf 1.3 beschreven probleemstelling en onderzoeksvragen. In paragraaf 5.2 wordt vervolgens 
uiteengezet hoe vanuit het conceptueel model het empirisch onderzoek wordt uitgevoerd. Tot slot wordt in 
paragraaf 5.3 de operationalisering beschreven. 
 
 
5.1 Conceptueel model 

Als het gaat om bedrijventerreinen heeft de regio als doel om door middel van een regionale planning te komen 
tot een vermindering van verouderde bedrijventerreinen (zie paragraaf 1.3). Het regionaal afstemmen van de 
planning en herstructurering van bedrijventerreinen is het startpunt (figuur 5.1, bovenste blokje). De regionale 
afstemming van de planning en herstructurering van bedrijventerreinen leidt er toe dat er een kwantitatief en 
kwalitatief beter aanbod ontstaat (figuur 5.1, blokje links) en dat er meer herstructurering plaatsvindt (figuur 5.1, 
blokje rechts). Meer herstructurering leidt logischerwijs tot een vermindering van verouderde bedrijventerreinen 
(figuur 5.1, pijl rechtsonder). Een kwantitatief en kwalitatief beter aanbod van bedrijventerreinen daarentegen leidt 
(figuur 5.1, pijl linksonder) niet zonder meer tot een vermindering van verouderde bedrijventerreinen (figuur 5.1, 
onderste blokje). In het vorige hoofdstuk is naar voren gekomen dat hierover in de literatuur geen eenduidigheid 
bestaat. In dit geval is sprake van een onzeker verband. 
 
Figuur 5.1 – Conceptueel model 
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Regionale afstemming van de planning en herstructurering van bedrijventerreinen leidt tot een kwantitatief en 
kwalitatief beter aanbod van bedrijventerreinen en tot een toename van herstructurering. Dit zijn zekere 
verbanden. Dit wil alleen nog niet zeggen dat ze eenvoudig en probleemloos te bewerkstelligen zijn. In de 
literatuurstudie is gebleken dat regionale samenwerking op het gebied van planning en herstructurering niet 
vanzelf gaat. Veelal is sprake van verschillende belangen en daardoor spelen conflicten op. Deze conflicten 
leiden er toe dat een kwantitatief en kwalitatief beter aanbod van bedrijventerreinen niet of in mindere mate tot 
stand komt. Dit zelfde geldt voor de herstructurering van bedrijventerreinen. 
 
De drie vlakken die in figuur 5.1 zijn weergegeven (A, B en C) geven aan welke onderdelen van het hiervoor 
beschreven denkmodel worden bestudeerd. De kern van het onderzoek is de regionale samenwerking op het 
gebied van de planning en herstructurering van bedrijventerreinen. De percepties op deze samenwerking van de 
gemeenten en andere actoren in regio worden bestudeerd. Tot de actoren behoren de provincie, de gemeenten 
in de regio, ontwikkelingsbedrijven, samenwerkingsorganen en vertegenwoordigers van de bedrijven. Aan de 
hand van de percepties die de actoren hebben worden bestudeerd:  

• A) de conflicten die in de literatuur naar voren zijn gekomen (inclusief de conflicten die ontstaan uit de 
verschillen tussen de regionale bedrijventerreinenplanning en de nieuwe ruimteramingen). 

• B) de rol van de provincie op de regionale samenwerking. 
• C) de relatie tussen een kwantitatief en kwalitatief beter aanbod en de vermindering van verouderde 

bedrijventerreinen  
 

De hierboven beschreven onderdelen sluiten aan bij de in paragraaf 1.3 beschreven probleemstelling en 
onderzoeksvragen. Onderdeel A sluit aan bij onderzoeksvraag vijf, onderdeel B bij vraag 6 en onderdeel C bij 
vraag 7. In de volgende paragraaf wordt de onderzoeksaanpak beschreven en vervolgens vindt in paragraaf 5.3 
de operationalisering plaats. 
 
 
5.2 Onderzoeksaanpak 

Het conceptueel model vormt de basis van het empirisch onderzoek. In hoofdstuk 1 is de kwalitatieve 
onderzoeksstrategie beargumenteerd. In deze paragraaf wordt de onderzoeksaanpak verder uitgewerkt door 
middel van het onderzoeksontwerp en onderzoeksmethode. 
 
Het raamwerk waarbinnen de dataverzameling en data-analyse plaatsvindt is het onderzoeksontwerp. De keuze 
voor een onderzoeksontwerp gebeurt op basis van prioriteiten die worden gegeven aan verschillende dimensies 
van het onderzoeksproces. Bryman (2008, p. 31) benoemt vier dimensies:  

• “Expressing causal connections between variables 
• Generalizing to larger groups of individuals than those actually forming part of the investigation 
• Understanding behaviour and the meaning of that behaviour in its specific social context 
• Having a temporal (i.e. over time) appreciation of social phenomena and their interconnections” 

In dit onderzoek is het derde punt van belang. De conflicten die ontstaan bij regionale samenwerking op het 
gebied van planning en herstructurering moeten worden begrepen aan de hand van het gedrag van individuen. In 
dit onderzoek zijn dat de in de vorige paragraaf genoemde actoren. De perceptie die per actor wordt gevormd 
komt voort uit de informatie die de representanten aanreiken. De casestudie is het meest geschikte 
onderzoeksontwerp. In dit geval wordt één case (in dit onderzoek de regio West Friesland) onderworpen aan een 
gedetailleerde en intensieve analyse. 
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Een veel gebruikte onderzoeksmethode bij kwalitatief onderzoek is het houden van kwalitatieve interviews. Deze 
methode is attractief om zijn flexibiliteit en het is de meest geschikte methode om percepties van individuen te 
onderzoeken. Vooral laatstgenoemde is van belang voor dit onderzoek, hier zal later in deze paragraaf op terug 
worden gekomen. Binnen deze onderzoeksmethode is een tweedeling te maken in ongestructureerde interviews 
en semigestructureerde interviews. In het eerste geval worden hooguit een aantal steekwoorden opgeschreven. 
In het tweede geval worden interviewvragen ontworpen die bepaalde onderwerpen beslaan. De vragen vormen 
de leidraad van het interview, er ontstaat daardoor voldoende ruimte om in te gaan op relevante en vooraf niet 
bepaalde onderwerpen (Bryman, 2008). In dit onderzoek is gekozen voor het houden van semigestructureerde 
interviews. Hierdoor is het mogelijk geweest om vooraf geselecteerde onderwerpen met meerdere individuen te 
bespreken en de percepties met elkaar te vergelijken. 
 
Hierboven is beschreven wat het onderzoeksontwerp en onderzoeksmethode zijn. Het geen dat daadwerkelijk 
wordt onderzocht, de onderzoekseenheden, zijn echter nog beperkt beschreven. In de volgende paragraaf wordt 
hier dieper op ingegaan. 
 
 
5.3 Operationalisering 

De eerste drie onderzoeksvragen zijn beantwoord in het literatuur gedeelte van deze thesis. De beantwoording 
van deze onderzoeksvragen hebben uiteindelijk geleid tot het in dit hoofdstuk gegeven conceptueel model. Aan 
de hand van de onderzoeksvragen vijf tot en met zeven en het conceptueel model wordt ingegaan op de 
onderzoekseenheden. De beantwoording van de onderzoeksvragen vijf tot en met zeven worden gepresenteerd 
in hoofdstuk 7. Onderzoeksvraag vier wordt beantwoord in hoofdstuk 6. 
 
Onderzoeksvraag 4:  Wat zijn de verschillen tussen de regionale bedrijventerreinenplanning en de nieuwe 

ruimteramingen in de regio West Friesland? 
 
Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag wordt eerst een regio geselecteerd. Afgevraagd moet worden 
wat een regio is en op basis van welke criteria een regio geselecteerd wordt. In de literatuur worden de indelingen 
COROP- en WGR-gebied gebruikt (zie subparagraaf 4.2.1). Deze in veel gevallen op elkaar lijkende indelingen 
worden in verschillende stadia van het onderzoek gebruikt. Vergelijkingen tussen een COROP regio en een WGR 
regio zullen logischerwijs niet worden getrokken. Er is bewust gekozen om beide indelingen te gebruiken in 
verschillende stadia om informatieverlies te voorkomen. De gehanteerde selectiecriteria zijn de aanwezigheid van 
(dreigend) overaanbod, veroudering op bedrijventerreinen en de aanwezigheid van een ontwikkelingsbedrijf. Een 
(dreigend) overaanbod in een regio is van belang omdat bij de afwezigheid daarvan regionale afstemming niet 
noodzakelijk is. De aanwezigheid van veroudering op bedrijventerreinen is relevant omdat wordt verondersteld 
dat regionale afstemming uiteindelijk leidt tot een vermindering van verouderde bedrijventerreinen (figuur 5.1, 
onderste blokje). Tot slot is gekozen om de aanwezigheid van een ontwikkelingsbedrijf mee te nemen omdat 
deze in de literatuur veelvuldig aangedragen wordt als de oplossing voor de problematiek. De regioselectie is 
gebaseerd op de aanbodgegevens uit IBIS, beleidsdocumenten en gehouden oriënterende interviews. In 
paragraaf 6.1 wordt eerste een vergelijking gemaakt tussen de vier Randstadprovincies en vervolgens wordt een 
regio geselecteerd. De keuze voor de regio West Friesland wordt in deze paragraaf uitgebreid beschreven. 
 
De tweede stap bij deze onderzoeksvraag was oorspronkelijk het maken van een vergelijking tussen de som van 
gemeentelijke bedrijventerreinplannen en een imaginaire ‘ideale’ regionale planning. In de regio West Friesland is 
echter al een regionale planning vastgesteld. Nieuwe ruimteramingen sluiten echter niet aan bij deze planning. In 
dit onderzoek worden de recent uitgevoerde behoefteramingen gebruikt als ideale regionale planning. Al moet 
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wel worden afgevraagd wat ‘ideaal’ is. De recent uitgevoerde behoefte ramingen kunnen namelijk ook rekenen op 
kritiek (zie hoofdstuk 7). Hoewel het begrip ‘ideaal’ niet helemaal uitgekristalliseerd kan worden hoeft dit geen 
belemmering te zijn voor het onderzoek. Voor het onderzoek is het van belang dat de ‘ideale’ regionale planning 
verschilt met de huidige bedrijventerreinplannen. Het gaat met andere woorden niet om het exacte verschil. 
 
Onderzoeksvraag 5: Hoe kijken de gemeenten en andere actoren tegen deze verschillen aan en welke 

conflicten ontstaan daaruit? 
 
Onderzoeksvraag 6:  Welke rol moet de provincie aannemen in de regionale bedrijventerreinenplanning? 
 
Onderzoeksvraag 7: Hoe kan de regionale planning leiden tot een vermindering van de 

herstructureringsopgave? 
 
De onderzoeksvragen vijf tot en met zeven vormen de kern van het onderzoek en zijn terug te herleiden in het 
conceptueel model. De bij onderzoeksvraag vijf genoemde actoren zijn de onderzoekseenheden. Van de actoren 
worden de percepties verzameld. Vervolgens worden in de data-analyse deze verschillende percepties tegen 
elkaar afgezet. De percepties hebben betrekking op de in het conceptueel model genoemde conflicten, de rol van 
de provincie en het in het conceptueel model genoemde onzekere verband. In het eerste geval gaat het om 
conflicten die ontstaan uit de verschillen tussen de regionale planning en de nieuwe ruimteraming, conflicten bij 
regionale samenwerking (o.a. lokaal denken bestuurders, concurrentie tussen gemeenten, ontbreken aan 
daadkracht en verevening vindt niet plaats; zie paragraaf 4.2). In het tweede geval hebben de percepties 
betrekking op de invulling die de provincie geeft aan haar regierol. In het derde geval gaat het om de percepties 
op de relatie tussen (het aanbod van) nieuw aangelegde bedrijventerreinen en (verouderde) bestaande terreinen.  
Met percepties wordt bedoeld de manier waarop actoren tegen een bepaalde zaak aankijken. Percepties kunnen 
daarmee betrekking hebben op opvattingen, meningen en inzichten. In een uitzonderlijk geval kan het ook het 
vastgestelde beleid van een actor zijn. Opvattingen, meningen en inzichten zijn immers in het beleid verwerkt. 
Tot de actoren behoren de partijen die zijn betrokken bij de regionale planning en herstructurering van 
bedrijventerreinen. Dit zijn de provincie, de gemeenten in de regio, ontwikkelingsbedrijven, 
samenwerkingsorganen en vertegenwoordigers van de bedrijven. Interviews zijn afgenomen bij: de provincie 
Noord-Holland, de gemeenten Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik en Opmeer7, het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN), het portefeuillehouderoverleg Verkeer en Vervoer, 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie (VVRE), de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland en de 
Hoornse Ondernemers Compagnie. In bijlage II is een overzicht opgenomen van de actoren en geïnterviewde 
personen. 
 
In dit hoofdstuk is het conceptuele model gepresenteerd, de onderzoeksaanpak beschreven en heeft de 
operationalisering plaatsgevonden. In het volgende hoofdstuk wordt de provincievergelijking getrokken, wordt de 
regiokeuze beargumenteerd en wordt de regio kort gepresenteerd. In hoofdstuk 7 worden de bevindingen uit de 
interviews gepresenteerd.

                                                            
7 Bij zeven van de negen gemeenten is een interview afgenomen. 
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Hoofdstuk 6 – Bevindingen: Regioselectie en 
ontwikkelingen 
 
De Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen pleit met haar rapport Kansen voor Kwaliteit voor een 
regionale aanpak. De provincies hebben de taak om de regie te voeren als het gaat om het plannen en 
herstructureren van bedrijventerreinen. In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de regio West Friesland. Beschreven 
wordt hoe de regioselectie heeft plaatsgevonden en hoe de samenwerking in de regionale planning en 
herstructurering van bedrijventerreinen vorm krijgt.  
In de eerste paragraaf wordt de regioselectie beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 6.2 een beeld geschetst 
van de regio waarop wordt ingezoomd. Hier worden de voornaamste ontwikkelingen genoemd en vindt de 
verdieping plaats naar gemeenteniveau.  
 
 
6.1 Regioselectie 

De regioselectie heeft plaatsgevonden na een analyse van aanbodgegevens uit IBIS, een (beleids)documenten 
analyse en oriënterende interviews met provincieambtenaren. De daarbij gehanteerde selectiecriteria zijn de 
aanwezigheid van (dreigend) overaanbod, veroudering op bedrijventerreinen en de aanwezigheid van een 
ontwikkelingsbedrijf. In de eerste fase van de regioselectie is een vergelijking uitgevoerd van de vier 
Randstadprovincies. In de tweede fase zijn de regio’s uit de overgebleven provincies met elkaar vergeleken. In 
deze paragraaf worden beide fases uit de regioselectie uitgewerkt. 
 
 
6.1.1 Provincievergelijking 
 
Een provincievergelijking is uitgevoerd tussen de vier Randstadprovincies: Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en 
Zuid-Holland. De provincievergelijking begint met een analyse van kwantitatieve gegevens uit IBIS. In Tabel 6.1 
worden de kerncijfers geven van het oppervlak bedrijventerreinen in de provincies. 
 
Tabel 6.1 – Overzicht kerncijfers oppervalk bedrijventerreinen Randstadprovincies (per 1 januari 2008) 

Provincie Flevoland1 Noord-H.2 Utrecht3 Zuid-H.4 

Bruto totaal oppervlak bedrijventerrein (in ha) 3.252 12.122 3.457 19.464 

Netto totaal oppervlak bedrijventerrein (in ha) 2.006 8.222 2.553 13.887 

Netto reeds uitgegeven oppervlak bedrijventerrein (in ha) 1.437 6.107 2.262 16.016 

Percentage reeds uitgeven netto opp. bedrijventerrein van totaal  71,6 % 74,2 % 88,6 % 115 % 

Bronnen: 1. Provincie Flevoland, 2008, p. 24  3. IBIS Utrecht, 2009 

 2. IBIS Noord-Holland, 2009   4. IBIS Zuid-Holland, 2009 

 
Opvallend is dat de provincies sterk verschillen in het totaal oppervlak bedrijventerreinen. Zo ligt in de provincie 
Zuid-Holland bijna 6 keer zoveel bruto hectare bedrijventerrein dan in de provincie Flevoland. Verder valt op dat 
de gegevens uit IBIS laten zien dat in de provincie Zuid-Holland meer reeds uitgegeven netto oppervlak 
bedrijventerrein ligt dan dat er netto totaal oppervlak is. Dit komt voor rekening van de regio Rijnmond (tabel 6.4). 
Mogelijk heeft het te maken met de aanleg van de Tweede Maasvlakte, de terreinen zijn nog niet gerealiseerd 
maar al wel toegekend (en geregistreerd in IBIS) aan ondernemers. De provincie Utrecht vergeleken met de 
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provincies Flevoland en Noord-Holland kent een percentage reeds uitgegeven netto oppervlak bedrijventerrein 
dat een stuk hoger ligt. Het aanbod bedrijventerreinen op 1 januari 2008 is in deze provincie een stuk kleiner dan 
dat in Flevoland en Noord-Holland. 
 
Voor de vergelijking is het vooral relevant om naar het percentage veroudering te kijken. Zoals uit de vorige tabel 
is gebleken verschillen de oppervlakten bedrijventerreinen sterk tussen de provincies. Gegevens van het 
oppervlak verouderd bedrijventerrein van de vier provincies worden gegeven in tabel 6.2. In drie van de vier 
provincies is sprake van twijfelachtige gegevens. De verschillen tussen de gegevens van veroudering uit IBIS en 
andere beleidsdocumenten zijn aanleiding geweest om de betrouwbaarheid van de gegevens tijdens de 
oriënterende interviews met de provincies te bespreken. Geconcludeerd kan worden dat de kwaliteit van de 
gegevens over de veroudering in IBIS te wensen over laat. Er is bijvoorbeeld sprake van verschillend gebruik 
en/of interpretatie van definities met betrekking tot veroudering. In Noord-Holland is de laatste drie jaar een 
inhaalslag gemaakt in de kwaliteit van de gegevensverzameling. Naast de diverse verzamelmethoden was er 
tevens vaak sprake van onvolledigheid. De provincie heeft een extern bureau ingeschakeld om gemeenten te 
ondersteunen en te zorgen voor uniformiteit tussen de gemeenten. Hierdoor zijn de gegevens tussen de 
gemeenten in de provincie goed te vergelijken maar voor vergelijkingen op provinciaal niveau geldt dat verschillen 
blijven bestaan. De in tabel 6.2 gegeven cijfers dienen met zorgvuldigheid te worden geïnterpreteerd. 
 
Tabel 6.2 - Overzicht kerncijfers oppervlak verouderd bedrijventerreinen Randstadprovincies (per 1 januari 2008) 
Provincie Flevoland1 Noord-H.2 Utrecht3 Zuid-H.4 

Bruto totaal oppervlak bedrijventerrein (in ha) 616,5 507 886 4.258 

Netto totaal verouderd oppervlak bedrijventerrein (in ha) 398,6 - 321 3.298 

Percentage bruto verouderd oppervlak bedrijventerrein van totaal 18,9 %a 4,2 %b 25.6 %c 21.9 % 

Percentage netto verouderd oppervlak bedrijventerrein van totaal 19,8 %a - 12.6 % 23.8 % 

a. In het interview met de ambtenaren van de provincie Flevoland is naar voren gekomen dat er nauwelijks sprake is van 

veroudering. Deze gegevens zijn daardoor twijfelachtig. 

b. Deze gegevens zijn zeer twijfelachting. De monitor bedrijventerreinen (ECORYS, 2009, p. 17) geeft een percentage van 32 

% verouderd (3.419 hectare). 

c. Een eigen inventarisatie door de provincie Utrecht geeft 17 % (Arcadis en Stec Groep, 2009, p 29). 

Bronnen: 1. Provincie Flevoland, 2008, p. 26  3. IBIS Utrecht, 2009 

 2. IBIS Noord-Holland, 2009   4. IBIS Zuid-Holland, 2009 

 

Uit de (beleids)documenten analyse worden voor de provincies Noord-Holland en Utrecht andere gegevens 
gevonden. In het geval van Flevoland is in het interview naar voren gekomen dat in de provincie nauwelijks 
sprake is van veroudering op bedrijventerreinen.  
In de (beleids)documentenanalyse is verder naar voren gekomen dat de provincie Flevoland geen beleid voert 
dat uitsluitend gericht is op herstructurering van bedrijventerreinen. In de andere drie Randstadprovincies wordt 
wel provinciaal beleid gevoerd dat gericht is op de herstructurering van bedrijventerreinen. In alle drie de 
provincies worden subsidies verstrekt en hebben beleidsevaluaties plaatsgevonden. In bijlage I wordt een 
overzicht gegeven van de belangrijkste beleidsdocumenten per provincie en staat een overzicht van de door de 
provincies verstrekte subsidies. 
 
Een andere conclusie die op basis van de oriënterende interviews getrokken kan worden is dat veroudering in het 
juiste perspectief moet worden gezien. Een bedrijventerrein dat als verouderd staat geregistreerd wordt door de 
ondernemers op het betreffende terrein veelal niet als verouderd ervaren. De belangrijkste conclusies uit de 
interviews per provincies zijn als volgt:  
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• In Flevoland speelt de herstructurering van bedrijventerreinen amper. Dit komt omdat de 
bedrijventerreinen modern en efficiënt zijn ingericht en door het cultuurverschil (aanwezige 
pioniersmentaliteit en gemeenten zijn zelfstandiger doordat zaken in het verleden rechtstreeks met het 
rijk werden gedaan). 

• De provincie Noord-Holland heeft gesignaleerd dat er veel herstructureringsplannen zijn maar dat er 
weinig wordt uitgevoerd. De voornaamste knelpunten de beperkte capaciteit bij gemeenten en het 
gebrek aan kennis. Subsidies voor procesmanagement moeten deze knelpunten aanpakken. 

• In Utrecht is de herstructurering altijd beperkt gebleven tot de aanpak van openbare ruimte. Daarnaast 
verschilt de problematiek met die in de provincies Noord- en Zuid-Holland, zo zijn grote 
industriecomplexen in de jaren zestig al uit de provincie verdwenen. In Utrecht speelt verder het 
probleem dat gemeenten vaak geen locaties hebben voor nieuwe bedrijventerreinen. 

• Zuid-Holland. Herstructureringsbeleid moet gezien worden als graduele ontwikkeling. In het beleid is 
meer aandacht gekomen voor de afstemming tussen het te herstructureren en nieuw aan te leggen 
bedrijventerrein. 

 
In deze subparagraaf is een vergelijking gemaakt tussen de vier Randstadprovincies. Een overzicht is gegeven 
van de kerncijfers over het oppervlak bedrijventerrein en de veroudering. Daarnaast zijn de belangrijkste 
conclusies genoemd uit de documenten analyse en de oriënterende interviews. In bijlage I wordt een volledig en 
uitgebreid overzicht gegeven van de verouderingsproblematiek per provincie.  
Geconcludeerd kan worden dat de provincies Utrecht en Flevoland voor dit onderzoek minder interessant zijn dan 
de provincies Noord- en Zuid-Holland. In Utrecht is in tegenstelling tot de andere provincies relatief weinig 
aanbod. Flevoland kent relatief weinig verouderingsproblematiek. Over blijven de provincies Noord- en Zuid-
Holland. In de volgende subparagraaf zullen de regio’s in de provincies Noord- en Zuid Holland met elkaar 
worden vergeleken. 
 
 
6.1.2 Regio selectie 
 
Voor de provincies Noord- en Zuid-Holland is op basis van de gegevens uit IBIS het aanbod van 
bedrijventerreinen en het aantal verouderde hectares per regio in kaart gebracht. Voor de provincie Noord-
Holland zijn de zes WGR-gebieden aangehouden. Hiervoor is gekozen omdat deze gebiedsindeling door de 
provincie gehanteerd wordt in de Monitor Bedrijventerreinen. In de provincie Zuid-Holland is de indeling van de 
vijf REO’s (Regionale Economische Overlegorganen) aangehouden. In de tabellen 6.3 en 6.4 wordt het aanbod 
en het percentage netto hectare uitgegeven bedrijventerrein weergegeven voor de regio’s in de provincies Noord- 
en Zuid-Holland. Het betreft hier het totaal aanbod (gemeente en particulier samen).  
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Tabel 6.3 - Aanbod en percentage netto hectare uitgegeven Noord-Holland (per 1-1-2008) 

 Hectare bruto Hectare Netto

Hectare netto 

uitgegeven 

% netto hectare 

uitgegeven 

Stadsregio Amsterdam 6.788 4.370 2.945 67,4%

Gooi- en Vechtstreek 517 384 371 96,6%

Kop van Noord-Holland 1.028 754 487 64,6%

Noord-Kennemerland 1.253 780 543 69,6%

West Friesland 797 577 502 86,9%

West-Kennemerland 1.739 1.357 1.260 92,9%

Bron: IBIS Noord-Holland, 2009 

 

Tabel 6.4 - Aanbod en percentage netto hectare uitgegeven Zuid-Holland (per 1-1-2008) 

 Hectare bruto Hectare Netto

Hectare netto 

uitgegeven 

% netto hectare 

uitgegeven 

Haaglanden 2.159 1.574 1.332 84,6%

Midden-Holland 844 656 602 91,9%

Rijn- en Bollenstreek 1.725 1.281 1.166 91,0%

Rijnmond 12.083 8.281 10.990 132,7%

Zuid-Holland Zuid 2.652 2.095 1.926 91,9%

Bron: IBIS Zuid-Holland, 2009 

 
Uit de tabellen blijkt dat in de provincie Noord-Holland relatief meer aanbod van bedrijventerreinen is. Drie regio’s 
in de provincie Noord-Holland hebben relatief veel aanbod hectares op bedrijventerreinen. Dit zijn de Stadsregio 
Amsterdam, Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland. De gegevens uit IBIS moeten zoals uit de vorige 
subparagraaf is gebleken met voorzichtigheid worden benaderd. Vandaar dat een aanvullende 
(beleids)documenten analyse heeft plaatsgevonden op regio niveau. ECORYS heeft in opdracht van de provincie 
Noord-Holland een kwaliteitsmatch uitgevoerd voor de regio’s Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en 
West-Friesland. Uit deze analyse blijkt dat met name in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland het 
(geplande) aanbod de ruimtevraag ruimschoots overtreft (ECORYS, 2008). Uiteindelijk is de keuze gemaakt voor 
de regio West-Friesland omdat de gemeenten in deze regio het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) 
hebben gevraagd de afstemming in de regio uit te voeren. In de volgende paragraaf wordt ingezoomd op de regio 
West Friesland.  
 
 
6.2 Ontwikkelingen in de regio West Friesland 

In deze paragraaf zal een overzicht gegeven worden van het aanbod en veroudering per gemeente. Daarnaast 
worden de voornaamste ontwikkelingen die betrekking hebben op de regionale planning en herstructurering van 
bedrijventerreinen beschreven. Op kaart 6.1 zijn de negen gemeenten in de regio West-Friesland weergegeven. 
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Kaart 6.1 – De negen gemeenten in West Friesland 

 

  
 
6.2.1 Het aanbod en veroudering per gemeente 
 
De regio West Friesland is samengesteld uit negen gemeenten. In deze regio ligt voor 577 hectare aan netto 
bedrijventerreinen waarvan op 1 januari 2008 86,9 % is uitgeven (zie tabel 6.5). 
 
Tabel 6.5 - Hectare bedrijventerrein, uitgeefbaar en veroudering per (1-1-2008) 

 Hectare bedrijventerrein Uitgeefbaar Veroudering

  Bruto Netto 

Netto 

uitgegeven (% 

van totaal) Totaal  Terstond Niet terstond Bruto 

Andijk 20 15 2  (13,3) 13 2 11 (0)

Drechterland 27 20 13 (63,9) 7 3 4 (0)

Enkhuizen 93 65 61 (93,8) 4 4 0 (0)

Hoorn 250 190 187 (98,4) 3 3 0 (85)

Koggenland 69 51 46 (89,8) 5 1 4 (1)

Medemblik 89 39 38 (97,4) 0 0 0 (0)

Opmeer 114 95 64 (67,5) 31 3 28 (0)

Stede Broec 50 37 37 (100) 0 0 0 (0)

Wervershoof 85 65 54 (83,1) 11 1 10 (8)

        

Totaal 797 577 502 (86,9) 74 17 58 (94)

Bron: IBIS Noord-Holland, 2009 
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Het uit te geven aantal netto hectare is niet gelijk gespreid over de gemeenten. Zo hebben de gemeenten 
Medemblik, Hoorn en Stede Broec op 1 januari 2008 nauwelijks tot geen bedrijventerrein meer om uit te geven. 
De gemeenten Opmeer en Drechtsteden hebben relatief veel ruimte. Met 13,3 % uitgegeven terrein is de 
gemeente Andijk een uitschieter. 
De huidige situatie in West Friesland is anders dan de cijfers van 1 januari 2008 weergeven. Inmiddels zijn vrijwel 
alle hectares uitgegeven. In West Friesland is op dit moment sprake van schaarste. 
Volgens de cijfers uit IBIS Noord-Holland (2009) is er alleen in Hoorn serieus sprake van veroudering van 
bedrijventerreinen. In totaal zou volgens de gegevens uit IBIS Noord-Holland (2009) bijna 12 % van het totaal 
aantal bruto hectare zijn verouderd. De gegevens in de gemarkeerde kolom uit tabel 6.5 staan tussen haakjes 
omdat de betrouwbaarheid van de cijfers te betwijfelen valt. Uit recent onderzoek van Stec Groep (2009) naar de 
verouderingsproblematiek in de regio blijkt dat ruim 33 % van de totale voorraad op bedrijventerreinen is 
verouderd. Stec Groep (2009) heeft vervolgens voor de verouderde bedrijventerreinen de 
herstructureringsopgave in kaart gebracht. In tabel 6.6 wordt een overzicht gegeven per gemeente. Andijk kent 
geen verouderde bedrijventerreinen en is om die reden niet opgenomen in de tabel 
 
Tabel 6.6 – Herstructureringsopgave West Friesland (in hectare) 

Type herstructurering  Omvang 

onderzocht 

terrein* 

Verouderd 

Facelift Revitalise-

ring 

Herprofile-

ring 

Transfor-

matie 

Saldo 

Drechterland 7 7 5,5  1,5  € 3.220.000 

Enkhuizen 55 55 42 3 10  € 10.280.000 

Hoorn 35 15 10 5   € 1.400.000 

Koggenland 6 6 6    € 240.000 

Medemblik 33 33 28 5   € 2.120.000 

Opmeer 60 3  3   € 600.000 

Stede Broec 21 21  18  3 € 0 

Wervershoof 52 52 37  15   €13.480.000 

Totaal 269 192  

(71 %) 

128,5  

(57 %) 

34  

(18 %) 

26,5  

(14 %) 

3  

(2 %) 

€ 31.340.000 

* Door Stec Groep bezocht aantal hectare. Van de terreinen die niet door Stec Groep bezocht zijn was bij voorbaat bekend dat 

deze niet verouderd waren.  

Bron: Stec Groep, 2009, pp. 14-15 

 
In de gemeenten Enkhuizen en Wervershoof zijn de kosten voor de herstructurering het hoogst. Ruim 2/3 van alle 
kosten in de regio komen voor rekening van deze twee gemeenten. In de gemeente Stede Broec worden de 
kosten voor 18 hectare revitalisering gecompenseerd door de opbrengsten van 3 hectare transformatie.  
 
 
6.2.2 Samenwerking in West Friesland 
 
De negen West Friese gemeenten werken op regionaal niveau samen. Basis hiervoor is de gemeenschappelijke 
regeling ‘Ondersteuning bestuurlijke samenwerking Westfriesland’ die sinds 1 januari 2005 bestaat. Voor 1 
januari 2005 werkte de gemeenten samen in het ’Samenwerkingsorgaan Westfriesland (SOW)’. 
Overlegstructuren zijn gekoppeld aan de verschillende beleidsterreinen. Bedrijventerreinen vallen onder het 



 

 

43 

  
 

 

portefeuillehouderoverleg Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie (VVRE) (De 9 
Westfriese gemeenten, 2009a). “Het portefeuillehouderoverleg is geformaliseerd overleg tussen bestuurders van 
de West-Friese colleges met het doel tot uitwisseling van standpunten te komen en daarmee afstemming te 
bewerkstelligen op de diverse beleidsterreinen” (De 9 Westfriese gemeenten, 2009b, p.1). In het overleg is geen 
sprake van formele besluitvorming. De adviezen die voortkomen uit het overleg zijn aan de afzonderlijke colleges 
van burgemeester en wethouders. 
In 2007 is door de toen nog twaalf gemeenten de Regionale Visie Bedrijventerreinen vastgesteld. Deze door de 
provincie verplichte visie gaat over de verdeling van de netto hectare bedrijventerreinen tot 2014 per locatie en 
een doorkijk naar 2030, de fasering, de herstructurering, het zuinig ruimtegebruik, de infrastructuur en de 
differentiatie naar vestigingsmilieus (De 12 Westfriese Gemeenten, 2007). 
De samenwerking tussen de negen gemeenten is niet vanzelfsprekend. In 2004 werd verplicht een Regionale 
Woonvisie opgesteld. Hierbij was nauwelijks sprake van samenwerking. Het was niet meer dan de opstelsom van 
de toen nog 13 gemeenten. De hierboven beschreven verplichte Regionale Visie Bedrijventerreinen in 2007 is 
voor een groot deel samen opgesteld. In 2008 is vervolgens de niet verplichte Detailhandelvisie geheel 
gezamenlijk opgesteld (interview De 9 Westfiese gemeenten). Regionale samenwerking is een proces dat moet 
groeien. De regio West Friesland heeft al een aantal gemeentelijke herindelingen meegemaakt en in de toekomst 
zullen er meer volgen. Per 1 januari 2011 zullen de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik fuseren 
(Provincie Noord-Holland, 2009c). De visie van de provincie Noord-Holland is om te komen tot vier gemeenten in 
de regio West Friesland, zo kan de bestuurskracht van gemeenten toenemen en regionaal slagvaardiger worden. 
Als het gaat om de bedrijventerreinplanning kunnen hiermee voordelen behaald worden. Het verdelen van het 
aantal door de provincie gegeven hectares over vier gemeenten lijkt immers makkelijker dan een verdeling over 
negen gemeenten. 
 
Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is begin 2007 opgericht door de provincie (50 % aandeelhouder), 
gemeenten (48 %) en de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland (2 %). De opdracht: “zorg voor een optimale 
benutting van het economisch potentieel van de regio” (NHN, 2008, p. 2). Op het gebied van bedrijventerreinen 
kan Ontwikkelingsbedrijf NHN een rol spelen in alle fasen van de ontwikkeling van bedrijventerreinen: behoefte-
onderzoek, planvorming, aankoop, project(begeleiding), realisatie, acquisitie en kwaliteitsbeheer 
(parkmanagement). Daarnaast is de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen een taak waar het 
Ontwikkelingsbedrijf NHN zich bezig mee houdt (NHN, 2008). 
Het Ontwikkelingsbedrijf NHN is door de gemeenten in West Friesland gevraagd de planning van 
bedrijventerreinen ter hand te nemen (NHN, 2009). Tevens is gevraagd om de herstructurering van verouderde 
bedrijventerreinen regionaal aan te pakken (NHN, 2008). Vanuit regionaal perspectief wordt door het 
Ontwikkelingsbedrijf NHN samenhang gebracht in bestaande en nieuw aan te leggen bedrijventerreinen. Het 
Ontwikkelingsbedrijf NHN neemt het initiatief om de regierol op zich te nemen. De samenwerking tussen de 
negen gemeenten en het Ontwikkelingsbedrijf NHN wordt vastgelegd in een overeenkomst. 
 
 
6.2.3 Ontwikkelingen 
 
Op provinciaal niveau wordt de provinciale Structuurvisie opgesteld. Het bedrijventerreinenbeleid is een belangrijk 
element in de visie. Hiervoor zijn in Noord-Holland Noord nieuwe ramingen opgesteld. De ramingen die zijn 
opgenomen in het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord en in de regionale bedrijventerreinenvisies dateren 
uit 2001. Deze ramingen zijn gebaseerd op verouderde toekomstscenario’s en hiermee zelf verouderd (Provincie 
Noord-Holland, 2009a). ECORYS heeft de nieuwe behoefteramingen voor de regio’s afzonderlijk uitgevoerd. In 
de periode 2008-2020 wordt de totale vraag voor de regio West Friesland geraamd op 130 hectare netto bij het 
TM-scenario en 179 hectares netto bij het GE-scenario. Dit staat tegenover een verwacht aanbod van 232 
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hectares netto. Deze analyse, verschenen in december 2008, heeft nogal wat te weeg gebracht. De 
hoofdconclusie voor de regio West Friesland is dat het verwachte aanbod de vraag tot 2020 ruimschoots 
overtreft. Afhankelijk van het gebruikte groeiscenario en beleidsaspecten ligt het verwachte overschot tot 2020 
tussen de 29 en 109 hectare (ECORYS, 2008, p. 5). De nieuwe ruimteraming sluit niet aan bij de Regionale Visie 
Bedrijventerreinen die de gemeenten in 2007 gezamenlijk hebben opgesteld. In de visie is uitgegaan van het 
faciliteren van 140 hectare bedrijventerrein tot 2014 en nog eens 240 hectare bedrijventerrein in de periode 2014-
2030 (De 12 Westfriese Gemeenten, 2007, p. 17 & p. 30). 
 
Voor de provincie Noord-Holland is de nieuwe ruimteraming aanleiding geweest om actie te ondernemen. 
Gedeputeerde Jaap Bond over de dreigende overcapaciteit: “Dit is voor de provincie aanleiding om in te grijpen in 
de bedrijventerreinenplanning in Noord-Holland Noord en in overleg met de regio een aantal zogenaamde zachte 
plannen te bevriezen” (Provincie Noord-Holland, 2009b). Voor de regio West Friesland gaat het om 
bedrijventerrein Veken 4 in Opmeer (NHN, 2009). Na protesten vanuit de regio is de beslissing van de provincie 
echter teruggedraaid. 
 
De regio West Friesland kent op dit moment een schaarste aan grond op bedrijventerreinen. In de toekomst 
dreigt echter een overaanbod te ontstaan. In het volgende hoofdstuk wordt de toekomstige situatie in de regio 
West Friesland geanalyseerd vanuit de percepties van betrokken actoren. 
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Hoofdstuk 7 – Bevindingen: De gevolgen van 
regionaal afstemmen 
 
In de regio West Friesland is op dit moment sprake van schaarste aan grond op bedrijventerreinen. In de 
toekomst is een tegenovergestelde situatie te verwachten. Nieuwe ruimteramingen voorspellen een vraag die 
lager zal liggen dan het aanbod in de huidige regionale planning. Een nieuwe afstemming is gewenst en de 
provincie dacht door in te grijpen een overaanbod te voorkomen. De beslissing om het bedrijventerreinenplan 
Veken 4 in de gemeente Opmeer te bevriezen werd echter teruggedraaid na protesten vanuit de regio. Het doel 
van dit onderzoek is niet om dit voorval uit te lichten. Het dient echter wel als voorbeeld in de bestudering van de 
regionale samenwerking op het gebied van de planning en herstructurering van bedrijventerreinen. In dit 
hoofdstuk komen de gevolgen van regionaal afstemmen aanbod. Allereerst worden in paragraaf 7.1 de percepties 
van de actoren op regionaal samenwerken beschreven en worden per actor de belangen bij de planning en 
herstructurering van bedrijventerreinen gegeven. Paragraaf 7.2 gaat in op gevolgen van de nieuwe 
ruimteramingen. Aangegeven wordt wat de gevolgen zullen zijn indien niet wordt ingrepen. Daarnaast worden 
aangedragen oplossingen genoemd en wat de gevolgen daarvan zijn voor de actoren. Tevens worden (mogelijke) 
conflicten bij de regionale samenwerking in West Friesland geanalyseerd. Paragraaf 7.3 gaat in op de regierol 
van de provincie Noord-Holland bij de regionale planning en herstructurering van bedrijventerreinen in West 
Friesland. In paragraaf 7.4 wordt tot slot de koppeling gemaakt tussen de regionale planning en de vermindering 
van de herstructureringsopgave. 
 
 
7.1 De actoren en hun belangen 

De gemeenten en andere actoren kijken verschillend aan tegen de regionale samenwerking op het gebied van de 
planning en herstructurering van bedrijventerreinen. Deze verschillen, samen met de verschillende belangen van 
de actoren worden in deze paragraaf beschreven. De percepties en belangen van de actoren komen voort uit de 
informatie die de representanten hebben aangereikt (zie ook paragraaf 5.2). Voor de presentatie van de 
bevindingen wordt de volgende indeling gehanteerd, de actoren staan tussen haakjes:  

• provincie (Noord-Holland) 
• regio (Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) en portefeuillehouderoverleg Verkeer en 

Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie (VVRE)) 
• gemeenten (Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik en Opmeer) 
• bedrijven (betreft vertegenwoordigers van bedrijven: Kamer van Koophandel Noordwest-Holland en 

Hoornse Ondernemers Compagnie) 
Opgemerkt moet worden dat in het eerste geval het de perceptie van de provincie betreft. In paragraaf 7.3 wordt 
expliciet de regierol van provincie bestudeerd aan de hand van de percepties die de overige actoren hebben. 
 
  
7.1.1 Actoren en de regionale samenwerking 
 
De percepties van de actoren op de regionale samenwerking op het gebied van de planning en herstructurering 
van bedrijventerreinen in West Friesland worden hieronder beschreven. Uitzondering is hier de perceptie van de 
provincie, deze heeft niet uitsluitend betrekking op de regio West Friesland maar op de regio’s in de provincie 
Noord-Holland. 
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Provincie 
De provincie Noord-Holland zet in op regionale samenwerking. De provincie geeft aan het initiatief aan de regio’s 
te laten en pas in te grijpen als deze het zelf niet voor elkaar krijgen. De provincie heeft instrumenten om invloed 
op de regio’s uit te oefenen. Dit kan door middel van de structuurvisie (voorheen streekplan). Daarnaast is een 
regionale bedrijventerreinenvisie verplicht gesteld. De nieuwe Wro biedt de provincie voldoende mogelijkheden 
om te sturen en regisseren. Zo mogen gemeentelijke plannen niet in strijd zijn met het provinciaal belang. 
Daarnaast kunnen provincies druk uitoefenen op gemeenten door sancties op te leggen indien niet wordt 
samengewerkt. Een voorbeeld van een sanctie is het niet toekennen van subsidies. Voor een belangrijk deel is de 
regionale samenwerking tot stand gekomen door de provincie. 
 
Regio 
Het Ontwikkelingsbedrijf NHN wil in de toekomst initiatief nemen waardoor meer een regierol wordt uitgeoefend. 
De te sluiten overeenkomst tussen de negen gemeenten en het Ontwikkelingsbedrijf NHN, waarin een centraal 
coördinatiepunt bedrijventerreinen wordt ingericht, is een belangrijke aanzet. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN wordt 
het smeermiddel tussen de gemeenten. Dit wordt echter niet als een gemakkelijke opgave gezien omdat 
gemeenten in de regionale planning van bedrijventerreinen verschillende belangen hebben. In de regio West 
Friesland worden bedrijventerreinen veelal ontwikkeld door private partijen en niet zozeer door gemeenten. De 
taak van de gemeente blijft in dat geval beperkt tot het ontwerpen van bestemmingsplannen en het toetsen 
daaraan. 
Vanuit het portefeuillehouderoverleg VVRE wordt aangegeven dat de ontstane krapte op de markt de 
belangrijkste reden is geweest waarom de gemeenten moesten gaan samenwerken. De samenwerking tussen de 
gemeenten wordt echter niet als iets vanzelfsprekends gezien. Het moet als een groeiproces worden gezien. Dit 
proces is beschreven in subparagraaf 6.2.2. 
 
Gemeenten 
De gemeenten kijken verschillend aan tegen de regionale samenwerking. Van de zeven geïnterviewde 
gemeenten geven vier gemeenten aan dat de verplichte Regionale Visie Bedrijventerreinen de voornaamste 
reden is waarom wordt samengewerkt. Eén gemeente noemt de mentaliteit (professionaliteit van de bestuurders) 
en de geografische herkenbaarheid, gemeenten hebben op Hoorn na de zelfde ruimtelijke kenmerken (Hoorn zit 
aan haar grenzen. Twee geïnterviewden hebben niet aangeven wat de voornaamste reden is voor de 
samenwerking. Het beeld wat verder naar voren komt is dat gemeenten graag samenwerken als ze daarin wel 
aan hun eigen trekken komen. Zo willen gemeenten graag samenwerken totdat het geld gaat kosten. In vier 
gevallen geven de geïnterviewden aan dat gemeenten altijd een eigen koers zullen varen omdat de afspraken 
vrijblijvend zijn en er geen juridische mogelijkheden zijn. Gemeenten kunnen immers afwijken van de Regionale 
Visie Bedrijventerreinen. In één geval wordt naast de verplichte Regionale Visie Bedrijventerreinen ook het 
regionale groeiproces genoemd. Doordat gemeenten op andere gebieden zijn gaan samenwerken is ook de 
regionale samenwerking op het gebied van de planning en herstructurering van bedrijventerreinen 
vanzelfsprekender geworden. 
 
Bedrijven 
Het bedrijfsleven in de regio West Friesland werkt op regionaal niveau formeel niet samen met beleidsmakers. De 
Kamer van Koophandel is van mening dat dit meer zou moeten gebeuren. In de planning en vooral 
herstructurering van bedrijventerreinen zouden bedrijven meer betrokken moeten worden. Als het gaat om 
herstructurering is het van belang dat tijdig wordt gestart met het creëren van draagvlak. Bij gemeenten en het 
Ontwikkelingsbedrijf NHN wordt daarom door de Kamer van Koophandel aangedrongen om het bedrijfsleven 
zoveel mogelijk te betrekken.  
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De Hoornse Ondernemers Compagnie geeft aan dat de invloed van het bedrijfsleven op de planning van 
bedrijventerreinen zeer beperkt is. Vanuit de Westfriese Bedrijven Groep wordt deelgenomen aan het Regionaal 
Economisch Overleg Noord-Holland Noord (REON) en het portefeuillehouderoverleg VVRE. Als het gaat om de 
invloed van ondernemersverenigingen op het lokale niveau verschilt deze sterkt per gemeente. Volgens de 
Hoornse Ondernemers Compagnie zouden ondernemers zich beter kunnen organiseren. 
 
 
Bovenstaande percepties komen overeen met het beeld dat in hoofdstuk 4 naar voren is gekomen over regionale 
samenwerking. Regionale samenwerking op het gebied van planning en herstructurering van bedrijventerreinen 
klinkt veel belovend maar in de praktijk blijkt het vaak lastiger te liggen. Gemeenten werken wel samen maar de 
belangrijkste reden hiervoor is dat het verplicht is gesteld. Onderhuids zullen gemeenten altijd naar een voor hen 
optimaal resultaat streven. In paragraaf 7.2 wordt hierop teruggekomen. Door deze processen kan verondersteld 
worden dat er spanningen tussen de actoren ontstaan. Dit moet echter niet overdreven worden, in de gesprekken 
met de gemeenten komt namelijk naar voren dat de regio inziet dat het professioneel moet. De benoemde 
spanningen kunnen gezien worden als een spel tussen de actoren en bevestigen het belang van de bestudering 
van de institutionele context. 
 
 
7.1.2 Belangen van de actoren 
 
Als het gaat om de regionale samenwerking op het gebied van de planning en herstructurering van 
bedrijventerreinen hebben gemeenten en andere actoren verschillende belangen. Deze belangen verklaren mede 
de posities van de actoren in de regionale samenwerking op het gebied van de planning en herstructurering van 
bedrijventerreinen. Inzicht in de verschillende belangen van de actoren is tevens nodig om de gevolgen, en het 
daarop volgende gedrag van de actoren, van de nieuwe ruimteraming te kunnen begrijpen. In paragraaf 7.2 wordt 
ingegaan op deze gevolgen. 
 
Provincie 
De provincie is de regisseur als het gaat om de planning en herstructurering van bedrijventerreinen. In paragraaf 
7.3 wordt deze rol uitgebreid geanalyseerd. Uitgangspunt is dat de provincie een voldoende kwantitatief en 
kwalitatief aanbod in de regio ambieert. 
 
Regio 
Het Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft meerdere belangen als het gaat om de planning en herstructurering van 
bedrijventerreinen. In de nieuwe planning wordt een koppeling gemaakt met nieuw aan te leggen en te 
herstructureren bedrijventerreinen, de SER ladder zal hierbij worden gehanteerd. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN 
vervult hierin een coördinatie functie. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN gaat tevens de gezamenlijke acquisitie doen 
voor de regio. Naast deze taken van ‘regelaar’ voor de regio is het Ontwikkelingsbedrijf NHN ook als ontwikkelaar 
betrokken bij de aanleg van bedrijventerreinen in de regio. Deze belangen kunnen mogelijk door elkaar lopen. In 
paragraaf 7.2 wordt hier op ingegaan. 
Het portefeuillehouderoverleg VVRE is het orgaan waarbinnen het lokaal denken van negen gemeenten wordt 
omgezet in één regionaal denken. In dit overleg is echter geen sprake van besluitvorming. 
 
Gemeenten 
De gemeenten die de komst van een bedrijventerrein verwachten zijn in alle gevallen betrokken omdat zij het 
bestemmingsplan moeten vaststellen. Hiermee kunnen de gemeenten druk uitoefenen. Daarnaast hebben deze 
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gemeenten belang bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen omdat het werkgelegenheid schept. Onderstaande 
tabel laat echter zien dat de financiële belangen niet gelijk zijn. 
 
Tabel 7.1 – Overzicht bedrijventerreinplannen en participatie gemeenten 

Gemeente Komst bedrijventerrein, naam en circa netto hectares1 Wie ontwikkelt2 

Andijk Ja. Zuid, 10 hectares Ontwikkelingsbedrijf NHN, De Toekomst 

Ontwikkeling & BAM 

Drechterland Ja. Zuiderkogge, 3,5 hectares Gemeente Drechterland en USP Vastgoed 

Enkhuizen Ja. Schepenwijk 2 en 3, 20 hectares Partijen zijn nog in overleg 

Hoorn Ja. ’t Zevenhuis, 60 hectares Partijen zijn nog in overleg 

Koggenland Ja. Distriport Noord-Holland, 78 hectares Ontwikkelingsbedrijf NHN, Zeeman 

Vastgoed & De Peyler Projektontwikkeling 

Medemblik Ja (2) Overspoor Oost, 4,5 hectares & Unda Maris II, 2,5 

hectares  

1) Gemeente Medemblik 2) Scholtens 

Projecten 

Opmeer Ja. Veken 3 en 4, 28 hectares Gemeente Opmeer & Scholtens Projecten 

Stede Broec Nee. n.v.t. 

Wervershoof Ja. WFO/ABC Oost, 17 hectares (aanbod uit 

herstructurering) 

WFO/ABC & Tweekant 

Bronnen: 1. ECORYS, 2008  2. Interviews gemeenten 

 
Slechts drie van de acht gemeenten in de regio West Frieslang zijn betrokken als ontwikkelaar. In twee van de 
acht gevallen is er nog geen duidelijkheid wie het bedrijventerrein gaat ontwikkelen. 
 
Bedrijven 
De Kamer van Koophandel adviseert gemeenten primair vanuit het perspectief van het ondernemersbelang.  
De Hoornse Ondernemers Compagnie geeft aan dat bedrijven geen problemen hebben met het dreigend 
overaanbod omdat er voldoende aanbod komt voor een lagere prijs. 
 
 
Gemeenten in de regio zijn niet de voornaamste ontwikkelaars. Dit beeld komt niet overeen met het algemene 
beeld in Nederland waar 80 % van de aanbieders van bedrijventerreinen gemeenten betreft (Needham e.a., 
2005; zie ook paragraaf 3.3). Wat de gevolgen hiervan zijn wordt geanalyseerd in de volgende paragraaf. 
 
 
7.2 De gevolgen van de nieuwe ruimteraming  

Indien niet wordt ingegrepen in de bedrijventerreinenplanning heeft dit gevolgen voor de bedrijventerreinenmarkt 
en veroudering op bedrijventerreinen in West Friesland. Oplossingen worden gezocht in het schrappen/bevriezen 
van plannen en/of fasering en segmentering van bedrijventerreinen. Het dreigende overaanbod heeft tevens 
gevolgen voor het gedrag van de actoren. In deze paragraaf worden allereerst de gevolgen van het dreigende 
overaanbod voor de bedrijventerreinenmarkt geanalyseerd en wat de gevolgen zijn op het gedrag van de actoren. 
Vervolgens worden de aangedragen oplossingen en hun gevolgen geanalyseerd. Tot slot worden de 
bedreigingen en valkuilen bij regionale samenwerking op het gebied van de planning en herstructurering van 
bedrijventerreinen voor de regio West Friesland geanalyseerd. 
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Probleem: 

Overaanbod 

ontstaat 

Gevolg: 

Het duurt langer voordat 

bedrijventerreinen 

volledig zijn uitgegeven. 

Gevolg: 

Het duurt langer voordat 

investeringen worden 

terugverdiend 

Gevolg: 

Concurrentie tussen 

ontwikkelaars van 

bedrijventerreinen 

Gevolg: 

Versnelde relatieve 

veroudering van 

bedrijventerreinen 

7.2.1 Gevolgen indien niet wordt ingegrepen  
 
In het geval geen actie wordt ondernomen blijft de huidige planning ongewijzigd wat als gevolg zal hebben dat 
een overaanbod ontstaat8. Het directe gevolg hiervan is dat het langer duurt voordat bedrijventerreinen volledig 
zijn uitgegeven. Dit zorgt ervoor dat het langer duurt voordat investeringen worden terug verdiend en dit kan 
leiden tot concurrentie tussen ontwikkelaars. Mogelijk leidt deze concurrentie tot een versnelde relatieve 
veroudering (zie figuur 7.1). Laatstgenoemd verband is onzeker en komt terug in paragraaf 7.4 (zie hoofdstuk 4).  
 
Figuur 7.1 – Gevolgen nieuwe ruimteraming indien niet wordt ingegrepen 

 

 

 

 

De gevolgen voor de actoren zijn hiermee als volgt: 
 
Provincie 
Een onevenwichtige situatie ontstaat en de provincie Noord-Holland zal haar taak als systeemverantwoordelijk 
moeten oppakken. De provincie stuurt door middel van de mogelijkheden die de nieuwe Wro biedt, de 
gemeentelijk plannen mogen niet in strijd zijn met het provinciale belang. Een voorbeeld is het bevriezen van 
bedrijventerreinplannen. In de volgende paragraaf komen de percepties op de regierol van de provincie 
nadrukkelijk aanbod. 
 
Regio 
Het Ontwikkelingsbedrijf NHN zal enerzijds worden geconfronteerd met een regionale planning die moet worden 
aangepast en anderzijds (indien het probleem niet wordt aangepakt) wordt het als ontwikkelaar geconfronteerd 
met investeringen die niet zo snel kunnen worden terugverdiend. 
Voor het portefeuillehouderoverleg VVRE geldt dat een onevenwichtige situatie ontstaat en ingrijpen is gewenst. 
Het portefeuillehouderoverleg VVRE heeft echter geen instrumenten om in te grijpen, in het overleg is namelijk 
geen sprake van formele besluitvorming. 
 
Gemeente 
De gevolgen voor de gemeenten verschillen. Indien een gemeente niet betrokken is bij de ontwikkeling van het 
betreffende bedrijventerrein beperken de gevolgen zich tot het achterblijven van werkgelegenheid. Indien een 
gemeente wel betrokken is zijn er financiële gevolgen. Het duurt immers langer voordat de investeringen worden 
terugverdiend. In dit laatste geval hoeft dit echter niet op te gaan voor alle gemeenten. Gemeenten waar kleine 
bedrijventerreinen worden gerealiseerd verwachten geen hinder te ondervinden van het overaanbod. De 
gemeenten Medemblik en Drechterland verwachten bijvoorbeeld dat het aanbod wat zij creëren aansluit op de 

                                                            
8 In deze studie wordt ervan uitgegaan dat het rapport door ECORYS (2008) betreffende de ruimteramingen een juist beeld 
geeft. Opgemerkt moet worden dat geïnterviewden ook kritiek uiten op het rapport. Zo wordt het rapport als theoretisch 
omschreven en wordt door sommigen de vraag gesteld of deze cijfers wel juist zijn. 
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Probleem: 

Overaanbod dreigt 

Oplossing: 

Bevriezen van 

plannen 

Gevolg 1: 

Dreiging van 

overaanbod (deels) 

voorkomen 

Gevolg 2: 

Opmeer geen 

bedrijventerrein, wel 

kosten. 

lokale vraag. De concurrentiestrijd tussen de regionale bedrijventerreinen lijkt daarmee groter. Een ander 
voorbeeld is onenigheid tussen de gemeente Koggenland en de gemeente Hoorn. In beide gemeenten wordt een 
regionaal bedrijventerrein ontwikkeld. Het gaat om de terreinen Distriport (Koggenland) en ’t Zevenhuis (Hoorn). 
Spanning ontstaan tussen de gemeentebesturen over de invulling van de bedrijventerreinen. Zo komt er ruimte 
op Distriport voor kantoren van regionale bedrijven. Volgens Hoorn is dit tegen de afspraken van de regionale 
verdeling (Noordhollands Dagblad, 2009). 
 
Bedrijven 
Commerciële ontwikkelaars worden net zoals betrokken gemeenten geconfronteerd met financiële gevolgen. 
Bedrijven die zich willen vestigen op een nieuw bedrijventerrein zijn in het voordeel, zij kunnen voordelig en 
eenvoudig grond verwerven. 
 
 
7.2.2 Aangedragen oplossingen en hun gevolgen 
 
Een oplossing is nodig om het dreigend overaanbod te voorkomen. Dit is echter geen gemakkelijk taak en dit kan 
leiden tot conflicten. Een onderscheid kan worden aangebracht in twee soorten oplossingen. De eerste oplossing 
betreft het schrappen en bevriezen van bedrijventerreinplannen. De tweede oplossing betreft de fasering en 
segmentering van bedrijventerreinen. 
Eerder is al beschreven dat de provincie actie heeft ondernomen naar aanleiding van de nieuwe ruimteramingen. 
In een eerder stadium is vanuit het portefeuillehouderoverleg VVRE aan een oplossing gewerkt. Vanuit het 
portefeuillehouderoverleg VVRE is op ambtelijk niveau gewerkt aan drie varianten om de lager uitgevallen 
ramingen in de planningen vast te leggen. Dit is als volgt uitgewerkt: 

I Regionaal terrein 1 & 2 worden ontwikkeld 
II Regionaal terrein 1 & kleine lokale terreinen worden ontwikkeld 
III Regionaal terrein 2 & kleine lokale terreinen worden ontwikkeld 

Op ambtelijk niveau is geen keuze gemaakt en ook op bestuurlijk niveau wilden ze het niet aan. De provincie 
heeft de regierol opgepakt en de knoop doorgehakt. Om een dreigend overaanbod (het probleem) te voorkomen 
is besloten om plannen voor het bedrijventerrein Veken 4 (netto 20 hectares) in Opmeer te bevriezen (figuur 7.2). 
De gemeente Opmeer kan zodoende niet profiteren van de komst van een bedrijventerrein (positieve gevolgen 
van werkgelegenheid en opbrengsten uit grondverkoop) maar wordt wel geconfronteerd met de kosten die het 
heeft gemaakt in het voortraject. 
 
Figuur 7.2 – Oplossing: bevriezen van plannen 
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Het bevriezen van de plannen in Opmeer heeft geleid tot een frictie. De gemeente Opmeer was het niet eens met 
de genomen beslissing en heeft de gemeenten in de regio gevraagd gezamenlijk actie te ondernemen. De 
gemeente Hoorn heeft het protest van Opmeer als enige gemeente niet ondersteund. Tijdens de interviews is 
verondersteld dat Hoorn zo heeft gehandeld om de positie van het eigen te ontwikkelen bedrijventerrein te 
verbeteren. De andere gemeenten hebben uit loyaliteit het protest wel gesteund. De gemeente Opmeer heeft aan 
kunnen tonen dat delen van het bedrijventerreinplan aansluiten op de vraag. De provincie heeft het bevriezen van 
de plannen daarom weer deels teruggedraaid (wel zijn faseringsafspraken gemaakt). Het toekomstige 
kwantitatieve aanbod zal dus hoger blijven liggen dan de verwachte kwantitatieve vraag. Het bevriezen en 
vervolgens weer terugdraaien heeft geen positief effect gehad op de samenwerking binnen de regio. Het is echter 
van belang dat de situatie niet overdreven wordt. Geen van de geïnterviewden heeft aangegeven dit als een 
conflict te zien. Wel kan geconcludeerd worden dat er sprake is van enige frictie en de absolute saamhorigheid 
ontbreekt. 
Bij het schrappen van de bedrijventerreinplannen hebben de gemeenten nog een dreigmiddel. In regionaal 
verband is afgesproken om mee te betalen aan de verbreding van de Westfrisiaweg. Op de verkoopprijs van 
grond op bedrijventerreinen wordt een opslag gerekend. In het geval een bedrijventerrein niet door gaat moet de 
gemeenten de kosten uit de algemene middelen betalen. Hier passen zij echter voor en weigeren mee te betalen. 
Daar waar gemeenten niet betrokken zijn als ontwikkelaar vindt een zelfde constructie plaats. Hierdoor worden 
ook deze gemeenten getroffen door de eventuele gevolgen van de nieuwe ruimteraming. 
 
 
De tweede oplossing is het gefaseerd aanleggen van de bedrijventerreinen waarbij rekening wordt gehouden met 
typeringen en segmentering van bedrijventerreinen. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN kan, doordat het als 
ontwikkelaar betrokken is bij projecten, aansturen op een gedifferentieerd aanbod. Hierdoor kan een overaanbod 
worden voorkomen. De kosten voor het bouwrijp hebben van grond dalen hierdoor.  
 
Figuur 7. 3 – Oplossing: fasering en segmentering 

 

 
Het Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft echter niet de bevoegdheid om meer typeringen en segmenteringen aan te 
brengen in het bestemmingsplan. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de afzonderlijke gemeenten. Gemeenten, al 
dan niet onder druk van een commerciële ontwikkelaar, lijken echter niet gewillig om dergelijke typeringen en 
segmenteringen door te voeren. Op deze manier kunnen immers bedrijven worden misgelopen. Indien geen 
typeringen en segmenteringen worden opgenomen in het bestemmingsplan kunnen bedrijven niet geweigerd 
worden op een bepaalde locatie. Het kan voorkomen dat een bedrijf daarmee niet op het ‘juiste’ bedrijventerrein 
terecht komt. Een voorbeeld is een bedrijf dat minder hoge eisen stelt aan zijn pand en kavel en zich gaat 
vestigen tussen bedrijven die wel hoge eisen stellen aan hun pand en kavel. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN is niet 
bij alle projecten in de regio betrokken en kan daardoor beperkt sturen. Zoals uit de vorige subparagraaf is 
gebleken zullen ontwikkelaars altijd trachten hun investeringen zo snel mogelijk terug te verdienen. Fasering en 
segmentering van bedrijventerreinen maakt dit een stuk moeilijker. 
In de interviews is naar voren gekomen dat segmenteren en typeren lastig is in de praktijk. Typeringen en 
segmenteringen zijn vaak op meerdere manieren te interpreteren. Wanneer is iets distributie? Bij twee 
vrachtwagens? Is een voorbeeld dat in één van de interviews naar voren is gekomen. Een aangedragen 
oplossing is als volgt. Gemeenten zouden allereerst aan de regio moeten melden dat bedrijf X op 
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bedrijventerrein Y komt. Ten tweede moet de gemeenten een argumentatie geven waarom dit bedrijf is 
geaccepteerd. Tot slot moeten de andere gemeenten worden gecompenseerd. Deze oplossing klinkt veel 
belovend maar ook hier zal altijd sprake blijven van verschil van interpretatie. Hierdoor blijft er een spanningsveld 
tussen verschillende gemeenten en/of projectontwikkelaars bestaan. Hierbij moet echter nog wel een opmerking 
worden gemaakt. Wat de gemeenten ook willen, het is uiteindelijk aan het bedrijf om de keuze te maken waar het 
zich wil vestigen. En hiermee wordt ook direct een probleem aangekaard aangaande de fasering van 
bedrijventerreinen. Zo is het mogelijk dat de fasering van bedrijventerrein Y afhangt van de uitgifte op 
bedrijventerrein Z. Bedrijventerrein Y kan niet starten met fase 2 (A in figuur 7.4) omdat bedrijventerreinen Z nog 
over bouwrijpe grond bezit (B). 
 

Figuur 7.4 – Fasering bedrijventerrein Y afhankelijk van fasering bedrijventerrein Z 

 

 
Het probleem bij boven geschetste situatie is als volgt. Bedrijventerrein Y kan geen grond aanbieden aan bedrijf 
X. Dit bedrijf zal worden doorverwezen naar bedrijventerrein Z. Maar mogelijk wil bedrijf X zich niet vestigen op 
bedrijventerrein Z en kiest er voor om zich te vestigen op een bedrijventerrein buiten de regio. Dit is geen ideale 
situatie en een verlies voor de regio als geheel. In het geval fase 2 van bedrijventerrein Y wel wordt ontwikkeld 
heeft dit gevolgen voor bedrijventerrein Z. Bedrijven worden niet doorverwezen en het zal langer duren voordat 
het terrein volledig wordt uitgegeven (in deze situatie wordt uitgegaan dat bedrijven niet voor een locatie buiten de 
regio kiezen). Probleem hierbij is dat de renteverliezen groter worden voor de ontwikkelaar van bedrijventerrein Z. 
 
 
7.2.3 De (mogelijke) conflicten bij regionaal samenwerken 
 
In het literatuurdeel van deze studie zijn de bedreigingen en valkuilen besproken bij regionaal afstemmen van de 
planning en herstructurering van bedrijventerreinen. Deze bedreigingen en valkuilen kunnen uitmonden in 
conflicten die ertoe leiden dat regionale afstemming in de planning en herstructurering van bedrijventerreinen 
wordt belemmerd of zelfs niet tot stand komt. In deze paragraaf worden de bedreiging en valkuilen uit het 
literatuurdeel vergeleken met de empirische bevindingen. Het gaat hier om: 

I Lokaal denken bestuurders 
 II Ontbreken aan daadkracht 
 III Concurrentie tussen gemeenten  
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 IV Verevening vindt niet plaats 
Daarnaast heeft het empirisch deel van de studie nog een bedreiging opgeleverd: 
 V Tegenstrijdig belang ontwikkelingsbedrijf 
 
I Lokaal denken bestuurders 
Als het gaat om het schrappen van bedrijventerreinen om een overaanbod te voorkomen hebben de gemeenten 
geen besluit genomen. Geconcludeerd zou kunnen worden dat sprake is van lokaal denken door bestuurders. 
Enige nuance lijkt echter wel gewenst. In een eerder stadium heeft het lokaal denken wel plaats gemaakt voor 
regionaal denken (de Regionale Visie Bedrijventerreinen). De gemeenten zijn aan de slag gegaan met de 
uitvoering van dit regionale plan en in een later stadium dient het aangepast te worden. Dit is niet eenvoudig te 
bereiken. Hier speelt padafhankelijkheid een belangrijke rol. Gemeenten zijn een bepaald pad ingegaan (wat 
regionaal is vastgesteld) en dat kan niet zomaar worden veranderd. De overeenkomst die de gemeenten met het 
Ontwikkelingsbedrijf NHN gaan sluiten over de inrichting van een centraal coördinatiepunt bedrijventerreinen 
West Friesland, naar eigen zeggen de eerste regio in Nederland, geeft aan dat bestuurders wel degelijk regionaal 
denken.  
 
II Ontbreken aan daadkracht  
Op dit punt kan geen eenduidig antwoord worden gegeven en een onderscheid tussen gemeenten en provincie is 
van belang. De provincie heeft daadkracht getoond door allereerst de Regionale Visie Bedrijventerreinen verplicht 
te stellen. Na het rapport van ECORYS (2008) heeft het ook daadkracht getoond. De regio kwam er zelf niet uit 
en de provincie greep in. Hier zal in de volgende paragraaf op terug worden gekomen. 
Voor de gemeenten geldt dat zij over zijn gegaan tot regionale samenwerking op het gebied van de planning en 
herstructurering van bedrijventerreinen. Op het moment dat een keuze gemaakt moest worden voor één van de 
drie varianten naar aanleiding van het ECORYS rapport (2008) bleef de daadkracht achterwegen. De nuance die 
bij het vorige punt is beschreven gaat echter ook hier weer op. 
 
III Concurrentie tussen gemeenten 
De gemeenten geven een eenduidig beeld als het gaat om de huidige concurrentie. Die is er namelijk niet. De 
huidige schaarste heeft als gevolg dat alle grond die ontwikkeld wordt verkocht kan worden. Gevolg hiervan is dat 
concurrentie geen obstakel is geweest bij het tot stand komen van de regionale samenwerking. 
Als het gaat over het toekomstscenario waarin een overaanbod ontstaat zijn de meningen verdeeld. Allereerst 
moet een onderscheid gemaakt worden tussen grotere regionale bedrijventerreinen en kleine lokale 
bedrijventerreinen. Gemeenten met kleine bedrijventerreinen die ontwikkeld worden voor de lokale vraag zien 
concurrentie niet als probleem, de vraag is immers lokaal. Als het gaat om de grotere regionale terreinen zijn de 
meningen verdeeld. De Hoornse Ondernemers Compagnie is stellig en zegt dat prijsconcurrentie zeker zal 
ontstaan als er niets aan de huidige situatie wordt gedaan. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN geeft aan dat private 
ontwikkelaars gebaat zijn bij een hogere prijs en zullen daarom naar verwachting minder snel van de prijs 
afwijken. De regio West Friesland wordt gekenmerkt door private ontwikkelaars (zie paragraaf 7.1). De 
gemeenten hebben over het algemeen een sceptischer beeld over de toekomstige concurrentie. Dit heeft mede 
te maken met de coördinatiefunctie van het Ontwikkelingsbedrijf NHN. In de toekomst moeten gemeenten 
bedrijven doorverwijzen naar het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Deze constructie moet zich echter nog bewijzen en 
uit de gesprekken met de gemeenten is naar voren gekomen dat het de concurrentie niet uit hoeft te sluiten. 
Ondanks de coördinatiefunctie van het Ontwikkelingsbedrijf NHN lijkt concurrentie niet uit te sluiten. De 
bedrijventerreinen in de regio worden voornamelijk ontwikkeld door private partijen en deze trachten zoveel 
mogelijk bedrijven aan te trekken om de investeringen terug te verdienen. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN is bij veel 
projecten betrokken maar niet bij alle, hierdoor kan het beperkt sturen. 
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Concurrentie tussen gemeenten in de planningsfase is een andere vorm van concurrentie die voorkomt volgens 
de Kamer van Koophandel. In dit onderzoek is deze vorm echter niet onderzocht. 
 
 
IV Verevening vindt niet plaats 
De verevening van opbrengsten van een bedrijventerrein in gemeente X naar een herstructureringsproject in 
gemeente Y zou ook onder het eerste punt kunnen vallen. Het betreft hier een heikel punt gericht op de koppeling 
tussen de planning en herstructurering van bedrijventerreinen dat gekozen is om dit apart te onderzoeken. 
De provincie Noord-Holland geeft aan dat directe verevening lastig is maar heeft vertrouwen in indirecte 
verevening. De Kamer van Koophandel ziet mogelijkheden in verevening van middelen tussen gemeenten maar 
beseft dat dit lastig ligt. De Hoornse Ondernemers Compagnie noemt verevening een theoretisch prima concept 
maar het mist draagvlak. Het Ontwikkelingsbedrijf ziet directe verevening niet gebeuren en ziet de oplossing in 
het totaal privaat maken van alle projecten. Het beseft echter wel dat dit nog ver weg is. Deze zienswijze past bij 
het beeld wat gemeenten geven over verevening. Het mist draagvlak en bestuurlijk is het nog ver weg. Dit geldt 
voor zowel directe als indirecte verevening. Op dit moment is verevening een brug te ver maar de gemeenten 
geven wel aan dat verevening in de toekomst waarschijnlijk wel mogelijk wordt. De gemeentelijke herindeling zal 
dit proces verder versoepelen. 
Naast bovengenoemde zijn er twee andere belangrijke punten genoemd aangaande de verevening. Zo moet het 
startpunt voor alle gemeenten gelijk zijn. Het kan zo zijn dat een aantal gemeenten in de regio de veroudering 
hebben aangepakt en dat andere gemeenten dit hebben nagelaten. De gemeenten die hun zaken op orde 
hebben kunnen betalen voor de gemeenten die hun zaken niet op orde hebben. Dit is een oneerlijk situatie. 
Een ander punt is dat gemeente X zijn terrein slecht heeft ingericht om kostenvoordelen te behalen en vervolgens 
financiële middelen ontvangt van gemeente Y die het terrein wel op een juiste manier heeft ingericht en hier geen 
kostenvoordelen heeft behaald. Ook dit is een oneerlijke situatie. Laatstgenoemde laat echter ook ruimte voor 
discussie. Wat is juist ingericht en wat niet? En in hoeverre is een gemeente daarin te verwijten? 
 
V Tegenstrijdig belang ontwikkelingsbedrijf 
Een ander ‘conflict’ wat in de regio kan spelen is het tegenstrijdige belang van het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Het 
Ontwikkelingsbedrijf NHN is zowel acquisiteur als ontwikkelaar. In de interviews is naar voren gekomen dat hier 
een gevaar schuilt. In het geval overaanbod ontstaat en de druk toeneemt om de bedrijventerreinen vol te krijgen 
neemt ook de druk op het Ontwikkelingsbedrijf NHN, als ontwikkelaar betrokken bij een aantal projecten, toe. Als 
acquisiteur zouden ze de bedrijventerreinen waar ze zelf bij betrokken zijn voor kunnen trekken. Vrijwel alle 
gemeenten geven aan dat hier een spanningsveld kan ontstaan. Het is daarom van belang dat goede afspraken 
worden gemaakt en dat het Ontwikkelingsbedrijf NHN open en transparant communiceert met de gemeenten in 
de regio.  
  
 
In de bestudering van gevolgen van de nieuwe ruimteraming is een belangrijk onderdeel nog niet naar voren 
gekomen. De regio wordt gekenmerkt door commerciële ontwikkelaars en deze ontwikkelaars zien kansen voor 
hun bedrijventerrein, anders investeren ze immers niet. De vraag is waarom deze ontwikkelaars zoveel hectares 
op de markt brengen terwijl verwacht wordt dat de vraag zal achterblijven. Deze ontwikkelaars zijn niet 
geïnterviewd en een antwoord kan slechts beredeneerd worden. Een antwoord dat past binnen de institutionele 
benadering is het punt van de onvolledige contracten. In tegenstelling tot het neoklassieke model wordt uitgegaan 
van markten die niet perfect werken. Bedrijven beschikken niet over alle informatie en handelen in onzekerheid 
(Hazeu, 2007). De huidige schaarste heeft waarschijnlijk de ontwikkelaars doen inzien dat er mogelijkheden zijn. 
Daarbij zijn onzekerheden in de toekomst voor lief genomen. Daarnaast zullen deze bedrijven waarschijnlijk ook 
vertrouwd hebben op de eerder gemaakte ramingen. 
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In het geval de huidige regionale planning wordt aangehouden en de nieuwe ruimteraming een juist beeld geven 
heeft dit gevolgen voor de actoren in de regio. Het duurt langer voordat een bedrijventerrein wordt uitgegeven en 
daarmee duurt het langer voordat investeringen zijn terugverdiend. Concurrentie tussen ontwikkelaars is het te 
verwachten gevolg. Het schrappen van bedrijventerreinplannen kan rekenen op flinke weerstand bij de 
ontwikkelaars daarvan en in de praktijk komt deze oplossing niet tot stand. De fasering en segmentering van 
bedrijventerreinen lijkt de oplossing voor de problematiek van het overaanbod. Maar ook deze oplossing heeft te 
maken met bedreigingen uit de praktijk. Het is lastig om segmenteringen aan te brengen in de 
bestemmingsplannen. Segmentering laat ruimte voor verschillende interpretaties, het Ontwikkelingsbedrijf NHN 
kan alleen sturen op projecten waar het zelf bij betrokken is.  Fasering kan leiden tot een verlies van bedrijven 
voor de regio.  
Het lokaal denken van bestuurders en het ontbreken aan daadkracht lijken in de regio West-Friesland beperkt 
een rol te spelen. De regio werkt professioneel maar het ingeslagen pad kan niet eenvoudig worden veranderd. In 
de huidige situatie speelt concurrentie niet, maar voor de toekomst valt dit niet uit te sluiten. Verevening tussen 
nieuw aangelegde terreinen en te herstructureren terreinen is een theoretisch prima concept maar lijkt in de 
praktijk nog ver weg te zijn. Een tegenstrijdig belang bij het Ontwikkelingsbedrijf kan in de toekomstige situatie 
een spanningsveld opleveren. 
In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de rol van de provincie Noord-Holland als regisseur voor de regio 
West Friesland aangaande de planning en herstructurering van bedrijventerreinen. 
 
 
7.3 Regierol provincie 

De provincies hebben een belangrijke taak als regisseur van de regio (zie hoofdstuk 4). In deze paragraaf wordt 
de regierol van de provincie Noord-Holland nader uitgewerkt en worden de percepties van de actoren op de 
invulling van de regierol gepresenteerd. 
 
 
7.3.1 Regierol provincie Noord-Holland 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland kondigde aan de regierol van systeemverantwoordelijke voor 
(her)ontwikkeling op te pakken. Dit houdt in dat GS: 

• “Zorg dragen voor voldoende ruimte voor ondernemers om zich te kunnen vestigen en uitbreiden  
• Regie voeren op een kwalitatief en kwantitatief goede regionale afstemming van de planning en 

realisatie van nieuwe bedrijventerreinen en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, 
gebaseerd op de SER-ladder 

• Bij dreigend overaanbod aan plancapaciteit, in overleg met de regio, zachte plannen – plannen waarvoor 
nog geen ontwerp bestemmingsplan ter inzage is gelegd – zullen bevriezen  

• Bij gemeentelijke bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen toezien op regionale afstemming en 
inpassing in de vastgestelde planningsopgave 

• Ervoor waken dat opnieuw veroudering ontstaat en actief inzetten op het invoeren van parkmanagement  
• Regionaal gedifferentieerd bedrijventerreinenbeleid voeren op basis van regionale economische 

ambities, toekomstige trends of demografische ontwikkelingen” (Provincie Noord-Holland, 2009, p. 3) 
Daarnaast is besloten:  

• “Verder te bouwen op de in de provincie aanwezige regiestructuur van het Platform Bedrijventerreinen 
en Kantoren (Plabeka) in de Metropoolregio Amsterdam en de samenwerking in Noord-Holland noord 
met het Ontwikkelingsbedrijf NHN 
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• Een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de rol die ontwikkelingsbedrijven als NHN, OGA, Haven 
Amsterdam, SADC en RON kunnen vervullen in hun huidige of aangepaste vorm. Daarbij nadrukkelijk 
de inzet van grondbeleid en verevening te betrekken” (Provincie Noord-Holland, 2009, p. 3). 

Als het gaat om Noord-Holland Noord heeft de provincie aangekondigd de regierol naar zich toe te trekken en 
daarbij gebruik te maken van het Ontwikkelingsbedrijf NHN. 
Bovengenoemde punten geven aan dat de provincie Noord-Holland haar verantwoordelijkheid wil pakken als 
regisseur voor de regio. De manier waarop de provincie invulling wil geven aan de regierol wordt voor een groot 
gedeelte open gelaten. Zo wordt gesproken over ‘zorg dragen’ en ‘regie voeren’, onduidelijk blijft op welke wijze 
dat moet gebeuren. Bij het derde punt wordt wel aangegeven hoe ingegrepen gaat worden. De provincie heeft in 
de regio West Friesland op deze manier ingegrepen maar de daaruit ontstane situatie (zie paragraaf 7.2) heeft de 
provincie doen besluiten de beslissing terug te draaien. Vanuit de regio wordt op verschillende manieren naar het 
voorval gekeken. 
 
 
7.3.2 Percepties invulling regierol door de provincie Noord-Holland 
 
De provincie Noord-Holland neemt haar verantwoordelijkheid als regisseur van de regio. De invulling en 
uitvoering daarvan laten ruimte voor discussie. Hieronder volgen de percepties van de actoren. 
 
Regio 
De provincie Noord-Holland heeft aangegeven het Ontwikkelingsbedrijf NHN te willen gebruiken bij het uitvoeren 
van de regietaak. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN wil graag de regie voeren en is van mening dat de provincie wel 
meer gebruik mag maken van haar capaciteiten. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN is van mening dat het haar 
regiospecifieke kennis kan gebruiken om te regisseren. De wisselwerking tussen het Ontwikkelingsbedrijf NHN en 
de provincie op dat gebied kan beter. Een voorbeeld is de door ECORYS opgestelde kwaliteitsmatch. Tijdens het 
onderzoek is geen gebruik gemaakt van de binnen het Ontwikkelingsbedrijf NHN aanwezige expertise en de 
provincie heeft zonder samenspraak vervolg acties ondernomen (bevriezen van ‘zachte’ plannen). Het 
Ontwikkelingsbedrijf ziet daarnaast graag dat de communicatie met de provincie wordt verbeterd. Deze loopt via 
veel lijnen en in een aantal gevallen is verbetering mogelijk. Coördinatie is gewenst waarin het aantal 
aanspreekpunten bij de provincie wordt beperkt en waarin één op één afstemming plaatsvindt. 
Het portefeuillehouderoverleg VVRE is een zelfde mening toegedaan. De provincie communiceert nu direct met 
de gemeenten en zou dit op regio niveau moeten doen. De regie moet zorgvuldig gebeuren en daarbij is goede 
communicatie gewenst. 
 
Gemeente 
Het beeld dat gemeenten hebben over de invulling van de regierol verschilt sterk. Het merendeel van de 
gemeenten is tevreden over de invulling van de regierol door de provincie. In één van de interviews is 
bijvoorbeeld aangegeven dat een helikopterview noodzakelijk is, dit wordt gezien als een taak voor de provincie 
en niet zozeer als een taak voor het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Aan de andere kant wordt de provincie ook 
bekritiseerd. In een eerste instantie zijn gemeenten door de provincie aangespoord om bedrijventerreinen aan te 
leggen en vervolgens is in een later stadium aangekondigd dat een overaanbod ontstaat en plannen geschrapt 
moeten worden. De provincie zou beter moeten monitoren. Een ander kritiek punt is het gebrek aan draagvlak 
creatie. Voordat bestuurlijke beslissingen worden genomen is het verstandig om eerst op ambtelijk niveau overleg 
te voeren. 
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Bedrijven 
De Kamer van Koophandel is van mening dat de provincie een lastige rol heeft en haar regierol in een eerder 
stadium had moeten pakken. In 2004 is het Ontwikkelingsbeeld vastgesteld en daaruit zijn Regionale Visies 
Bedrijventerreinen voortgekomen. De provincie heeft de regio een x aantal hectares toegewezen en gevraagd om 
met een voorstel van de verdeling te komen. De gemeenten zijn onderling met elkaar gaan uitvechten wie wat 
kreeg. De Kamer van Koophandel noemt dit geen regie voeren, hier is sprake van het verplaatsen van het 
probleem naar de gemeenten. De provincie had meer voorwerk moeten doen en had zich meer moeten 
bemoeien met de verdeling. Het had meer initiatief moeten nemen in de onderlinge afstemming. 
De Hoornse Ondernemers Compagnie noemt het gebrek aan draagvlak creatie als belangrijk kritiekpunt. De 
provincie probeert in te grijpen door het bevriezen van plannen maar doet het uiteindelijk niet. Dit heeft volgens 
de Hoornse Ondernemers Compagnie ook te maken met het feit dat de provincie geen gezichtsverlies wil leiden. 
De provincie participeert (via het Ontwikkelingsbedrijf NHN) in Distriport9 en dat project moet doorgaan. 
 
 
In de regio is men het eens over de noodzaak van een regisseur. Een eenduidig beeld over hoe de regierol van 
de provincie moet worden ingevuld ontbreekt. De gemeenten zijn over het algemeen van mening dat het goed is 
dat de provincie zich bemoeit met de regionale planning en herstructurering van bedrijventerreinen. Het 
Ontwikkelingsbedrijf NHN ziet zichzelf als belangrijk instrument om de regie te voeren. Opvallend is dat in de 
interviews met de overige actoren het Ontwikkelingsbedrijf NHN niet wordt genoemd als instrument voor de 
regievoering. Opvallend is ook dat de regio actoren (Ontwikkelingsbedrijf NHN en portefeuillehouderoverleg 
VVRE) kritiek hebben op de manier van communicatie van de provincie. Deze zou meer op regionaal niveau 
moeten gebeuren. De gemeenten zien de communicatie over het algemeen niet als een probleem (de situatie 
Opmeer daargelaten). Ook de Kamer van Koophandel haalt een onderwerp aan wat in de interviews met de 
gemeenten niet terugkomt, zo zou de provincie zich te weinig bemoeien met het stand komen van de 
bedrijventerreinplanning. Het beeld dat ontstaat is een passieve provincie die veel over laat aan de gemeenten 
zelf, die zich daar goed in lijken te vinden. De vraag is natuurlijk of de provincie hiermee de juiste invulling geeft 
aan haar rol. Het is een positief punt dat de provincie haar verantwoordelijkheid pakt als regisseur voor de regio, 
onduidelijk blijft echter hoe de regierol ingevuld moet worden. 
 
 
7.4 De relatie tussen bestaande en nieuw aangelegde bedrijventerreinen 

In deze laatste paragraaf wordt de koppeling gemaakt tussen het aanbod van nieuwe bedrijventerreinen en 
bestaande bedrijventerreinen. In de regio West Friesland is op dit moment een schaarste aan grond op 
bedrijventerreinen. Een trek van bedrijven naar nieuw aangelegde bedrijventerreinen is simpelweg niet mogelijk. 
Uit de interviews blijkt dat deze schaarste een positief effect heeft op verouderde bedrijventerreinen. Verderop in 
deze paragraaf wordt hierop teruggekomen. Eerst wordt het toekomstscenario, zoals beschreven in de vorige 
paragrafen, uitgewerkt. De vraag is in welke mate overaanbod relatieve veroudering gaat veroorzaken en in 
hoeverre een verouderd bedrijventerrein een rol speelt in de verhuismotivatie van bedrijven.  
 
Regio 
Volgens het Ontwikkelingsbedrijf NHN zou een overaanbod aan bedrijventerreinen kunnen leiden tot een 
versnelde veroudering van bestaande bedrijventerreinen. Op het moment dat een aantal grotere bedrijven het 
bestaande bedrijventerrein verlaten kunnen de panden worden ingenomen door bedrijven die minder hoge eisen 
stellen aan het pand. Deze bedrijven worden ‘rommelaars’ genoemd. Getracht wordt om de rommelaars bij elkaar 
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te zetten en vervolgens een ‘groene muur’ omheen te plaatsen. Dit is echter niet altijd even eenvoudig omdat 
deze bedrijven volgens het bestemmingsplan niet kunnen worden geweigerd. Regionaal wordt geprobeerd om 
hier meer op te sturen. Dit kan door in de bestemmingsplannen van de gemeenten meer typeringen en 
segmentering aan te brengen (zie paragraaf 7.2). 
Het portefeuillehouderoverleg VVRE geeft aan dat het risico bestaat dat bestaande terreinen sneller zullen 
verouderen door de aanleg van de nieuwe terreinen. 
 
Gemeente 
De gemeenten reageren verdeeld op het effect van overaanbod op bestaande bedrijventerreinen. In vrijwel alle 
gevallen wordt aangegeven dat dit een trek zal veroorzaken van bestaande naar nieuwe terreinen. Opvallend is 
dat de geïnterviewde van de gemeenten zich op verschillen manieren uitspreken. Zo is de ene gemeente resoluut 
en zegt: ”Ja, dat gaat zeker gebeuren” en geeft een ander aan: “Dat zou kunnen gebeuren”. De gemeenten 
geven een verschillend beeld over de gevolgen van de verhuizing van bedrijven van bestaande naar nieuwe 
terreinen. Het is namelijk niet voor alle gemeenten een uitgemaakte zaak dat als gevolg van de verhuizingen 
veroudering ontstaat. In één van de interviews is de bedrijventerreincyclus genoemd. De lege plekken worden 
weer ingenomen door andere ondernemers. Daarnaast wil (tijdelijke) leegstand op een bedrijventerrein nog niet 
zeggen dat het verouderd is. 
De rol van veroudering op het bedrijventerrein in de verhuismotivatie wordt door alle gemeenten niet als 
voornaamste motief gezien. De meeste gemeenten geven aan dat ruimtegebrek de belangrijkste reden is om te 
verhuizen en dat de veroudering op een bedrijventerrein nauwelijks meespeelt. Verder worden als 
verhuismotivaties genoemd: bereikbaarheid, financiële prikkel, nabijheid van soortgelijke bedrijven en 
persoonlijke redenen. De verhuismotivatie financiële prikkel wordt versterkt bij toenemende concurrentie als 
gevolg van overaanbod. Doordat de prijzen zakken wordt het steeds aantrekkelijker om te verhuizen in plaats van 
uit te breiden op de huidige locatie. Al moet daar wel een kanttekening bij worden gemaakt. In één van de 
interviews is aangegeven dat bedrijven helemaal niet staan te popelen op te verhuizen. Dit beeld is in 
overeenstemming met de bevindingen in hoofdstuk 4. 
 
Bedrijven 
De Kamer van Koophandel veronderstelt dat de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen niet ten goede komt 
bij het ontstaan van een overaanbod. Veroudering op een bedrijventerrein is volgens de Kamer van Koophandel 
niet het hoofdmotief voor een onderneming om te verhuizen. De veranderende ruimtebehoefte, door groei van de 
onderneming, speelt voor de meeste bedrijven de belangrijkste rol. Daarnaast zal eerder voor een nieuw 
bedrijventerrein worden gekozen als een uitstralingslag gemaakt moet worden. Zo zullen bijvoorbeeld starters 
kiezen voor een goedkope locatie met in eerste instantie weinig eisen aan de uitstraling. Op een later moment, 
als de onderneming is gaan lopen en uitstraling belangrijk wordt, verhuizen zij naar een locatie met uitstraling. Dit 
is makkelijker te vinden op een nieuw terrein. 
De Hoornse Ondernemers Compagnie voorziet een versnelde verloedering van de bestaande bedrijventerreinen 
als gevolg van het te verwachte overaanbod. Bedrijven met verhuisaspiraties zullen eerder geneigd zijn zich te 
gaan vestigen op een van de nieuwe terreinen. Dat bedrijven van een bedrijventerrein wegtrekken heeft volgens 
de Hoornse Ondernemers Compagnie niet uitsluitend te maken met de verloedering op het terrein. Zo spelen 
ruimtebehoefte, rest waarde van huidige pand, mogelijkheden op andere terreinen, imago van de terreinen en de 
faciliteiten op het huidige terrein een belangrijke rol. 
 
 
De actoren zijn in het algemeen gelijk gestemd over de gevolgen van een overaanbod van grond op 
bedrijventerreinen. Het overaanbod gaat naar verwachting zorgen voor een versnelde relatieve veroudering. De 
nieuwe bedrijventerreinen ‘trekken’ aan de bedrijven op de bestaande terreinen. De veronderstelling dat 
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verouderde bedrijventerreinen de bedrijven ‘wegduwt’ wordt door alle actoren niet gedragen. De veroudering op 
het bedrijventerrein kan bijdragen in de verhuisbeslissing en is daarmee beperkt van toepassing. 
 

 
De huidige situatie is tegenovergesteld aan het hierboven genoemde toekomstbeeld. De Hoornse Ondernemers 
Compagnie noemt de huidige situatie, waarin een onvoldoende kwantitatief en kwalitatief aanbod is, schadelijk 
voor de regionale economie. Het gebrek aan locaties heeft echter een positief effect op de verouderde 
bedrijventerreinen. Veel bedrijven zijn gaan investeren op hun huidige locatie en weer andere bedrijven hebben 
de leegstaande kavels ingenomen. De Hoornse Ondernemers Compagnie geeft aan dat onder andere hierdoor 
de leegstand in Hoorn fors is gedaald en op het bedrijventerrein HN80 zelfs van 15 % naar 3 %. De Kamer van 
Koophandel noemt een soortgelijk voorbeeld. In de gemeente Den Helder (regio Kop van Noord-Holland) bleven 
bedrijven vaker zitten op het moment dat er sprake was van een schaarste van grond op bedrijventerreinen. In 
veel gevallen zijn deze ondernemers gaan investeren in hun pand en kavel, waardoor een ‘halve herstructurering’ 
is ontstaan. De Kamer van Koophandel geeft aan dat de kans op een spontane herstructurering sterk verschilt 
per ondernemer en per bedrijventerrein. Zo zal op een perifeer bedrijventerrein met weinig economische drive 
minder snel een dergelijk proces worden ingezet dan op een meer stedelijk gelegen bedrijventerrein. 
 
In deze paragraaf zijn tot dusver twee uitersten genoemd. Aan de ene kant zorgt een overaanbod van grond op 
bedrijventerreinen voor een versnelde veroudering van de bestaande bedrijventerreinen. In het andere geval 
zorgt een schaarste van grond op bedrijventerreinen voor het omgekeerde effect. Hoewel in het laatste geval de 
herstructureringsopgave afneemt zijn beide situaties niet ideaal. De gevolgen van het overaanbod zijn uitgebreid 
beschreven in paragraaf 7.2 en de schaarste belemmert mogelijk de groei van de aanwezige bedrijven en de 
vestiging van nieuwe bedrijven.  
Het effect dat de schaarste heeft op verouderde bedrijventerreinen geeft aan dat sturing via het aanbod kan 
helpen een deel van de verouderingsproblematiek op bedrijventerreinen aan te pakken. Een kwantitatief en 
kwalitatief beter aanbod is een ideale situatie die wordt bereikt door de balans te vinden tussen de hierboven 
genoemde uitersten. 
 
In het volgende en laatste hoofdstuk van deze thesis worden de conclusies getrokken. De beantwoording van de 
probleemstelling uit paragraaf 1.3 staat daarin centraal.  
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Hoofdstuk 8 – Conclusies 
 
In dit laatste hoofdstuk worden de conclusies getrokken op basis van de in de voorgaande hoofdstukken 
behandelde literatuur en empirische bevindingen. De beantwoording van de probleemstelling staat daarin 
centraal. De zeven onderzoeksvragen worden in dit hoofdstuk beantwoord. De probleemstelling luidt als volgt: 
 
Wat zijn de gevolgen van de regionale bedrijventerreinenplanning voor de gemeenten en andere actoren in de 
regio West Friesland, welke rol moet de provincie Noord-Holland daarbij aannemen en op welke manier kan een 
regionale bedrijventerreinenplanning leiden tot gunstigere condities voor herstructurering? 
 
De eerste drie onderzoeksvragen hebben betrekking op het literatuur deel van deze thesis. Onderzoeksvragen 
vier tot en met zeven hebben betrekking op het empirisch onderzoek. Hieronder worden de zeven 
onderzoeksvragen op een bondige manier beantwoord. 
 
1 Hoe wordt aangekeken tegen de huidige manier van plannen van bedrijventerreinen? 
In Nederland zijn de voornaamste aanbieders van bedrijventerreinen de gemeenten. 80 % van het oppervlak 
wordt door gemeenten aangeboden, de andere 20 % van het aanbod wordt door commerciële ontwikkelaars 
aangeboden (Needham e.a, 2005). De gemeenten zijn hiermee voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor de 
grote voorraden bedrijventerreinen waar sommige regio’s mee te kampen hebben. De motivatie van de 
gemeenten moet gezocht worden in het stimuleren van de lokale economie. Gemeenten zien het als hun taak om 
een voorraad bouwrijpe grond op bedrijventerreinen te hebben om zodoende geen bedrijf te missen. Naast het 
creëren van een te grote voorraad grond op bedrijventerreinen krijgen gemeenten kritiek van onder andere 
Milieudefensie op het achterblijven van herstructurering. Vanuit kostenoogpunt en ruimtewinst is het te verklaren 
waarom gemeenten hier niet de nadruk op leggen. Herstructurering kost over het algemeen geld, terwijl de 
aanleg van een nieuw terrein in de regel een winst oplevert. Daarnaast zorgt herstructurering maar voor een 
beperkte ruimtewinst. 
Een gemeente kan echter niet onbeperkt bedrijventerreinen aanleggen. De planning van bedrijventerreinen wordt 
vooraf gegaan door ruimtebehoefte ramingen van het rijk, provincie en gemeenten. De twee voornaamste 
kritiekpunten op de ramingen zijn de methodiek (Van Dinteren e.a., 2007; Louw e.a., 2004; RPB, 2008) en de 
doorvertaling naar lagere schaalniveaus (Algemene Rekenkamer, 2008; Van Dinteren e.a., 2007; Milieudefensie, 
2007; Olden, 2007). De gehanteerde methodes ramen de vraag te ruim en de provincies en gemeenten vertalen 
de ramingen te ruim door naar het lagere schaalniveau.  
 
2 Welke ideeën zijn er over het effect van de huidige manier van plannen op de herstructureringsopgave? 
Over de effecten van de huidige manier van plannen, of beter de gevolgen daarvan op de 
herstructureringsopgave, bestaat veel discussie. Twee tegenover elkaar staande denklijnen zijn te 
onderscheiden: 

• 1. Overaanbod van bedrijventerreinen leidt tot verhuisbewegingen van verouderde naar nieuwe 
bedrijventerreinen 

• 2. Bedrijven zijn niet gewillig om te verhuizen 
Overaanbod van grond op bedrijventerreinen wordt in de literatuur aangewezen als een achterliggende factor in 
het ontstaan van de herstructureringopgaaf. Een groot aanbod zorgt voor relatieve veroudering op bestaande 
bedrijventerreinen. Vanwege een gunstigere prijs-kwaliteitverhouding zullen bedrijven doorstromen naar de nieuw 
aangelegde bedrijventerreinen. Milieudefensie (2007) en de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen 
(2008) veronderstellen dat overaanbod ervoor zorgt dat nieuw aangelegde bedrijventerreinen bedrijven 
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‘wegtrekken’ van bestaande bedrijventerreinen. De Noordelijke Rekenkamer (2008) concludeert dat de slechte 
kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen bedrijven ‘wegduwt’ naar de nieuw aangelegde terreinen.  
De andere denklijn stelt dat bedrijven helemaal niet zo gewillig zijn om te verhuizen. Brouwer (1994) geeft aan dat 
bedrijven risicomijdend te werk gaan en in geval van ruimtegebrek het liefst uitbreiden op de huidige locatie. Pen 
(2002) toont aan dat bedrijfsmigratie een complex proces is waarbij vele factoren een rol spelen. Tot slot 
concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving dat bedrijven in veel gevallen niet naar nieuw aangelegde 
terreinen verhuizen (PBL, 2008). 
De meningen, inzichten en onderzoeksresultaten verschillen van elkaar en spreken elkaar tegen. Onduidelijk is 
of, en zo ja in welke mate, het overaanbod leidt tot verhuisbewegingen van bedrijven van verouderde 
bedrijventerreinen naar nieuw aangelegde terreinen. Onduidelijk blijft ook wat het effect is van de 
bedrijventerreinenplanning op het verder toenemen van de herstructureringsopgave.  
Duidelijk is wel dat het overaanbod, ontstaan door te ruime ramingen en ingegeven door gemeentelijke 
concurrentie, ongeacht of dat een trek van bedrijven veroorzaakt, een probleem op zich is. Er wordt niet 
zorgvuldig omgegaan met de schaarse ruimte. 
 
3 Welke theorieën zijn er over regionale samenwerking op het gebied van planning van bedrijventerreinen? 
In de literatuur wordt eenduidig gesproken over de oplossing van de bedrijventerreinenproblematiek. Deze moet 
voor zowel de planning (overaanbod) als voor de veroudering regionaal worden aangepakt. Daarnaast moet de 
planning en herstructurering van bedrijventerreinen integraal gebeuren. Het zijn daarbij de provincies die de regie 
moeten voeren over de regio’s. De Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen (2008) bepleit een strakkere 
ruimtelijke planning en aanbodprogrammering; verevening tussen de opbrengsten van nieuwe terreinen en de 
kosten van te herstructureren terreinen; en de oprichting (of uitbreiding) van regionale ontwikkelingsbedrijven.  
De regionale samenwerking klinkt veel belovend maar in de praktijk kan het rekenen op kritiek. Mogelijke 
conflicten kunnen de totstandkoming en/of samenwerking verhinderen. Lokaal denken van bestuurders 
belemmert de totstandkoming. Concurrentie tussen gemeenten belemmert zowel de totstandkoming en wanneer 
het zover komt ook de samenwerking. Het ontbreken aan daadkracht zorgt er voornamelijk voor dat de 
samenwerking in de praktijk niet werkt. Verevening tussen nieuwe en bestaande terreinen bemoeilijkt de 
samenwerking. 
 
 
De probleemstelling samen met de beantwoording van de eerste drie onderzoeksvragen hebben geleid tot het 
conceptueel model (figuur 8.1; zie ook hoofdstuk 5). Regionale afstemming in de planning en herstructurering van 
bedrijventerreinen is een proces met valkuilen en bedreigingen die kunnen uitmonden in conflicten. Daarnaast is 
het geen uitgemaakte zaak dat deze regionale afstemming uiteindelijk leidt tot een vermindering van de 
herstructureringsopgave in de regio. 
In dit kwalitatieve onderzoek is één case onderworpen aan een gedetailleerde en intensive analyse. De 
casestudie betreft de regio West Friesland. Voor deze regio is gekozen op basis van de selectiecriteria 
aanwezigheid van (dreigend) overaanbod, veroudering op bedrijventerreinen en de aanwezigheid van een 
ontwikkelingsbedrijf. De regioselectie heeft plaatsgevonden na een analyse van aanbodgegevens uit IBIS, een 
(beleids)documenten analyse en oriënterende interviews met ambtenaren van de provincies Flevoland, Noord-
Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Vervolgens zijn semigestructureerde interviews afgenomen met de actoren in 
de regio West Friesland om de percepties te onderzoeken op (zie ook figuur 8.1): 

• A) de conflicten die in de literatuur naar voren zijn gekomen (inclusief de conflicten die ontstaan uit de 
verschillen tussen de regionale bedrijventerreinenplanning en de nieuwe ruimteramingen). 

• B) de rol van de provincie op de regionale samenwerking. 
• C) de relatie tussen een kwantitatief en kwalitatief beter aanbod en de vermindering van verouderde 

bedrijventerreinen. 
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Figuur 8.1 – Conceptueel model  

 
De geïnterviewde actoren zijn: de provincie Noord-Holland, de gemeenten Andijk, Drechterland, Enkhuizen, 
Hoorn, Koggenland, Medemblik en Opmeer10, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN), het 
portefeuillehouderoverleg Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie (VVRE), de 
Kamer van Koophandel Noordwest-Holland en de Hoornse Ondernemers Compagnie. 
De totale omvang bedrijventerreinen op 1 januari 2008 in de regio West Friesland bedroeg 797 hectares bruto en 
577 hectares netto (IBIS Noord-Holland, 2009). In de huidige situatie is sprake van schaarste maar een 
overaanbod wordt verwacht (ECORYS, 2008). Stec Groep (2009) heeft de herstructureringsopgave voor de regio 
onderzocht. De totale omvang verouderd bedrijventerrein bedraagt 192 hectares en het saldo (opbrengsten van 
transformatie min de kosten van de overige vormen) voor de herstructurering is negatief. Deze zijn door de Stec 
Groep (2009, p. 13) geraamd op ruim 31 miljoen euro. De negen gemeenten werken op regionaal niveau samen. 
Hiervoor zijn overlegstructuren gekoppeld aan de verschillende beleidsterreinen. Bedrijventerreinen vallen onder 
het portefeuillehouderoverleg Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie (VVRE). 
Daarnaast zijn de gemeenten de samenwerking aangegaan met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 
(NHN). Binnen deze organisatie wordt het centraal coördinatiepunt bedrijventerreinen West Friesland ingericht.  
 
4 Wat zijn de verschillen tussen de regionale bedrijventerreinenplanning en de nieuwe ruimteramingen in de regio 
West Friesland? 
De nieuwe ruimteramingen die de provincie Noord-Holland heeft laten uitvoeren voor de regio West Friesland 
ramen de vraag afhankelijk van het scenario op 130 hectares (Transatlantic Market (TM) scenario) en 179 
hectares (Global Economy (GE) scenario) voor de periode 2008-2020. De huidige planning genereert een 
verwacht aanbod van 232 hectares. Wederom afhankelijk van het gehanteerde scenario wordt een overschot 
verwacht van 109 hectares (TM-scenario) en 29 hectares (GE-scenario) voor de periode 2008-2020. Voor dit 

                                                            
10 Bij zeven van de negen gemeenten is een interview afgenomen. 
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onderzoek is het relevant dat een overaanbod dreigt en het gaat daarbij niet zozeer om de exacte verschillen. Het 
aantal hectares bedrijventerreinplannen is niet gelijk gespreid over de negen gemeenten. 
 
5 Hoe kijken de gemeenten en andere actoren tegen deze verschillen aan en welke conflicten ontstaan daaruit? 
De percepties van de verschillende actoren moeten begrepen worden vanuit de belangen die de gemeenten en 
andere actoren hebben in de regionale bedrijventerreinenplanning. De provincie heeft de taak van regisseur en 
zal de onevenwichtige situatie die ontstaat willen voorkomen door in te grijpen. De gevolgen voor de gemeenten 
hangen af van de participatie bij bedrijventerreinplannen. Indien een gemeente niet participeert in de ontwikkeling 
van een bedrijventerrein beperken de gevolgen zich tot het achterblijven van werkgelegenheidsgroei. In het geval 
een gemeente participeert bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein wordt het mogelijk geconfronteerd met 
financiële tekorten. Het kan immers langer duren voordat een bedrijventerrein wordt uitgegeven en daarmee duurt 
het langer voordat de investeringen worden terugverdiend. Dit hoeft echter niet op te gaan voor alle 
bedrijventerreinen. Gemeenten met plannen voor kleine lokale bedrijventerreinen, zoals de gemeenten 
Medemblik en Drechterland, verwachten dat het aanbod wat gecreëerd wordt op het bedrijventerrein aansluit bij 
de lokale vraag. Tussen gemeenten waar plannen zijn voor de aanleg van regionale bedrijventerreinen, zoals de 
gemeenten Koggenland en Hoorn, ontstaan meer spanningen. Deze spanningen gaan onder andere over de 
invulling die aan het terrein wordt gegeven. Het bijzondere aan de regio West Friesland is dat in tegenstelling tot 
het landelijke beeld gemeenten in de meeste gevallen niet participeren. De (financiële) gevolgen komen hierdoor 
voor een groot deel te liggen bij het Ontwikkelingsbedrijf NHN en private ontwikkelaars. Het Ontwikkelingsbedrijf 
NHN is naast ontwikkelaar ook coördinator voor de regio. Dit tegengestelde belang kan in de toekomst een 
mogelijk conflict worden. Andere conflicten ontstaan bij oplossingen die worden aangedragen. Het schrappen van 
plannen leidt tot flinke weerstand van de ontwikkelaars en komt in de praktijk niet tot stand. Het gefaseerd 
uitgeven van bedrijventerreinen is een andere theoretische oplossing die zich in de praktijk moet bewijzen. Het 
zelfde geldt voor de segmentering van bedrijventerrein. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN is niet bij alle projecten 
betrokken en kan daardoor beperkt sturen. 
De bestuurders in de regio hebben geen besluit genomen om bedrijventerreinen te schrappen en zo een 
overaanbod te voorkomen. Een snelle conclusie zou kunnen zijn dat bestuurders lokaal denken en dat 
daadkracht ontbreekt. De ontstane situatie dient echter met enige nuance te worden aanschouwd. Het betreft 
namelijk de aanpassing van een eerdere regionaal gemaakte planning. De actoren zijn met de regionale 
samenwerking een pad ingeslagen en dat kan niet zonder meer worden veranderd. Concurrentie tussen 
gemeenten speelt op dit moment niet maar valt, ondanks de rol van het Ontwikkelingsbedrijf NHN, in de toekomst 
niet uit te sluiten. Een laatste conflict wat voor de nodige spanningen kan zorgen is de verevening van 
opbrengsten van een nieuw aangelegd bedrijventerrein in de gemeente X naar een herstructureringsproject in de 
gemeente Y.  Dit theoretisch prima concept is op dit moment in de praktijk een stap te ver. 
 
6 Welke rol moet de provincie aannemen in de regionale bedrijventerreinenplanning? 
De provincie Noord-Holland heeft aangekondigd de rol van systeemverantwoordelijke op te pakken. In de regio 
zijn alle partijen het eens over de noodzaak van een regisseur in de regionale samenwerking. Op welke wijze de 
provincie invulling gaat geven aan haar regierol blijft voor een gedeelte open. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN is 
van mening dat het haar regiospecifieke kennis goed kan inzetten om de regietaak op zich te nemen. Een 
kritiekpunt van het Ontwikkelingsbedrijf NHN is de communicatie met de provincie, deze is voor verbetering 
vatbaar. De Kamer van Koophandel vindt dat de provincie zich meer moet bemoeien met de 
bedrijventerreinenplanning. Andere kritiekpunten op de regierol die de provincie aanneemt zijn het gebrek aan 
draagvlak creatie en het monitoren, dit zou beter kunnen. De actoren in de regio onderschrijven de lastige rol die 
provincie heeft. De provincie wil de bestaande instituties veranderen en dit is niet eenvoudig. Ook de provincie 
heeft te maken met onvolledige informatie over de markt van bedrijventerreinen en gevolg daarvan is dat het 
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moet handelen in onzekerheid. Daarnaast kennen bedrijventerreinen lange ontwikkelingstijden, van een eenmaal 
ingeslagen pad kan niet zomaar worden afgeweken. 
Het is duidelijk dat de provincie een belangrijke taak inneemt in de regionale planning en herstructurering van 
bedrijventerreinen. Het is een positief punt dat de provincie haar verantwoordelijkheid pakt als regisseur voor de 
regio, onduidelijk blijft echter hoe de regierol ingevuld moet worden. Hoewel dit onderzoek een aantal 
kritiekpunten heeft opgeleverd kan geen alomvattend antwoord worden gegeven op de vraag hoe de provincie 
haar regierol invulling moet geven. Nader onderzoek is hiervoor noodzakelijk. 
 
7 Hoe kan de regionale planning leiden tot een vermindering van de herstructureringsopgave? 
Voor het beantwoorden van deze vraag zijn de percepties onderzocht op het effect van het aanbod (zowel 
overaanbod als onderaanbod) op bestaande bedrijventerreinen en het effect van verouderde terreinen op de 
verhuismotivatie van ondernemers. De actoren zijn vrijwel gelijk gestemd over het ontstaan van relatieve 
veroudering op bestaande bedrijventerreinen als gevolg van het overaanbod. De veronderstelling dat de 
veroudering op bedrijventerreinen ondernemers ‘wegduwt’ wordt door alle actoren niet gedragen. Geheel in 
overeenstemming met de bevindingen bij onderzoeksvraag twee worden ook in dit onderzoek de nodige nuances 
aangebracht en moet het effect van de nieuw aangelegde terreinen op bestaande terreinen niet overschat 
worden. Een andere uitkomst van dit onderzoek is het positieve effect van onderaanbod (schaarste) op 
bestaande bedrijventerreinen. Hoewel de schaarste verre van ideaal is zorgt het ervoor dat ondernemers 
investeren op de bestaande locaties waardoor minder snel veroudering optreed en/of wordt tegengegaan. 
Een verbeterd kwantitatief en kwalitatief aanbod, de middenweg tussen bovengenoemde uitersten, lijkt te zorgen 
voor het tegengegaan van relatieve veroudering op bestaande terreinen en een gedeeltelijke vermindering van de 
herstructureringsopgave (er blijven altijd andere vormen van veroudering aanwezig). 
 
De beantwoording van de zeven onderzoeksvragen hebben de verschillende onderdelen uit de probleemstelling 
min of meer al beantwoord. Tot slot volgt de beantwoording van de probleemstelling waarbij de beantwoording 
van de verschillende onderdelen in samenhang worden gepresenteerd. Hierbij wordt de koppeling gemaakt 
tussen de insteek van dit onderzoek en de onderzoeksresultaten. Het interpretatieve karakter van dit onderzoek 
heeft geleid tot inzichten in de verhoudingen tussen de verschillende actoren uit de regio. Geconcludeerd kan 
worden dat regionale samenwerking op het gebied van de planning en herstructurering geen eenvoudig proces is.  
De gevolgen van de regionale bedrijventerreinplanning voor de gemeenten en andere actoren hangen af van de 
belangen die zij hebben. Aanpassingen in de huidige regionale planning zijn gewenst als gevolg van de lager 
uitgevallen ruimteramingen. Het schrappen/bevriezen van plannen kan rekenen op veel weerstand bij de 
ontwikkelaars van bedrijventerreinen. Deze partijen hebben immers grote voorinvesteringen gedaan. Het faseren 
en segmenteren van bedrijventerreinen stuit ook op weerstand. Het duurt immers langer voordat investeringen 
worden terugverdiend en bedrijven kunnen door segmentering worden misgelopen. Indien niet wordt ingegrepen 
zal een overaanbod ontstaan wat zal leiden tot concurrentie tussen de ontwikkelaars. Deze concurrentie lijkt zich 
echter te ontrekken aan ontwikkelaars van kleine lokale bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat het aanbod op het 
lokale terrein aansluit bij de lokale vraag. Opgemerkt moet worden dat gemeenten in de regio West Friesland 
veelal niet zijn betrokken als ontwikkelaar, dit in tegenstelling tot het landelijke beeld. De (financiële) gevolgen 
verschuiven hierdoor van de gemeente naar de commerciële ontwikkelaar. In dit onderzoek zijn geen interviews 
afgenomen met commerciële ontwikkelaars waardoor de percepties van deze partijen op de hierboven 
beschreven situatie ontbreekt. In hoeverre dit de inzichten van deze studie beperken is moeilijk te zeggen. 
Gemeenten en particuliere ontwikkelaars streven naar winsten en zijn daarin gelijk. Maar gemeenten hebben 
daarnaast nog publieke taken, het stimuleren van werkgelegenheid is hier een voorbeeld van. 
Het belang van de bestudering van de instituties wordt, geheel in overeenstemming met de institutionele 
benadering, bevestigd door de bevindingen uit de casestudie. In paragraaf 1.2 is aangegeven dat het onderzoek 
zich niet uitsluitend richt op de instituties en de wisselwerking tussen de verschillende actoren. Het gaat met 
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name om de ruimtelijke uitwerking van de processen die spelen tussen de actoren. Door het verschil tussen de 
nieuwe ruimteraming en de huidige planning is de regio West Friesland in een lastige situatie terecht gekomen. 
Indien niet wordt ingegrepen leidt deze situatie tot een inefficiënt ruimtegebruik en een toenemende veroudering 
op bestaande bedrijventerreinen. Oplossingen om het overaanbod te voorkomen zijn niet eenvoudig te bereiken 
en leidt tot conflicten. Padafhankelijkheid speelt hier een voorname rol. Het ontwikkelen van bedrijventerreinen is 
een proces van jaren en als een pad eenmaal is ingeslagen is het lastig om er vanaf te wijken. De rol van de 
provincie, die de bestaande instituties wil veranderen, is niet eenvoudig. De manier waarop de provincie invulling 
geeft aan haar regierol moet in de praktijk nog nader worden vorm gegeven.  
Indien een beter kwantitatief en kwalitatief aanbod in de regio ontstaat als gevolg van de regionale samenwerking 
heeft dit een efficiënter ruimtegebruik tot gevolg. Naast dit ruimtelijke effect zorgt het tevens voor een 
gedeeltelijke aanpak van de verouderingsproblematiek. De huidige verouderingsproblematiek zal hierdoor echter 
niet verdwijnen. De verevening tussen de opbrengsten van een nieuw aangelegd bedrijventerreinen in de 
gemeente X naar een herstructureringsproject in de gemeente Y is een theoretisch concept dat in de praktijk veel 
complexer ligt. De verevening van middelen moet niet gezien worden als de oplossing van de huidige veroudering 
op bedrijventerreinen. In de toekomst is het een mogelijk instrument. In de huidige situatie is sprake van een 
ongelijke situatie, twee gemeenten zorgen voor 2/3 van de herstructureringskosten voor de regio West Friesland 
(Stec Groep, 2009). Gemeenten hebben verschillend geïnvesteerd in preventie (parkmanagement) en 
herstructurering. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat een gemeente die al veel heeft geïnvesteerd in de aanpak 
van verouderde bedrijventerreinen kan gaan betalen voor een gemeente die dat niet heeft gedaan. Verevening 
van middelen kan alleen werken als uitgegaan wordt van een gelijke situatie, dit wil zeggen dat in iedere 
gemeente de verouderingsproblematiek afzonderlijk is aangepakt.  
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Bijlage I 
Verouderingsproblematiek in de provincies 

 
 
1.1 Flevoland 

Kerncijfers bedrijventerreinen 
 
Tabel I.I – Oppervlak bedrijventerreinen Flevoland (per 1 januari 2008) 

Bruto totaal oppervlak bedrijventerrein (in ha) 3.252 

Netto totaal oppervlak bedrijventerrein (in ha) 2.006 

Netto reeds uitgegeven oppervlak bedrijventerrein (in ha) 1.437 

Percentage reeds uitgeven netto opp. bedrijventerrein van totaal  71,6 % 

Bron: Provincie Flevoland, 2008, p. 24 

 
Tabel I.II - Netto oppervlak bedrijventerrein naar gemeenten (in ha, per 1 januari 2008) 

Gemeente Almere Lelystad N-Opolder Dronten Zeewolde Urk 

Netto opp. bedrijvent. 688 444 374 201 194 106 

Per. van totaal 34,3 % 22,1 % 18,6 % 10,0 % 9,7 % 5,3 % 

Bron: Provincie Flevoland, 2008, pp. 21-24 

 
Flevoland is één COROP gebied. Om die reden is gekozen om een overzicht te geven van het aantal hectare 
bedrijventerreinen naar gemeenten. 
 
 
1.1.1 Veroudering van bedrijventerreinen en herstructurering 
 
De resultaten van de IBIS-enquête in de provincie Flevoland geven geen specificatie van de 
verouderingsproblematiek. De gegeven cijfers zijn van de provincie Flevoland (2008).  
 
Kerncijfers veroudering bedrijventerreinen 
 
Tabel I.III – Oppervlak verouderd bedrijventerreinen Flevoland (per 1 januari 2008) 

Bruto totaal oppervlak bedrijventerrein (in ha) 616,5 

Netto totaal verouderd oppervlak bedrijventerrein (in ha) 398,6 

Percentage bruto verouderd oppervlak bedrijventerrein van totaal 18,9 % 

Percentage netto verouderd oppervlak bedrijventerrein van totaal 19,8 % 

Bron: Provincie Flevoland, 2008, p. 26 

 
In de door de provincie Flevoland (2008) gehouden inventarisatie wordt geen onderscheid gemaakt in de soort 
veroudering. Wel wordt het herstructureringstype transformatie onderscheiden. 
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Tabel I.IV – Herstructureringstype Flevoland (in ha, per 1 januari 2008) 

Groot onderhoud/revitalisering/herprofilering/transformatie Transformatie 

460,6 155,9 

Bron: Provincie Flevoland, 2008, pp. 25-28 

 
Figuur I.I – Herstructureringstype Flevoland (in ha, per 1 januari 2008) 

Bron: Provincie Flevoland, 2008, pp. 25-28 

 
 
1.1.2 Aanpak van verouderde bedrijventerreinen 
 
De provincie Flevoland voert geen beleid wat uitsluitend is gericht op herstructurering van bedrijventerreinen. In 
het Regionaal Economisch Ontwikkelingsbeleid Flevoland (REOF) 2006 wordt het belang van de ruimtelijke 
kwaliteit van werklocaties genoemd. De provincie wil gemeenten selectief ondersteunen (o.a. door de handreiking 
duurzame kwaliteit op bedrijventerreinen). Daarnaast is er het in 2004 vastgestelde locatiebeleid. Dit moet zorgen 
voor een gedifferentieerd aanbod van provinciale vestigingslocaties voor bedrijven, kantoren en voorzieningen. In 
de Visie Werklocaties wordt een actuele kwantificering van de opgave van werklocaties voor Flevoland en de 
verdeling daarvan over de gemeenten gegeven (provincie Flevoland 2005). 
 
In de Discussienotitie Uitvoeringsnota Economie 2007-2013 (provincie Flevoland, 2006) wordt met betrekking tot 
bedrijventerrein uitsluitend gesproken over het aanbieden van ruimte voor bedrijvigheid. Deze notitie gaat vooraf 
aan de Uitvoeringsnota Economie 2007-2013. 
 
De Sociaal Economische Overleg en AdviesRaad Flevoland (SEOR) heeft in april 2007 advies gegeven over de 
provinciale bedrijventerreinen strategie. In het adviesrapport komt de herstructurering van bedrijventerreinen 
nadrukkelijker naar voren dan in het provinciale beleid. Gesteld wordt dat rekening gehouden moet worden met 
nieuw aan te leggen terreinen en te herstructureren bedrijventerreinen. De specifieke situatie van Flevoland wordt 
benadrukt maar “voorkomen is beter dan genezen” aldus de SEOR (2007, p. 11). De SEOR is van mening dat 
planning en herstructurering van bedrijventerreinen vorm moet krijgen door de formele oprichting van een 
regionaal planningsoverleg. 
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Beleidsdocumenten 
• Regionaal Economisch Ontwikkelingsbeleid Flevoland 2000-2005 
• Regionaal Economisch Ontwikkelingsbeleid Flevoland 2006 
• Locatiebeleid 2004 
• Visie werklocatie 2020 Flevoland (2004-2005) 
• Discussienotitie Uitvoeringsnota Economie 2007-2013 
• Uitvoeringsnota Economie 2007-2013 

 
Evaluaties 

• - 
 
 
1.1.3 Belangrijkste uitkomsten oriënterend interview 
 

• Herstructurering van bedrijventerreinen speelt amper in de provincie Flevoland. 
• De verouderingsproblemen die ontstaan zijn gering. 
• Van leegstand op bedrijventerreinen is nauwelijks sprake. 
• Veroudering moet in het juiste perspectief worden gezien. Ondernemers vinden hun bedrijventerrein 

veelal niet verouderd terwijl dat wel als verouderd staat geregistreerd. 
• Twee argumenten waarom de problematiek van verouderde bedrijventerreinen in de provincie Flevoland 

niet of nauwelijks speelt: 
o Bedrijventerreinen zijn modern en efficiënt ingericht. 
o Cultuurverschil (aanwezige pioniersmentaliteit en gemeenten zijn zelfstandiger doordat zaken 

in het verleden rechtstreeks met het rijk werden gedaan). 
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1.2 Noord-Holland 

Kerncijfers bedrijventerreinen 
 
Tabel I.V – Oppervlak bedrijventerreinen Noord-Holland (per 1 januari 2008) 

Bruto totaal oppervlak bedrijventerrein (in ha) 12.122 

Netto totaal oppervlak bedrijventerrein (in ha) 8.222 

Netto reeds uitgegeven oppervlak bedrijventerrein (in ha) 6.107 

Percentage reeds uitgeven netto opp. bedrijventerrein van totaal  74,2 % 

Bron: IBIS Noord-Holland, 2009 

 

Tabel I.VI - Netto oppervlak bedrijventerrein naar COROP gebied (in ha, per 1 januari 2008) 

COROP naam11 Gr.A’dam Kop N-H IJmond Alkmaar  Gooi & V Zaanstr. Haarlem 

Netto opp. bedrijvent. 4.087 1.331 1.177 746 384 291 206 

Per. van totaal 49,7% 16,2% 14,3% 9,1% 4,7% 3,5% 2,5% 

Bron: IBIS Noord-Holland, 2009 

 
 
1.2.1 Veroudering van bedrijventerreinen en herstructurering 
 
Kerncijfers veroudering bedrijventerreinen 
 
Tabel I.VII – Oppervlak verouderd bedrijventerreinen Noord-Holland (per 1 januari 2008) 

Bruto totaal oppervlak bedrijventerrein (in ha) 507a 

Netto totaal verouderd oppervlak bedrijventerrein (in ha) - 

Percentage bruto verouderd oppervlak bedrijventerrein van totaal 4,2 %a 

Percentage netto verouderd oppervlak bedrijventerrein van totaal - 

a. Deze gegevens zijn zeer twijfelachting. De monitor bedrijventerreinen (ECORYS, 2009, p. 17) geeft een percentage van 32 

% verouderd (3.419 hectare). 

Bron: IBIS Noord-Holland, 2009 

 

Tabel I.VIII – Herstructureringstype Noord-Holland (in ha, per 1 januari 2008) 

Groot onderhoud Revitalisering Herprofilering Transformatie 

0 387 68 68 

Bron: IBIS Noord-Holland, 2009 

 
Het totaal aantal hectare van de typen herstructurering is 523.  
 

                                                            
11 Volledige naam (COROP nummer): Groot Amsterdam(23), Kop van Noord-Holland(18), IJmond(20), Alkmaar en 
omgeving(19), Het Gooi en Vechtstreek(24), Zaanstreek(22), en Agglomeratie Haarlem(21) 
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Figuur I.II – Herstructureringstype Noord-Holland (in ha, per 1 januari 2008) 

Bron: IBIS Noord-Holland, 2009 

 
 
1.2.2 Aanpak van verouderde bedrijventerreinen 
 
In het beleidsdocument Economische Agenda 2008-2011 (provincie Noord-Holland, 2008) is veel aandacht voor 
bedrijvenlocaties. De provincie geeft aan te staan voor een samenhangend bedrijventerreinenbeleid, waarin 
bestaande en nieuwe terreinen in onderlinge samenwerking ontwikkeld worden. De provincie geeft hieraan 
invulling door de subsidieregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB). 
Voor de periode 2008-2011 is door Gedeputeerde Staten 16 miljoen euro gereserveerd voor het vervolg op HIRB 
(provincie Noord-Holland, 2008). 
 
De gemeenten in Noord-Holland Noord zijn verplicht een Regionale Bedrijventerreinen Visie op te stellen. De 
visie gaat vooral in op de lokale bedrijventerreinen en houdt rekening met de ontwikkeling van de regionale 
bedrijventerreinen (provincie Noord-Holland, 2008). 
 
Uit de evaluatie van de HIRB over de periode 2004-2007 blijkt dat 2 van de 3 doelstellingen zijn gehaald: 

• “Doelstelling 1.000 ha geherstructureerd bedrijventerrein: 1.048 ha terrein is geherstructureerd 
• Doelstelling 10 % van de middelen voor duurzame maatregelen: ruim 15% van de middelen is ingezet 

voor duurzame maatregelen 
• Doelstelling 15% ruimtewinst: er is een percentage ruimtewinst van 12% behaald. De ruimtewinst levert 

in totaal 130 ha nieuw uitgeefbaar terrein op. Ruimtewinst is niet overal gemakkelijk te realiseren en 
mede afhankelijk van de definitie van ruimtewinst. De gehanteerde definitie was vrij strak waardoor 
afname van leegstand niet meegerekend werd (provincie Noord-Holland, 2007)”. 

 
Een opvallende conclusie is dat er in de periode 2004-2007 voor twee keer zoveel subsidie is aangevraagd dan 
dat er is verstrekt (50 miljoen euro tegenover 25 miljoen euro) (provincie Noord-Holland (2007). 
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Beleidsdocumenten 
• Economische Agenda 2008-2011 (2008) 
• Deelverordening Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB) (2008) 
• Monitor bedrijventerreinen provincie Noord-Holland (2009) 

 
Evaluaties 

• Evaluatie HIRB 2004-2007 en aanbevelingen HIRB 2008-2011 (2007) 
 
 
1.2.3 Belangrijkste uitkomsten oriënterend interview 
 

• Er zijn drie verschillen tussen de oude en nieuwe HIRB regeling: 
o In de nieuwe regeling is al het geld gereserveerd voor verouderde bedrijventerreinen 
o Innovatief ruimtegebruik komt niet terug in de nieuwe regeling 
o In de nieuwe regeling wordt niet vastgehouden aan een kwantitatieve opgave 

• De provincie heeft gesignaleerd dat er veel plannen zijn maar dat er weinig wordt uitgevoerd. 
• Bij het verkrijgen van subsidie moet aan twee voorwaarden zijn voldaan: 

o 10 % van de middelen uit de begroting van de projecten moet worden gereserveerd voor 
maatregelen die de duurzaamheid vergroten. 

o Parkmanagement (in uitvoeringsregeling) is verplicht 
• De voornaamste knelpunten bij herstructurering zijn de beperkte capaciteit bij gemeenten en gebrek aan 

kennis. 
• Door subsidies voor procesmanagement tracht de provincie deze knelpunten aan te pakken. 
• Het is lastig om inzicht te krijgen in de leegstand op bedrijventerreinen. Uit onderzoek blijkt dat de 

leegstand sterk verschilt per regio. 
• De laatste drie jaar is een inhaalslag gemaakt in de kwaliteit van gegevens verzamelen via IBIS. 
• Door de lage bezetting bij gemeenten waren de gegevens in IBIS onvolledig. 
• De gegevens voor Noord-Holland zijn betrouwbaarder geworden. 
• Meer inzicht is nodig. Hiervoor zal afgedaald moeten worden naar terreinniveau. 
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1.3 Utrecht 

Kerncijfers bedrijventerreinen 
 
Tabel I.IX – Oppervlak bedrijventerreinen Utrecht (per 1 januari 2008) 

Bruto totaal oppervlak bedrijventerrein (in ha) 3.457 

Netto totaal oppervlak bedrijventerrein (in ha) 2.553 

Netto reeds uitgegeven oppervlak bedrijventerrein (in ha) 2.262 

Percentage reeds uitgeven netto opp. bedrijventerrein van totaal  88,6 % 

Bron: IBIS Utrecht, 2009 

 

Tabel I.X - Netto oppervlak bedrijventerrein naar gemeente (in ha, per 1 januari 2008) 

Gebied/gemeente BRU Utrecht* Amersfoort Nieuwegein* Veenendaal Woerden 

Netto opp. bedrijvent. 1135 408 291 278 258 189 

Per. van totaal 44,5% 16,0% 11,4% 10,9% 10,1% 7,4% 

* Utrecht en Nieuwegein maken deel uit van het BRU 

Bron: IBIS Utrecht, 2009 

 
Utrecht is één COROP gebied. De provincie Utrecht kent 29 gemeenten. Een samenwerkingsvorm is Bestuur 
Regio Utrecht (BRU). De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Maarssen, Nieuwegein, Utrecht, Vianen 
en Zeist werken samen aan de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van het gebied 
(BRU, 2009). 
 
 
1.3.1 Veroudering van bedrijventerreinen en herstructurering 
 
Kerncijfers veroudering bedrijventerreinen 
 
Tabel I.XI – Oppervlak verouderd bedrijventerreinen Utrecht (per 1 januari 2008) 

Bruto totaal oppervlak bedrijventerrein (in ha) 886 

Netto totaal verouderd oppervlak bedrijventerrein (in ha) 321 

Percentage bruto verouderd oppervlak bedrijventerrein van totaal 25.6 %a 

Percentage netto verouderd oppervlak bedrijventerrein van totaal 12.6 % 

a. Een eigen inventarisatie van de provincie geeft 17 % (Arcadis en Stec Groep, 2009, p 29) 

Bron: IBIS Utrecht, 2009 

 

Tabel I.XII – Herstructureringstype Utrecht (in ha, per 1 januari 2008) 

Groot onderhoud Revitalisering Herprofilering Transformatie 

0 472 1 14 

Bron: IBIS Utrecht, 2009 

 
Het totaal aantal hectare van de typen herstructurering is 477 hectare.  
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Figuur I.III – Herstructureringstype Utrecht (in ha, per 1 januari 2008) 

Bron: IBIS Utrecht, 2009 
 
 
1.3.2 Aanpak van verouderde bedrijventerreinen 
 
In het Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011 (provincie Utrecht, 2007) zijn zes strategische projecten 
opgenomen. Het doel van project 2a is om ruimtelijk instrumentarium (incl. provinciaal grondinstrumentarium) te 
ontwikkelen om kwaliteitsverbetering op private kavels van bedrijventerreinen met provinciale betrokkenheid te 
versnellen. In project 2c worden middelen beschikbaar gesteld voor het kennisteam. Dit loket verricht meerdere 
taken ten aanzien van de (her)ontwikkeling en in de toekomst planning van bedrijventerreinen. Het Ruimtelijk 
Actieprogramma is afgeleid uit het streekplan en de opvolger van het Meerjaren Actieprogramma. Op 19 april 
2005 is het Meerjaren Actieprogramma (MAP) streekplan door GS vastgesteld. Een van de 5 strategische acties 
is het regionaal bedrijventerrein Woerden. € 500.000 werd gereserveerd om een duurzaam bedrijventerrein te 
ontwikkelen. (provincie Utrecht, 2008a, p.20; provincie Utrecht, 2008b, p. 29). Naast het RAP en zijn voorganger 
MAP zijn er nog herstructureringsprogramma’s.  
 
De provincie Utrecht geeft in het beleidskader Herstructurering PLUS aan hoe het de komende periode omgaat 
met de herstructurering van bedrijventerreinen. Het beoogde effect is zorgvuldig ruimtegebruik, integrale en 
duurzame herstructurering van bedrijventerreinen en 
verbetering van het Utrechtse vestigingsklimaat (provincie Utrecht, 2009). In de herstructureringsprogramma’s tot 
en met 2007 is vooral veel aandacht geweest voor de herstructurering van het openbare gebied. In de 
programma’s na 2007 is ook naar de private ruimten gekeken. (provincie Utrecht, 2008b, p. 25). 
De doelstellingen van het Programma Duurzame Bedrijventerreinen 2006-2007 waren als volgt:  

• Gemeenten aanzetten tot en ondersteunen bij het realiseren van duurzame (her)-ontwikkeling 
bedrijventerreinen 

• Realiseren van een integrale aanpak van bedrijventerrein ontwikkeling bij provincie en gemeenten op 
basis van economie, ruimtelijke ordening, milieu, sociale aspecten en bereikbaarheid (provincie Utrecht, 
2008c, p.4).  
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Uit de evaluatie blijkt dat projecten in het programma zijn uitgevoerd die hebben bijgedragen aan de onderdelen, 
maar dat niet aangegeven kan worden in hoeverre de doelstellingen zijn bereikt (provincie Utrecht, 2008c). 
 
In het Streekplan 2005-2015 is de doelstelling opgenomen om te streven naar 15 % intensiever ruimtegebruik op 
bedrijventerreinen. Met het instrument ‘Ruimtemeter’ wordt de voorgang gemeten.  
 
Beleidsdocumenten 

• Meerjaren Actieprogramma 2005-2007 
• Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011 
• Programma Duurzame Bedrijventerreinen 2004-2005 
• Programma Duurzame Bedrijventerreinen 2006-2007 
• Herstructureringsprogramma 2005-2007  
• Herstructurering PLUS 
• Rapportage Ruimtemeter 2003 
• Rapportage Ruimtemeter 2006 

 
Evaluaties 

• Evaluatie Programma Duurzame Bedrijventerreinen 2006 – 2007 
 
 
1.3.3 Belangrijkste uitkomsten oriënterend interview 
 

• In Utrecht is herstructurering altijd beperkt gebleven tot de aanpak van openbare ruimte. 
• Via twee pilot projecten worden de mogelijkheden met betrekking tot de aanpak van private partijen 

onderzocht. 
• Afhankelijk van de uitkomsten van deze pilots kan een schatting gemaakt worden van de totale kosten 

voor herstructurering. 
• De kosten lopen in de miljoenen. De provincie zal naar verwachting flink aan bij moeten dragen. 
• De oprichting van een ontwikkelingsbedrijf heeft niet de voorkeur van de provincie. Al schept dit wel 

voordelen in een publiek-private samenwerking. De organisatie kost een hoop geld en tijd. 
• De gegevens in IBIS zijn betrouwbaar. Er wordt alleen weinig mee gedaan. 
• IBIS heeft als nadeel dat gegevens verzameling op een te hoog niveau plaatsvindt. Als in IBIS 6 hectare 

terstond uitgeefbaar staat blijft onduidelijk hoe groot de kavels zijn. Vaak is sprake van versnippering. 
• De problematiek van leegstand speelt niet in de provincie Utrecht. 
• De problematiek van verouderde bedrijventerreinen is verschillend met die in Noord- en Zuid-Holland. 

Grote industriecomplexen zijn in Utrecht al in de jaren ’60 verdwenen. 
• In Utrecht is het probleem met betrekking tot de aanleg van bedrijventerreinen dat gemeenten vaak geen 

locaties hebben. 
• Er is sprake van een tekort aan bedrijventerreinen. 
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1.4 Zuid-Holland 

Kerncijfers bedrijventerreinen 
 
Tabel I.XIII – Oppervlak bedrijventerreinen Zuid-Holland (per 1 januari 2008) 

Bruto totaal oppervlak bedrijventerrein (in ha) 19.464 

Netto totaal oppervlak bedrijventerrein (in ha) 13.887 

Netto reeds uitgegeven oppervlak bedrijventerrein (in ha) 16.016 

Percentage reeds uitgeven netto opp. bedrijventerrein van totaal  115 % 

Bron: IBIS Zuid-Holland, 2009 

 

Tabel I.XIV - Netto oppervlak bedrijventerrein naar COROP gebied (in ha, per 1 januari 2008) 

COROP naam12 Rijnmond ZO-ZuidH. Oost-ZH Agg.Leiden ’s Gravenh. Delft en W. 

Netto opp. bedrijvent. 8.816 1.661 966 874 790 781 

Per. van totaal 63,5 % 12,0 % 7,0 % 6,3 % 5,7 % 5,6 % 

Bron: IBIS Zuid-Holland, 2009 

 
 
1.4.1 Veroudering van bedrijventerreinen en herstructurering 
 
Kerncijfers veroudering bedrijventerreinen 
 
Tabel I.XV – Oppervlak verouderd bedrijventerreinen Zuid-Holland (per 1 januari 2008) 

Bruto totaal oppervlak bedrijventerrein (in ha) 4.258 

Netto totaal verouderd oppervlak bedrijventerrein (in ha) 3.298 

Percentage bruto verouderd oppervlak bedrijventerrein van totaal 21.9 % 

Percentage netto verouderd oppervlak bedrijventerrein van totaal 23.8 % 

Bron: IBIS Zuid-Holland, 2009 

 

 

Tabel I.XVI – Herstructureringstype Zuid-Holland (in ha, per 1 januari 2008) 

Groot onderhoud Revitalisering Herprofilering Transformatie 

652 1.602 800 248 

Bron: IBIS Zuid-Holland, 2009 
 
Het totaal aantal hectare van de typen herstructurering is 3302,3 hectare. 
 

                                                            
12 Volledige naam (COROP nummer): Groot-Rijnmond(29), Zuidoost Zuid-Holland(30), Oost Zuid-Holland(28), Agglomeratie 
Leiden en Bollenstreek(25), Agglomeratie ’s Gravenhage(26), en Delft en Westland(27)  
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Figuur I.IV – Herstructureringstype Zuid-Holland (in ha, per 1 januari 2008) 

Bron: IBIS Zuid-Holland, 2009 

 
 
1.4.2 Aanpak van verouderde bedrijventerreinen 
 
Uit het coalitieakkoord is het Actieprogramma Ruimte voor Economie 2007-2011 voortgevloeid. Het biedt een 
overzicht van instrumenten, activiteiten en een planning op hoofdlijnen om te komen tot voldoende en kwalitatief 
goede werklocaties in Zuid-Holland. Onder andere herstructurering, ruimtewinst, zorgvuldige programmering, 
kwalitatieve afstemming van vraag en aanbod, en regionale samenwerking worden genoemd als 
aandachtspunten (provincie Zuid-Holland, 2007). Het Uitvoeringsprogramma Ruimte voor Economie 2008-2011 is 
een nadere uitwerking van het Actieprogramma Ruimte voor Economie 2007-2011. 
 
Voor de Uitvoeringsubsidie Herstructurering Bedrijventerreinen (UHB) is in deze collegeperiode 46 miljoen euro 
beschikbaar. Voor Planvormingsubsidie is in dezelfde periode 4 miljoen euro gereserveerd. Een ander belangrijk 
aandachtspunt in het Uitvoeringsprogramma Ruimte voor Economie 2008-2011 zijn de regionale 
bedrijventerreinstrategieën. De strategieën moeten zorgen voor regionale afstemming van de ruimtebehoefte. 
Naast subsidieverstrekking en interactie bij de regionale afstemming worden ook procesmanagers en adviseurs 
ingezet om projecten aan te jagen en te versnellen (provincie Zuid-Holland, 2009). 

 
In de evaluatie Eindverslag ‘Stappen vooruit!’ Meerjarenprogramma bedrijventerreinen collegeperiode 2003-2007 
(provincie Zuid-Holland, 2006) wordt teruggekeken en aanbevelingen gedaan voor de toekomst. In de periode 
2003-2007 is door de provincie 32 miljoen euro bijgedragen aan de herstructurering van bedrijventerreinen. 
Daarmee is financiële ondersteuning geboden aan 676 hectare en de doelstelling van 500 hectare is gehaald. 
Uit de evaluatie blijkt verder dat veel projecten niet starten vanwege de complexe situatie op het bedrijventerrein. 
Naast planvormingsubsidies is voorgang gestimuleerd door kennisontwikkeling en overdracht. 
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Beleidsdocumenten: 
• Meerjarenprogramma bedrijventerreinen collegeperiode 2003-2007 
• Actieprogramma Ruimte voor Economie 2007-2011 
• Uitvoeringsprogramma Ruimte voor Economie 2008-2011 

 
Evaluaties 

• Eindverslag ‘Stappen vooruit!’ Meerjarenprogramma bedrijventerreinen collegeperiode 2003-2007 
 
 
1.4.3 Belangrijkste uitkomsten oriënterend interview 
 

• Het herstructureringsbeleid is niet iets nieuws. Het beleid moet gezien worden als graduele ontwikkeling. 
• Meer aandacht is gekomen voor intensief ruimtegebruik en voor de afstemming tussen het te 

herstructureren en nieuw aan te leggen bedrijventerrein. 
• Op dit moment is weinig inzicht in de verschillende gradaties van veroudering. De provincie laat 

onderzoek doen naar deze gradaties. 
• Wel is bekend dat leegstand nauwelijks speelt. 
• De gegevens in IBIS zijn niet altijd solide en betrouwbaar. Er is sprake van verschillend gebruik en/of 

interpretatie van definities. 
• Naast IBIS worden gegevens verzameld via Infodesk bedrijventerreinen Zuid-Holland. Het doel is 

tweeledig: 
o Bedrijven kunnen locaties zoeken 
o Database voor de provincie 

• ECORYS doet voor de regio’s onderzoek naar de vraag en aanbod van bedrijventerreinen. 
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1.5 Overzicht toegekende subsidies 

Provincie Subsidie Bijgedragen aan 

geherstructureerd aantal 

hectare 

Bijgedragen aan 

gemiddeld per hectare 

Flevoland € 0  - - 

Noord-Holland € 25.208.610 (2004-2007, provincie) 1.048 (bruto) € 24.054 (per bruto ha) 

Utrecht € 30.000.000 (2000-2007, provincie en rijk) 1.300 (bruto) € 23.000 (per bruto ha) 

Zuid-Holland € 32.754.577 (2003-2006, provincie) 

€ 10.400.000 (2003-2006, rijk) 

€ 43.154.577  

 

 

676 (netto) 

 

 

€ 63.838 (per netto ha) 

 
Flevoland 
De provincie Flevoland verstrekt geen subsidies voor de herstructurering van bedrijventerreinen. 
 
Noord-Holland 
Uit de Evaluatie HIRB-regeling 2004-2007 (provincie Noord-Holland, 2007) blijkt dat er 25.208.610 € aan 
subsidies is verstrekt aan herstructureringsprojecten. Hiermee is 1.048 hectare bedrijven geherstructureerd. 
 
Utrecht 
Het totaal aantal subsidies van de provincie en het rijk in de periode 2000–2007 is ruim 30 miljoen euro. 
Geïnvesteerd is in de kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen. Totaal 
zijn 21 projecten gestart die gezamenlijk een oppervlakte van ca. 1300 hebben hectare hebben (provincie Utrecht 
2009). 
 
Zuid-Holland 
In de evaluatie meerjarenprogramma bedrijventerreinen (provincie Zuid-Holland, 2006) blijkt dat 42.191.715 € aan 
middelen is verstrekt uit het Ontwikkelingsfonds Bedrijventerreinen (OFB). Het betreft de periode 2003-2006. 
Totaal is 32.754.577 € aan provinciale subsidie toegekend aan de type projecten herstructurering en infra tbv 
herstructurering door de provincie. Het rijk heeft 10.400.000 € bijgedragen aan projecten waarmee in totaal 676 
hectare aan bedrijventerrein is geherstructureerd. Dit komt neer op 63.838 € per hectare. 
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Bijlage II 
Lijst van geïnterviewde personen 

 
 
Oriënterende interviews 
 
Provincie Flevoland:    Gert van Otterlo (senior projectmanager economische ontwikkeling) 
     Hans van Groenestein (beleidsmedewerker ruimte) 
     Paul Smeenk (beleidsmedewerker economische zaken)  
 
Provincie Noord-Holland:   Edwin Rem (beleidsadviseur)   
     Irena Molenaar (medewerking subsidieverlening) 
 
Provincie Utrecht:   Ron Snel (beleidscoördinator economisch zaken) 
 
Provincie Zuid-Holland:    Adri van Bommel (senior beleidsmedewerker) 
     Arend de Jong (programma manager) 
 
Interviews West Friesland 
 
De 9 Westfriese gemeenten:  Roel den Bakker (secretaris) 
 
Gemeente Andijk:   Dirk Rood (coördinator bouwen en wonen) 
 
Gemeente Drechterland:   Marc Nesselaar (beleidsmedewerker economische zaken) 
 
Gemeente Enkhuizen:   Eric Zijlstra (beleidsmedewerker economie) 
 
Gemeente Hoorn:   Nico Meester (accountmanager bedrijven) 
 
Gemeente Koggenland:   Hans Mels (sectorhoofd grondgebied) 
 
Gemeente Medemblik:   Karin Kaag (beleidsmedewerker economische zaken) 
 
Gemeente Opmeer:   Jos Groot (hoofd afdeling algemene zaken en ruimtelijke ordening)  
 
Hoornse Ondernemers Compagnie: Gerard Fit (voorzitter) 
 
Kamer van Koophandel  
Noordwest-Holland:   Jeroen Noot (adviseur regiostimulering) 
 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord: Cees Brinkman (RMT) 
     Dave Vlaming (stagiair) 
 


