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Aan de minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Mevrouw S.M. Dekker

Postbus 20951 IPC 100

2500 EZ Den Haag

Datum: 15 mei 2006

Kenmerk: 060515.60

VRR 2006222364

Betreft: advies ‘Werklandschappen: een regionale strategie voor bedrijventerreinen’

Mevrouw de Minister,

Met genoegen bieden wij u het advies ‘Werklandschappen: een regionale strategie voor 

bedrijventerreinen’ aan. 

In dit advies ontvouwt de VROM-raad een nieuw perspectief op bedrijventerreinen onder de 

noemer ‘Werklandschappen’. Het bestaat uit een drieslag: een nieuwe manier van denken 

(integraal en vraaggericht, afstappen van het concept ‘bedrijventerrein’), een nieuwe aanpak 

(regionale strategie), en een nieuwe rolverdeling (meer markt, andere overheid). De VROM-raad 

ziet de ontwikkeling van dit nieuwe perspectief nadrukkelijk als een kans voor verbetering van de 

ruimtelijke kwaliteit in Nederland.

De ratio van dit advies ligt in de erkenning dat de huidige aanpak en werkwijze bij bedrijven-

terreinen planning verouderd en weinig gedifferentieerd is en steeds minder aansluit bij de 

veranderende behoeften in de markt en de samenleving. Dit noodzaakt tot een andere manier 

van denken en handelen. Het roer kan en moet om. 

Dit advies hebben we tegelijkertijd aangeboden aan de staatssecretaris van Economische Zaken, 

mevrouw C.E.G. van Gennip.

Hoogachtend,

de voorzitter,     de algemeen secretaris,

mr. H.M. Meijdam     drs. A.F. van de Klundert
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Samenvatting en aanbevelingen

Bedrijventerreinen: het roer moet om 
De huidige wijze van planning van bedrijventerreinen in Nederland is achterhaald. 
De monofunctionele, grootschalige uitlegterreinen langs de randen van steden 
en snelwegen voldoen niet of nauwelijks aan de huidige kwaliteits- en duurzaam-
heidseisen die de samenleving stelt aan de inrichting van de ruimte. Bovendien 
geeft de huidige wijze van ontwikkeling en beheer onvoldoende antwoord op de 
veranderende aard, schaal en omvang van de marktvraag. Het groeitempo van de 
vraag naar nieuwe bedrijventerreinen zal op lange termijn naar verwachting afne-
men. Voor de periode na 2020 wordt zelfs rekening gehouden met een absolute 
daling van de vraag. De VROM-raad meent dan ook dat het roer om moet. Een 
serie regiobezoeken heeft de raad gesterkt in deze opvatting. De tijd is rijp voor 
een nieuw perspectief op bedrijventerreinen.

Het nieuwe perspectief dat de VROM-raad in dit advies presenteert, bestaat uit 
een drieslag: een nieuwe manier van denken (integraal en vraaggericht, afstap-
pen van het concept ‘bedrijventerrein’), een nieuwe aanpak (regionale strategie), 
en een nieuwe rolverdeling (meer markt, andere overheid). De raad geeft met de 
naam werklandschappen uitdrukking aan dit nieuwe perspectief. De VROM-raad 
ziet de ontwikkeling van dit nieuwe perspectief nadrukkelijk als een kans voor ver-
betering van de ruimtelijke kwaliteit van Nederland. Voor de benutting van deze 
kans kan worden aangehaakt bij recente ontwikkelingen op de bedrijvenmarkt die 
steeds meer in de richting gaan van functiemenging en thematisering. De hieruit 
voortvloeiende differentiatie in bedrijventerreinen biedt goede mogelijkheden om 
een leefbare, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving te creëren. Een ander aan-
knopingspunt voor de door de raad beoogde omslag ligt in de verschuiving van 
het ruimtelijk economisch beleid naar een gebiedsgerichte aanpak. Deze verschui-
ving schept ruimte voor meer regionale planning en samenwerking. 

Andere denkwijze: werklandschappen als nieuw perspectief

Aanbeveling 1 aan Rijk, provincies en gemeenten
Bezie werklandschappen als integraal onderdeel van de leefomgeving. 

De huidige sectorale en aanbodgerichte planning van bedrijventerreinen voldoet 
niet meer aan de huidige eisen van de samenleving en geeft onvoldoende ant-
woord op de marktvraag. Om dit te doorbreken pleit de VROM-raad ervoor dat 
de (her)ontwikkeling van werkgebieden veel meer integraal wordt benaderd, in 
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samenhang met de ontwikkeling van de leefomgeving en de dynamiek in bedrijfs-
takken van waaruit de marktvraag ontstaat. Een dergelijke integrale benadering 
bevordert de differentiatie in typen werklandschappen en zorgt voor een grotere 
menging van werken met andere functies. Werklandschappen vormen in de ogen 
van de raad een kans voor het realiseren van kwaliteit in een gebied.

Aanbeveling 2 aan overheid en bedrijfsleven
Streef naar functiemenging bij de ontwikkeling en herstructurering van 
werklandschappen.

Door vast te houden aan een ruimtelijke scheiding van functies op bedrijventer-
reinen worden kansen gemist op verbetering van de kwaliteit van de leefomge-
ving. Juist de combinatie met andere functies biedt kansen voor ontwikkeling en 
herstructurering van gebieden tot duurzame en levendige werklandschappen. 
De raad pleit daarom voor functiemenging, zowel op nieuwe als op bestaande, 
te herstructureren terreinen. Vooral binnen het stedelijk gebied biedt functie-
menging kansen. Laat herstructurering van een woonwijk en een werkgebied 
gelijk opgaan. Dat schept mogelijkheden voor verevening van de kosten van 
herstructurering met de opbrengsten van nieuwe woningen en kantoren op een 
deel van het oude bedrijventerrein. Houd oog voor behoud van lokale bedrijvig-
heid in herstructureringswijken. Met een grotere functiemenging wordt tevens 
ingespeeld op de huidige ontwikkeling van zorgboulevards, entertainmentcentra 
en sportcomplexen. Mits in overeenstemming met de voorkeuren van de belang-
hebbende bedrijven en bewoners, kunnen functies van dergelijke complexen goed 
gemengd worden met andere functies als wonen en groen. 

Bij het streven naar functiemenging werkt milieuzonering vaak eerder prohibitief 
dan kwaliteitsverhogend. Dat kan initiatiefnemers en investeerders ontmoedi-
gen. Om de ontwikkelingsdynamiek te versterken zou de wetgeving ten aanzien 
van milieuzonering in bepaalde gebieden flexibeler kunnen worden ingevuld. De 
potentiële meerwaarde van functiemenging laat onverlet dat monofunctionele 
en relatief grootschalige bedrijventerreinen nog steeds een passende oplossing 
zijn voor bedrijven die veel hinder, overlast en omgevingsrisico’s met zich mee-
brengen. Sluit deze terreinen af voor andere vormen van bedrijvigheid die wél in 
bebouwd gebied ingepast kunnen worden.



Aanbeveling 3 aan Rijk, provincies en gemeenten
Richt de aandacht primair op bestaande terreinen.

Het ontwikkelen van steeds nieuwe bedrijventerreinen stimuleert verhuisstro-
men en leidt mede hierdoor tot leegloop en snellere veroudering van bestaande 
terreinen. Omdat ruimte in Nederland schaars is, hecht de VROM-raad aan het 
doorbreken van deze cyclus. Op de lange termijn is de te verwachten vraag naar 
ruimte voor nieuwe terreinen relatief beperkt, in verhouding tot de ruimte die 
bestaande terreinen reeds innemen. De raad pleit daarom voor het verhogen van 
de kwaliteit van de bestaande voorraad. Daarvoor is het belangrijk dat overheden 
oog houden voor de samenhang tussen oude en nieuwe terreinen, alsmede voor 
de mogelijke migratie-effecten van een nieuw terrein op de bestaande terreinen, 
zowel op gemeentelijk als regionaal niveau. Koppel daarom de aanleg van nieuwe 
terreinen direct aan de opgave voor bestaande terreinen. Dit biedt mogelijkhe-
den voor verevening, voor afstemming van locatiekeuzes van bedrijven, voor een 
betere inpassing in de leefomgeving et cetera. Het Rijk kan een hoge prioriteit 
voor herstructurering van bestaande terreinen bevorderen via adequate nationale 
prognoses, subsidies en nieuwe regelgeving zoals een voorwaardelijke afschaffing 
van overdrachtsbelasting bij herstructurering. Interessante opties voor (aanvul-
lende) financiering van herstructurering zijn: transformatie (andere, lucratievere 
functies ontwikkelen), regionale verevening (tussen oude en nieuwe locaties) en 
regionale fondsvorming (bijdragen in een fonds voor elk nieuwe m2 die gekocht 
wordt). 

Aanbeveling 4 aan de rijksoverheid
Breng de informatievoorziening voor het ‘werken’ op eenzelfde niveau als 
voor het ‘wonen’. 

De huidige informatievoorziening voor werkgebieden geeft in de praktijk veel 
aanleiding tot debat. De VROM-raad meent dat de informatievoorziening voor 
werkgebieden op hetzelfde kwaliteitsniveau moet worden gebracht als de infor-
matievoorziening voor woongebieden. Dit kan in toonaangevende nationale 
beleidsinformatiesystemen die gekoppeld zijn aan beleidsontwikkelingen op 
 nationaal, regionaal en lokaal niveau. De raad waardeert het dat er reeds initiatie-
ven tot verbetering van de informatievoorziening in gang zijn gezet. Tegelijkertijd 
denkt de raad dat deze initiatieven kunnen worden versterkt door het accent te 
leggen op de vraagzijde. Naast prognoses met betrekking tot het areaal voor 
bedrijventerreinen zouden nadrukkelijk ook trends in de vraag naar verschillende 
kwaliteitskenmerken (bijvoorbeeld bedrijfstypen, bereikbaarheid, voorzieningen, 
et cetera) in beeld moeten  worden gebracht. Daarnaast verdient het aanbeveling 
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nadere studie te doen naar mogelijkheden tot het verschaffen van adequate infor-
matie rond de regionale ‘footprint’. Een ‘footprint’ geeft een integraal beeld van 
de totale impact van een werkgebied op de omgeving. Hierbij wordt niet alleen 
gekeken naar gevolgen van de geplande bedrijvigheid voor de directe ruimtevraag, 
maar ook naar impacts op bijvoorbeeld het lokale en regionale vervoerssysteem, 
de arbeidsmarkt, de woningmarkt en het milieu.

Andere aanpak: regionale samenwerking 
De gangbare lokale ontwikkeling van bedrijventerreinen met onderling concur-
rerende gemeenten is problematisch. De plaatselijke organisatie van het aanbod 
van bedrijventerreinen en de cultuur van de kavelsgewijze ontwikkeling dragen 
weinig bij aan een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig gebruik van de ruimte. 
Het vraagstuk van de ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen 
moet daarom worden opgeschaald naar het regionale niveau. De raad acht het 
daarbij noodzakelijk te komen tot een regionale strategie voor een meer gebieds-
gerichte en integrale ontwikkeling van werklandschappen, in plaats van de huidige 
kavelsgewijze ontwikkeling. Een regionale aanpak schept meer mogelijkheden 
voor specialisatie en differentiatie van het aanbod aan werkgebieden in de regio. 
Een goede regionale samenwerking is tevens een belangrijke voorwaarde voor 
regionale verevening. Essentieel is dat deze opschaling regiospecifiek wordt uitge-
werkt, mogelijk via krachtige regionale samenwerkingsconstructies die per regio 
verschillend kunnen zijn. 

Aanbeveling 5 aan de rijksoverheid
Stimuleer regionale invulling van werklandschappen middels 
subsidievoorwaarden, ondersteunende wetgeving, faciliteiten en 
voorzieningen voor fondsvorming en regionale verevening.

Het Rijk kan de regionale invulling van werklandschappen stimuleren en facili-
teren door ondersteunende wetgeving en verruiming van de mogelijkheden tot 
regionale verevening en fondsvorming. Met behulp van dit instrumentarium 
kunnen regionale samenwerkingsconstructies financieel worden gevoed. Het 
wetsvoorstel van de nieuwe Grondexploitatiewet moet volgens de VROM-raad 
worden aangevuld met de mogelijkheid voor regionale verevening tussen niet-
aaneengesloten gebieden, mits hieraan een regionale visie ten grondslag ligt. 
Daarnaast is de raad van mening dat het Rijk zijn meer sturende interventies 
in de ontwikkeling van werklandschappen moet beperken tot enkele specifieke 
projecten die van nationaal belang zijn en die niet op een andere plek gesitueerd 
kunnen worden. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn de mainports en de 



Tweede Maasvlakte. Overige beschikbare gelden kan het Rijk strategisch inzetten 
op regionale samenwerkingsprojecten.

Aanbeveling 6 aan de provincies
Stimuleer regionale samenwerking ook in de uitvoeringsfase met behulp 
van voorwaarden in provinciale verordening, regionale ‘footprints’ in de 
informatievoorziening en een gedeputeerde als trekker. 

De provincie heeft volgens de VROM-raad een taak in het verder brengen van 
regionale samenwerking op het gebied van werklandschappen van de fase van 
visievorming naar uitvoering. De daartoe aanwezige bevoegdheden en instrumen-
ten moeten sterker worden ingezet. Dat vergt een daadkrachtige opstelling van 
het provinciaal bestuur. De provincie kan regionale samenwerking en coördinatie 
faciliteren door bijvoorbeeld een provinciale gedeputeerde een aanjagende rol te 
laten spelen en door het stellen van algemene regels daarover in een provinciale 
verordening. Een andere stimulans is het opnemen van regionale ‘footprints‘ in 
de informatievoorziening.

Aanbeveling 7 aan de gemeenten
Maak in regionaal verband afspraken over een reële grondprijs 
voor bedrijventerreinen en gebruik de opbrengsten daarvan voor 
kwaliteitsverbeteringen op nieuwe en bestaande terreinen.

Gemeenten concurreren met elkaar door het aanbieden van grond tegen lage prij-
zen. In de ogen van de raad is deze werkwijze onaanvaardbaar. In een land waar 
de ruimte schaars is, kan men niet om zorgvuldig ruimtegebruik heen. Het onder 
de kostprijs verhandelen van grond voor bedrijventerreinen verhoudt zich slecht 
tot een dergelijke zorgvuldige omgang. Bovendien leidt het onder de kostprijs ver-
handelen van grond, tot gederfde inkomsten die hard nodig zijn voor investerin-
gen in extra ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen. Een reële grondprijs komt 
volgens de raad overeen met ten minste de kostprijs en, bij voorkeur, de kostprijs 
plus opslag. Gemeenten kunnen in regioverband afspraken maken over de te han-
teren grondprijs en daarbij een boeteclausule opnemen voor het geval er van de 
afgesproken prijs wordt afgeweken.

Naast het maken van afspraken over de grondprijs moeten gemeenten de eigen 
gebiedskwaliteit beter leren kennen en benutten. Concurreer als lokale over-
heid niet op basis van prijs, maar op basis van de specifieke kwaliteiten van een 
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gebied. Dit versterkt de eigen identiteit, bevordert regionale samenwerking en 
draagt bij tot aantrekkelijke, gedifferentieerde regio’s.

Andere rollen: Meer markt, andere overheid
De uitwerking van het nieuwe perspectief vergt een grotere rol voor andere 
partijen naast ondernemers en gemeenten bij de (her)ontwikkeling van werk-
landschappen. De VROM-raad ziet goede mogelijkheden voor verschillende 
samenwerkingsarrangementen tussen overheid en marktpartijen (beleggers, ont-
wikkelaars en ondernemers). 

Aanbeveling 8 aan gemeenten
Zet bij (her)ontwikkeling van werklandschappen in op samenwerking 
met marktpartijen en treed, waar mogelijk en verantwoord, terug als 
ontwikkelende partij. 

In de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen speelt de gemeente momenteel 
een dominante rol. Er bestaat weinig ruimte voor marktpartijen. De raad vindt dat 
marktpartijen eerder en meer betrokken moeten worden bij de (her)ontwikkeling 
van werkgebieden. Marktpartijen hebben in het algemeen meer kennis van de 
marktvraag. Bovendien hebben ze meer oog voor rendement- en risicoaspecten. 
De verwachting is dan ook dat door een grotere marktbetrokkenheid het aan-
bod van werklandschappen beter zal aansluiten op de vraag, zowel kwalitatief 
als kwantitatief. Tegen deze achtergrond waardeert de raad het dat gemeenten 
steeds vaker samenwerken met marktpartijen die gespecialiseerd zijn in een deel 
van de keten: in de ontwikkeling, het beheer, of de herstructurering van bedrijven-
terreinen. Tegelijkertijd pleit de VROM-raad voor een grotere toekomstige rol voor 
marktpartijen die zich toeleggen op het in één hand ontwikkelen en beheren van 
werklandschappen. 

De markt kan deze taken alleen oppakken wanneer aan een aantal condities is 
voldaan. Het belangrijkste is dat de markt vroegtijdig in het proces wordt betrok-
ken, om op die manier optimaal de aanwezige kennis aan te kunnen boren. Een 
andere conditie is dat de gemeente nadrukkelijker ruimte biedt voor waardecreatie 
door transformatie of functiemenging mogelijk te maken. Bij sommige projecten 
kan het zelfs wenselijk zijn dat een gemeente een stap terug doet als ontwikke-
lende partij, zodat marktpartijen (veelal beleggers) de ontwikkeling én het beheer 
op zich kunnen nemen. Dit is met name het geval bij grote, hoogwaardige en the-
matische projecten. De rol van de lokale overheid is daarmee overigens niet uitge-
speeld; de gemeente blijft verantwoordelijk voor ruimtelijke voorwaarden (ruimte-
lijke kaders, kwaliteitseisen en normstelling). Tegelijkertijd is het van belang dat er 
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in de regio geen overaanbod ontstaat in het topsegment. Dit vraagt om regionale 
afstemming en bindende afspraken tussen gemeenten over segmentering en 
toewijzing aan werkgebieden. Op basis van deze afspraken kunnen en moeten 
gemeenten bedrijven doorverwijzen naar terreinen in de regio. 

Aanbeveling 9 aan gemeenten
Initieer en intensiveer de samenwerking met ondernemers en start met 
‘quick wins’.

Door de geringe betrokkenheid van ondernemers is het draagvlak voor kwali-
teitszorg gering. De VROM-raad vindt dat hierin verandering moet komen. Het 
realiseren en onderhouden van kwaliteit, ook op de lange termijn, vraagt om 
een goede verstandhouding tussen overheid en ondernemers en geeft een basis 
voor verdere samenwerking. Daarbij mag ook van ondernemers verwacht worden 
dat zij zich, als mede-eigenaar, huurder of beheerder van het bedrijventerrein, 
(mede)verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit ervan. Door op bestaande ter-
reinen te beginnen met eenvoudige en snel zichtbare stappen, de zogenoemde 
‘quick wins’, kan de overheid haar betrokkenheid duidelijk maken. Te denken 
valt aan maatregelen zoals het vaker maaien van het gras, het onderhouden van 
verlichting en het aanstellen van een contactpersoon of coördinator. Hoewel der-
gelijke maatregelen voor de hand liggen, zijn ze niet in alle gemeenten gangbare 
praktijk. 

In aanvulling op gemeentelijke stimuleringsmaatregelen, kan de nationale 
overheid een juridische regeling maken voor kwalitatief lidmaatschap van een 
 parkmanagementorganisatie. Deze regeling koppelt eigendom aan verplicht 
 lidmaatschap van een beheersorganisatie, en voorkomt ‘freeriders’ bij door-
verkoop. 
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Van oudsher is het ‘werken’ zichtbaar in de inrichting van het Nederlandse land-
schap. Wonen en werken waren lange tijd nauw met elkaar verbonden. Vanaf de 
vorige eeuw verschoof de bedrijvigheid in de Nederlandse economie geleidelijk 
van de primaire sector (traditionele ambachten en de landbouw) naar de secun-
daire en tertiaire sectoren (industrie, transport, commercie), en later naar de 
quartaire sector (dienstverlening). Deze verschuiving weerspiegelde zich in de 
inrichting van ons land. Mede onder invloed van het naoorlogse ruimtelijk beleid 
gericht op functiescheiding, is het werken steeds meer uit de woongebieden 
‘weggeduwd’ en zijn wonen, werken en recreëren fysiek van elkaar gescheiden. 

Het resultaat van deze ontwikkelingen (relatief grootschalige, monofunctionele en 
in de beleving veelal monotone bedrijventerreinen langs randen van dorpen, ste-
den en snelwegen) wordt maatschappelijk steeds minder wenselijk geacht. Met 
dergelijke terreinen kan ook onvoldoende worden ingespeeld op de veranderende 
aard, schaal en omvang van de marktvraag. Voor de VROM-raad ligt hier een 
belangrijke aanleiding voor een advies over bedrijventerreinen. 

Een andere aanleiding wordt gevormd door de veranderende opgave voor bedrij-
venterreinen. Lag het accent voorheen op nieuw aan te leggen bedrijventerreinen, 
nu komt daar een steeds grotere opgave bij voor het beheer en de herontwikke-
ling van bestaande en verouderde terreinen en gebouwen. Bovendien zullen naar 
verwachting steeds meer regionale verschillen gaan optreden in de opgave voor 
bedrijventerreinen. Recente cijfers van de Bedrijfslocatiemonitor (BLM) wijzen op 
de lange termijn op een dalende vraag naar bedrijventerreinen onder invloed van 
teruglopende bevolkingsgroei en economische factoren.1 Met de te verwachten 
regionale verschillen in deze ontwikkeling wordt in regio’s soms nog weinig reke-
ning gehouden (Arts et al., 2005). Door het uitblijven van groei zullen in sommige 

1 Ondanks dit lagere groeitempo blijft de raming van totaal ruimtebeslag in 2020 bijna ongewijzigd. 

Deze uitkomst is het saldo van tegengestelde ontwikkelingen, met een lagere geschatte groei van 

de werkgelegenheid, maar ook een aanhoudend stijgend ruimtegebruik per werkende in industrie 

en logistiek en een groter deel van de werkgelegenheid dat naar bedrijventerreinen zal verschuiven. 

Hierbij moet gerealiseerd worden dat de BLM een beleidsarm model is dat uitgaat van de ‘oude’ gang-

bare werkwijze bij de planning. De verschuiving naar bedrijventerreinen is afhankelijk van het aan-

bod van locaties, zowel op bedrijventerreinen als daarbuiten. Na 2020 verandert het beeld en treedt in 

bepaalde scenario’s een daling van de vraag op. In hoofdstuk 2 gaat de raad verder in op de BLM en de 

informatievoorziening. 
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gebieden minder nieuwe bedrijventerreinen nodig zijn en zal het accent op her-
structurering komen te liggen. In andere regio’s zal de opgave meer gemengd blij-
ven. Deze trend noopt tot regionaal maatwerk. Herstructurering van verouderde 
terreinen vormt daarbij een onvermijdelijke opgave.

Ondanks de maatschappelijke kritiek, de veranderende marktvraag en de veran-
derende opgave voor bedrijventerreinen, is de werkwijze van planning, ontwikke-
ling en uitgifte van bedrijventerreinen de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. 
Deze inertie roept op zichzelf steeds meer kritiek op. Critici wijzen erop dat de 
huidige werkwijze, die blijft aansturen op aanleg van steeds nieuwe bedrijventer-
rein, juist sterk bijdraagt aan het verlies aan kwaliteit en de snelle veroudering van 
bestaande terreinen. De maatschappelijke betrokkenheid bij het vraagstuk van 
bedrijventerreinen groeit derhalve. Dit uit zich in vele recente initiatieven en publi-
caties; zie bijvoorbeeld de provinciale handreikingen voor ruimtelijke kwaliteit op 
bedrijventerreinen (Provincie Utrecht, 2004; zie ook Van der Gaag, 2004). Tegen 
deze achtergrond acht de VROM-raad de tijd rijp om een stap verder te komen bij 
de realisatie van ruimtelijke kwaliteit van bestaande en nog te ontwikkelen bedrij-
venterreinen. Het roer kan en moet om. 

Technologische ontwikkelingen die bijdragen aan de vermindering van milieu-
hinder en veranderingen in de bedrijvenmarkt openen kansen voor doorbreking 
van ingesleten beleidspatronen en voor revitalisering van de oorspronkelijke 
integrale kijk op ‘het werken’ in een landschap. Met de titel Werklandschappen wil 
de raad aangeven dat het Nederlandse landschap weer centraal moet staan bij 

Een regionale strategie voor bedrijventerreinen
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de wijze waarop wij in Nederland omgaan met ruimte voor werken. De identiteit 
van onze steden, dorpen en landschappen zouden in deze benaderingswijze een 
plek moeten krijgen bij het streven naar een gevarieerd en levendig geheel van 
(woon)werklandschappen.

De VROM-raad benadrukt dat ontwikkeling van kwalitatief goede bedrijventer-
reinen grote meerwaarden kan opleveren, zowel voor de samenleving als geheel 
als voor de betrokken ondernemers en werknemers. In een land waar de ruimte 
schaars is en voortdurend onder druk staat, is een zorgvuldig en duurzaam ruim-
tegebruik vanzelfsprekend van groot maatschappelijk belang. Tegelijkertijd is de 
ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen een belangrijke voorwaarde voor het 
economisch functioneren van deze terreinen op de lange termijn. Dit is zowel een 
privaat als een publiek belang. Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit kan de eco-
nomische waarde van bedrijventerreinen vergroten. Voor de betrokken werkne-
mers is een goede ruimtelijke kwaliteit van belang voor onder meer hun veiligheid 
en welbevinden.

1.2 Aard van het advies 

De VROM-raad acht een advies aan de minister van VROM op zijn plaats. De 
bedrijventerreinopgave is duidelijk verbonden met de uitdaging van een duur-
zame inrichting van Nederland op de lange termijn. Dit advies richt zich daar-
naast op de actoren die direct en indirect verantwoordelijk zijn voor de ontwikke-
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ling en herstructurering van bedrijventerreinen: de betrokken lokale en regionale 
overheden en marktpartijen (onder andere projectontwikkelaars), en de staatsse-
cretaris van Economische Zaken als coördinerend bewindspersoon. 

Bij de uitwerking van het advies heeft de raad zoveel mogelijk aansluiting gezocht 
bij de praktijk. Aan de hand van ‘best practices’ is gezocht naar veranderingen 
in het proces van ontwikkeling van bedrijventerreinen die een groot en gunstig 
effect hebben op de ruimtelijke kwaliteit voor zowel bestaande als nieuwe ter-
reinen. Bepaalde vraagstukken die momenteel het publieke en vaktechnische 
debat domineren, vormen daardoor niet de hoofdmoot van dit advies. Het advies 
gaat bijvoorbeeld nauwelijks in op de fundamentele discussie over de juistheid 
van prognoses en behoefteramingen, in relatie tot mondiale en demografische 
ontwikkelingen op de lange termijn. Dat zou een heel ander soort advies en veel 
nader onderzoek vereisen. De raad ontkent de demografische en mondiale trends 
niet, maar neemt over deze thema’s derhalve in dit advies geen positie in.2 Ook 
de ‘lelijkheid’ van bedrijventerreinen, een ander dominant thema in het actuele 
debat, is geen uitgangspunt voor dit advies. De raad wil de discussie niet beper-
ken tot esthetiek alleen. Het gaat bij bedrijventerreinontwikkeling ook om vraag-

2 Het debat kent verschillende invalshoeken. Sommigen verwachten dat de demografische en mondi-

ale trends voor de korte of middellange termijn geen grote structuurwijzingen teweeg brengen voor 

werklandschappen. In de productiestructuur bijvoorbeeld zijn de gevolgen van een lager percentage 

werkende bevolking de komende jaren gering: de added value per m2 neemt toe, terwijl de werkgele-

genheid juist per m2 afneemt. Anderen waarschuwen dat door een daling van de werkende beroeps-

bevolking de gevolgen voor bedrijventerreinen op afzienbare termijn merkbaar zullen zijn (zie ook 

Derks et al., 2006). Duidelijk lijkt wel dat deze ontwikkeling regionale verschillen kent en vraagt om 

een doorwerking in het beleid (planning for decline).

Een regionale strategie voor bedrijventerreinen
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stukken van mobiliteit, zorgvuldig ruimtegebruik, veiligheid en duurzaamheid. 
Tot slot komt ook het schaarstedebat slechts zijdelings aan de orde. In dit debat 
neemt de VROM-raad echter wél duidelijk positie in: de raad meent dat een abso-
lute stop op de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen geen oplossing biedt voor 
het vraagstuk van een duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen. In hoofd-
stuk 3 komt de raad hier op terug. 

Een duurzame ontwikkeling en een duurzaam beheer van de werkomgeving van 
de toekomst staan in dit advies centraal. De VROM-raad zoomt daarbij in op de 
processen van ontwikkeling en herstructurering en op de rollen van de verschil-
lende actoren. De raad ziet het proces en de mensen als de belangrijkste pijlers 
voor kwaliteit. De raad wil betrokken partijen een wenkend perspectief bieden 
gekoppeld aan enkele concrete handvatten voor de praktijk.

1.3 Doel en vraagstelling van het advies

Het doel van het advies is om verdieping en verbreding aan te brengen in de 
discussie over de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen. De raad wil ook con-
crete verbetervoorstellen formuleren om te komen tot een meer duurzame ont-
wikkeling van bedrijventerreinen. Het gaat hierbij om benutting van kansen voor 
enerzijds een sterke economie en anderzijds een aantrekkelijke, schone en veilige 
leefomgeving in stedelijk en landelijk gebied. Vanwege de schaarse ruimte in ons 
land is hier sprake van een spanningsveld. 
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De vraagstelling luidt als volgt: 
Hoe kunnen ontwikkeling en beheer van bedrijventerreinen in de toekomst zodanig 
georganiseerd worden, dat deze beter aansluiten bij de vraag van de markt en bij-
dragen aan een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving?

1.4 Def inities en kern van het advies

Het begrip bedrijventerrein kent veel connotaties. De rijksoverheid hanteert veelal 
de definitie van het Integraal Bedrijfsinformatiesysteem (IBIS) dat een bedrijven-
terrein omschrijft als ‘een terrein van meer dan één hectare bruto dat volgens 
bestemming bestemd en geschikt is voor gebruik door handel, nijverheid, com-
merciële en niet-commerciële dienstverlening en industrie’. Ook de VROM-raad 
gebruikt het begrip bedrijventerrein in deze definitie. Naast het gebruik van de 
oude term, introduceert de VROM-raad ook een nieuwe term: werklandschappen. 
In hoofdstuk 3 wordt hierop teruggekomen. 

Onder duurzame ontwikkeling verstaat de VROM-raad een ontwikkeling die voor-
ziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden te beper-
ken van toekomstige generaties om ook in hun behoeften te voorzien. Daarbij 
geeft het begrip duurzame ontwikkeling naast economische en sociale dimensies 
ook esthetische en ecologische dimensies aan ruimtelijke kwaliteit. Duurzame 
ontwikkeling is hiermee een meer includerend begrip dan ruimtelijke kwaliteit. Bij 
bedrijventerreinen speelt duurzame ontwikkeling, en dus kwaliteit, op meerdere 
schaalniveaus: van het niveau van de inpassing in de omgeving en de inrichting 
van het terrein tot het niveau van de kavel en het gebouw zelf.

De ratio van dit advies is de erkenning dat de huidige planning, ontwik-
keling en beheer van bedrijventerreinen, verouderd en weinig gediffe-
rentieerd is. De huidige praktijk sluit steeds minder aan bij de verande-
rende behoeften in de markt en de samenleving. Dit noodzaakt tot een 
andere manier van denken en handelen. In dit advies zet de VROM-raad 
uiteen hoe hij tot deze conclusie is gekomen. Daarnaast geeft de raad 
aanbevelingen die kunnen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling 
van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen. 

W
erklandschappen
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1.5 Werkwijze en opzet van het advies

Het uitgangspunt om zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de praktijk, heeft 
bijgedragen aan de volgende werkwijze ter voorbereiding van dit advies. Allereerst 
heeft de raadswerkgroep een expertmeeting georganiseerd met vertegenwoordi-
gers uit het werkveld. Met architecten, onderzoekers, adviseurs en bestuurders 
zijn de belangrijkste knelpunten en oplossingsrichtingen boven tafel gebracht. 
Vervolgens heeft de werkgroep drie regio’s bezocht. In achtereenvolgens 
Waalwijk, Zaanstad en Gouda is gesproken met ondernemers, ontwikkelaars, 
bestuurders en ambtenaren uit betrokken gemeenten en provincies over de wijze 
waarop bedrijventerreinen ter plaatse worden ontwikkeld, beheerd en geherstruc-
tureerd. Tot slot zijn aanvullende gesprekken gevoerd met projectontwikkelaars, 
beleggers, architecten en vertegenwoordigers van regionale ontwikkelingsmaat-
schappijen. Een lijst van geraadpleegde personen is opgenomen als bijlage bij dit 
advies.

Het advies is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt het actuele vraagstuk 
van ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen in een bredere 
context geplaatst. Betoogd wordt dat er momenteel een noodzaak én een kans 
ligt voor een nieuw perspectief. In hoofdstuk 3 ontvouwt de raad dit perspectief 
onder de noemer van ‘werklandschappen’. Dit hoofdstuk gaat tevens in op een 
andere, meer regionale aanpak en de meest geëigende rollen van de verschillende 
betrokken partijen.
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2 Probleemanalyse

De planning en de ontwikkeling van bedrijventerreinen vindt in Nederland al jaren 
op min of meer dezelfde wijze plaats. Bedrijventerreinen worden snel gemaakt, 
geconsumeerd en ook weer afgeschreven. Er is een cultuur van kavelsgewijze 
uitgifte. Het verouderingsproces van de bestaande voorraad wordt nog eens 
versneld doordat gemeenten steeds weer nieuwe terreinen op de markt brengen 
voor relatief lage grondprijzen en door de verhuisstroom die dit oproept vanuit de 
bestaande voorraad bedrijventerreinen naar de nieuwbouwlocaties. Zolang deze 
wijze van ontwikkeling in Nederland doorgaat, hebben beleidsmatige initiatieven 
zoals herstructurering en parkmanagement slechts beperkt succes. Dit vindt de 
VROM-raad zorgwekkend.

Terwijl de huidige wijze van (her)ontwikkeling en de huidige terminologie een 
gerichtheid op monofunctionele bedrijventerreinen in stand houdt, zijn er econo-
mische en ruimtelijke ontwikkelingen die nopen tot een omslag. De veranderin-
gen in de economische structuur leiden tot een vraag naar andere typen bedrijfs-
gebouwen en locaties dan bijvoorbeeld vier decennia geleden en tevens tot een 
behoefte aan meer kwaliteit op bedrijventerreinen. Ook de samenleving hecht 
hieraan belang, mede met het oog op de schaarse ruimte in Nederland. In deze 
ontwikkeling zit een kans voor een nieuw perspectief. Alvorens hierop in te gaan 
wordt in dit hoofdstuk de noodzaak van een paradigmawisseling onderbouwd.

2.1 Ruimtelijke structuurveranderingen van de markt

Onder invloed van een aantal fundamentele economische en technologische 
ontwikkelingen verandert de structuur van de Nederlandse markt voor bedrij-
venterreinen gestaag. Veel imperfecties op de markt voor bedrijventerreinen zijn 
te wijten aan onvermogen aan de aanbodzijde van de markt om met deze struc-
tuurontwikkelingen aan de vraagzijde mee te gaan. Daardoor worden kansen op 
economische en ruimtelijke kwaliteit gemist. 

Schaalvergroting
Verreweg de belangrijkste ontwikkeling aan de vraagzijde van de markt is de 
gestage ruimtelijke schaalvergroting van afzetmarkten en factormarkten (voor 
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arbeid, voorzieningen, huisvesting) van en voor de bedrijvigheid in Nederland.3 
Die ruimtelijke marktvergroting doet zich op alle schaalniveaus voor, van lokale 
dienstverlening tot mondiale specialisaties. Drijver is de algemene winst in pro-
ductiviteit, exclusiviteit (door specialisatie) en welvaart die via marktvergroting 
wordt gegenereerd op zowel micro- als macroschaal. 

Drijvers zijn ook de kennisintensivering en specialisatie die zorgen voor een 
gestage uitbreiding van relevante factormarkten voor arbeid en toeleveringen.4 
In de afgelopen veertig jaar, waarin die stadsgewestelijke marktuitdijing plaats-
vond, is een groot deel van de bedrijvigheid verplaatst naar wat betreft reistijd 
meer centraal gelegen locaties in die gewesten, merendeels langs stedelijke en 
regionale ring- en uitvalswegen. Deze ontwikkeling en de resulterende vraag 
vanuit de markt verklaart mede de gestage vorming van stadsringen en interste-
delijke corridors van bedrijvigheid in het Nederlandse verstedelijkingslandschap. 
De afgelopen tien jaar zijn langs snelwegen forse transport en logistieke centra 
verrezen (zie ook bijlage 1).5 De ontwikkeling verklaart ook de toenemende gevoe-
ligheid van bedrijven voor bereikbaarheid, in het bijzonder wegbereikbaarheid. 
Bedrijven willen zich graag in het centrum van de regio vestigen en dat is meestal 
niet de binnenstad, maar juist op een kruispunt van wegen. “Het resultaat is, 
dat nog meer dan thans het ruimtelijk patroon van stadsgewesten diffuus wordt, 
maar dat het productiemilieu van de grote steden, met daarmee verbonden kleine 
steden in de stedelijke zone als totaal gunstig blijft en agglomeratievoordelen 
blijft genieten. Hét centrum van de stad dat zeer diffuus is geworden ondervindt 

3 In dit verband wordt vaak gesproken over de mondiale verplaatsing van de productie, bijvoorbeeld 

richting China. Over de gevolgen daarvan voor Nederland is veel discussie. Over het algemeen is de 

verwachting dat de effecten voor bedrijventerreinen in Nederland op de korte en middellange termijn 

gering zullen zijn. Het potentieel voor verplaatsing voor lage lonen binnen de industriesector bedraagt 

slechts een paar procent. Het overgrote deel van de industrie in Nederland produceert voor de lokale 

en regionale markt, of is hier gevestigd vanwege de locatie op een knooppunt van logistieke stromen. 

Dergelijke activiteiten zijn minder gevoelig voor verplaatsing vanwege de lage lonen. Wel is effect te 

verwachten voor arbeidsintensieve activiteiten, zoals de ‘back offices’. Dit raakt echter vooral de kanto-

renmarkt. 

4 Door de uitdijende afzet- en factormarkten verschuiven de meest gunstige en centraal gelegen locaties 

voor bedrijfsvestiging. Dat geldt in het bijzonder voor Nederland, waar het proces van marktvergroting 

aangrijpt op een complexe verstedelijkingsstructuur waarbinnen zwaartepunten verschuiven. Het 

grootste deel van de bedrijvigheid in Nederland, zo’n 80 procent, is verzorgend van aard en is gericht 

op de direct omliggende afzetmarkten van bedrijven, instellingen en consumenten. Een groot deel van 

de betreffende verzorgingsgebieden is inmiddels stadsgewestelijk van omvang, met een dwarsdoor-

snede van gemiddeld een half uur reistijd. Zo’n ‘standaardverzorgingsgebied’ kan ook een regionaal 

netwerk van kleinere kernen betreffen. 

5 Overigens nam met de recessie de nieuwbouw van kantoren langs de snelweg sterk af. Na 2001 

stagneerde bovendien de verhuur van kantoren langs snelwegen en nam het aantal niet-verhuurde 

kantoren langs snelwegen sterk toe. Indien corridors bij een aantrekkende markt toch weer populair 

worden, bijvoorbeeld in stedelijke netwerken, wordt verwacht dat de daar leegstaande kantoorgebou-

wen ouder dan drie jaar toch leeg blijven (onderzoek Bureau Louter, in Van Leeuwen, 2005).
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daarbij concurrentie van de suburbane centra” (Lambooy, 1990). Naast schaal-
vergroting spelen overigens ook processen van schaalverkleining, zoals bij ‘smart 
logistics’ waarbij een bedrijf door geavanceerde logistieke systemen toeleveraar 
kan zijn in een globale markt. Hoewel dergelijke technologische ontwikkelingen 
zeker kansen bieden en processen van schaalvergroting kunnen doorbreken, zijn 
ze echter nog lang geen praktijk voor het overgrote deel van bedrijven.6 

Ondanks de tendens van schaalvergroting is de aanbodmarkt voor bedrijven-
terreinen voor het overgrote deel nog altijd gefragmenteerd op de schaal van 
gemeenten. Zolang aanbieders moeilijk kunnen inspelen op de markt ‘over 
gemeentegrenzen’ worden kansen voor een goede ruimtelijke geleiding van de 
vraag gemist en kan het aanbod moeilijk inspelen op de toenemende variëteit in 
de vraag. 

Flexibilisering
Een tweede ontwikkeling aan de vraagzijde is de flexibilisering van bedrijfsproces-
sen, ingegeven door de steeds snellere opeenvolging van economische en tech-
nologische ontwikkelingen waarop bedrijven moeten kunnen reageren. Bedrijven 
die indien nodig snel kunnen uitbreiden, faciliteiten en toeleveringen kunnen aan-
passen of zich zonodig snel kunnen verplaatsen (‘footloose’ bedrijven) zijn in het 
voordeel. Het gebouw doet er in dit opzicht minder toe. Werklocaties en regio’s 
die dit toestaan zijn dus ook in het voordeel. Aan de aanbodzijde kan veelal niet 
of nauwelijks worden ingespeeld op deze behoefte aan flexibiliteit. De vraagzijde 
is steeds meer gekenmerkt door niet-marginale veranderingsprocessen terwijl de 
aanbodzijde veelal gericht is op marginale ontwikkeling: wanneer een kavel vol is, 
begint men aan het volgende kavel. 

Uniformering en differentiatie
Een derde ontwikkeling aan de vraagzijde vormen processen van uniformering en 
differentiatie. Hoewel deze twee op gespannen voet lijken te staan, hoeft dat niet 
het geval te zijn. De gestage processen van uniformering zijn met name zicht-
baar op het niveau van economische activiteiten in bedrijfsgebouwen. De zojuist 
genoemde flexibilisering gaat gepaard met een gestage ‘verdienstelijking’ van 
bedrijfsprocessen, met een toenemend aandeel kantoren in bedrijfsgebouwen. 
Dit wordt versterkt door technologische ontwikkelingen waardoor apparatuur 
voor productie, opslag en transport die vroeger een speciaal gebouw, vloer en 
unieke lokale fysiekruimtelijke arrangementen vergde, nu merendeels past in vrij-

6 Door met het technologisch ontwikkelingsbeleid hierop aan te sluiten, kunnen deze kansrijke ontwik-

kelingen worden gestimuleerd. 
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wel iedere standaard bedrijfshal met een zekere minimumomvang. Werknemers 
op bedrijventerreinen zitten nu merendeels achter een (standaard)bureau of 
achter het stuur. Wat dit aangaat maakt de vraagmarkt voor industriële en distri-
butieve bedrijfshuisvesting momenteel een ontwikkeling door die is te vergelijken 
met de verkantorisering van de dienstensector, ingezet vanaf de jaren zestig van 
de vorige eeuw, en de algemene containerisering van het goederenvervoer, inge-
zet in de jaren zeventig. Ook creatieve activiteiten, zoals mediadiensten, gaan 
mee met deze trend. 

De uniformering kan in de praktijk leiden tot ‘standaard dozen’ voor bedrijfshuis-
vesting, zoals bijvoorbeeld in de logistiek. Dat hoeft echter niet. Uniformering 
kan immers juist de behoefte stimuleren om op andere manieren uiting te geven 
aan de eigen branche-identiteit, bijvoorbeeld via het afwijkende uiterlijk van het 
gebouw.7 Via een goed architectonisch ontwerp (en via een onderverdeling naar 
omvang) kunnen standaardruimten een eigen uitstraling en eigen gezicht krijgen. 
Op dit punt wordt dus zichtbaar dat processen van uniformering (aan de binnen-
kant) niet persé op gespannen voet hoeven te staan met processen van differenti-
atie (aan de buitenkant). Uniformering kan kansen bieden voor ontwerp en dif-
ferentiatie. De behoefte om zich te onderscheiden verklaart mede het toenemend 
belang dat bedrijven hechten aan representativiteit en maakt (nieuwe) vormge-
ving van architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit mogelijk en gewenst. 
De overgang van maakindustrie naar kennisindustrie en het verdwijnen van het 

7 Mogelijk geldt hier de ‘wet van Elias’: afnemende ongelijkheid leidt doorgaans tot toenemende onder-

scheidingsdrang.
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verschil tussen productie en kantooractiviteiten zullen leiden tot een toenemend 
belang van representativiteit en tot meer differentiatie.8 

Door deze ontwikkeling die gelijk opgaat met processen van opschaling is er 
sprake van een toenemende differentiatie van bedrijfshuisvesting. Mogelijk 
betreft het hier een minderheid van de markt, maar die is dan wel in belang-
rijke mate gezichtsbepalend. Het biedt kansen voor hybride terreinen, maar ook 
voor themaparken. Voorbeelden hiervan zijn zorgboulevards, woonboulevards, 
mediaparken, ‘shopping malls’ en ‘outlet centres’, entertainmentcomplexen, 
technologiecampi, bioscience parken, agribusiness complexen, autoboulevards, 
sportcampi en complexen. Er is sprake van een uitgesproken behoefte tot ‘bran-
ding’ en thematisering.9  De uniformering geeft kansen voor een betere werking 
van de markt voor bedrijfshuisvesting en bedrijventerreinen, inclusief meer moge-

8 Overigens staat deze ontwikkeling los van de beleving van veel mensen dat alle bedrijventerreinen 

in Nederland op elkaar lijken. Deze beleving speelt op een schaalniveau hoger, namelijk op het 

niveau van het hele terrein. Het wordt ondermeer veroorzaakt doordat een duidelijke structuur in de 

terreinen ontbreekt door de kavelsgewijze ontwikkeling. Het wordt verder versterkt door de eerder 

genoemde platte dozen uit de logistiek. 

9 Deze ontwikkeling lijkt in relatie te staan tot de opkomst van ‘the experience economy’ waarbij omge-

vingskwaliteit, status, identiteit en imago steeds belangrijker worden. Er is echter wel een verschil, 

omdat de bedrijvigheid in deze sector sterk gericht is op consumentenactiviteiten. Denk aan activi-

teiten als paintball, grootschalige detailhandel (Ikea, et cetera) en karten. De menging van dergelijke 

consumptie- met productieactiviteiten op één terrein kan elkaar in de weg zitten, met conf licten tus-

sen bijvoorbeeld parkerende bezoekers voor de consumptieactiviteiten, en de bereikbaarheidseis van 

de andere bedrijvigheid op het terrein. De raad is zich bewust van de groeimarkt van de ‘experience 

economy’, en van de gerelateerde politieke discussie over het PDV/GDV-beleid. De raad pleit ervoor dat 

bij het ontwerp rekening wordt gehouden met deze menging, en de eventuele conf licten daarbij. 
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lijkheden tot huren en leasen. Ook kan steeds eenvoudiger aan de vraag naar 
beheersdiensten en flexibiliteit tegemoet worden gekomen. Om verschillende 
institutionele redenen kan momenteel echter vanuit het aanbod onvoldoende op 
deze verbeteringsmogelijkheden worden ingespeeld. De kans om verschillende 
milieus van terreinen te ontwikkelen wordt onvoldoende benut.10

Gespecialiseerde internationale complexen
Een verhaal apart is de ontwikkeling van min of meer grootschalige complexen 
van gespecialiseerde bedrijvigheid, waarbij die complexen als geheel een positie 
op internationale markten innemen. De bekendste voorbeelden zijn de mainport-
complexen op en rond de lucht- en zeehavens en de grote glastuinbouwgebieden, 
maar er zijn ook kleinere complexen van onder andere gespecialiseerde scheeps-
bouw, agribusiness, mediabedrijven, R&D-activiteiten, medische bedrijven en 
creatieve industrie. De fundamentele eigenschap van dergelijke complexen is 
de relatief grote afhankelijkheid van de inliggende bedrijvigheid van speciale en 
gedeelde externe voorzieningen, onderlinge toeleveringsrelaties en onderlinge 
kenniscirculatie. Vanwege die sterke lokale relaties hebben specifieke kwaliteiten 
van gedeelde voorzieningen en onderlinge circulatieprocessen een groot gewicht 
voor het concurrentievermogen van individuele bedrijven. Er is daarmee een 
‘natuurlijke’ dwang om die externe kwaliteiten op terrein- of gebiedsniveau goed 
te regelen. Als dit niet of onvoldoende gebeurt, zal het gehele complex uiteindelijk 
verdwijnen. Om die reden zien we dat economisch vitale complexen in Nederland 
in het algemeen worden gekenmerkt door krachtige beheersorganisaties: de 
grote haven- en luchthavenbedrijven vormen het meest aansprekende voor-
beeld. Bedrijventerreinen binnen deze beheersstructuren zijn veelal uitstekend 
onderhouden en efficiënt ingericht. Interessant zijn beheersvormen waarbij een 
centrale economische trekker een aandeel neemt in de ontwikkeling van omlig-
gende bedrijventerreinen, samen met omliggende partijen zoals gemeenten. 
We zien dit model rond de luchthaven Schiphol (de Schiphol Area Development 
Corporation), maar ook bij grote concerns als Corus en DSM, het Philips Natlab 
en Shell, die op en rond hun eigen terrein in samenwerking met derden investe-
ren in de ontwikkeling van nieuwe clusters van bedrijvigheid. De economische 
zowel als ruimtelijke kwaliteiten zijn bij dit soort ontwikkelingen in het algemeen 
opvallend hoog. 

10 Zoals in principe ook bij woonwijken gebeurt met verschillende typen huisvesting en ontwerp kun-

nen ook binnen een bedrijventerrein verschillende milieus ontwikkeld worden, bijvoorbeeld door een 

hoek van een terrein te benutten voor kantoorachtige bedrijvigheid of logistieke activiteiten. Juist hier-

door ontstaat een grotere differentiatie in het uiterlijk van bedrijventerreinen. Doordat er dan veelal 

een minimum schaalomvang van één type milieu moet zijn, worden de mogelijkheden daartoe veelal 

bemoeilijkt.
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2.2 Knelpunten in de huidige planning 

De raad stelt vast, mede naar aanleiding van de regiobezoeken, dat er in de 
keten van planning, ontwikkeling en beheer van bedrijventerreinen verschillende 
knelpunten zijn. Deze hebben betrekking op de thema’s informatievoorziening, 
grond, financiering, beheer en ontwerp. 

2.2.1 Informatievoorziening 
De omvang en aard van de behoefte aan bedrijventerreinen, en de consequenties 
daarvan voor de planningsopgave geven in de praktijk veel aanleiding tot debat. 
Voortdurend is er discussie over de uitkomsten, mede gezien het toenemend 
ruimtebeslag van bedrijventerreinen en de investeringen die ermee gemoeid zijn. 
De casus van de Stadsregio Rotterdam is in dit verband illustratief. 

Kader 1. Casus Ruimtebehoefte Bedrijventerreinen in de Stadsregio 
  Rotterdam

Voor de economische ontwikkeling van de regio Rotterdam is het nood-
zakelijk nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen en bestaande terrei-
nen op te knappen. Over de noodzaak van nieuwe bedrijventerreinen 
wordt verschillend gedacht. Er zijn ook verschillende berekeningen in 
omloop. Volgens de Zuid-Hollandse Milieufederatie, die onderzoeksbu-
reau Buiten opdracht heeft gegeven een zogenaamde ‘second opinion’ 
te maken, zouden er veel minder hectares bedrijventerreinen nodig zijn 
dan de stadsregio Rotterdam (SRR) en de provincie Zuid-Holland (PZH) 
willen plannen in het nieuwe ruimtelijk plan voor de regio. (Bron: 
www.stadsregio.info.nl)

Kritiek op de gehanteerde modellen en op de wijze van omgang met informatie
De algemeen geuite kritiek op de uitkomsten van de behoefteramingen heeft 
allereerst te maken met de verschillende gehanteerde modellen. Per model wor-
den andere uitgangspunten gehanteerd en verschilt het soort data dat verzameld 
wordt. Zo is een model als de landelijke BLM beleidsarm (gaat uit van ongewij-
zigd ruimtelijk beleid), laat het toekomstige werkgelegenheid alleen neerslaan op 
zogenoemde formele locaties (bedrijventerreinen groter dan één hectare) en gaat 
het uit van extrapolatie van historische uitgiftecijfers (zie Segeren et al., 2005; 
Louw et al., 2004). Vooral dat laatste punt acht de raad bezwaarlijk. Hoewel de 
BLM een vraaggericht instrument is, zorgt de focus op uitgiftecijfers ervoor dat 



32

het BLM-model minder gericht is kwalitatieve behoeften. Anders dan bij woning-
bouw ligt er bij bedrijventerreinen dan ook weinig marktonderzoek aan de plan-
ning ten grondslag (Louw et al., 2004). Deze gerichtheid van behoefteramingen 
heeft als effect, dat te weinig inzicht wordt gegenereerd in de kwalitatieve vraag. 
Er wordt teveel over een kam geschoren en te weinig rekening gehouden met de 
kwaliteitsverschillen. 

Naast de kritiek op de gehanteerde modellen zelf, is er in het debat kritiek op de 
manier waarop actoren met die informatie omgaan (zie kader 2). Zo blijkt het 
aanbod veelal los van de kwalitatieve behoeften gerealiseerd te worden. Uit eerder 
onderzoek blijkt bovendien dat veel provincies de ruimtebehoefte van bedrijven-
terreinen in hun provincies hoger inschatten dan de landelijke BLM (Louw en 
Hiethaar, 2000). Ook tijdens het bezoek aan de regio kwam dit naar voren. De 
provincie houdt wel rekening met eigen successen, maar houdt er geen rekening 
mee dat eventuele tegenslagen of successen in één provincie ten koste gaan van 
successen in andere provincies. Omdat de BLM landsdekkend is, houdt deze daar 
wel rekening mee. Een andere reden is dat bij het berekenen van de plannings-
opgave gemeenten (en provincies) uitgaan van een ijzeren voorraad.11 Dit is een 
hoeveelheid bedrijventerrein die men in voorraad wil hebben om ten alle tijde in 
staat te zijn aan de ruimtevraag van het bedrijfsleven te voldoen. Wat ruimtereser-
vering voor bedrijventerreinen betreft spelen de lokale overheden vooral op ‘safe’. 
Men wil voorkomen dat bedrijven zich niet in de gemeente/provincie vestigen 
door een gebrek aan bedrijventerreinen. Het gevaar van hoge ramingen is dat 
ze zichzelf voorspellen. Dit beperkt de mogelijkheden voor een regierol van de 
provincie. De provincie moet op basis van ramingen de ruimtebudgetten aan de 
regio’s toedelen, maar als de ruimtebudgetten ruim zijn valt er weinig te bewaken.

Niet meer, maar andere informatie
Het huidige debat over de informatievoorziening is in plaats van een kwalitatieve 
discussie met name een kwantitatieve discussie over hectares en over hoe men 
met die kwantitatieve gegevens omgaat. De raad concludeert dat het niet zozeer 
gaat om meer informatie, als wel om een ander soort informatie, die transpa-
ranter is over ‘de waar’ oftewel de markt. Tegenwoordig weet een aanbieder van 
grond/bedrijventerreinen immers maar een klein beetje van de markt. De VROM-
raad wil het belang van een ander soort informatie onderstrepen. Een discussie 
over de behoefteramingen is op zijn plaats en moet aandacht aan dit aspect 

11 In zijn algemeenheid bedraagt een ijzeren voorraad minimaal vier of vijf keer de gemiddelde jaarlijkse 

uitgifte van de afgelopen tien jaar. 
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Kader 2. Het probleem van de informatievoorziening 

De gehanteerde modellen
Veel betrokken partijen in het proces van bedrijventerreinontwikke-
ling worstelen met de vraag wat de waarde is van monitoringsystemen 
en behoefteramingmodellen. Bij de regiobezoeken werd dit telkenmale 
bevestigd. Een ambtenaar van Economische Zaken zei hierover tijdens 
een van de regiobezoeken van de VROM-raad: “Tja. Volgens onze bedrij-
venterreinenmonitor is er een chronisch tekort. Maar ja,.. ik weet niet 
hoor. Er meldt zich niemand!” Signalen als deze roepen de vraag op of 
wel de juiste data worden gemonitord en geprognosticeerd. De kwalita-
tieve kant van de behoefteraming lijkt niet goed in beeld te zijn.

De omgang met informatie
“Wat mij verbaast is dat we steeds praten over het aanbod, maar niet over 
de vraag. In ondernemersland is het heel gebruikelijk dat je eerst gaat 
kijken of er mensen zijn die behoefte hebben aan bruin brood en dan ga 
je een bakkerij bouwen”. (deelnemer regiobezoek Waalwijk, juni 2005)

besteden. De raad is zich er overigens bewust van dat de rol van betere informatie 
(hoe nuttig op zichzelf) beperkt kan zijn.12 Zelfs als een ander soort data wordt 
verzameld, is de zinvolheid ervan nog steeds afhankelijk van de inzet. Informatie 
die niet kan landen in een omgeving waarin iets met die informatie kan worden 
gedaan, danwel waarin partijen er belang bij hebben om daar iets mee te doen, 
valt in het niets. Deze factoren zijn dan ook essentiële voorwaarden voor een zin-
volle inzet van informatie. 

2.2.2 Grond

De prijs van grond
Ondernemers hebben ruimte nodig om het bedrijfsproces goed te laten verlopen. 
Hoewel voor ondernemers grondkosten liefst zo laag mogelijk moeten zijn, is 
de relatieve invloed van deze kosten gering: “De gevoeligheid van de vraag naar 
grond voor verschillen in grondprijzen, de zogenoemde prijselasticiteit van de 

12 Ook tijdens de regiobezoeken was enige scepsis ten aanzien van betere informatievoorziening waar te 

nemen. Het werd betwijfeld of bij een ander soort van informatie de sturing dan ook beter zou wor-

den. Het feit dat regionale en lagere overheden bij de ruimtereservering vooral op ‘safe’ spelen zegt 

iets over de relatief beperkte werking van cijfers en is inherent aan het planningsproces.
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vraag naar grond, is voor de meeste bedrijven die zich op bedrijventerreinen ves-
tigen echter niet groot. Dit komt omdat maar een klein deel (circa één procent) 
van de totale kapitaaluitgaven van productiebedrijven voor rekening komt van de 
grondkosten. Zelfs een verdubbeling van de prijs van grond zou de vraag nau-
welijks verminderen” (Louw et al., 2004: 27). Deze relatieve lage invloed van de 
grondprijs maakt het mede mogelijk dat bedrijven er bij de aankoop van grond 
veelal voor kiezen om meer grond aan te kopen dan ze aanvankelijk nodig heb-
ben. Op deze manier wordt uitbreiding van het bedrijf in de toekomst mogelijk 
gehouden (zie onder andere Louw et al., 2004; CPB, 2001). 

Voor gemeenten staat het verwerven, kopen en verkopen van de gronden van 
een terrein in het teken van de ontwikkeling van werkgelegenheid. Daarbij lijken 
gemeenten gevoelig voor prikkels tot uitbreiding van het areaal voor werken op 
het eigen grondgebied en niet zozeer op het grondgebied van een ander. Dat 
levert namelijk directe en indirecte baten op. Directe baten zijn opbrengsten uit 
het grondbedrijf13, hogere bijdragen uit het gemeentefonds en hogere opbrengs-
ten uit het OZB. Een indirecte baat is het behoud en creatie van werkgelegenheid, 
waarbij de veronderstelling is dat de aanleg van bedrijventerreinen hét geëigende 
middel is voor economische groei. Een andere prikkel is dat het ontwikkelen van 
een nieuw terrein het mogelijk maakt om binnenstedelijke locaties te herontwik-
kelen: de op deze locaties gevestigde bedrijven zijn eerder te verplaatsen als 
alternatieve locaties kunnen worden aangeboden (Needham en Louw, 2003). De 
economische overwegingen zorgen ervoor dat gemeenten elkaar beconcurreren 
op het gebied van bedrijventerreinen door te zorgen voor een ruim aanbod van 
grond tegen een lage prijs.14 Tevens zijn gemeenten sneller bereid hun eisen, 
zoals bijvoorbeeld milieueisen of eisen ten aanzien van segmentering, te versoe-
pelen om de bedrijven binnen te halen. Deze praktijk leidt ertoe dat ondernemers 
relatief goedkoop en ruim grond kunnen aankopen.

Hoewel er regionale verschillen zijn, ligt het gemiddelde prijsniveau van bedrijven-
terreinen dan ook relatief laag, veel lager bijvoorbeeld dan het prijsniveau van 
grond voor koopwoningen (zie kader 3). De lage prijzen hebben te maken met de 
huidige praktijk van prijsbepaling en de rol van de gemeente hierbij. De gemeente 

13 Maar natuurlijk ook lasten, bij lang braakliggende terreinen. 

14 Overigens is de gemiddelde prijs van bedrijventerreinen tussen 1995—2004 verdubbeld, zij het met 

regionale verschillen (www.rpb.nl/ruimtemonitor; Van Aalst, 2004). De prijsontwikkeling loopt 

hiermee qua trend meer in de pas met andere ruimtefuncties zoals wonen, alhoewel de grondkosten 

voor wonen gemiddeld genomen zelfs nog harder gestegen zijn. De stijgende prijsontwikkeling van 

bedrijventerreinen wijkt af van het verleden, waarin de grondprijzen van bedrijventerreinen lange tijd 

redelijk stabiel bleven. 
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bepaalt die prijs, op basis van verschillende berekeningen en/of op basis van 
marktoverwegingen en onderhandelingen.15 Wanneer een gemeente graag een 
bepaald bedrijf wil binnenhalen, kan het resultaat van deze onderhandelingen zijn 
dat de prijs, via subsidie op de grondprijs, uitkomt op een niveau onder de kost-
prijs. 

Eenmaal ingezet, houdt de lijn van onderlinge concurrentie zichzelf in stand: 
concurreren moet, omdat de buurgemeenten dat nu eenmaal doen. Voor het 
realiseren van ruimtelijke kwaliteit is dit een ongewenste ontwikkeling. Het leidt 
ruimtelijk gezien tot meer van hetzelfde, met weinig differentiatie tussen regio’s, 
en draagt het risico in zich van overaanbod. Het laatste risico heeft vooral ruim-
telijke consequenties, in de zin van onnodig ruimtebeslag. Bij het eerste gaat het 
echter ook om economische belangen. Alleen door goede samenwerking kan 

15 Er zijn verschillende manieren om de prijs te berekenen: bijvoorbeeld via grondprijsvergelijking met 

andere gemeenten of met transacties uit het verleden, en via de kostprijsmethode. Bij deze laatste wor-

den de kosten die worden gemaakt voor verwerving van de grond, het bouwrijp maken, de planning, 

milieuvoorziening, bijdragen aan fondsen en dergelijke toegerekend aan de grond die kan worden 

uitgegeven (Van Aalst, 2004). 

Kader 3. Het probleem van de lage grondprijs

“Dat hoor je ook van ondernemers, als wij met een bestaand bedrijf 
praten. Die zeggen: ja, het is voor mij wel gemakkelijker om een nieuwe 
kavel te kopen, wat uit te rollen, wat te reserveren, dan om te investeren 
in mijn huidige bedrijf.” (deelnemer regiobezoek Zaanstad, juni 2005)

“Bedrijfsterreinen zijn eigenlijk goedkoop. En dat is één van de redenen 
waardoor ze door de markt zelfstandig niet ontwikkeld kunnen worden 
en dat er eigenlijk altijd overheden nodig zijn om die risico’s te nemen.” 
(deelnemer regiobezoek Gouda, juni 2005)

“Die grondprijzen van bedrijventerreinen, dat zijn kostprijzen en geen 
marktprijzen. De prijs moet gewoon omhoog. Bij een woningbouwlo-
catie (...) wordt gewoon een marktprijs berekend.(...) Vaak wordt gezegd 
dat de grondprijs voor ondernemers cruciaal is, maar als je in deze regio 
kijkt, zijn de verschillen niet dusdanig dat je daarmee kunt concurreren. 
Dat is, denk ik, een heel fundamenteel element, ook om die kwaliteit 
omhoog te krijgen.” (deelnemer regiobezoek Zaanstad, juni 2005)



36

Een regionale strategie voor bedrijventerreinen
W

erklandschappen

Nederland de internationale concurrentie het hoofd bieden. Regio’s zouden veel 
meer moeten inspelen op specifieke regionale situaties en op hun eigen identiteit 
en complementariteit ten opzichte van andere regio’s. “Samenwerken is daarbij 
geen keus, maar een must”.16 

Regionale samenwerking lastig
Dat relatief lage grondprijzen gevraagd worden, is naast de druk van rentelasten 
op het grondbedrijf toe te schrijven aan de gemeentelijke concurrentie. Deze 
maakt samenwerking lastig. Zolang de ”financiële resultaten van de ontwikke-
ling van bedrijventerreinen rechtstreeks bijdragen aan de begroting van iedere 
afzonderlijke gemeente, zullen afzonderlijke gemeenten hier niet zonder meer 
aan meewerken en is een regionale aanpak gedoemd te mislukken” (Stichting 
Welstandszorg Noord-Holland, 2005a). Daarnaast speelt voor kleinere gemeen-
ten de vrees om hun autonomie te verliezen bij een al te sterke inzet op regio-
nale samenwerking. Ook de lage organisatiegraad bij kleine gemeenten maakt 
samenwerking lastig. Hoewel samenwerking tussen gemeenten op het gebied van 
bedrijventerreinen wel vaak wordt nagestreefd en vanuit provincies gestimuleerd 
wordt, hebben de regiobezoeken bevestigd dat vergaande samenwerking nog 
geen gangbare praktijk is (zie kader 4): er komen wél steeds meer regionale visies, 
maar de samenwerking stagneert bij de uitvoering. Gemeenten leggen bedrij-
venterreinen aan voor hun eigen gemeente zonder al te veel rekening te houden 
danwel af te stemmen met de bedrijventerreinplannen van andere gemeenten. 
Slechts in sommige gevallen slaagt de uitvoering van regionale samenwerking 
tussen gemeenten wel. Ruimtegebrek en de aanwezigheid van een actuele boven-
gemeentelijke regionale ruimtelijke opgave blijken in deze gevallen een prikkel te 
vormen tot regionale samenwerking en afstemming. 

Noodzaak voor samenwerking
De raad vindt het zorgelijk dat regionale samenwerking moeizaam tot stand 
komt, en veelal stagneert in de uitvoering. Juist regionale afstemming kan kwa-
liteit van werkomgevingen opleveren. Bovendien kan regionale samenwerking 
behulpzaam zijn om opgaven aan te pakken die de schaal van de afzonderlijke 
gemeenten overstijgen. Ook de minister van VROM hecht belang aan regionale 
afstemming. Aanvankelijk wilde zij deze afstemming in de Nota Ruimte niet ver-
plicht stellen, maar optioneel laten zijn. Onder druk van de Tweede Kamer is de 

16 F. Boekema, hoogleraar economische geografie, tijdens een symposium over samenwerking, geti-

teld ‘Kwaliteit wint terrein’ georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken, de VNG en 

SenterNovem op 5 oktober 2005. 
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Nota Ruimte op dit punt aangepast.17 Gemeenten zijn nu niet verplicht om (al 
dan niet) gebruik te maken van de mogelijkheden die de Nota Ruimte biedt om te 
bouwen voor de eigen aanwas, maar als zij dat wel doen kan dat alleen indien “in 
regionaal verband afstemming heeft plaatsgevonden, zowel wat betreft woning-
bouw als wat betreft nieuwe of uit te breiden bedrijfsterreinen” (VROM et al., 
2006: 83). Daarnaast werken provincies vanuit hun regierol een eigen bedrijven-
terreinenbeleid uit, inclusief een regionale afstemming van nieuwe of uit te brei-
den bedrijventerreinen (Eerste Kamer, 2005). De Nota Ruimte is op het gebied 

17 Motie 118 (Van Bochove c.s.) over regionale afstemming inzake woningbouw en bedrijventerrein 

(Tweede Kamer, 2005). Deze motie stelt voor om woningbouwplannen en bedrijventerreinenplannen 

regionaal af te stemmen tussen gemeenten, om redenen van zorgvuldig ruimtegebruik, het voorko-

men van leegstand, en het voorkomen van hoge rentelasten bij gemeenten. De motie is aangenomen.

Kader 4. Het probleem van gemeentelijke concurrentie 

“Het probleem zit ‘m (...) in de samenwerking tussen gemeenten op regi-
onaal niveau, want elk zichzelf respecterende gemeente heeft een bedrij-
venterrein of wil er graag nog één bij hebben, zonder dat er sprake is van 
enige samenhang.” (deelnemer regiobezoek Gouda, juni 2005)

“De werkelijkheid is dat je als bestuurder wordt afgerekend op de resul-
taten binnen de eigen gemeente. Daardoor is het moeilijk om regionaal 
samen te werken. Want dat betekent dat je niet alles binnen de gemeen-
tegrenzen kan houden”. (deelnemer congres over regionale samenwer-
king getiteld ‘Kwaliteit wint terrein’, oktober 2005) 

“Momenteel is er in de Goudse regio geen enkele vorm van overleg over 
wat de juiste plek zou zijn voor bedrijven of bedrijventerreinen.” (deelne-
mer regiobezoek Gouda, juni 2005)

“Die echt gestructureerde regionale samenwerking tussen gemeenten, 
die is er nog niet, en dat vind ik een tekortkoming.” (deelnemer regiobe-
zoek Waalwijk, juni 2005)

Door gemeentelijke concurrentie wordt er weinig afgestemd over de 
beste plek voor een bedrijf: “Het zou goed zijn als iedere regio criteria 
zou benoemen en zou zeggen dat past bij ons en dat niet”. (deelnemer 
regiobezoek Waalwijk, juni 2005)
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van regionale afstemming dus enigszins aangepast. Het is echter onduidelijk of 
deze voorwaarde in de praktijk voldoende zal blijken en regionale samenwerking 
niet alleen in de fase van visievorming maar ook in de fase van uitvoering zal 
verbeteren. Bovendien is het de vraag of de noodzakelijke afstemming niet uit-
gebreid moet worden naar te herstructureren terreinen. In principe zijn er reeds 
mogelijkheden voor regionale samenwerking, maar er moet wel gebruik van wor-
den gemaakt.

2.2.3 Financiering 
Tijdens de regiobezoeken is de toenemende veroudering van bedrijventerreinen 
en de lastige financiering van de herstructurering ervan veelvuldig genoemd 
als knelpunt. Het gaat daarbij om terreinen die dusdanig verouderd zijn dat het 
reguliere onderhoud niet meer voldoende is. Er ontstaat een neerwaartse spiraal 
waarin het bedrijventerrein steeds meer te maken krijgt met wegtrekkende onder-
nemers, leegstand en verloedering. Het bedrijfseconomisch functioneren van het 
terrein gaat achteruit (kapitaalvernietiging), en er treden ongewenste maatschap-
pelijke effecten op zoals sociale onveiligheid, hinder en een inefficiënt ruimtege-
bruik. 

Herstructurering is kostbaar
Om de terreinen uit de neerwaartse spiraal te halen is herstructurering nodig. 
Maar terwijl de ontwikkeling van bedrijventerreinen vaak profijtelijk is18, is de her-

18 Hoewel dit natuurlijk afhankelijk is van de kosten die een opdrachtgever voor een bedrijventerrein wil 

maken. Veelal geldt: hoe hoger het na te streven kwaliteitsbeeld, hoe hoger de kosten.
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structurering van oude terreinen dat meestal niet. Het financieren van dit tekort 
is lastig. Hoewel er verschillende gradaties van herstructurering zijn, variërend 
van eenvoudig onderhoud tot een grootschalige herontwikkeling, is de financiële 
haalbaarheid van herstructurering bijna altijd problematisch. Bij herstructurering 
wordt een deel van de kosten gevormd door de overdrachtsbelasting, die gehe-
ven wordt als onroerend goed van eigenaar wisselt. Bij herstructurering lopen de 
kosten van deze heffing op, omdat de panden meerdere malen van eigenaar wis-
selen, bijvoorbeeld van huidige gebruiker naar een (her)ontwikkelaar, en vervol-
gens naar een volgende gebruiker. Iedere keer moet overdrachtsbelasting betaald 
worden. Hierdoor drukt de overdrachtsbelasting vrij zwaar op de eerste fase van 
een herontwikkelingsproject, een fase waarin de weerstand tegen het maken van 
kosten hoog is en de risico’s voor partijen groot zijn (CE, 2004). Andere lasten die 
zwaar drukken zijn de hoge kosten voor verwerving van bedrijven en voor bodem-
sanering en asbestsanering, en de hoge organisatorische kosten door het versnip-
perde eigendom (CPB, 2001; RPB, 2003).

Financiering van herstructurering 
Gemeenten kunnen herstructurering financieren op verschillende manieren. 
Naast subsidies van hogere overheden kunnen speciale fondsen worden opgezet, 
die op verschillende manieren worden gevoed. Op diverse plaatsen in Nederland 
vinden initiatieven voor dergelijke fondsvorming plaats, al dan niet gekoppeld aan 
een beheersorganisatie (BRO en Buck, 1999; Buck, 2001). Te denken valt aan een 
gemeentelijk of regionaal herstructureringsfonds, waarin bijvoorbeeld voor iedere 
uitgegeven vierkante meter nieuw bedrijventerrein een vast bedrag wordt gestort 
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voor de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Een andere belang-
rijke financieringswijze bestaat uit verevening tussen oude en nieuwe locaties bin-
nen eenzelfde gemeente. Ook valt te denken aan een vorm van verevening waarbij 
de kosten van herstructurering verevend kunnen worden met de opbrengsten van 
woningen of kantoren op een deel van het oude bedrijventerrein. Deze transfor-
matie moet dan wel mogelijk worden gemaakt.

Verevening als f inancieringsbron blijft problematisch
Hoewel verevening in de praktijk al veelvuldig voorkomt, is de juridische houd-
baarheid daarvan onder het huidige instrumentarium soms zwak. De VROM-raad 
vindt het dan ook positief dat de nieuwe Grondexploitatiewet verbetering zal 
brengen op dit punt. De wet maakt het mogelijk dat overheden en projectont-
wikkelaars in een vroeg stadium afspraken kunnen maken over de verdeling van 
kosten en opbrengsten bij de ontwikkeling van een bouwlocatie. Hoe positief het 
nieuwe instrumentarium ook mag zijn, het brengt echter geen verlichting voor 
de huidige regionale herstructureringsopgave van bedrijventerreinen. Juist bij 
deze opgave zou verevening tussen nieuwe (uitleg-)locaties in de ene gemeente 
en herstructureringslocaties in de andere gemeente wenselijk zijn.19 Zelfs met de 
nieuwe Grondexploitatiewet kan dit type verevening echter alleen plaatsvinden 
op vrijwillige basis. Het kan niet worden afgedwongen (De Wolff et al., 2004). 
In de praktijk komt deze intergemeentelijke verevening nauwelijks van de grond: 
meestal wil de winstmakende gemeente het verlies bij een andere gemeente niet 
compenseren. Doordat de nieuwe Grondexploitatiewet niet voor deze vorm van 
verevening gaat gelden, blijft dit gat van regionale verevening bestaan. 

2.2.4 Ontwerp
Het ontwerp is in de praktijk nog vaak het sluitstuk van het ontwikkelingspro-
ces. Lang niet altijd worden bij nieuwe bedrijventerreinen strikte ontwerpkeuzes 
gemaakt, laat staan dat daaraan consequent wordt vastgehouden. Deze werk-
wijze zorgt voor een gebrek aan eenheid van een terrein. Dit gebrek aan eenheid 
wordt nog eens versterkt door de huidige praktijk van kavelsgewijze uitgifte en 
ontwikkeling. Zonder een overkoepelend stedenbouwkundig en architectonisch 
plan, kan elke kavel op verschillende wijze eruit komen te zien. Niet alleen op 
het niveau van het gebouw en van het terrein is het ontwerp veelal zwak, ook 
op hoger schaalniveau, op het niveau van de regio en van de inpassing in het 
landschap laat het ontwerp veelal te wensen over. Het inrichtingsprincipe van 
functiescheiding is dominant en zorgt ervoor dat bedrijventerreinen veelal ont-
worpen worden als monofunctionele uitleglocaties. Er treedt een verschraling op 

19 Niet binnen één plangebied. Dit wordt bovengemeentelijke én bovenplanse verevening genoemd.
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in het soort werkgebieden dat wordt ontwikkeld, met als resultaat gebieden die 
stad noch land zijn, een soort ‘non-places’ (NVTL, 2002). Bovendien verschijnt 
op veel plekken meer van hetzelfde. Dit geldt nog niet zozeer op gemeentelijk 
niveau (want daar vormt elke nieuwe bedrijfslocatie nog wel een uniek concept), 
maar vooral op regionaal niveau. Voor de ondernemer, de werknemer, bezoekers 
en passanten is een bedrijventerrein dan ook veelal geen aantrekkelijke omgeving 
(VROM, 2002). 

Kader 5. Het probleem van het ontwerp

“Er is geen eenheid, er is sprake van een verzamelde stupiditeit door 
gebrek aan planning, lage grondprijzen en welstandsvrij maken van 
bedrijventerreinen.” (deelnemer expertmeeting, april 2005)

Aan het ontwerp en opzet van een terrein wordt lang niet altijd vastge-
houden: “In het verleden hebben we bij Moerdijk concessies gedaan aan 
de segmentering. (...) De druk om een gegadigde toe te laten, waarvan je 
eigenlijk zegt ‘die wil ik niet’ was te groot. Bij Moerdijk plukken ze daar 
nu de wrange vruchten van, want daar staan twintig bedrijven gewoon 
op de verkeerde plek. Als je concessies doet aan de segmentering, krijg je 
het nooit meer terug.” (deelnemer regiobezoek Waalwijk, juni 2005)

Wat het ontwerpaspect van bedrijventerreinen betreft, onderschrijft de VROM-
raad de conclusie van de Vliegende Brigade die in 2004 een achttal bedrijven-
terreinen op kwaliteit heeft beoordeeld. Waar het volgens de brigade aan ont-
breekt is voldoende aandacht voor “inpassing in het landschap; een zorgvuldig 
beeldkwaliteitplan en een strikte bewaking daarvan; een zorgvuldige inrichting 
van het terrein met het oog op parkeren en ten slotte een beheerste architectuur” 
(Architectuur Lokaal, 2005: 10). 

Duurzaamheid
Het gebrek aan aandacht voor ontwerp aan het begin van het proces is ook een 
gemiste kans vanuit duurzaamheidsoogpunt. Immers, een goed ontwerpniveau 
waarbij nagedacht is over het eindproduct en over het type terrein, maakt dat 
terreinen minder snel onderhevig zijn aan veroudering, met behoud van de eco-
nomische waarde over langere tijd (Van der Gaag, 2004). Juist de initiatieffase is 
daarbij belangrijk omdat dan de principiële keuzen worden gemaakt. Daar komt 
bij dat de inrichting van de openbare ruime en de gebouwen niet gemaakt zijn 
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voor de lange termijn. De kwaliteit van beiden is laag. Dit betekent dat bedrijven-
terreinen niet worden gemaakt voor een duurzame toekomst, met zo min moge-
lijk afwenteling qua materiaalgebruik, werknemers, et cetera. Een goed ontwerp 
heeft bovendien de potentie in zich dat het de maatschappelijke weerstand tegen 
bestaande terreinen doet afnemen.

Corridorsoap
De ontwikkeling van bedrijventerreinen langs snelwegen, veelal aangeduid als 
corridorontwikkeling, heeft de afgelopen jaren de negatieve beeldvorming van 
bedrijventerreinen verder versterkt. Doordat de ruimteconsumptie van het areaal 
bedrijventerreinen in de afgelopen jaren alleen maar is gegroeid20, en doordat een 
steeds groter aandeel van alle bedrijventerreinen langs snelwegen en provinciale 
wegen ligt, werd voor veel mensen de eindeloze rij spiegelende kantoorwanden 
en blokkendozen een doorn in het oog. Corridorontwikkeling heeft in die zin de 
publieke opinie beïnvloed: dat de meeste bedrijventerreinen door velen als lelijk 
worden ervaren, is mede door het zicht vanuit de snelweg bepaald (zie bijlage 1). 

Belangstelling voor ontwerp groeit
Hoewel de belangstelling voor het ruimtelijk ontwerp van bedrijventerreinen 
geringer is dan voor bijvoorbeeld woongebieden (Van der Gaag, 2004), is de 
aandacht de afgelopen jaren wel gegroeid. Mede onder maatschappelijke druk 

20 Met 21% in de periode 1996-2001 (www.rpb.nl/ruimtemonitor).
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Kader 6. Het probleem van bedrijventerreinen langs snelwegen

“Een grote fout is dat we eindeloos bouwen langs snelwegen. Het is een 
waar schrikbeeld: de wegen liggen tussen eentonige bedrijfspanden 
en het zicht op het landschap wordt ons ontnomen. De verschillen tus-
sen stad en landschap vervagen bovendien”. (Houben in Nieuwenhuis, 
2000) 

“Autowegen zijn vies, bedrijventerreinen zijn lelijk, dus zet ze maar bij 
elkaar. De terreinen rijgen aaneen zodat je langs bepaalde autowegen 
geen landschap meer ziet. Doodzonde.” (Sijmons in Brendel, 2005)

worden, naast nationale initiatieven zoals het uitschrijven van prijsvragen21, ook 
door gemeenten en provincies allerlei instrumenten ontwikkeld om de kwaliteit te 
verbeteren; zoals een beeldkwaliteitplan, handreiking ruimtelijke kwaliteit, instel-
len kwaliteitsteam, et cetera. De vraag is echter of de ontwerpopgave hiermee 
voldoende gefaciliteerd is. 

21 Het ministerie van Economische Zaken heeft bijvoorbeeld eind 2005 een ideeënprijsvraag uitgeschre-

ven ter verbetering van de architectuur van bedrijventerreinen.
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2.2.5 Beheer
Na de aanleg van het bedrijventerrein neemt de bestuurlijke en ambtelijke aan-
dacht voor het gebied snel af. Dit punt werd diverse malen naar voren gebracht 
tijdens de regiobezoeken van de werkgroep en in enkele interviews (zie kader 7). 
Vanuit de politiek worden bedrijventerreinen niet snel als gelijkwaardig aandacht-
gebied gezien ten opzichte van bijvoorbeeld wonen of van een publieke functie 
als een zwembad. De geringe aandacht laat zich voelen bij het onderhoud en 
beheer van bedrijventerreinen. Gemeenten stellen wel eisen via vergunningen aan 
de ondernemers, maar zijn vaak zelf niet in staat op adequate wijze het dagelijkse 
beheer en onderhoud van wegen, groen, verlichting en veiligheid te organiseren. 
Gemeenten verdiepen zich te weinig in de problematiek van kosten/exploitatie 
zoals een ondernemer ernaar kijkt. 

Kader 7. Het probleem van het beheer

“Gemeenten zijn niet geïnteresseerd om te investeren in de kwaliteit van 
bedrijventerreinen, want bedrijventerreinen trekken geen stemmers. 
Er worden op hogere schaalniveaus genoeg plannen gemaakt, maar het 
stopt bij de wethouder.” (deelnemer expertmeeting Houten, april 2005) 

Voor ondernemers spelen andere afwegingen. Als het bedrijf eenmaal op een 
kavel is gevestigd, is vaak voor een lange termijn aan de fysieke voorwaarden voor 
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het bedrijfsproces (grond, locatie, vastgoed) voldaan en ondervindt het bedrijf 
weinig prikkels meer om de investering in zijn fysieke omgeving op peil te houden 
(CPB, 2001). Omdat het vastgoed in het algemeen door het bedrijf zelf wordt ont-
wikkeld, geheel op maat naar het eigen bedrijfsproces, is het gebouw niet eenvou-
dig geschikt voor andere bedrijven. Daarom moeten investeringen in opstallen 
bij vertrek van het bedrijf dus als afgeschreven worden beschouwd. Vanuit deze 
optiek zal de ondernemer dus weinig aandacht schenken aan het uiterlijk van 
zijn kavel (CPB, 2001; Rigo, 1998). Vanwege de lage kosten van nieuwe grond op 
uitleglocaties zal het vervolgens voor een ondernemer eenvoudiger en goedkoper 
zijn om bij de afweging tussen renovatie of verhuizen te kiezen voor vestiging op 
een nieuw aan te leggen bedrijventerrein dan om opnieuw, grootschalig te inves-
teren in een niet meer functionele bedrijfshuisvesting op een verouderend bedrij-
venterrein. De veroudering van een bedrijventerrein is hiermee mede het gevolg 
van het bedrijfseconomisch handelen van de ondernemer op het terrein. 

Parkmanagement
Dat het beheer van terreinen van belang is voor de duurzaamheid van zowel de 
gebouwen op het terrein, als ook de openbare ruimte wordt inmiddels breed 
erkend: in relatief korte tijd is parkmanagement een populair organisatiemodel 
geworden voor ontwikkeling en beheer op bedrijventerreinen (Pellenbarg, 2004). 
Daarbij is het doel om een hoger kwaliteitsniveau van zowel de publieke als de 
private ruimte te realiseren. Dat kan in allerlei gradaties: van het onderhoud van 
wegen, parkeerterreinen en groenstroken, tot verdergaande diensten als bewa-
king, toezicht en beheer van ondergrondse infrastructuur en het delen van voor-
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zieningen zoals energie. Wat betreft de invulling van parkmanagement is tijdens 
de regiobezoeken kritiek geuit op de veelal topdown-aanpak van parkmanage-
ment, die niet begint bij de ondernemer maar bij de overheid. Ook is er kritiek op 
het feit dat de overheden op de lange termijn niet altijd willen of kunnen vasthou-
den aan hun eigen (ontwerp)eisen. Doordat de teugels gevierd worden, blijft er 
van de ambitieuze kwaliteit bij aanvang van het terrein weinig over. 

Een ander probleem, en dan vooral bij bestaande terreinen, is dat niet alle onder-
nemers op een bepaald terrein hoeven deel te nemen aan het parkmanagement. 
Door een gebrek aan draagvlak is het betrekken van de zogenoemde ‘freeriders’ 
bij het beheer van bestaande terreinen niet eenvoudig. Bovendien is een kwets-
baar element dat leden (anders dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten) het lid-
maatschap van een parkmanagementorganisatie kunnen opzeggen. In juridische 
termen heet het dat het lidmaatschap geen ‘kwalitatief lidmaatschap’ is. Een eige-
naar kan niet gedwongen worden bij verkoop en overdracht van zijn gebouw met 
onderliggende grond ook het beheerslidmaatschap mee over te dragen. Doordat 
het lidmaatschap geen verplichting is, kan het in Nederland gebeuren dat een 
nieuwe eigenaar van een bestaand pand geen lid is van de parkmanagementor-
ganisatie. Het duurzaam beheer van een bestaand terrein kan hierdoor verzwakt 
raken. De VROM-raad meent dat het opmerkelijk is dat deze beheersvorm tot op 
heden niet op afdoende wijze civielrechtelijk geregeld is. Kamervragen over dit 
onderwerp in 2004 bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake de wijziging 
van het appartementsrecht, hebben de minister van Justitie niet kunnen over-
tuigen. Vanuit argumenten van ruimtelijke kwaliteit en duurzame ontwikkeling 
meent de raad dat dit zou moeten veranderen en doet daartoe in het volgende 
hoofdstuk een voorstel tot verbetering. 

2.3 Conclusie 

De VROM-raad concludeert dat de huidige planningspraktijk van bedrijventerrei-
nen verouderd is. De aard, schaal en omvang van de marktvraag enerzijds en de 
maatschappelijke behoefte aan duurzame, goede woon-werkomgeving anderzijds 
leveren niet meer de gewenste uitkomst. Voor een duurzame ontwikkeling van de 
ruimte in Nederland is een omslag in het denken en handelen nodig. Het door-
breken van de bovenstaande mechanismen is lastig, maar noodzakelijk. Tijdens 
de regiobezoeken is geconstateerd dat de tijd rijp is voor een nieuwe benade-
ringswijze.
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De VROM-raad ziet de ontwikkeling van een nieuw perspectief nadrukkelijk als 
een kans. Recente ontwikkelingen op de bedrijvenmarkt zijn de motor achter deze 
omslag, doordat functiemenging en thematisering steeds meer mogelijk worden. 
Een grotere variëteit en differentiatie in bedrijfslocaties, en een grotere menging 
van woon- en werklocaties biedt mogelijkheden om een leefbare, aantrekkelijke 
en daarmee een duurzame leefomgeving te creëren. De ontwikkeling richting een 
gebiedsgerichte aanpak biedt ruimte voor een regionale planning en samenwer-
king. Het volgende hoofdstuk zal het nieuwe perspectief uitwerken. 
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3 Naar een nieuw perspectief

3.1 Een nieuwe manier van denken

Nieuw begrip 
Een eerste stap op weg naar een nieuw perspectief is in de ogen van de VROM-
raad het formuleren van een nieuw begrip dat beter past bij de behoeften en 
ontwikkelingen van deze tijd. Ook de deelnemers aan de regiobezoeken en 
expertmeeting hebben daar om gevraagd. Door de jaren heen is het begrip 
bedrijventerrein gelijk komen te staan aan de vestigingslocatie voor bedrijven bij 
uitstek. Hoewel er ontwikkelingen zijn in de bedrijvenmarkt die de traditionele, 
grootschalige en monofunctionele terreinen steeds minder noodzakelijk maken, 
is het opvallend dat de zienswijze van bedrijventerreinen als dé vestigingsplek 
nog steeds voortduurt. Daarbij komt dat in de loop der tijd steeds meer ander-
soortige bedrijvigheid op bedrijventerreinen terecht is gekomen, zoals winkels, 
kantoren, uitgangscentra, kinderparadijzen, of religieuze centra. Het begrip is dan 
ook behoorlijk ‘vervuild’ geraakt. 

Met een herdefiniëring van het begrip wil de VROM-raad bereiken dat werklo-
caties ook een culturele opgave zijn en niet alleen een functionele. Tot nu toe 
worden werkterreinen zelden als middel gezien om het landschap vorm te geven 
en gaat van het huidige begrip geen impuls uit voor het  realiseren van ruimtelijke 
kwaliteit. Door te benadrukken dat werken onderdeel uitmaakt van een ‘land-
schap’ of ‘milieu’ kan het idee verlaten worden dat werken alleen thuis zou horen 
op afzonderlijke eilandjes van bedrijventerreinen. Een ander begrip kan bovendien 
uitdrukking geven aan het idee om bij het ontwerp zachtere overgangen tussen 
werk en andere functies te creëren, bijvoorbeeld door aan de randen ervan combi-
naties van wonen met kantoor-, atelier- of praktijkruimte te situeren. De raad stelt 
voor het begrip bedrijventerreinen te vervangen door werklandschappen. Met 
deze aanzet hoopt de raad de discussie over toekomstige werklocaties te inspi-
reren. Overigens gaat het de raad bij het zoeken naar alternatieven niet zozeer 
om het enige, en juiste alternatief, maar om suggesties die recht doen aan het 
idee dat werkplekken integraal onderdeel uitmaken van onze leefom geving. De 
term werklandschappen is verder niet geheel nieuw. De Nederlandse Vereniging 
voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) had in 2002 als jaarthema 
Werklandschappen. Inmiddels krijgen op diverse plekken werklandschapachtige 
initiatieven vorm. 
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Kader 8. Een nieuw begrip

Tijdens de expertmeeting en regiobezoeken zijn alternatieven genoemd 
voor het begrip ‘bedrijventerrein’. Waarom spreken we niet over een 
werkstad, over werklocaties, een bedrijvenwijk? Nadeel van een dergelijk 
label is dat het een sterke focus op ‘de plek’ inhoudt, terwijl we juist toe 
willen naar een grotere aandacht voor kwaliteit en de omgeving. Een 
betere optie is wellicht de term (woon)werkmilieu. Dit sluit aan op ont-
wikkelingen in andere terreinen zoals wonen, zorg en vrije tijd, waarbij 
steeds meer gesproken wordt over woonmilieus, consumentenmilieus en 
vrijetijdsmilieus. De term sluit bovendien aan bij eerdere aanzetten uit 
de Vijfde Nota, die een indeling voorstelde in gemengde woonwerkmi-
lieus. Aan het begrip (woon)werkmilieu kleven echter ook nadelen. Het 
woord milieu kan associaties oproepen met het beleidsveld milieu, en 
met bijvoorbeeld klimaataspecten in de kantooromgeving. Uiteindelijk 
kwam de raad uit op werklandschappen. De term werklandschappen 
biedt net als ‘werkmilieus’ de mogelijkheid om een combinatie met 
andere functies weer te geven, bijvoorbeeld ‘woonwerklandschappen’. 
Bovendien spreekt uit het begrip een grotere aandacht voor de omge-
ving en voor de inbedding in het (verstedelijkte) landschap. Het begrip 
werklandschappen verwijst dus niet zozeer naar grootschalige ontwik-
kelingen op hoog schaalniveau: juist ook functiemenging in steden en 
kleinschalige ontwikkelingen vallen onder het begrip werklandschap.

Een regionale strategie voor bedrijventerreinen
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Meer differentiatie
De raad pleit voor een vraaggerichte benadering die een meer gedifferentieerde 
behoefte centraal stelt. Hierbij wordt nadrukkelijk niet gedoeld op een grotere 
differentiatie in gebouwen, maar op het niveau van typen werklandschappen. De 
raad legt hier een parallel met het wonen. Ook de volkshuisvesting heeft zich 
immers ontwikkeld van een kwantitatieve woningbouwopgave naar een kwalitatief 
en integraal woonvraagstuk. De traditionele ‘volkshuisvesting’ veranderde in een 
opgave voor ‘wonen’; woonlocaties veranderden in woonmilieus. Daarbij is een 
omslag gemaakt van aanbodsturing naar vraagsturing, met meer differentiatie. 
Voor bedrijventerreinen is een zelfde omslag gewenst. Bij de huidige benadering 
van de opgave voor het ‘werken’ spelen hectares een relatief grote rol en ligt het 
accent eerder op werklocaties dan op (woon)werklandschappen. 

Kader 9. Werklandschap de Kloosterstraat Den Bosch

De gemeente Den Bosch heeft voor het bedrijventerrein Kloosterstraat 
bewust gekozen voor het in één project uitvoeren van het onderzoek 
naar de bedrijventerreinenmarkt en programmering en het masterplan. 
In de praktijk heeft dit tot een zinvolle wisselwerking geleid. In het zo 
opgestelde masterplan zijn de tegengestelde ruimteclaims met elkaar 
verenigd. Dat wordt bereikt door het gehele programma van 170 hec-
tare voor bedrijventerreinontwikkeling te intensiveren tot 50 hectare 
netto terrein. De aanzienlijke ruimte die vervolgens open blijft, wordt 
landschappelijk ingericht waarbij zowel ruimte is voor natuurontwik-
keling als voor kleinschalige agrarische bedrijvigheid. Dat komt het 
werkklimaat te goede en biedt inwoners in het omliggende gebied een 
aantrekkelijke recreatiemogelijkheid. De keuze voor een zeer intensief 
concept leidt ertoe dat het uitvoeren van het plan eerder overeenkom-
sten vertoont met het ontwikkelen van een woonwijk dan met het tradi-
tioneel uitgeven van kavels aan projectontwikkelaars en ondernemers 
die binnen de grenzen van het bestemmingsplan verder de gebouwen 
realiseren. (Bron: Van Dinteren et al., 2004)

Differentiatie naar kwaliteitsniveaus
Bij een omslag richting een meer vraaggerichte benadering met meer ruimte 
voor differentiatie is het belangrijk te onderkennen dat bedrijven uiteenlopende 
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eisen stellen aan de huisvesting van hun bedrijf.22 Als het gaat om kwaliteit staat 
voor ondernemers in de eerste plaats het kunnen functioneren van bedrijven 
voorop. Pas wanneer voldaan is aan de primaire bedrijfsmatige aspecten (ruimte, 
flexibiliteit, bereikbaarheid), komen kwaliteitsaspecten in beeld. Ondernemers 
kunnen een uiteenlopende behoefte aan kwaliteit hebben, waarbij kwaliteit kan 
worden weergegeven op een continuüm met waarden van nul tot honderd. Een 
hoogwaardige kwaliteit bevindt zich in het bovenste deel van dat continuüm en 
maakt in Nederland zo’n tien à vijftien procent van de markt uit (Stec, 2005b). 
Hierbij kan worden gedacht aan publieksgerichte (thema)parken, met bedrijven 
die belang hechten aan identiteit, imago, ‘branding’, en dergelijke. Met name voor 
filialen van internationals (internationale merken) kan dit belangrijk zijn.23 Aan het 
andere eind van het continuüm staan de terreinen voor de goedkope behoefte, 
met ondernemers die weinig geld willen uitgeven voor beheer en onderhoud: 
terreinen met een laagwaardige verschijningsvorm. Belangrijk bij deze diffe-
rentiatie naar kwaliteitsniveaus is dus de erkenning van de blijvende behoefte 
aan werkmilieus die minder geësthetiseerd zijn: er moet ruimte blijven voor het 

22 Locatieonderzoek, vastgoedonderzoek en vestigingsplaatsonderzoek in Nederland door onder andere 

Pen (2002), Pellenbarg (2005) heeft hierover reeds veel kennis opgeleverd.

23 Overigens lijkt er sprake te zijn van een trend waarbij de verschijningsvorm van bedrijfsruimte meer 

bepalend wordt voor de locatiekeuze van bepaalde ondernemingen (zware industrie en logistiek uit- 

gezonderd) dan bijvoorbeeld de sector (bouw, reparatie en onderhoud, handel, IT, zakelijke dienstver-

lening) waarin het bedrijf zich bevindt, of zelfs de belangrijkste bedrijfsactiviteit (bijvoorbeeld produc-

tie, distributie, hoofdkantoor) van een bedrijf. Achterliggende trends zijn de groeiende behoefte aan 

uitstraling, representativiteit en imago en de verdienstelijking die doorzet. Andere redenen van ‘upgra-

ding’ van locaties zijn de aandacht voor de wensen van de werknemer; de grotere betrokkenheid van 

marktpartijen bij locatieontwikkeling en de komst van nieuwe activiteiten op sommige bedrijfslocaties 

(winkelen, wonen, recreatie/leisure) (zie ook hoofdstuk 2, tekst over uniformering en differentiatie).

Een regionale strategie voor bedrijventerreinen

Philips High Tech Campus Eindhoven Van Nellefabriek Rotterdam



53

economisch functioneren van bedrijven die niet primair belang hechten aan het 
uiterlijk, netheid en imago van hun werkomgeving. Ook industriële, verwerkende, 
hinderveroorzakende industrie en ‘knutselaars’ moeten de ruimte houden. Het 
monofunctionele bedrijventerrein is maar één type in de grote diversiteit aan 
werklandschappen. 

Differentiatie naar functiemenging
Door de verandering in economische structuur komen er steeds meer  bedrijven 
die, gezien hun overlast, eigenlijk niet op bedrijventerreinen thuis horen en 
in bebouwd gebied gevestigd en ingepast kunnen worden. De industrialisatie 
van Nederland is immers voorbij en voor deze vorm van bedrijvigheid hoeven 
alleen nog enkele grote locaties te worden ontwikkeld. Dit geeft een basis voor 
menging van werken met wonen, of met andere functies. Indien overlast en 
hinder van bedrijven gering zijn, kunnen bedrijventerreinen gecombineerd wor-
den met recreatieve gebieden, met sportvelden, golfterreinen en met gebieden 
waar de natuur zich kan ontwikkelen.24 Juist in combinatie met deze functies 
en in samenhang met bijvoorbeeld nieuwe woningbouwlocaties kunnen gebie-
den tot (her)ontwikkeling worden gebracht waarin de vorming van waardevol 
landschap mogelijk wordt. Ook op het niveau van het gebouw zelf kan functie-
menging mogelijk zijn. Ondermeer het hergebruik van industriële panden lijkt 
hiervoor geschikt, zoals bijvoorbeeld bij de Van Nellefabriek in Rotterdam, de 
Westergasfabriek in Amsterdam en de Lichtfabriek in Haarlem.

24 Zie bijvoorbeeld het rapport over groene bedrijventerreinen (Landschapsbeheer Nederland, 2005).

Business Park ArnhemOude hoogoven Essen
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Met een grotere functiemenging wordt tevens ingespeeld op de huidige ontwik-
keling van zorgboulevards, entertainmentcentra en sportcomplexen. Onder de 
huidige praktijk worden deze complexen veelal gelijkgeschakeld met produc-
tieterreinen, terwijl deze twee onvergelijkbaar zijn. De complexen vereisen juist 
een heel andere infrastructuur en ander voorzieningenniveau dan doorgaans op 
traditionele bedrijventerreinen wordt geboden. Door een grotere functiemenging 
van deze complexen met andere functies zoals groen wordt actief een bijdrage 
geleverd aan een omslag richting werklandschappen. 

Niet alleen voor nieuwe terreinen, maar ook voor bestaande terreinen wil de 
VROM-raad expliciet pleiten voor functiemenging. Dit staat haaks op wat in de 
praktijk tot nu toe meestal gebeurt: bij herstructurering van oude terreinen maakt 
het werken veelal geheel plaats voor een woonfunctie. Ook bij herstructurering 
van oude stadsdelen maken bedrijven in de woonwijken veelal plaats voor wonin-
gen, soms gemengd met wat bedrijven, maar bijna nooit voor nieuwe, compacte 
bedrijven (Wagter, 2002). In plaats van ‘werken’ als deel van de integrale ste-
delijke opgave te zien, beperkt de aandacht voor de economische component 
zich vooral tot de aan de wijk gebonden voorzieningen, zoals winkels en sociaal-
maatschappelijke diensten (Louw et al., 2004). De VROM-raad meent dat de 
levendigheid en vitaliteit van de wijken echter veel meer versterkt zouden kunnen 
worden als er ook ruimte wordt geboden voor bedrijvigheid, die goed in de stad 
past. Waarom zou immers plaatsgebonden bedrijvigheid op een bedrijventerrein 
moeten zitten? Functiescheiding lijkt daardoor minder opportuun. De raad pleit 
ervoor dat bij het maken van herstructureringsplannen voor naoorlogse wijken 

Een regionale strategie voor bedrijventerreinen
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nadrukkelijk oog is voor de economische functie van een stadsdeel. ‘Jan Mus 
met de klusbus’ moet weer een plek krijgen in de woonwijken waar ze vijftig jaar 
geleden ook zaten (Kamer van Koophandel Amsterdam in Hendriks, 2005: 9). 
Economie heeft betekenis voor de levendigheid en leefbaarheid in die stadsdelen. 
Daarnaast is functiemenging sociaal-economisch van belang omdat er een lokale 
economie ontstaat, deeltijders eenvoudiger werk en privé kunnen combineren 
en vooral in transformatiegebieden laaggeschoolden, die minder mobiel zijn, 
een baan kunnen vinden of houden (Peters, 2005). Vernieuwing van naoorlogse 
woonwijken in combinatie met de herstructurering van aanliggende naoorlogse 
bedrijventerreinen geeft bovendien fysiek meer ruimte en daardoor meer moge-
lijkheden voor transformatie en voor verevening van kosten met de opbrengsten 
van woningen en kantoren op een deel van het oude bedrijventerrein. Er is betrek-
kelijk veel ruimte beschikbaar, de bereikbaarheid van het stadscentrum is er door 
de geringe afstand uitstekend en nieuwe woon- en werkimpulsen leveren draag-
vlak voor allerlei voorzieningen en openbaar vervoer (Louw et al., 2004; Sjerps, 
2004). De voordelen zijn niet alleen gelegen in de vitaliteit en leefbaarheid van de 
stadswijken, maar (deels) ook in het terugbrengen van het aantal ‘lelijke blokken-
dozen buiten de stad’ (Hendriks, 2005). 

De raad is zich ervan bewust dat onder de huidige praktijk het dichter bij elkaar 
brengen van wonen en werken vaak tot conflicten leidt. Het probleem is complex. 
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Kader 10. Differentiatie naar functiemenging

Levendige stadswijk: NDSM-werf als Kunststad
De activiteiten op de scheepswerf van NDSM zijn na de reorganisatie in 
de jaren tachtig gestaakt. Nu is de werf één van de grootste locaties die 
de gemeente Amsterdam heeft aangewezen als gesubsidieerde woon-
werkplaats voor kunstenaars en kleinschalige culturele ondernemers. 
Naast de Kunststad die zo ontstaat, biedt de loods onderdak aan tal van 
andere functies zoals een theater, repetitieruimte, studio, kantine, klim-
hal, skatepark en kantoren. (Bron: Hamers en Nabielek, 2005)

Themapark Mediapark Hilversum
Het Mediapark in Hilversum is van oudsher de bakermat van radio en 
televisie en is nu hét centrum voor media-activiteiten in Nederland. Niet 
alleen als technisch knooppunt, maar vooral als ‘media village’ waar 
de synergie van creativiteit en de ultieme technische mogelijkheden 
zich kan ontwikkelen. De ontwikkeling van het Media Park verloopt 
langs twee sporen. Aan de ene kant blijft het een businesspark, maar 
daarnaast wordt het ook een themapark dat veel publiek zal trekken. 
Het businesspark zal nieuwe mediagerelateerde bedrijven huisvesten. 
Bovendien komt er nieuwe dienstverlening voor de bewoners met de 
komst van het business support center. Het gaat dan om zaken als een 
fitnesscentrum, een gezondheidscentrum of een kinderdagverblijf. Het 

Een regionale strategie voor bedrijventerreinen
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themapark zal een landelijke aantrekkingskracht krijgen. Ook opent de 
‘Media Experience’ (o.a. museumcollectie van ruim tachtig jaar omroep-
geschiedenis) van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid zijn 
deuren op het Media Park. Nieuwe functies, zoals een Grand Café, een 
multiplex bioscoop en hotelfaciliteiten zullen de aantrekkingskracht van 
de ‘Media Experience’ verder versterken. Deze ontwikkeling langs deze 
twee sporen zal ervoor zorgen dat het Media Park een toonaangevend 
mediacluster wordt in Europa en dat Hilversum zijn positie als medias-
tad behoudt. (Bron: www.mediapark.nl)

Bedrijvenpark en natuurgebied: Schieveen
Bij de ontwikkeling van Schieveen financiert de gemeente Rotterdam de 
aanleg van het nieuwe natuurgebied aan de noordkant van de stad, en 
dat doet ze door gelijktijdige aanleg van een compact bedrijvenpark aan 
de zuidkant van Schieveen. Het bedrijvenpark is onderdeel van een ken-
nisboulevard lopend vanaf de Erasmus Universiteit tot aan de TU Delft. 
Het park herbergt innovatieve dienstverlening, medische bedrijvigheid, 
luchthavengerelateerde bedrijvigheid, en sales- en marketingactiviteiten. 
Het natuurgebied wordt ongeveer drie keer zo groot als het bedrijven-
park. Bedrijvigheid en natuur combineren is ongebruikelijk. Maar zo 
vlakbij een wereldstad waar honderdduizenden mensen wonen, werken 
en recreëren is een tot de verbeelding sprekende oplossing gevonden. 
(Bron: www.nmr.nl)

Mediapark Hilversum Papenburg Utrecht
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De raad pleit op dit punt voor maatwerk waarbij gekeken wordt naar de behoeften 
aan functiemenging van bewoners, maar ook van het bedrijfsleven zelf.25

Functiemenging kan wel, en kan beter dan nu gebeurt, maar dan moet rekening 
worden gehouden met vestigingsplaatsfactoren. In het geval van ‘Jan met de klus-
bus’ is dat bijvoorbeeld bereikbaarheid. 

Samenvattend ziet de VROM-raad dus een toekomst voor een veel grotere dif-
ferentiatie dan nu gebruikelijk is, met levendige stadswijken met kleinschalige 
bedrijfjes en startersruimte, koppeling van agrarische aan niet-agrarische acti-
viteiten in bijvoorbeeld bedrijfslandgoederen, thematisch geclusterde bedrijvig-
heid rond bijvoorbeeld wetenschap, zorg of vrije tijd met mogelijkheden voor 
gedeelde voorzieningen, en met werklocaties die gecombineerd worden met 
natuur of recreatieve functies inclusief volkstuinen, et cetera. Door differentiatie 

25 Meer functiemenging in de stad vergroot de kans op ‘klagers’. Bewoners trekken aan de bel als ze 

last hebben van parkerende (bedrijfs)auto’s of bedrijfsbezoekers, of als er te veel auto’s door de wijk 

rijden. In het herstructureringstraject zou daarom de stem van de zittende bewoners nadrukkelijk 

meegenomen moeten worden. Ook de belangstelling van werknemers en ondernemers moet vooraf 

worden gepeild. Werknemers blijken over het algemeen een voorkeur te hebben voor goed bereikbare, 

kleinschalige werklocaties die goed verweven zijn met andere functies als wonen, winkelen en andere 

stedelijke voorzieningen, het liefst in of nabij het stadscentrum (onderzoek van Smart Agent en DHV, 

zie Wesselink, 2005). Ook kleinschalige ondernemers hebben een bovengemiddelde vestigingsvoor-

keur voor gemengde woonwerkmilieus. Grootschalige bedrijfsruimtegebruikers hebben een sterkere 

voorkeur voor locaties met een goede snelwegverbinding (SenterNovem, 2005b). Bedrijven die al op 

een bedrijventerrein zitten hebben bij hervestiging een grote voorkeur voor een stadsrandlocatie (58%) 

of snelweglocatie (40%). Slechts enkele procenten van de bedrijven die reeds op een bedrijventerrei-

nen zitten, wil graag verspreid in de wijk of in het centrum van een stad gevestigd zijn (Sjerps, 2004).

Een regionale strategie voor bedrijventerreinen
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naar  kwaliteit en naar mate van functiemenging als uitgangspunt te hanteren, 
ontstaat een perspectief op werklandschappen waarbij enerzijds de traditionele 
bedrijventerreinen in de toekomst wel blijven bestaan (maar dan alleen voor 
overlast veroorzakende bedrijvigheid), maar anderzijds een veel grotere variatie 
van gemengde werklocaties ontstaat. De VROM-raad meent dat een grotere dif-
ferentiatie zowel voor nieuwe als bestaande terreinen nagestreefd zou moeten 
worden, en zowel in verstedelijkt als in landelijk gebied. Differentiatie naar kwali-
teitsniveaus en naar de mate van functiemenging geeft mogelijkheden voor eigen 
vormen van infrastructuur en beheer en maakt daardoor betere keuzes mogelijk 
ten aanzien van ontwerp en beheer.

3.2 Een nieuwe aanpak

Een andere manier van denken over bedrijventerreinontwikkeling vraagt ook om 
een andere aanpak en organisatie van de planning van werklocaties. De raad vindt 
dat veel meer dan nu het geval is de ontwikkeling van werklandschappen regio-
naal aangepakt moet worden. Samenwerking tussen gemeenten is noodzakelijk, 
willen gemeenten kunnen inspelen op schaalvergroting en marktwensen met een 
toenemende behoefte aan variatie. Door regionalisering ontstaan er meer moge-
lijkheden voor specialisatie en differentiatie van het aanbod binnen de regio en 

Philips High Tech Campus Eindhoven
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voor gebiedsgerichte ontwikkelingen van werklandschappen.26 Op grotere schaal 
nemen de mogelijkheden hiervoor immers toe. Regionale samenwerking biedt 
tevens mogelijkheden voor financiële verevening. Gemeenten moeten hierover 
onderling afspraken maken en bedrijven doorsturen naar een terrein dat daarvoor 
geschikt is. 

Bedrijventerreinen die lokaal worden uitgegeven, kunnen als één geheel op de 
markt worden gezet, waarbij ook nieuwe samenwerkingsvormen met de markt 
mogelijk zijn met veel meer differentiatie en waarbij ook veel meer mogelijkhe-
den zijn om bedrijventerreinen als één architectonische eenheid te ontwikkelen. 
De ervaring leert dat deze gebieden een krachtige beheersconstructie kennen, 
hetgeen ook de architectonische en ecologische kwaliteit vergroot. Te denken 
valt aan het clusteren van bedrijven die zorgen voor een optimale samenwerking 
tussen bedrijven op het gebied van milieu en energie. De voorgestelde aanpak 
behoeft regie. De VROM-raad stelt in de keten van informatievoorziening, grond, 
financiering, ontwerp en beheer een aantal aanpassingen voor.

3.2.1 Informatievoorziening
Voor het realiseren van de juiste kwaliteit op bedrijventerreinen is informatie-
voorziening geen afdoende, maar wel een noodzakelijke voorwaarde. Hoe meer 
inzicht, hoe beter daarmee overaanbod kan worden voorkomen en hoe beter 
inzicht verkregen wordt in de vraag naar de uiteenlopende kwaliteitsniveaus van 
bedrijventerreinen. De raad vindt het een positieve ontwikkeling dat het Ruimtelijk 
Planbureau van plan is vernieuwingen aan te brengen in de BLM door meer kwa-
litatieve aspecten mee te nemen in het model. Het gaat hier onder meer om de 
vestigingsplaatsvoorkeuren van ondernemers en locatietypen die meer onder-
scheidend zijn dan nu met bijzondere aandacht voor het aspect representativiteit. 
Een verkenning naar de mogelijkheden om de vraag naar bedrijventerreinen te 
ramen met behulp van de gebouwenvoorraadmethode is in de ogen van de raad 
een wenselijk onderdeel van deze vernieuwingsslag (zie hiervoor ook Louw et al., 
2004). De gebouwenvoorraadmethode sluit beter aan bij de vernieuwingsopgave, 
maar kan door het ontbreken van de juiste data nog niet worden toegepast. 

26 Gebiedsgewijze in plaats van kavelsgewijze ontwikkeling is in lijn met de huidige omslag richting 

een gebiedsgerichte ontwikkelingsplanologie waarmee een grotere ruimtelijke kwaliteit kan worden 

gerealiseerd. Het sluit dan ook aan bij een aanbeveling van de Commissie Bakker (Adviescommissie 

gebiedsontwikkeling, 2005) om de opgave van bedrijventerreinen te realiseren via gebiedsontwikke-

ling. 

Een regionale strategie voor bedrijventerreinen
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Optimaal zou zijn als een integrale ‘footprint’ van een verwachte bedrijfsontwik-
keling kan worden gegeven. Een ‘footprint’ bestaat uit de totale impact die een 
bedrijfsvestiging heeft op de omgeving, in kwantitatieve en kwalitatieve termen 
en bezien naar het (ruimtelijk) werkingsgebied. Het gaat dan niet alleen om de 
kwantiteit en kwaliteit van de directe ruimtevraag, maar ook om de impact op het 
lokale en regionale vervoerssysteem, de arbeidsmarkt, de woningmarkt, milieu-
belasting, en eventuele andere relevante aspecten van het productiemilieu. In de 
regio Amsterdam wordt binnenkort geëxperimenteerd met de vertaling van vraag-
prognoses naar integrale ‘footprints’. Daardoor kan in principe de planning en 
ontwikkeling van bedrijven beter dan voorheen worden afgestemd op of vertaald 
naar de ontwikkeling van het regionale bereikbaarheidssysteem, de woningbouw 
en initiatieven om de onderwijs- en kennisinfrastructuur beter te laten aansluiten 
op de (verwachte) economische ontwikkeling. Het verdient sterke aanbeveling om 
een dergelijke geavanceerde vorm van beleidsstrategische prognose waar moge-
lijk op regionaal niveau in te zetten. 

Kader 11. Voorbeeld regionale monitoring in de Noordvleugel

In de regio Zaanstad en, ruimer, in de hele Noordvleugel worden door 
de gemeenten verschillende behoefteramingen uitgevoerd. Recentelijk 
wordt via de oprichting van het Plabeka (Platform bedrijventerreinen 
en kantoorlocaties) getracht om op regionaal schaalniveau de ontwikke-
ling en uitgifte en locacties beter te coördineren en af te stemmen. Het 
komen tot één monitorsysteem binnen dit platform maakt onderdeel uit 
van het initiatief. In het platform werken grondinbrengende gemeen-
ten als Almere, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad 
samen met Flevoland, Noord-Holland en ROA om als Noordvleugel beter 
op de wensen van het internationale bedrijfsleven in te kunnen spelen. 
(Bron: Regiobezoek Zaanstad juni 2005; zie ook www.regionalesamen-
werking:platformbedrijventerreinenenkantoorlocaties(plabeka))

Dynamisering en regionalisering kwalitatieve behoeften
Gerelateerd aan deze gegevens zou vervolgens een provinciaal streekplan of een 
regionaal plan meer kunnen sturen welke bedrijven waar moeten komen. De 
keuze voor het (her)ontwikkelen van een bepaald gebied moet worden gemaakt 
op basis van marktonderzoek, gevolgd door een sterkte-zwakte analyse van de 
gemeente en de locatie binnen de regio. De VROM-raad pleit dus voor een gro-
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tere rol van de provincie of regio bij het vertalen van prognoses in ruimtebeslis-
singen. Een bovenlokale afstemming lijkt noodzakelijk. Daarbij hecht de raad 
belang aan eenduidigheid van data binnen de regio en aan de dynamisering van 
de datareeksen: via dynamische modellen, met scenario’s en toekomstramingen 
(in plaats van monitors) bijvoorbeeld op basis van een ondernemersenquête.

3.2.2 Grond 

Een reële grondprijs
De VROM-raad meent dat de huidige werkwijze bij de planning van bedrijventer-
reinen, met de lage grondprijzen en het uitbreidend ruimtegebruik, onaanvaard-
baar is. Ruimte in Nederland is een schaars goed, waarmee zorgvuldig moet wor-
den omgegaan. Het gaat de VROM-raad niet alleen om ruimtelijke kwaliteit op 
de terreinen zelf, maar ook om het voorkomen van het overmatig ruimtegebruik 
op de schaal van de regio en een langetermijnperspectief bij de ontwikkeling van 
kwalitatief goede terreinen. Het gaat daarbij om de voor iedereen zichtbare tegen-
stelling tussen wat er in de woningbouw gebeurt, met krappe kavels en vele voor-
schriften, en wat er bij bedrijventerreinen gebeurt, namelijk precies het tegenover-
gestelde: ruime kavels, relatief weinig voorschriften. Ook heeft de lage grondprijs 
een link met de herstructureringsopgave: zolang de kavels op nieuwe bedrijven-
terreinen zo goedkoop blijven en soms onder de kostprijs aangeboden worden, 
kan de aanpak van verouderde bedrijventerreinen niet van de grond komen.

De VROM-raad pleit daarom voor een zekere regulering van de grondmarkt voor 
bedrijventerreinen via aanpassing van het prijsniveau. Prijsdumping moet worden 
voorkomen. Juist doordat grondkosten voor bedrijven zo’n gering deel van de 
investeringskosten vormen, kan in zijn algemeenheid een hogere prijs gevraagd 
worden.27 Daar komt bij dat bedrijven zich niet primair door een hogere grond-
prijs laten leiden bij vestigingskeuzen; er zijn andere elementen. Het risico voor 
gemeenten om bedrijven ‘kwijt te raken’, is daardoor gering. Bovendien betekent 
een ophoging van het prijsniveau in potentie een groot voordeel voor de lokale 
overheid, via een hoger budget voor ruimtelijke kwaliteit in het desbetreffende 
gebied. 

De prijsaanpassing kan twee gradaties aannemen. Allereerst kan voor bedrijven-
terreinen ten minste een kostprijs gevraagd worden. Dit wil zeggen, een prijs 
waarin de kosten die gemaakt worden voor verwerving van de grond, het bouw-
rijp maken, de planning, milieuvoorzieningen en dergelijke worden toegerekend 

27 Dit geldt niet voor internationale ‘footloose’ bedrijven. 



63

aan de grond die kan worden uitgegeven. In de huidige praktijk van prijsvorming 
wordt grond soms onder dit kostprijsniveau aangeboden. Dit vindt de raad 
onaanvaardbaar. Daarnaast kan een stap verder gezet worden, en kan een extra 
opslag worden gevraagd bovenop de kostprijs. Deze extra opslag, en dus hogere 
opbrengst, kan worden gebruikt voor het verbeteren en behouden van de ruim-
telijke kwaliteit van bedrijventerreinen. Het kan bijvoorbeeld gestort worden in 
een fonds voor herstructurering, waaruit saneringskosten (mede) kunnen worden 
gefinancierd. 

De vraag is vervolgens hoe dit hogere prijsniveau, hetzij de kostprijs hetzij de 
kostprijs-met-opslag, gerealiseerd kan worden. In het debat over bedrijventerrei-
nen is een veelgehoorde suggestie om dit te doen via het creëren van schaarste.28 
De gedachte is dat door minder grond aan te bieden de prijs bij een gelijkblij-
vende vraag vanzelf omhoog zal gaan. De hogere prijs biedt mogelijkheden om 
kwaliteit te realiseren. De raad is echter geen voorstander van dit schaarstemodel. 
Het creëren van schaarste staat immers haaks op de behoefte om flexibel in te 
kunnen spelen op de vraag. Dit is vanuit economische overwegingen van belang. 
Bovendien zou een uitgiftestop kunnen zorgen voor schade aan de economie 
van sommige regio’s. Daarnaast vindt de raad dat een zekere nieuwe aanleg van 
bedrijventerreinen noodzakelijk is als ‘schuifruimte’ bij herstructurering, of om 
uitplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven mogelijk te maken. Te veel schaarste 
zou het herstructureringsproces kunnen belemmeren.

Niet zozeer schaarste als wel het vragen van een reële prijs, in casu ten minste 
kostprijs, is volgens de VROM-raad het essentiële kernpunt om ruimtelijke kwali-
teit te realiseren. In de ogen van de raad zouden gemeenten hierover in regionaal 
verband afspraken kunnen maken in het kader van hun gezamenlijk grondbeleid. 
Anders dan op het eerste gezicht lijkt, overtreden gemeenten met dergelijke 
afspraken over het gezamenlijk vaststellen van prijzen niet per definitie het kar-
telverbod. Dit kan afgeleid worden uit de casus van intergemeentelijke samenwer-
king tussen vier gemeenten in Netwerkstad Twente. In 2004 trokken de gemeen-
ten de aandacht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) met hun plan 
om afspraken te maken over grondbeleid. Na vooronderzoek van het NMa bleek 
dat, hoewel het handelen van de gemeenten ten aanzien van de grondprijzen wel-
iswaar valt onder het bereik van de Mededingingswet omdat ze hiermee economi-
sche activiteiten uitoefenen, dit niet opgaat als gemeenten met hun economisch 

28 Zie voor een uiteenzetting van dit ‘schaarstemodel’ onder andere Louw et al. (2004), Schouwstra 

(2005). 
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activiteiten uitvoering geven aan typische publieke taken. Dat was hier het geval, 
zo meende de NMa.29

De raad beseft terdege dat het uitgangspunt van een reële prijs alleen onvol-
doende is om meer kwaliteit op bedrijventerreinen te realiseren.30 Om die daad-
werkelijk tot stand te brengen en ook op de lange termijn te behouden, is het 
vervolgens noodzakelijk om andere denkramen en rollen te hanteren. Zoals later 
zal worden uiteengezet, valt hieronder ook het prioriteit geven aan bestaande ter-
reinen boven nieuwe terreinen (‘brownfields first’), een actieve rol van provincies 
bij het stimuleren en faciliteren van dergelijke afspraken en een bereidheid van 
betrokken gemeenten om elkaar aan de gemaakte afspraken te houden. 

Stimuleren van regionale samenwerking
Regionale samenwerking acht de raad cruciaal voor de ontwikkeling van de werk-
landschappen van de toekomst. Regionale afspraken over segmentering maken 
immers de ontwikkeling van gronden in verschillende kwaliteiten mogelijk. 
Regionale afspraken over de planning en programmering van het aanbod kun-
nen bovendien de vicieuze cirkel van gemeentelijke concurrentie doorbreken. 
Tijdens de regiobezoeken is duidelijk geworden dat regelgeving niet zozeer het 
krachtigste mechanisme voor samenwerking is, maar het feit dat de verschillende 
gemeenten en steden elkaar nodig hebben. Daarbij is de verdeling van risico’s 
bij het aangaan van regionale samenwerking veel belangrijker dan een gelijke 
kosten-opbrengsten verdeling, zo bleek in Gouda (project Gouwepark). Tevens is 
tijdens de regiobezoeken duidelijk geworden dat de wens tot bewustwording van 
de eigen identiteit een prikkel kan vormen voor regionale samenwerking. Door 
regionaal te gaan samenwerken, worden partijen immers min of meer gedwon-
gen om na te denken over hun eigen positie in de regio en hun eigen identiteit. 
Daarop moet worden ingezet en ontwikkeld. Gemeenten moeten in een dergelijke 

29 De Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa) heeft na een vooronderzoek besloten geen mededingings-

rechtelijk onderzoek te starten naar het gezamenlijk grondbeleid (waaronder gezamenlijk vaststellen 

van grondprijzen) van Netwerkstad Twente. Gegeven het huidige en toekomstige wettelijk kader en de 

achtergrond van de samenwerking waren er volgens de NMa geen feiten gebleken die zo’n onderzoek 

zouden rechtvaardigen. De VROM-raad maakt op deze plaats wel de kanttekening dat de uitspraak van 

de NMa betrekking had op samenwerking in een kaderwetgebied. Een dergelijk gebied heeft op grond 

van die wet bepaalde plichten en bevoegdheden voor het voeren van een gezamenlijk grondbeleid. Het 

is de raad onduidelijk in hoeverre de uitspraak geldt voor niet-WGR-plusregio’s. De raad pleit daarom 

voor een nadere verkenning naar de reikwijdte van de uitspraak van het NMa voor gemeenten die geen 

WGR-plusregio vormen.

30 Als de grondprijs hoger wordt, zullen bedrijven meer geld voor de aanschaf moeten uitgeven en 

wellicht minder geld overhouden of willen besteden voor de bouw van een kwalitatief goed gebouw. 

Bovendien is een reële prijs nog geen garantie dat de extra opbrengsten ingezet gaan worden voor 

kwaliteitsverbetering. 
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situatie juist hun eigen kwaliteit zoveel mogelijk benutten waardoor ze hun eigen 
identiteit behouden en versterken. Op deze wijze kan een aantrekkelijke, gediffe-
rentieerde regio ontstaan.

Kader 12. Identiteit als mechanisme voor regionale samenwerking

Regionale samenwerking wordt in Zaanstad gezien als waardevol al was 
het alleen maar omdat steden daardoor na gaan denken over comple-
mentariteit en de eigen toegevoegde waarde. Alle randgemeenten van 
Amsterdam hebben namelijk hun eigen unieke identiteit. De gemeenten 
kunnen veel gerichter gaan werven op elementen die in hun gemeen-
ten juist het sterkst zijn ontwikkeld. (Bron: Regiobezoek Zaanstad, juni 
2005)

Om de in de Nota Ruimte nadrukkelijk gevraagde regionale afstemming daadwer-
kelijk plaats te laten vinden, stelt de VROM-raad voor om terugkerende regionale 
afstemming op het gebied van bedrijventerreinen op te nemen als verplichte 
voorwaarde in de provinciale verordening (onder de nieuwe Wro), zowel voor 
nieuwe als te herstructureren terreinen. Daarnaast kan regionale samenwerking 
worden gestimuleerd door voorwaarden te stellen aan subsidieverlening. Dit 
wordt deels al door het Rijk toegepast. Deze ingezette lijn moet volgens de raad 
worden voortgezet. Concreet betekent dit dat het Rijk het geld strategisch inzet 
op die projecten die zich kenmerken door regionale samenwerking. 

Ook zou verkend moeten worden of het voorbeeld van samenwerking in het 
Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) navolging verdient. Hierbij hebben deel-
nemende gemeenten een clausule afgesproken waarbij zij een ‘boete’ betalen als 
zij grote bedrijven die geschikt zijn voor het regionale bedrijventerrein niet door-
verwijzen naar het desbetreffende terrein, maar in hun eigen gemeente ruimte 
bieden.31

31 Hoogenberg, L., projectdirecteur Regionaal Bedrijventerrein Twente (2005) tijdens het SenterNovem 

congres Een andere kijk op bedrijventerreinenbeleid, 14 december 2005. 
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Kader 13. Regionale samenwerking: gemeenschappelijke regeling en 
  gelijke risicoverdeling

De samenwerking bij Gouwepark was een kwestie van samenvallende 
belangen en toevalligheden. Alle drie de partijen hadden belang bij de 
ontwikkeling. Gouda en Waddinxveen hadden geen ruimte, Moordrecht 
wel maar nauwelijks capaciteit. Het project Gouwepark is opgepakt via 
een gemeenschappelijke regeling, hetgeen naar tevredenheid werkt. 
In het bedrijvenschap werken drie gemeenten samen: Waddinxveen, 
Moordrecht en Gouda. Risico en opbrengsten/verlies zijn voor elke 
gemeente hetzelfde: elk draagt 1/3 deel. De crux zit hem in de verdeling 
van de risico’s, oftewel de verhouding risicoverdeling versus zeggen-
schap. Die is veel belangrijker dan een gelijke kosten-opbrengsten. Na de 
laatste uitgifte zal de gemeenschappelijke regeling worden opgeheven. 
(Bron: regiobezoek Gouda juni 2005)

Kader 14. Regionale samenwerking middels het Intergemeentelijk 
  Structuurplan 

Op dit moment bereidt de projectorganisatie van de vijf Zuidplas-
gemeenten, provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het 
Intergemeentelijke Structuurplan Zuidplas (ISP) voor. Gelijktijdig en 
parallel aan het ISP wordt een partiële herziening van het streekplan 
Zuid-Holland voor de Zuidplas opgesteld. De bedrijventerreinontwik-
keling (bestaande plannen, uitbreiding en nieuwe ontwikkelingen) 
zijn in het ISP en de streekplanherziening aangegeven. De vraag of 
Zuidplasgemeenten gecompenseerd worden als ze niet hun “eigen” 
bedrijventerrein ontwikkelen is daarmee niet aan de orde. Immers, de 
bedrijventerreinontwikkeling is gezamenlijk door de Zuidplasgemeenten 
afgesproken en door de provincie in de streekplanherziening vastgelegd. 
(Bron: Projectbureau Zuidplaspolder)

3.2.3 Financiering
Met het oog op de groeiende en kostbare herstructureringsopgave in Nederland, 
vindt de VROM-raad het van het grootste belang dat de huidige financieringsmo-
gelijkheden worden uitgebuit en waar nodig uitgebreid. De stap van monofuncti-
onele terreinen naar geïntegreerde gebiedsontwikkeling, met een brede verstede-
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lijkingsstrategie inclusief nieuwe ontwikkeling, herontwikkeling en transformatie, 
biedt kansen voor de financiering van de herstructurering. 

Regionale verevening versterken
Een financieringswijze die succesvol wordt toegepast is financiële verevening 
tussen bestaande, te herstructureren locaties en te realiseren nieuwe locaties 
binnen één gemeente (zie bijvoorbeeld Waalwijk, kader 15). Op het regionale 
niveau, dus tussen een oude locatie in de ene gemeente en een nieuwe in een 
andere, wordt financiële verevening veel minder toegepast. Deze vorm van ver-
evening is afhankelijk van vrijwillige regionale samenwerking en is niet afdwing-
baar. In gevallen waarbij overheden niet aan de verevening willen meewerken, is 
er een knelpunt. Met de nieuwe Grondexploitatiewet wordt dit knelpunt deels 
opgeheven omdat de mogelijkheden voor regionale verevening groter worden. 
De raad staat hier positief tegenover. Echter de raad beseft dat juist verevening 
tussen oude en nieuwe bedrijventerreinen in verschillende gemeenten ook in de 
nieuwe wet een grensgeval blijft vormen. Het kabinet wil afdwingbare regionale 
verevening immers alleen toestaan als er tussen locaties een inhoudelijke relatie 
is. Deze inhoudelijke relatie moet aangetoond worden aan de hand van de drie 
criteria causaliteit, proportionaliteit en profijt. Tussen verspreide vereveningslo-
caties, zoals bij oude en nieuwe bedrijventerreinen in verschillende gemeenten, 
is deze inhoudelijke relatie moeilijk hard te maken.32 Zoals de raad eerder uiteen-
gezet heeft in zijn advies ‘Ruimte geven, ruimte nemen’ (2006), mist de raad in 
het wetsvoorstel dan ook een afdwingbare verevening voor dit regionale niveau, 
vooral als het gaat om niet-aaneengesloten ontwikkelingen. Een regionale visie 
zou dan de inhoudelijke relatie moeten kunnen aantonen. Om de houdbaarheid 
van gevallen van regionale verevening te beoordelen, kunnen de beslissingen over 
regionale verevening op één hoger niveau getoetst worden dan waarbinnen het 
gebied valt. Indien vrijwillige regionale verevening in de praktijk moeizaam tot 
stand blijft komen, adviseert de raad de minister van VROM om de drie inhoude-
lijke criteria uit het wetsvoorstel te heroverwegen. 

Overigens geldt het bovenstaande niet voor gemeenten in de WGR-plusregio’s 
(de oude kaderwetgebieden). Deze gemeenten mogen vanuit hun verplichting om 
gezamenlijk regionaal beleid te maken en vanuit hun grondbeleidsbevoegd heden 

32 Die relatie is er wel, maar volgtijdelijk (de aanleg van een nieuw terrein heeft gevolgen voor de 

bestaande voorraad; en te herstructureren terrein heeft gevolgen voor de behoefte aan nieuwe terrei-

nen), en dat is niet wat het kabinet met die inhoudelijke relatie bedoelt.
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wel regionale vereveningsafspraken maken.33 De Stadsregio Rotterdam doet dat 
bijvoorbeeld. Op dit moment maken echter weinig WGR-plusregio’s van hun 
bevoegdheden gebruik, in sommige gevallen mede door onvoldoende kennis over 
de mogelijkheden. De VROM-raad adviseert de minister van VROM dan ook om 
de WGR-plusregio’s via een voorlichtingstraject op deze mogelijkheden te wijzen. 

Kader 15. Oud voor nieuw in Waalwijk

De gemeente Waalwijk heeft zowel een ontwikkelopgave als een her-
structureringsopgave. In de ontwikkelingsvisie van de gemeente 
Waalwijk is een van de belangrijkste beleidsopdrachten om het nieuwe 
proces aan het oude te koppelen. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrij-
venterreinen zullen met name de lokale bedrijven verhuizen naar het 
nieuw ontwikkelde bedrijventerrein. Het moment en de strategie van de 
nieuwe ontwikkeling is gebruikt om ook de revitalisering handvatten te 
geven. Hiervoor is een noodzakelijk element dat het economische proces 
van de individuele ondernemer zeer helder in kaart wordt gebracht. Dat 
is nodig om tot schaalgrootte te komen en de ambities te realiseren. De 
koppeling tussen oud en nieuw vertaalt zich onder meer in één parkma-
nagementorganisatie voor zowel de oude als de nieuwe terreinen. (Bron: 
Regiobezoek Waalwijk, juni 2005)

Onder voorwaarden afschaff ing overdrachtsbelasting bij herstructurering 
Herstructurering van verouderde bedrijventerreinen is dermate kostbaar dat dit 
lastig door gemeenten en ondernemers zelf is op te brengen. De raad is voor-
stander van verlichting van deze last. Een van de manieren om herstructurering 
van verouderde bedrijventerreinen te bevorderen, is het verlenen van een vrijstel-
ling van de overdrachtsbelasting voor herstructurering van bedrijventerreinen 
(zie voor een uiteenzetting van dit voorstel: CE, 2004). Een dergelijke vrijstelling 
bestaat al voor wijkontwikkelingsmaatschappijen die zich richten op binnenste-
delijke herstructurering van oude stadsdelen. Voor bedrijventerreinen is een vrij-

33 In de WGR-plus zit een verplichting tot het opstellen van a) een regionale ontwikkelingsstrategie; b) 

beleid gericht op de uitoefening van bevoegdheden met betrekking tot bedrijventerreinen; kantoorlo-

caties en detailhandelvoorzieningen; c) de hoofdlijnen van een regionaal promotie- en acquisitiebeleid 

gericht op bedrijfsvestiging en acquisitie.
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stelling ook zinvol, maar nog niet wettelijk ingevoerd.34 Analoog aan de regeling 
voor binnenstedelijke herstructurering, meent de raad dat een vrijstelling voor te 
herstructureren bedrijventerreinen alleen verleend kan worden onder bepaalde 
voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de voorwaarde dat een wijkontwikkelingsmaat-
schappij als zodanig moet zijn aangewezen door het ministerie van VROM. Deze 
beslist of er sprake is van een herstructureringsplan dat past binnen de Wet 
stedelijke vernieuwing.35 De voorwaarden borgen een zinvolle toepassing van dit 
instrument. 

Aangevuld met een nieuw regionaal f inancieel vehikel ( fondsvorming) 
In aansluiting op het onder voorwaarden afschaffen van overdrachtsbelasting bij 
herstructurering pleit de raad voor een financieel instrument dat geld genereert 
voor de ontwikkeling van een specifiek regionaal gebied. De huidige wijze van 
belastingheffing draagt hier niet aan bij. De Onroerend Zaakbelasting (OZB) is 
bijvoorbeeld te generiek daarvoor. Voor het koppelen van regionalisering aan 
financiering zijn allerlei mogelijkheden. Eén mogelijkheid is bijvoorbeeld om een 
nieuwe heffing in te voeren op regionale schaal. Inkomsten uit deze heffing kun-
nen vervolgens worden gestort in een regionaal fonds. Hiermee krijgt de regio-
naliseringsstrategie een financiële basis. Fondsvorming moet in een regionale 

34 Overdrachtsbelasting is een nationale belasting. De lasten van een vrijstelling worden dus nationaal 

gedragen in de vorm van verminderde belastinginkomsten. Omdat de positieve effecten van een der-

gelijke maatregel (de herstructurering wordt relatief goedkoper) lokaal merkbaar zijn, is er lokaal een 

groot draagvlak voor dit voorstel.

35 Overigens wordt ook bij wijkontwikkeling wel overdrachtsbelasting geheven bij overdracht van onroe-

rende zaken als het plan is afgerond.

Bio Science Park Leiden
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Kader 16. Werklandschap Westermaat Campus - Hengelo

Westermaat Campus is een businesspark in Hengelo, gelegen aan de 
A1. Bijzonder aan Westermaat is dat het volledig onderdeel vormt van 
het Twentse landschap. Anders dan gebruikelijk is bij de aanleg van 
bedrijvenparken, is Westermaat Campus bij de start al volledig ingericht 
met alle infrastructuur, groen en waterpartijen. Voordat de gebouwen 
op Campus zijn gerealiseerd, beschikt het park dus al over een zeer 
representatieve uitstraling. Belangrijke plekken op het terrein, zoals de 
entrees naar de winkels en bushaltes zijn gemarkeerd door torens, die 
geïnspireerd zijn op de historische zouttorens in dit gebied. De oude 
eiken en andere bomen in het gebied blijven staan. In een bijzondere 
landschapsarchitectuur is het gebied verrijkt met uitgestrekte gazons, 
bomenlanen, een opvallende terp en een waterpartij. De groene ruimte 
op Westermaat Campus blijft een samenhangend geheel, zoals op een 
campus. Het Twents landschap ziet u terug in de inrichting van het 
park: coulissen met eikenbomen. Er zijn geen onnatuurlijke terrein-
afscheidingen. Op deze manier presenteert Westermaat Campus zich 
als één geheel. Dat geeft rust, ruimte en allure. (Bron: www.westermaat-
campus.nl)

Oude zouttoren Westermaat Campus Hengelo
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context vorm krijgen, om concurrentie tussen gemeenten om bedrijven binnen 
te halen, te voorkomen. Een lokale uitwerking van deze gedachtegang is te zien 
in Leiden bij het Bio Science Park. Ondernemers op dit terrein hebben aan de 
gemeente gevraagd om een extra heffing van 5,3 procent op de OZB voor niet-
woningen met als doel om de voorzieningen op het bedrijventerrein beter te orga-
niseren. Deze extra OZB-gelden worden in een bedrijventerreinenfonds gestort.

3.2.4 Ontwerp
Wat betreft het ontwerp wil de raad niet met een algemene receptuur komen of 
architectuurtypen formuleren. Dit zou een gebiedsspecifieke invulling bemoei-
lijken. Wel wil de raad een aantal uitgangspunten formuleren om de ruimtelijke 
kwaliteit op regionaal niveau te bewerkstellingen. 

Flexibiliteit in ontwerp
De raad pleit voor meer flexibiliteit in ontwerp door te zorgen voor neutrale 
structuren. Dit maakt functieverandering mogelijk, richting wonen of richting 
kantoren of bijvoorbeeld wonen met bedrijfstakken. Dit geldt met name voor de 
diensten- en vrijetijdssector die een grote dynamiek kennen. Daarnaast blijven 
er terreinen zoals Pernis waarbij dat niet het geval is. Flexibiliteit in de uitleg en 
inrichtingsvoorschriften zorgt ervoor dat werkgebieden meer duurzaam zijn. 
Ontwerp is dus niet alleen bedoeld voor ‘mooi’, maar ook om zo weinig mogelijk 
af te wentelen qua materiaalstromen, transportstromen en de efficiency zo hoog 
mogelijk te laten zijn. Bij een gebied, flexibel in de uitleg en inrichtingsvoorschrif-
ten, is de omvang en vormgeving van de hoofdplanstructuur bepalend voor het 
uiteindelijke kwaliteitsniveau. De wensen ten aanzien van de inrichtingskwaliteit 
worden beter gerealiseerd als dit vooraf in een kwaliteitsnorm is gedefinieerd. De 
hoofdplanstructuur is hiervoor geschikt en kan als basis dienen voor uitwerking 
op blokniveau en kavelniveau (Van der Gaag, 2004). 

Zonering en clustering 
Zonering en clustering zullen altijd noodzakelijk zijn voor een bedrijventerrein. De 
raad ziet deze als een nuttig middel om gelijksoortige bedrijven te scheiden van 
andere bedrijven. Clustering biedt mogelijkheid voor gemeenschappelijke voorzie-
ningen, waaronder ook ruimtelijke voorzieningen zoals parkeerterreinen, groen-
voorzieningen en opslagplaatsen. Hoewel het een open deur mag lijken, pleit de 
raad voor speciale aandacht voor het parkeren op werklocaties. Op huidige ter-
reinen blijft dit een groot terugkerend struikelblok dat beeldvervuilend werkt. Er is 
met parkeren veel ruimtewinst te halen. Gemeenten zijn nu vaak nog tegen parke-
ren ondergronds vanwege de grondwaarde. De grondprijs is zo laag dat onder de 
grond of stapelen niet rendabel is.
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Clustering biedt tevens mogelijkheid voor het creëren van verschillende kwaliteits-
typen werkmilieus. Met zonering kunnen deze vervolgens worden gecombineerd 
met landschappelijke inrichting door het creëren van (zachtere) overgangen tus-
sen verschillende functies. Denk aan modelmatige voorstellen waarbij publiek-
gerichte bedrijven aan de buitenkant van een gebied worden gesitueerd en pro-
ductiegerichte bedrijven niet; of waarbij aan de randen combinaties van wonen 
met kantoor-, atelier- of praktijkruimte gesitueerd worden. Ook valt de denken 
aan groene wallen en buffers bij terreinen voor zware milieucategorieën, geleide-
lijke overgangen bij kwalitatieve (thema)parken of integratie van bedrijven in een 
geluidswal aan de snelweg.36 

3.2.5 Beheer

Begin met ‘quick wins’ 
Bij het inzetten op een beter beheer is het belangrijk dat er betrokkenheid van 
ondernemers is. In plaats van een topdown ‘grand design’ voor parkmanagement 
is de raad dan ook voorstander van zogenoemde ‘quick wins’ in overleg met de 
lokale ondernemers. Door eerst eens te beginnen met kleine verbeteringen (zoals 
verlichting, zout strooien, et cetera) kunnen gemeenten relatief snel en eenvoudig 
het vertrouwen van ondernemers winnen. Dit kan een start kan zijn van een dia-
loog met de ondernemers. Gemeenten en ondernemers trekken dan samen op. 
Het uitgaan van elkaars waardeoriëntaties (gemeente en ondernemer) ligt aan de 
basis van deze ‘quick wins’. 

Instellen van een krachtige beheersorganisatie
Om de ‘ruimtelijke kwaliteit’ van een bedrijventerrein ook op de lange termijn te 
verankeren, is het belangrijk dat eisen worden gesteld aan de gebruikers/eige-
naren van een terrein. De laatste jaren is dit met parkmanagementconstructies 
steeds meer in gang gezet. De regiobezoeken hebben laten zien dat op sommige 
plaatsen al inspirerende voorbeelden daarvan tot stand komen, waardoor krach-
tige beheersorganisaties ontstaan. 

Een nadeel van de huidige parkmanagementvormen is echter dat het lidmaat-
schap van een dergelijke beheersvereniging vrijblijvend is: bij verhuizing is een 
nieuwe eigenaar niet altijd verplicht om lid te worden van de parkmanagement-
organisatie. Vooral bij executoriale verkoop en verkoop door de faillissementscu-

36 Wat betreft de locatie van bedrijvigheid langs snelwegen pleit het Ruimtelijk Planbureau voor meer 

centrale regie en het maken van duidelijke keuzes (Hamers en Nabielek, 2006). Dit sluit aan op het 

pleidooi van de VROM-raad voor meer visie op rijksniveau ten aanzien van werklandschappen, zie 

paragraaf 3.3.2.
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rator loopt de voortzetting van het lidmaatschap gevaar. Om te voorkomen dat 
het beheer van een bedrijventerrein in de loop der jaren verzwakt door opzeggin-
gen van het lidmaatschap, pleit de raad voor een nieuwe juridische constructie. 
Vergelijkbaar met de constructie die in het appartementrecht geldt (verplicht 
lidmaatschap van een Vereniging van Eigenaren), kan een constructie opgesteld 
worden waarbij ook een koppeling wordt gelegd tussen eigendom enerzijds en 
verplicht lidmaatschap van een beheersorganisatie anderzijds. Dit zou een kwali-
tatief lidmaatschap moeten zijn, dat wil zeggen een lidmaatschap dat niet opge-
zegd kan worden doordat de eigenaar van een kavel van rechtswege lid wordt (en 
blijft) van een beheersvereniging of –coöperatie. Het beheer wordt dan gevoerd 
door de (wettelijk voorgeschreven) Vereniging van Eigenaren (Van Velten, 2003; 
Van Velten, te verschijnen).37 

Verhoging duurzaamheid terrein 
Door samenwerkingsverbanden tussen bedrijven op hetzelfde bedrijventer-
rein te initiëren kan via bundeling van activiteiten en schaalvoordelen worden 
bijgedragen aan de uitbouw van een duurzamer bedrijventerrein. De schaal van 
optimalisatie van milieu- en efficiencyprestaties wordt dus vergroot van het indi-
viduele bedrijf naar een groep bedrijven. Deze samenwerking kan leiden tot een 
verhoging van het bedrijfseconomisch rendement, gekoppeld aan een reductie 
van de milieubelasting, een intensiever gebruik van de ruimte en betere werkom-
standigheden. Verschillende samenwerkingsverbanden zijn mogelijk. Bij duur-
zame processen gaat het om: uitwisseling van energie, grondstoffen en water; 
gezamenlijke inkoop van goederen en diensten; gezamenlijk gebruik van utilities 
en bedrijfsfuncties, onder andere waterzuivering; collectieve inzameling en afvoer 
van afvalstoffen; en warmtekrachtkoppeling op het niveau van meerdere bedrij-
ven. Bij duurzame inrichting gaat het om: gezamenlijke opslag van goederen en 
materialen; gemeenschappelijke aanleg en onderhoud van groenschermen; een 
betere ontsluiting van het terrein; bedrijfsgerichte voorzieningen zoals beveili-
ging; aanleg van bufferbekkens en centrale bluswatervoorraden; en voorbereiding 
van parkmanagement.38 De mogelijkheden om dit te bewerkstelligen zijn bij een 
bestaand terrein overigens beperkter dan bij een nieuw terrein.

37 In Amerika is men inmiddels bij federale wetgeving overgegaan tot de invoering van de zogenoemde 

‘Community Association’ op grond waarvan de eigenaars van onroerende zaken kwalitatief lid worden 

van een beheersvereniging.

38 www.duurzamebedrijventerreinen.nl
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Kader 17. Inspirerend voorbeeld: Duurzame bedrijventerreinen

HoogTij, bedrijvenpark Westzanerpolder Zaanstad
Het terrein HoogTij van netto 100 hectare ligt direct aan het 
Noordzeekanaal in het meest zuidelijke deel van Westzaan. Een kade 
voor zeeschepen maakt deel uit van de plannen voor het bedrijvenpark. 
Het terrein krijgt een duurzame inrichting met oog voor beeldkwaliteit, 
milieu en energiebesparing, vastgelegd in het bestemmingsplan. Er 
komt een eigenarenvereniging die parkmanagement verzorgt, met onder 
meer parkbeveiliging, onderhoud openbare ruimten, afvalinzameling, 
bewegwijzering, milieu- en mobiliteitsscans, mobiliteitsmanagement. 
(Bron: regiobezoek Zaanstad)

EcoPark Emmeloord
Het EcoPark is een relatief klein terrein van 12 hectare bruto, gelegen 
aan de A6 bij Emmeloord. Het is een geheel privaat initiatief. In de opzet 
van het terrein is duurzaamheid integraal als uitgangspunt genomen 
voor zowel water en energiebeheer, gebouwde en onbebouwde omgeving, 
inrichting en beheer. Groen en blauw op het terrein worden volgens 
ecologische principes ingericht én beheerd. Een bijzonder uitgangspunt 
is dat geprobeerd wordt toekomstige uitbreidingsruimte van bedrijven 
een tijdelijke groene invulling te geven. De vormgeving van het terrein 
speelt in op de structuren van het omliggende landschap. Bijzonder is de 
groepering van bedrijfskavels in clusters met per cluster een ‘hofje’ voor 
groen en parkeren. Een centrale waterboulevard vormt het visitekaartje 
van het terrein. (Bron: Landschapsbeheer Nederland, 2005)

Kalundborg Denemarken
Kalundborg in Denemarken was destijds het eerste project ter wereld 
waar industriële ecologie als voorwaarde voor de vestiging van bedrijven 
werd gehanteerd. Vanaf begin jaren zeventig hebben vier grote bedrijven 
op het industrieterrein in Kalundborg de handen ineen geslagen. Het 
gaat om een energieproductiebedrijf, een biotechnologische onderne-
ming, een olieraffinaderij en een gipsplatenfabriek. Onderling wisselen 
ze reststoffen, water en warmte uit waarbij het overschot van het ene 
bedrijf een waardevolle grondstof is voor de ander. Ook worden rest-
stoffen aan derden verkocht. Zo levert het energieproductiebedrijf onder 
meer processtoom aan de raffinaderij en de gipsplatenfabriek. 
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3.3 Een nieuwe rolverdeling

3.3.1 Meer markt
In het nieuwe perspectief ziet de raad een grotere rol voor de markt weggelegd. 
De belangrijkste reden daarvoor is dat marktpartijen in het algemeen meer kennis 
hebben van de marktvraag. Bovendien hebben ze meer oog voor rendement- en 
risicoaspecten. De verwachting is dat door een grotere marktbetrokkenheid het 
aanbod van werklandschappen beter zal aansluiten op de vraag, zowel kwalitatief 
als kwantitatief. Andere verwachte positieve aspecten zijn intensiever ruimtege-
bruik (hoger rendement); standaardisering gebouwspecificaties (lager risico) en 
minder versnipperd eigendom. Vooral bij beleggers is er door hun langetermijn-
belang bovendien meer aandacht voor de inrichtingsaspecten en de architectoni-
sche kwaliteit van het hele gebied (bijvoorbeeld in kleurstelling en maatvoering) 
en het belang van professioneel beheer. Dit verlegt de focus van kavelsgewijs 
ontwerp en beheer naar de zorg voor de openbare ruimte en de kwaliteit van het 
gehele terrein. 

De raad is zich ervan bewust dat taken die de overheid verricht niet overal door 
de marktsector zullen en kunnen worden opgepakt.39 Ook beseft de raad dat ‘de 
markt’ geen uniforme partij is. Deze bestaat uit ondernemers, ontwikkelaars, 
beleggers, financiers et cetera, met elk een verschillende rol bij de planning, ont-
wikkeling en beheer van bedrijventerreinen. Afhankelijk van de ontwikkelkracht, 
daadkracht en interne beschikbaarheid ziet de VROM-raad mogelijkheden voor 
verschillende samenwerkingsarrangementen met de marktpartijen. Het belang 
van regionaal maatwerk staat daarbij voorop. 

39  Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde bedrijfstakken en/of voor bepaalde regio’s.

Laatstgenoemde ontvangt tevens het gips dat vrijkomt bij de rookgas-
reiniging. De restgassen van de raffinaderij, die vroeger werden afge-
fakkeld, gaan naar het energieproductiebedrijf en de gipsfabriek. Het 
stikstofrijke afvalslib van de biotechnologische onderneming wordt via 
pijpleidingen en tankwagens afgezet bij landbouwers in de omgeving. 
Alle afnemers betalen voor de geleverde reststof. (Bron: www.duurzame-
bedrijventerreinen.nl)
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Primair zal het gaan om samenwerking tussen gemeente en markt bij een deel 
van de keten: ontwikkeling, beheer of herstructurering. Dergelijke samenwer-
kingsconstructies zijn deels al praktijk, zoals de PPS-constructies voor parkma-
nagement (zie kader 18). Naast deze reguliere publiek-private samenwerkingscon-
structies, ziet de raad ook een rol voor marktpartijen die zich specifiek toeleggen 
op het in één hand ontwikkelen en beheren van werklandschappen. Met name 
beleggers kunnen hier belangstelling voor hebben, gezien de mogelijkheden om 
naast direct rendement ook waardevermeerdering over de hele levenscyclus te 
realiseren. De huidige kosten worden zo uit toekomstige ontwikkelvoordelen 
gehaald. De kwaliteit van het gehele gebied en de openbare ruimte zijn voor de 
beleggers elementen waarmee waardevermeerdering gerealiseerd kan worden. 
Ontwerp en landschapsinrichting zijn in deze projecten dan ook integraal onder-
deel van het beleggingsobject. Met parkmanagement, vormgeving, voorzieningen 
(winkels, crèches, vergaderfaciliteiten, services) wordt in de buitenruimte geïnves-
teerd. Het product is “niet meer een gebouw, maar een dienst”.40 Kenmerkend is 
dat de betrokkenheid van marktpartijen niet ophoudt als het nieuwe gebouw af is, 
maar voor een langere termijn voortduurt. Het gaat niet om een eindplaatje van 
het gebied, maar om groei en ontwikkeling ervan. Het in één hand ontwikkelen en 
beheren van werklandschappen door marktpartijen bepleit de raad overigens niet 
alleen voor nieuwe locaties, maar ook voor bestaande terreinen. Juist bij herstruc-
turering biedt ontwikkeling en beheer in één hand namelijk de mogelijkheid om 
(sanerings)kosten uit toekomstige ontwikkelingsopbrengsten te financieren.

40 Interview met Rudy Stroink. 

Cargill Amsterdam
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De interesse van marktpartijen zal vooral liggen bij die terreinen waar een 
bepaald rendement te behalen valt. Het is daarom de verwachting van de VROM-
raad dat marktpartijen aanvankelijk vooral geïnteresseerd zullen zijn in een drietal 
type terreinen: in nieuw te ontwikkelen terreinen op ‘greenfields’ (binnenstede-
lijk is kostbaarder), in herstructureringsgebieden waar een transformatie naar 
een hoogwaardige bestemming mogelijk is41, en in terreinen waar een bepaalde 
thematisering42 kan worden gerealiseerd in het topsegment (terreinen met hoog-
waardige uitstraling en uiterlijk) en waar kleinschalige voorzieningen op het ter-
rein mogen worden gerealiseerd. 

In Engeland is een jarenlange ervaring opgedaan met deze manier van ontwik-
kelen. Vooral in het topsegment en bij ‘greenfield’-locaties nemen marktpartijen 
de ontwikkeling en beheer van hele terreinen op zich. Dit doen zij onder kader-
stelling van de overheid, dat wil zeggen: de ontwikkelaar maakt een plan binnen 
de randvoorwaarden die de lokale overheid heeft opgesteld. In Nederland heeft 
een grote marktbetrokkenheid, zoals in Engeland, tot op heden nauwelijks navol-
ging gehad, enkele uitzonderingen daargelaten. Dat heeft voor een groot deel te 
maken met de bestaande werkwijze bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen 
en de dominante rol van de gemeente daarbij. Marktpartijen zijn immers alleen 

41 De belegger neemt de ‘oude’ gebouwen over en de ondernemers kunnen deze nog een aantal jaren 

huren voordat de herstructurering (uitplaatsing van laagkwaliteit naar elders) en/of herontwikkeling 

(van hoogwaardige bestemming ter plekke) starten.

42 Bij de (her)ontwikkeling kan sprake zijn van thematisering op architectuur of naar doelgroep (sport, 

media, wetenschap, et cetera). Het bij elkaar zitten van dezelfde soort bedrijven en voorzieningen kan 

voordelen hebben voor gebruikers.

Westergasfabriek Amsterdam
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bereid te investeren indien zij voldoende rendement kunnen halen in verhouding 
tot het risico dat zij lopen. Het gaat hier bijvoorbeeld om  risico’s van overaanbod 
(door gebrek aan regionale afstemming) en incourantie (vanwege op de gebrui-
ker afgestemde specificaties). Desondanks meent de raad dat hier een kiem ligt 
voor een nieuwe bedrijfstak, die de moeite van het doorontwikkelen waard is. 
De  private betrokkenheid in Nederland groeit, en de belangstelling vanuit markt-
partijen neemt voorzichtig toe. 

Kader 18. PPS en parkmanagement in Waalwijk 

In Waalwijk is de organisatie van het parkmanagement een samenwer-
kingsverband tussen de gemeente en een marktpartij. Deze partijen 
hebben een pps-contract voor twaalf jaar gesloten, wat qua termijn tame-
lijk uniek is. De insteek van dit model is dat het beheer al begint bij de 
vestiging van het eerste bedrijf en niet pas achteraf. De management-
organisatie Parkmanagement wordt gefinancierd vanuit twee fondsen 
(een fonds ‘parkmanagement’ en een fonds ‘vertreklocatie’), die beide 
gefinancierd worden vanuit de grondexploitatie. Het Parkmanagement 
model zal in eerste instantie niet als zelfstandig bedrijfsonderdeel kun-
nen functioneren. De marktpartij draagt hiervoor het risico. Als een 
terrein vol is, zijn er wel voldoende financiële middelen om het manage-
mentbureau als zelfstandige economische eenheid in stand te houden. 
Het fonds zal blijven, maar de marktpartij zal zich na zes jaar uit het 
Parkmanagement terugtrekken. Vervolgens zullen de ondernemers 
deze rol over moeten nemen qua gebiedsontwikkeling en zal het model 
bedrijfseconomisch zelfstandig moeten worden. Naast de twee fondsen 
dragen ook de bedrijven zelf bij. Het bedrijfsleven accepteert in vesti-
gingsvoorwaarden dat zij een jaarlijkse bijdrage moet leveren aan de 
kosten. Een essentiële voorwaarde hierbij is dat de toegevoegde waarde, 
die ontstaat hetzij door besparingen ten opzichte van individuele inko-
pen, hetzij door een kwaliteitsbesef, weer een evenwicht zal doen ont-
staan tussen de bestedingen van het bedrijfsleven en dat wat zij ervoor 
terugkrijgen. Het gaat hier dus niet om een eenvoudig omslagstelsel. 
Bijzonder voor deze PPS-constructie is dat de Parkmanagementorgani-
satie ook de aanjager wordt voor de revitalisering van het bestaande 
bedrijventerrein in het gebied. Deze revitalisering wordt deels gefinan-
cierd uit de opbrengsten van het nieuwe bedrijventerrein. (Bron: regio-
bezoek Waalwijk)
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Het pleidooi voor meer ruimte voor de markt sluit aan bij een opkomende ont-
wikkeling in Nederland, waarbij marktpartijen de kwaliteit van de buitenruimte 
steeds meer zien als een element waarmee de waarde van de investering kan 
worden vergroot. Nu al is te zien dat bij grotere en duurdere beleggingsobjecten 
nadrukkelijk over het hele gebied wordt nagedacht. Vastgoedbeheerders ontwik-
kelen zich tot een partij die de kwaliteit en beheer voor zijn rekening neemt. 
Omdat de VROM-raad zich ervan bewust is, dat beleggers en ontwikkelaars niet 
overal deze ontwikkelende en beherende rol op zich willen of kunnen nemen, pleit 
de raad voor een nadere verkenning door de nationale overheid naar de condities 
waaronder zij dat wel doen. In de volgende paragraaf doet hij daartoe een aanzet. 

3.3.2 Andere overheid 
Meer ruimte aan marktpartijen vergt een andere houding en werkwijze bij de 
overheid. Deze cultuuromslag zit niet alleen in het toepassen van nieuwe instru-
menten of maatregelen, maar ook in het gebruik durven maken van de bestaande 
instrumenten. Met het huidige instrumentarium kan en mag al veel, zoals de 
VROM-raad ook heeft geconstateerd in het advies ‘Ruimte geven, ruimte nemen’ 
(2006). 

Rol gemeente
Voor het gros van de toekomstige opgaven van werklandschappen geldt dat de 
gemeente, veel meer dan nu het geval is, kan samenwerken met andere partijen: 
ondernemers, ontwikkelaars, beleggers en andere gemeenten. De VROM-raad 
meent dat de gemeente niet standaard de ontwikkelende partij hoeft te zijn. De 
gemeente blijft een grote rol houden (onder andere door het vaststellen van een 
ruimtelijk kader, het maken van een bestemmingsplan, het toetsen van bouw-
aanvragen), maar moet meer oog hebben voor zijn medespelers. De gemeente 
kan ervoor zorgen dat werklandschappen onlosmakelijk deel uitmaken van de 
gemeentelijke, ruimtelijke en economische structuur en zo aansluiten bij de leef-
omgeving.

Gemeente en ondernemers
Allereerst is het in de ogen van de raad belangrijk dat de lokale overheid een 
goede samenwerking met de ondernemers realiseert om zo ondernemers betrok-
ken te krijgen en te houden. Dit kan via hele eenvoudige stappen, bijvoorbeeld 
door te beginnen met acties op bedrijventerreinen waarvan de effecten direct 
merkbaar zijn (grasmaaien, vuil ophalen, verlichting onderhouden en dergelijke). 
Het uitvoeren van deze concrete en snel zichtbare acties (‘quick wins’) zorgt voor 
draagvlak. Vervolgens kunnen stap voor stap andere zaken worden aangepakt, 
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zoals het aanstellen van een gemeentelijke contactpersoon die de ondernemers 
persoonlijk kent. Ook kan het effectief werken om ondernemers te informeren 
over het budget dat de gemeente beschikbaar heeft voor het reguliere onderhoud 
en over de kosten in relatie tot kwaliteit. Transparantie versterkt de vertrouwens-
basis tussen overheid en ondernemer. Bovendien kan helder worden vergeleken 
of, en zo ja welke voordelen er zitten aan een beheersrol van samenwerkende 
bedrijven. Samenwerking op een terrein door gezamenlijke inkoop of uitwisseling 
van energie kan bijvoorbeeld het bedrijfseconomisch rendement van bedrijven 
verhogen. 

Hoe voor de hand liggend deze stappen ook mogen lijken, in veel gemeenten zijn 
ze nog geen dagelijkse praktijk. De VROM-raad vindt dat hierin verandering moet 
komen. Tijdens de regiobezoeken is het de raad gebleken dat de wisselwerking 
tussen gemeenten en ondernemers van groot belang is voor het realiseren van 
kwaliteit. Op deze manier wordt niet alleen rekening gehouden met de wensen en 
eisen van bedrijven, maar wordt tegelijkertijd de betrokkenheid, het draagvlak en 
de eventuele investeringsbereidheid vergroot. 

De kwaliteit van bedrijventerreinen is niet alleen een verantwoordelijkheid van 
de overheid. Ondernemers zijn ook ‘producent’ van het product bedrijventerrein 
en als zodanig (mede)verantwoordelijk voor de kwaliteit ervan. In het kader van 
maatschappelijk bewust ondernemen kunnen de ondernemers de kwaliteit van 
het werklandschap tot hun verantwoordelijkheid rekenen. Het eerder aangehaalde 
ondernemersinitiatief op het Bio Science Park in Leiden is hiervan een goed 
voorbeeld. Door zich te organiseren kunnen ondernemers bovendien een vol-
waardige gesprekspartner van de overheid zijn. Koepelorganisaties als de Kamer 
van Koophandel kunnen dit bevorderen. Samen met de ondernemers kan de 
gemeente dan bepalen welke maatregelen prioriteit hebben. 

Gemeente en marktpartijen
Niet alleen met ondernemers, maar ook met ontwikkelende en beherende markt-
partijen kan een gemeente een samenwerking aangaan. Dit varieert van publiek-
private samenwerkingsconstructies, die nu al worden toegepast bij gezamenlijke 
ontwikkeling of beheer, tot constructies waar marktpartijen zowel ontwikkeling 
als beheer in één hand nemen. De markt kan deze taken echter alleen oppakken, 
wanneer aan een aantal condities is voldaan. Daarmee kan de interesse van een 
projectontwikkelaar of belegger worden gewekt. 

Het belangrijkste is dat de markt vroegtijdig in het proces wordt betrokken, 
zodat de gemeente op die manier optimaal de aanwezige kennis kan aanboren. 
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Een andere conditie is dat de gemeente nadrukkelijker oog moet hebben voor 
mogelijkheden tot waardecreatie. Met het oog op het directe rendement kan een 
gemeente daarom, zowel bij herstructurering als bij nieuwe terreinen, mogelijkhe-
den bieden voor het realiseren van een gedeeltelijke transformatie van een terrein, 
waarbij de functie ‘werken’ deels plaatsmaakt voor bijvoorbeeld het lucratievere 
‘wonen’ of specifiek ‘kantoorontwikkeling’ (voorbeeld Goudse Poort). Dit moet 
zijn weerslag vinden in een (wijziging van een) bestemmingsplan. 

Bij sommige projecten kan het zelfs wenselijk zijn dat een gemeente een stap 
terug doet als ontwikkelende partij, zodat marktpartijen (veelal beleggers) de 
ontwikkeling en beheer op zich kunnen nemen. Dit is met name het geval bij 
grote, hoogwaardige en thematische projecten.43 Deze terreinen kunnen uit 
rendementsoverwegingen interessant zijn voor beleggers. Parallel aan een terug-
tredende gemeentelijke ontwikkelaar, is dan een simultane voorwaarde dat er in 
regionaal verband geen overaanbod in dit segment bestaat of wordt gecreëerd. 
Dit zou de ontwikkeling van dergelijke terreinen verliesgevend maken, waardoor 
het voor beleggers minder aantrekkelijk wordt om een positie in te nemen. 

Een grotere rol van marktpartijen, in welke vorm dan ook, ontslaat de gemeente 
niet van haar verantwoordelijkheid bij de (her)ontwikkeling van werklandschap-
pen. Integendeel. Het vraagt tegelijkertijd om duidelijkheid van de gemeente 
over de kaders waarbinnen het gebied (her)ontwikkeld kan worden. De gemeente 
moet vooraf een ruimtelijk plan opstellen met heldere doelen, kwaliteitseisen en 
normstelling. Daarbij moeten gemeenten redelijke eisen stellen die voldoende 
ruimte bieden aan de markt om te investeren (bijvoorbeeld ten aanzien van aantal 
werknemers per hectare). Vervolgens moet de gemeente zich aan het opgestelde 
plan houden bij de doorverwijzing van bedrijven naar terreinen. 

Bovenstaande rol kan niet zonder afstemming met andere gemeenten over de 
hoeveelheid, kwaliteit en locatie van werkgebieden. Regionale afstemming ver-
kleint het risico van overaanbod en draagt bij aan betere segmenten (differen tiatie 
naar kwaliteit, variatie) van typen werklandschappen. Marktpartijen lopen zo 
minder afzetrisico’s. Naast regionale afstemming moet ook sprake zijn van een 
 regionaal verwijssysteem, waarbij gemeenten zich aan de opgestelde visie houden 
en op basis van een goed informatiesysteem geschikte bedrijven doorverwijzen 
naar het speciale terrein. 

43 De rol van de gemeente is echter genuanceerd. Bij met name herstructurering van bestaande locaties 

zullen gemeenten veelal het voortouw nemen bij eventuele samenwerking, gezien de sociale gevoelig-

heid en politieke dimensie van de opgave.
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Glazen Fabriek Dresden

Een regionale strategie voor bedrijventerreinen

Kader 19. Volkswagen’s ‘Glazen Fabriek’

Het in elkaar zetten van personenauto’s in de binnenstad van Dresden is 
tot entertainment verheven. Met de centraal in het stadsbeeld van Dresden 
geïntegreerde fabriek realiseerde Volkswagen als eerste automerk ter 
wereld een productieconcept, waarbij processen van de industriële autopro-
ductie zijn gecombineerd met hoogwaardig handwerk. Het is bovendien 
uniek dat klanten de verschillende productiestappen van de nieuwe auto’s 
‘live’ kunnen volgen. Volkswagen slaat nieuwe wegen in met deze evene-
mentenafdeling. Hier kunnen bezoekers en klanten zich door middel van 
de allermodernste technologieën laten informeren over Volkswagen, en 
in het algemeen over het thema ‘individuele mobiliteit’. Klanten die hun 
in Dresden gebouwde auto zelf willen afhalen, worden in een apart deel 
van deze afdeling als VIP ontvangen. Zij kunnen hier per camera onder 
andere de productie van hun eigen auto volgen en kunnen genieten van 
een interactieve ‘infotainment’-wereld. De daadwerkelijke af levering van 
de nieuwe auto vindt plaats in de zogenoemde ‘VIP-lounge’ en is een bij-
zondere belevenis. De fabriek dankt zijn naam aan de bijzondere architec-
tuur van het gebouw. De ‘Glazen Fabriek’ bestaat uit een compleet in glas 
uitgevoerd gebouw. Het al van verre zichtbare herkenningspunt is een 
bijna 40 meter hoge glazen toren, waarin de voltooide auto’s wachten op 
af levering. Van hieruit, over de Piazza en de zogenoemde ‘Abholerbrücke’ 
(afhalersbrug) verlaten de nieuwe auto’s met hun bestuurders de Glazen 
Fabriek. (Bron: www.glaesernemanufactur.de)
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Organisatie op regionaal niveau
Om het opschalings- of regionaliseringsproces handen en voeten te geven pleit 
de VROM-raad voor krachtige regionale organisaties die zich toeleggen op de 
ontwikkeling, het beheer, de herstructurering, en de acquisitie van werkland-
schappen. Deze organisatorische opschaling kan op verschillende manieren vorm 
krijgen, hetzij via een publieke organisatie, een private organisatie, of via een 
combinatie hiervan. De uiteindelijke keuze daartussen kan per regio verschillen. 
In Nederland zijn aanzetten van alle varianten zichtbaar, zoals actieve provincies, 
regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), samenwerkende gemeenten, 
via gemeenschappelijke regelingen, via WGR-plus, via Kamers van Koophandel, et 
cetera. Het gaat de raad hier ook niet zozeer om het bepalen van een vaste orga-
nisatiestructuur, maar om het aangeven dat er zo’n intermediair moet komen.44 
Binnen zo’n intermediair kan uitwerking worden gegeven aan de in dit advies 
door de raad gedane voorstellen, zoals verevening tussen oud en nieuw in een 
bovenlokaal gebied of het vroegtijdig betrekken van private partijen bij de ontwik-
keling van een gebied. De essentie is dat wordt aangesloten op de regionale dyna-
miek en optimaal gebruik wordt gemaakt van de schaarse ruimte zodat de ruim-
telijke kwaliteit juist versterkt wordt. Hiervoor is geen blauwdruk. De uiteindelijke 
vorm die men kiest, wordt dus bepaald door de regionale dynamiek en sluit aan 
bij de regionale identiteit.

Rol provincie
De provincie heeft als bovenlokaal bestuursorgaan een belangrijke functie in het 
stimuleren van de nieuwe aanpak. Met name bij het verder brengen van regio-
nale samenwerking van de fase van visievorming naar de fase van uitvoering ligt 
voor de provincie een taak. De provincie heeft overigens haar taak ten aanzien 
van bedrijventerreinen de laatste jaren al aanzienlijk verbreed. Zo is in vrijwel 
alle provincies sprake van regionale planning in het kader van regiovisies. Deze 
lijn kan in de ogen van de raad krachtiger worden voortgezet. De provincie moet 
daarnaast zorgen voor regionale afstemming en coördinatie, en deze faciliteren, 
zodat de gemeente zich indien gewenst kan beperken tot managen en beheer en 
het voor marktpartijen makkelijker wordt om in te stappen. De bevoegdheden 
en instrumenten zijn daarvoor aanwezig, maar moeten ingezet worden. Dit vergt 

44 Als de regio beter georganiseerd wordt, is het voor de overheid ook beter mogelijk om in te spelen op 

maatschappelijke vragen. Denk bijvoorbeeld aan Rijkswaterstaat die van gemeenten verzoeken krijgt 

voor afslagen van snelwegen. Juist door regionale afstemming kan een regionale ontwikkeling- en 

beheersorganisatie ontstaan die tevens gesprekspartner is voor Rijkswaterstaat bij de planning van 

infrastructuur. Hierdoor kan infrastructuur ook beter (immers regionaal specifiek) gepland worden. 

In die zin kan een aparte regionale samenwerkingsvorm ook oplossing zijn voor het probleem van 

Rijkswaterstaat: het tegelijk realiseren van ontsluiting bij nieuwe gebiedsontwikkelingen.
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een daadkrachtige opstelling van het provinciaal bestuur. Dit kan ook betekenen 
dat men overgaat tot het nemen van minder populaire maatregelen als een pro-
vinciale aanwijzing. Verder kan de provincie regionale afstemming stimuleren via 
bijvoorbeeld het opnemen van algemene regels daarover in een provinciale ver-
ordening onder de nieuwe, nog te bekrachtigen, Wro (zoals de eis van regionale 
afstemming over nieuwe én bestaande terreinen) en via het vertalen van progno-
ses in ruimtebeslissingen door het opnemen van regionale ‘footprints’ in de infor-
matievoorziening (zie 3.2.1). Een ander voorbeeld is dat de provincie een actieve 
rol gaat spelen, door een gedeputeerde in dit regionaliseringproces te laten 
optreden als mediator en aanjager. Dit kan voor grote delen van Nederland goed 
werken.45 Juist ook omdat gedeputeerden steeds vaker niet alleen een bepaalde 
sector in hun portefeuille hebben, maar ook een bepaald gebied (gebiedsgedepu-
teerden). 

Rol rijksoverheid
Voor de rijksoverheid ziet de raad met name een rol in het sturen op en afdwin-
gen van kwaliteit, in plaats van op hectaren (indicatiecijfers). Dit vereist allereerst 
dat de overheid nadenkt over de werklandschappen van de toekomst en een ruim-
telijke visie ontwikkelt. Het Rijk moet de bedrijventerreinen zien als instrument 
voor integrale gebiedsontwikkeling inclusief infrastructuur. Werklandschappen 
vormen in de ogen van de raad een kans voor het realiseren van ruimtelijke kwa-
liteit in een gebied. Daar hoort een andere manier van denken, interpreteren en 
toepassen bij van bevoegdheden. De wetgeving ten aanzien van milieuzonering 
zou bijvoorbeeld in bepaalde gebieden flexibeler moeten worden ingevuld, zodat 
de ontwikkelingsdynamiek niet beperkt wordt. Op dit moment wordt functie-
menging in herstructureringsgebieden bijvoorbeeld gehinderd door de huidige 
milieucategorieën. De vraag is of de milieueisen en zoneringsnormen bij met 
name verouderde terreinen nog wel van deze tijd zijn. De milieuzonering werkt 
nu eerder prohibitief dan kwaliteitsverhogend en ontmoedigt initiatiefnemers en 
investeerders.46 De herstructureringsopgave blijft zo steken in een patstelling. 

Naast deze omslag in visieontwikkeling is het belangrijk dat het Rijk de regionale 
strategievorming rond werklandschappen stimuleert en faciliteert met onder-
steunende wetgeving en maatregelen. Eerder in dit hoofdstuk zijn daarvoor al 
genoemd het verruimen van regionale vereveningsmogelijkheden, het onder 
voorwaarden afschaffen van overdrachtsbelasting in herstructureringsgebieden 

45 Dit is voor de Randstad nog complex door de verhouding tussen de steden en de provincie en behoeft 

nadere uitwerking (zie ook huidige discussie over de Randstad, Holland 8). 

46 Zie bijvoorbeeld de Van Nellefabriek. Om dit terrein aantrekkelijk te maken voor de creatieve klasse 

zou in dit gebied ook wonen mogelijk moeten zijn. Dit is nu niet mogelijk door de milieuzonering. 
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en het mogelijk maken van een nieuwe regionale kwaliteitsheffing cq. fondsvor-
ming. Via dit instrumentarium kunnen regionale samenwerkingsconstructies 
financieel worden gevoed. Daarnaast kan de overheid regionale samenwerkings-
voorwaarden stellen aan het verkrijgen van rijksgelden. Dit betekent dat het 
Rijk het geld concreet inzet op die projecten die zich kenmerken door regionale 
samenwerking. Ook zou het Rijk waar nodig, provincies en stadsregio’s explicieter 
moeten aanspreken op hun regieverantwoordelijkheid. 

In het onderstaande kader zijn de voorstellen voor een nieuw instrumentarium 
samengevat.

Kader 20: Instrumentarium ten behoeve van regionalisering

Provincie
- vertalen van prognoses in ruimtebeslissingen door middel van het 

opnemen van regionale ‘footprints’ in de informatievoorziening;
- regels over regionale afstemming voor nieuwe en bestaande terreinen 

in de provinciale verordening;
- provinciale gedeputeerde verantwoordelijk maken voor een gebied 

(gebiedsgedeputeerde); 
- organisatie van een regionale samenwerkingsconstructie.
Rijk
- stellen van voorwaarden aan subsidiegelden: verbindt de voorwaarde 

dat er goed regionaal wordt samengewerkt; 
- versterken van regionale vereveningsmogelijkheden; 
- mogelijk maken van heffing voor fondsvorming op regionaal niveau.
In aanvulling daarop pleit de raad voor enkele concrete maatregelen
- afschaffing overdrachtsbelasting onder voorwaarden bij herstructure-

ring;
- civielrechtelijke koppeling van eigendom en kwalitatief lidmaatschap 

van een beheersvereniging.
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Bijlage 1
Achtergrondinformatie bedrijventerreinen 

De economische betekenis van bedrijventerreinen is groot. Van de ongeveer 16 
miljoen inwoners in Nederland gaan er circa 2,5 miljoen iedere dag naar een 
bedrijventerrein. Afgezet tegen Nederlanders met een baan werkt zelfs bijna een 
derde op een bedrijventerrein (RPB, 2004b; Louw et al., 2004). In termen van 
arbeidsplaatsen zijn de cijfers vergelijkbaar: ongeveer een derde van het totaal 
aantal arbeidsplaatsen is te vinden op bedrijventerreinen.47 Voor heel Nederland 
komt dit neer op meer dan 2 miljoen arbeidsplaatsen op bedrijventerreinen: 
2.132.000 plaatsen (31,2 procent) in 2003. Ten opzichte van 1996 is dat een 
stijging van vijf procent. Gezien de groei van het aantal arbeidsplaatsen worden 
bedrijventerreinen steeds belangrijker voor de werkgelegenheid. Bovendien wordt 
een groot deel van het Bruto Nationaal Product verdiend op bedrijventerreinen. In 
absolute termen zijn de bedrijventerreinen goed voor 119.964 mln. euro aan toe-
gevoegde waarde (34,2 procent) (De Wolff et al., 2004). 

Niet alleen economisch, maar ook ruimtelijk zijn bedrijventerreinen van belang. 
Op nationaal niveau bezien lijkt dit zo op het oog nog mee te vallen: slechts 1,5 
procent van het Nederlandse grondoppervlak is gevuld met bedrijventerrein, het-
geen gelijk staat aan 100.000 hectare. Maar wanneer dit percentage vergeleken 
wordt met het percentage grondgebruik door wonen (6,2 %) of recreatie (2,5 %) 
wint het aan betekenis. Ter vergelijking: de grootste ruimtegebruiker is nog altijd 
landbouw met 65,5 procent, op grote afstand gevolgd door de categorie bos met 
9,9 procent (CBS 2000, in RPB, 2004b). Tussen 1993 en 2003 is 11.500 hectare 
voor ‘werken’ gerealiseerd (waaronder ook bedrijventerreinen), en dat is niet eens 
zo veel minder dan voor ‘wonen’ met 16.000 hectare (RPB, 2004b). Wat betreft 
ligging worden de meeste terreinen aangetroffen in steden met een hoog aandeel 
industrie, zoals de Brabantse steden, Venlo, Sittard, Twente en Groningen (RPB, 
2004b). Gezien de herkomst van het begrip bedrijventerrein, dat voortgekomen is 
uit het oudere maar inmiddels veel minder gebruikte begrip ‘industrieterrein’, is 
dit niet verwonderlijk. 

Op stedelijke niveau zijn duidelijk verschuivingen in de stad-land verhoudingen 
waar te nemen. Deze zijn ‘af te lezen’ uit de verschillende generaties bedrijventer-

47 60 procent van de werkgelegenheid is te vinden op niet-formele locaties, zoals overheidsdiensten, win-

kels, voorzieningen in woongebieden of centrumgebieden. 
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reinen van de afgelopen tientallen jaren, die per saldo hebben gezorgd voor een 
opschuiving van de stad-land verhoudingen richting meer rood en minder open 
gebied. Werd de eerste generatie bedrijventerreinen nog vooral aangetroffen in 
wat nu de centrale stad is, latere bedrijventerreinen ontstonden vooral aan de 
rand van de vooroorlogse wijken, aan de rand van woonwijken en (meest recent) 
aan de rand van stedelijke gebieden, langs uitvalswegen en op snelweglocaties 
(Louw et al., 2004; Van der Gaag, 2004). 

Inmiddels hebben de eerste en tweede generatie bedrijventerreinen grote ver-
anderingen doorgemaakt. De oude fabrieksterreinen en industriële gebieden uit 
de 19e eeuw hebben vrijwel allemaal een nieuwe bestemming gekregen waarin 
nieuwe woonmilieus worden gerealiseerd tezamen met kantoren of bedrijven. 
Ook de tweede generatie bedrijventerreinen heeft sterke veranderingen doorge-
maakt. Er treedt branchevervaging op waarbij verlaten terreinen of gebouwen met 
zeer uiteenlopende functies worden ingevuld. Denk aan gespecialiseerde groot-
handelzaken, bedrijfsverzamelgebouwen, kunstenaarscollectieven, startende ont-
werpbureaus, et cetera. Denk bijvoorbeeld aan Schinkel in Amsterdam of Spaanse 
polder in Rotterdam (Louw et al., 2004; Van der Gaag, 2004). Deze ontwikkeling 
is in lijn met de roep om een vitale stad, die vergezeld gaat van een roep om meer 
ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid.48 Daarnaast blijkt het hergebruik van 
oude gebouwen voor zowel wonen als recreatie (theater, fitness) als bedrijvigheid 
commercieel zeer rendabel (Van der Gaag, 2004). De keerzijde van deze ontwik-
kelingen is echter dat veel van de oorspronkelijke bedrijven nu juist wegtrekken 
uit deze gebieden om zich te vestigen op nieuwe bedrijventerreinen. 

De vierde generatie bedrijventerreinen langs de snelwegen binnen het stedelijk 
veld heeft een flinke groei doorgemaakt zoals we ook al zagen in paragraaf 2.1 en 
2.2 (zie ook Hamers en Nabielek, 2006). Hiervoor is een aantal oorzaken aan te 
wijzen. Bedrijven kunnen in de stad niet altijd uitbreiden of ontlopen de congestie 
van meer binnenstedelijke terreinen en vestigen zich op locaties die beter bereik-
baar zijn, meer parkeerruimte bieden en in mindere mate onderworpen zijn aan 
planologische beperkingen. Voor gemeenten is het lucratief om binnenstedelijke 
locaties te herbestemmen tot woninglocatie (of andere functie als leisure), omdat 
dit veel meer geld oplevert op de korte termijn door de hoge woningprijs. 

48 zie het GroteStedenBeleid (GSB): dit beleid poogt door investeringen in de stedelijke economie, scho-

ling en minder regelgeving (kansenzones) het klimaat voor binnenstedelijke bedrijven te verbeteren 

en bedrijven te behouden voor de stad.
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Onderstaande tabel laat zien dat dit aandeel langs wegen tussen 1996 en 2000 
is toegenomen, met name langs snelwegen. In 2000 kan de Nederlander vanuit 
de auto langs bijna 16 procent van de snelwegen bedrijventerreinen zien liggen. 
De groei in het aandeel bedrijventerrein langs snelwegen en provinciale wegen is 
belangrijk omdat zichtbaarheid van bedrijventerreinen medebepalend is voor de 
beleving van het landschap49. Dat bedrijventerreinen door velen als lelijk worden 
ervaren, is wellicht mede door het zicht vanuit de snelweg bepaald. 

Tabel 1   Percentage van wegen waar vandaan bedrijventerreinen zichtbaar zijn50 
Nederland 1996 2000

Provinciale weg 10,9 11,7

Snelweg 13,7 15,6

Totaal 12,1 13,3

49 Zie http://www.rpb.nl/ruimtemonitor (deel ‘Bedrijvigheid en voorzieningen’ - ‘Bedrijventerrein langs 

snelwegen’. Gegevens CBS Bodemstatistiek 2000/Bewerking RPB). 

50 Ibid. 
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Veronderstelde samenhang tussen veranderingen in bedrijfstakstructuur (van t1 
naar t2) en hun effect op de ruimtelijke inrichting (t1 – t2) en gevoerde locatiebe-
leid als resultante van A (economisch) en B (ruimtelijk beleid) en hun wisselwer-
king (C).

Start bedrijventerrein

BA

C

Economisch beleid

samenhang?

Dynamiek in de
bedrijfstakstructuur

Dynamiek in de
fysieke ruimte

Ruimtelijk beleid

Bedrijfstakstructuur op t1 Fysieke ruimte op t1

Blijven/vestigen/vertrek Aanleg/revitalisering van
bedrijventerreinen

Bedrijfsstructuur op t2

Bedrijventerreinen op t2

Fysieke ruimte op t2

Veranderingen in o.a.
- afzetmarkt
- arbeidsmarkt
- transportkosten
- bereikbaarheid
- voorzieningen
- added value/m2

- ketenintegratie

Veranderingen in o.a
- m2 ruimtebeslag
- proces/installatie
- vervoersstromen
- milieueffect (BWL)
- hoogt, breedte, diepte
- materieel, kleur, vorm

blijvers verhuizers - sloop
- nieuwbouw
- renovatie
- functieverzadiging
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Bijlage 2
Geraadpleegde personen

Deelnemers Expertmeeting
de heer G. Beukema, Inter Provinciaal Overleg
de heer P. Bleumink, Buck Consultants
de heer J. van Dinteren, Royal Haskoning
de heer H. Olden, Stogo
de heer A. Schuurmans, Insite Consult, Vereniging Bedrijvenparken
de heer S. Soeters, Soeters, Van Eldonk, Ponec Architecten

Deelnemers regiobezoek Waalwijk
de heer Y. Coenegracht, Grontmij 
de heer B. Doedens, provincie Noord-Brabant
de heer J. de Geus, burgemeester gemeente Waalwijk 
de heer P. de Gier, lid RvC Parkmanagement Waalwijk
de heer J. de Groot, Inter Actus Groep
de heer E. Hanekamp, Werkvoorziening Midden Langstraat
de heer S. Heerkens, Bakel, VOF Haven VII
de heer J. Jorritsma, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
de heer G. van Kessel, gemeente Waalwijk
de heer M. Krikken, Brabantse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen
de heer H. van Neerven, provincie Noord-Brabant
de heer J. Nijhof, RvC Parkmanagement Waalwijk
de heer R. Passier, VOF Haven VII
de heer G. Wijgergangs, gemeente Waalwijk

Deelnemers regiobezoek Zaanstad
de heer M. Bekker, Regionaal Overlegorgaan Amsterdam (ROA)
de heer F. van Dooren, gemeente Zaanstad
de heer B. Grotenhuis, gemeente Zaanstad
de heer G. Keet, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeehavengebied
de heer A. Knossen, Kamer van Koophandel en Ondernemerskring Zaanstreek
mevrouw L. de Koning-Bruggeman, gemeente Zaanstad 
de heer E. Lankhorst, Kabel Zaandam BV
de heer H. Meijdam, (destijds) burgemeester van Zaanstad
mevrouw S. Pasma, Provincie Noord-Holland
de heer C. Pen, gemeente Zaanstad 
de heer E. Rem, Provincie Noord-Holland

Deelnemers Regiobezoek Gouda
de heer H. van Bovene, gemeente Gouda 
de heer B. Bruijn, Belangenvereniging Goudse Poort
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de heer H. van der Haar, gemeente Gouda
de heer L. van Hoof, gemeente Gouda
de heer S. Keulen, wethouder EZ, financiën, grondzaken, gemeente Gouda 
de heer C. van Oostrum, OVG projectontwikkeling Rotterdam
de heer H. Pierhagen, gemeente Gouda
de heer P. Rutte, NS Vastgoed
de heer R. van Schelven, wethouder bouwontwikkeling binnenstad, gemeente Gouda 
de heer C. van Splunder, Bedrijvenschap regio Gouda
de heer J. Vermeij, wethouder ruimtelijke ordening, gemeente Gouda
de heer G. Verweij, gemeente Gouda
de heer F. Vrolijks, Grontmij Nederland
mevrouw A. van der Zwaart, gemeente Gouda

Geïnterviewde of geraadpleegde personen
de heer I. Bakker, bureau Mecanoo
de heer C. van Bemmel, Van Wijnen Groep
de heer R. Bergh, SADC 
de heer M. Crouwel, Rijksbouwmeester 
de heer J. Doorakkers, Etin
de heer R. Hammer, LIOF 
mevrouw F. Houben, bureau Mecanoo
de heer E. Louw, Universiteit Delft/OTB
de heer R. van Midden, LIOF 
de heer B. Needham, Radboud Universiteit Nijmegen
de heer P. Noordanus, AM
mevrouw S. Pijpstra, VNG
mevrouw I. de Roos, gemeente Den Haag
de heer R. Stroink, TCN property projects
de heer A. van Velten, Boekel De Nerée
de heer J. van de Voet, VNG

Vanuit het ministerie van Economische Zaken
de heer M. van Dijk
de heer J. Hakfoort
de heer C. Kortleve
de heer J. van der Tuin

Vanuit het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
de heer J. Dieleman, DGR
de heer D. de Klerk, DGW
de heer A. Mol, RGD
de heer M. Peerdeman, DGR
de heer C. Wallaart, DGR
mevrouw H. de Wijn, RGD

Bijlage 2
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Bijlage 3
Samenstelling VROM-raad

mr. H.M. Meijdam, voorzitter
prof.dr. P.J. Boelhouwer
mevr. drs. C.F. van Dreven
prof.dr. M.A. Hajer
mevr. prof.dr. M.W. Hofkes
prof.dr.ir. J.T. Mommaas
prof. ir. A. Reijndorp
mevr. drs. A. Rijckenberg
mr. H.C.F. Smeets
mevr. M.A.J. van der Tas
ir. S. Thijsen
prof.dr. P.P. Tordoir
mevr. drs. P.J.L. Verbugt
prof.mr. J.M. Verschuuren (tot 1 januari 2006)
prof.dr.ir. B.C.J. Zoeteman

Waarnemers
prof.dr. W. Derksen, namens het Ruimtelijk Planbureau
drs. T.H. van Hoek, namens het Centraal Planbureau
mevr. dr. M.A.J. Kuijpers-Linde, namens het Milieu en Natuur Planbureau
dr. V. Veldheer, namens het Sociaal en Cultureel Planbureau

Algemeen secretaris
drs. A.F. van de Klundert

Bij dit advies betrokken medewerkers van het secretariaat
mevr. drs. M.P. Hoogbergen (projectleider)
mevr. dr. L.B.J. van Duinen
mevr. C.I.A. de Vries
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Fotoverantwoording

Maquette omslagfoto: Goudse Poort – Gouda

Inbo Stedenbouwkundigen & Landschapsarchitecten, in opdracht van de gemeente Gouda

Maquette pagina 6: Hatématerrein – Helmond

Soeters Van Eldonk Ponec architecten

Maquette pagina 16: Wilhelminahoeve – Nieuw Vennep

Khandekar Stadsontwerp en Landschapsarchitectuur bv

Maquette pagina 24: Binckhorst – Den Haag

Khandekar Stadsontwerp en Landschapsarchitectuur bv

Maquette pagina 48: Gasopslag Langelo

Bureau Alle Hosper

pagina: 20, 29 en middelste foto pagina 38/39: Noud de Vreeze (Stichting Welstandszorg

Noord-Holland)

pagina 21: HD Projectrealisatie B.V.

pagina 39: Holland in Beeld

pagina 50: Mecanoo architecten

pagina 52 en 59: High Tech Campus Eindhoven

pagina 53 (rechterfoto), 57 (linkerfoto), 70: TCN Property Projects

pagina 58 (rechterfoto): Anton van Daal fotografie bv

overige foto’s: Hollandse Hoogte
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Lijst recent verschenen adviezen

052 april 2006 Briefadvies Zuiderzeelijn

051 maart 2006 Ruimte geven, ruimte nemen

050 januari 2006 Schiphol. Meer markt voor de mainport?

049 oktober 2005 Geen dijkbreuk, geen trendbreuk

048 oktober 2005 Milieu en de kunst van het goede leven

047 oktober 2005 Voorbij of vooruit? Woningcorporaties aan zet

046 maart 2005 Oude bomen? Oude bomen moet je niet verplanten

045 december 2004 Energietransitie: Klimaat voor nieuwe Kansen

044 november 2004 Op eigen kracht. Eigenwoningbezit in Nederland

043 oktober 2004 Nederlandse steden in internationaal perspectief: profileren en 

  verbinden

042 oktober 2004 Meerwerk, Advies over de landbouw en het landelijk gebied in 

  ruimtelijk perspectief

041 15 juni 2004 Advies over de Nota Ruimte

040 27 mei 2004 Buiten Bouwen 

039 4 april 2004 Gereedschap voor Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek

038 september 2003 Omgaan met overmaat. De vermogens van de woning-

  corporaties als sturingsopgave

037 juni 2003 Verantwoorde risico’s, veilige ruimte

036 december 2002 Milieu en Economie: ontkoppeling door Innovatie

035 november 2002 Haasten en onthaasten in de stedelijke herstructurering

  advies over de herstructurering van stedelijke woonmilieus

034 september 2002 Minder blauw op straat? Advies over regionaal waterbeheer en 

  ruimtelijke ordening in de 21e eeuw

033 juni 2002 Impuls voor ruimtelijke investeringspolitiek

  advies naar aanleiding van de (ICES-) investeringsimpuls 2002

032 maart 2002 Smaken verschillen: multicultureel bouwen en wonen

031 november 2001 Plannen met visie: advies over het Voorontwerp 

  Fundamentele Herziening Wet op de Ruimtelijke Ordening

030 oktober 2001 Grotestedenbeleid, voortzetten en verbouwen: 

  advies over grotestedenbeleid

029 oktober 2001 Kwaliteit in ontwikkeling: uitwerking stedelijke netwerken, 

  contouren en instrumenten

028 oktober 2001 Waar een wil is, is een weg: advies over het NMP4

027 juli 2001 Denklijnen voor het Noorden en overig Nederland: advies over

  een snelle verbinding tussen het Noorden en de Randstad

026 mei 2001 Kwaliteit in ontwikkeling

025 april 2001 Verscheidenheid en samenhang: stedelijke ontwikkeling als 

  meervoudige opgave. ‘Visie op de stad 2’

024 februari 2001 Ontwerpen aan Nederland

  Architectuurbeleid 2001-2004 (in briefvorm)

023 september 2000 Dagindeling geordend?

022 september 2000 Betrokken burger, betrokken overheid

Reactie VROM raad op de ontwerp Nota Wonen




