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Samenvatting

In 2010 hebben het Rijk, het IPO en de VNG de ‘Roadmap
naar verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt’ opgesteld.
Deze roadmap geldt als een startschot. Het streven is een
structuurverandering van de bedrijventerreinenmarkt te
realiseren, waarbij:
 ondernemers meer mogelijkheden krijgen om bedrijfsruimte te huren;
 ontwikkelaars en beleggers hun portefeuilles kunnen
spreiden richting bedrijfsruimten;
 gemeenten en private partijen meer gaan werken met PPS
constructies.
Verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt bevindt
zich weliswaar in het beginstadium, maar Nederland kent
diverse praktijkvoorbeelden waar al sprake is van deze
verzakelijking. Verdeeld over het land zijn uiteenlopende
voorbeelden bekeken, besproken en geanalyseerd. De
voorbeelden variëren van puur private ontwikkelingen tot
publieke – private samenwerking en ‘zakelijk’ opererende
publieke partijen.

Uit de verschillende voorbeelden blijkt in ieder geval dat er
een markt is voor verzakelijking. Enkele voorbeelden zijn:
 kleinschalige bedrijfsruimte (kantoor + opslagruimte
(lichte industrie) die met name door lokale ontwikkelaars
wordt opgepakt;
 onderscheidende toplocaties die voor specifieke
doelgroepen met een lange termijn perspectief worden
ontwikkeld (aan de hand van een krachtig marktconcept)
(bijvoorbeeld logistiek);
 locaties met verdiencapaciteit (bijv. binnenstedelijke
locaties met mogelijkheden voor transformatie);
 nieuwe terreinen en/of private ontwikkelingen op
economische brandpunten (bijv. logistiek en
campussen);
 grotere bedrijven op bestaande locaties met ontwikkelambities in hun directe omgeving.
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Het toekomstperspectief van verzakelijking is in de roadmap
vertaald in zes dimensies die als lange termijn perspectief
gelden. Heden ten dage wordt een groot deel van de
bedrijventerreinenmarkt nog altijd ‘traditioneel’ ontwikkeld. Wanneer we balans opmaken ontstaat het volgende
beeld (tabel 1):

Tabel 1 Zes dimensies van verzakelijking
Verzakelijkingdimensie

Huidige stand van zaken per dimensie

1.	Van focus op gebouwen naar verbreding naar gebieden

• M
 erendeel van de bedrijventerreinenontwikkeling geschiedt
nog altijd via de ‘kavelfabriek’
• Bedrijventerreinen zijn sporadisch onderdeel van een
integrale gebiedsontwikkeling

2.	Van eigenaar – gebruikersmarkt naar meer mogelijkheden
voor huur

• H
 uren begint langzaam maar zeker bij hedendaagse
eindgebruikers voor te komen

3.	Van parkmanagement in enge zin naar bedrijfsleven dat
investeert in realisatie, beheer en vernieuwing van
bedrijventerreinen

• Incidenteel investeren gevestigde bedrijven op bedrijventerreinen in samenwerking met gemeenten
• Van breed en professioneel parkmanagement en beheer is,
op enkele grote locaties na, geen sprake

4.	Van gronduitgifte door gemeenten naar PPS – constructies
van overheden en vastgoedpartijen

• P
 PS-constructies komen vrijwel niet bij voor bij bedrijventerreinen, enkel bij (binnenstedelijke) locaties met verdienmogelijkheden

5.	Van een grote herstructureringsopgave naar meer particuliere investeringen in oude bedrijventerreinen

• P
 articuliere investeringen komen vanuit ondernemers/
eindgebruikers veel voor op hun eigen kavels
• Lokale ontwikkelaars/beleggers manifesteren zich wel op de
bedrijfsruimtemarkt (zij kennen de markt)
• Maatvoering van plannen (overheden/ontwikkelaars), komt
niet altijd overeen met de beleving van de ondernemers

6.	Van sporadisch investeringen van professionele beleggers
naar een structureel ontwikkelaars- en beleggersdeel.

• B
 eleggers zijn beperkt actief op bedrijventerreinen,
incidenteel op nieuwe bedrijventerreinen

De roadmap naar verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt en de structuurverandering die hiervoor nodig is
vraagt, conform verwachting, om een lange termijn aanpak.
Duidelijk wordt dat de verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt zich nog in het beginstadium bevindt. De
praktijkvoorbeelden tonen echter wel aan dat er in
Nederland stappen worden gezet naar verzakelijking van de
bedrijventerreinenmarkt en zodoende vorm en inhoud
geven aan het toekomstperspectief dat is geschetst in de
roadmap.
Uit de bestaande praktijkvoorbeelden van verzakelijking van
de bedrijventerreinenmarkt blijkt het volgende:
 Merendeel van de bedrijventerreinenontwikkeling
geschiedt doorgaans via de ‘kavelfabriek’, maar er zijn wel
enkele succesvolle voorbeelden van integrale ontwikkelingen van grotere (deel)zones op bedrijventerreinen (in één
hand).
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 Incidenteel investeren gevestigde bedrijven op bedrijventerreinen in samenwerking met gemeenten, maar de
praktijkvoorbeelden laten zien dat vooral de samenwerking tussen publiek en privaat ook succesvol kan zijn.(
 PPS-constructies voor de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen komen nog in mindere mate voor, enkel bij
(binnenstedelijke) locaties met verdienmogelijkheden,
hier lijkt een onbenut potentieel te zitten.
 Institutionele en grootschalige beleggers zijn beperkt actief op
bedrijventerreinen (incidenteel op nieuwe bedrijventerreinen), zij zien de potentie van de markt vooralsnog
onvoldoende. Beleggers krijgen (buiten de logistieke
terreinen) onvoldoende interessante objecten aangeboden om een rendementfonds te kunnen vormen.
 Lokale ontwikkelaars/beleggers manifesteren zich al volop op
de bedrijfsruimtemarkt (zij kennen de markt en spelen in

op lokale vraag), maar onduidelijk is hoe zich dit in de
toekomst gaat ontwikkelen.
 Van breed en professioneel parkmanagement en beheer
(gebiedsbeheer) is, op enkele grote locaties na, geen
sprake. De verhoogde aandacht voor duurzaamheid en
kwaliteit in het algemeen maakt professioneel onderhoud en beheer langzamerhand tot een interessante
markt voor professionele beheersorganisaties.
De gevraagde structuurverandering van de bedrijventerreinenmarkt vergt niet alleen een lange termijn aanpak, maar
ook een individuele inspanning en wellicht zelfs ‘gedragsverandering’ van de sleutelspelers (gemeenten, ontwikkelaars,
beleggers, eindgebruikers). Zo is voor elke sleutelspeler een
rol weggelegd in het bewerkstelligen van een verzakelijking
en professionalisering van de bedrijventerreinenmarkt. Niet
als doel op zich, maar om gezamenlijk, en rekening
houdend met elkaars belangen, te werken aan duurzamere
en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Met andere
woorden, bedrijventerreinen die goed functioneren,
minder snel verouderen en waarbij effectief wordt ingespeeld op de behoeften en wensen van (eind)gebruikers.
Deze veranderende rollen en opstellingen zijn in dit rapport
opgenomen.
De voor u liggende praktijkvoorbeelden gelden in deze als
voorbeeldprojecten waar alle sleutelspelers die betrokken
zijn bij bedrijventerreinontwikkeling van kunnen leren. In
de factsheets (zoals opgenomen in de bijlage) is niet alleen
de aanpak opgenomen, maar zijn ook de belangrijkste
‘lessons learned’ uiteengezet. Dit rapport geldt dan ook als
handreiking voor u om te leren van anderen.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

1.2 Aanpak

Onlangs hebben het Rijk, het IPO en de VNG het startdocument ‘Roadmap naar verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt’ opgesteld. Naast de uitvoering van het
Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 is voor de
komende jaren een aantal aanvullende acties benoemd met
de volgende doelen:

Bij de totstandkoming van dit rapport is gewerkt aan de
hand van vier fasen:

 bewustwording onder de sleutelspelers gemeente (vaak
grondeigenaar), ontwikkelaar, belegger, eindgebruiker)
van de kansen die verzakelijking kan bieden;
 ontwikkelen van kennis en vaardigheden om die kansen
te kunnen benutten.

Fase 1		 Rondje Nederland
Allereerst is een ‘rondje Nederland’ gemaakt van bestaande
praktijkvoorbeelden van verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt. In samenwerking met de projectgroep is een
groslist van vijftien voorbeelden opgesteld. Tevens is een
eerste analysekader ontwikkeld aan de hand waarvan de
diverse praktijkvoorbeelden op een rij worden gezet.

Fase 2		 Quickscan praktijkvoorbeelden
De acties betreffen onder meer zes nationale pilots, die de
consequenties voor sleutelspelers in beeld brengen
waaronder het proces alswel bijbehorende instrumenten,
en om een analyse van bestaande praktijkvoorbeelden in
Nederland, waar dit rapport het resultaat van is.
Het doel van deze analyse is om enerzijds vast te stellen in
hoeverre er al sprake is van verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt en anderzijds de zoektocht naar lessen die
we kunnen trekken uit deze praktijkvoorbeelden.

In de tweede fase van het project is een eerste quickscan van
groslijst van 15 praktijkvoorbeelden gemaakt. Naast
algemene projectinformatie (type terrein, omvang, etc.) is
in het bijzonder gekeken naar het type verzakelijkingsaanpak. Hoe hebben betrokken partijen één of meerdere
bedrijventerreinen (her)ontwikkeld? Hoe ziet de rolverdeling tussen de stakeholders eruit? Wat zijn succes- en
faalfactoren? Dit alles is op hoofdlijnen zoveel mogelijk in
kaart gebracht.

Fase 3		 Verdiepingsanalyse praktijkvoorbeelden
Ten derde is aan de hand van de quickscan een selectie
gemaakt van 10 praktijkvoorbeelden (plus twee reservevoorbeelden) waar een verdiepingsanalyse van is gemaakt. Aan
de hand van een diepte-interview met nauw betrokken
Praktijkvoorbeelden Verzakelijking Bedrijventerreinen | 9

stakeholders is nader gekeken naar de praktijkvoorbeelden.
Gezamenlijk en in overleg met elkaar is per praktijkvoorbeeld een factsheet opgesteld.

Fase 4		 Boodschap
De quickscan en verdiepingsanalyse hebben geleid tot
onderhavige notitie, waarin we dieper in zijn gegaan op de
leereffecten en ervaringen, die we uit de praktijkvoorbeelden kunnen halen. Het resultaat hiervan is in klein comité
met enkele experts uit de markt besproken en
bediscussieerd.

1.3 Leeswijzer
Dit rapport zet een ‘kop’ bovenop de analyse van de diverse
praktijkvoorbeelden. In hoofdstuk 2 wordt toegelicht hoe
de selectie van praktijkvoorbeelden precies tot stand is
gekomen. Tevens gaan we in op de indicatoren die
onderzocht zijn. In hoofdstuk 3 zetten we de belangrijkste
en opvallendste resultaten van diverse praktijkvoorbeelden
op een rij. In het vierde en laatste hoofdstuk gaan we in op
de lessen die we trekken uit de praktijkvoorbeelden.
Centraal staat in hoeverre deze benut kunnen worden om
de verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt verder op
gang te helpen. De individuele factsheets van de praktijkvoorbeelden zelf zijn uiteengezet in de bijlage.
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2 Selectie van
praktijkvoorbeelden

2.1 Inleiding

2.3 Groslijst van praktijkvoorbeelden

In dit hoofdstuk wordt duidelijk hoe de selectie van praktijkvoorbeelden tot stand is gekomen. Aan de hand van een
‘rondje Nederland’ en welafgewogen selectiecriteria is de
selectie van tien praktijkvoorbeelden in Nederland bepaald.

Selectiecriteria
In deze eerste inventarisatie zijn quickscans gemaakt van
alle 17 terreinen. Uit de scans komt naar voren dat sommige
terreinen meer en andere terreinen minder geschikt zijn
voor een verdere uitwerking.

2.2	Rondje Nederland
praktijkvoorbeelden
Op basis van een ‘rondje Nederland’ zijn zeventien
praktijkvoorbeelden verzakelijking in Nederland geselecteerd voor een eerste quickscan. Vooraf is de verwachting
uitgesproken dat deze praktijkvoorbeelden een interessante
basis vormen om te komen tot een representatief overzicht
van voorbeelden van verzakelijking in Nederland.
Aan de hand van een vooraf opgestelde factsheet zijn in
eerste instantie op hoofdlijnen de diverse praktijkvoorbeelden uitgewerkt. Naast de analyse van beschikbare documentatie is per project contact gelegd met één of meerdere
betrokkenen. In de eerste quickscan is de focus gelegd op de
volgende onderdelen:

Om een goed bruikbare selectie te kunnen maken van de
tien praktijkvoorbeelden, die in de volgende fase onderworpen worden aan een verdiepingsslag, zijn een aantal
selectiecriteria opgesteld:
 Status (bestaand/ nieuw)
 Spreiding over Nederland (per landsdeel)
 Marktsituatie (veel of weinig marktdruk)
 Omvang terreinen
 Betrokkenheid private sector
 Toepasbaarheid aanpak elders

 Algemene projectinformatie (type terrein, omvang, etc.).
 Strategie (type verzakelijkingsaanpak, ruimtelijke
kwaliteit, rol van de sleutelspelers).
 Organisatie en financiering (investeringen, opbrengsten,
dekking).
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De zeventien praktijkvoorbeelden zijn aan de hand van deze criteria op een rij gezet:

Tabel 2.1		

Criteria en selectie bedrijventerreinen

Terrein

Status

Spreiding NL

Marktdruk

Omvang*

Distripark Eemhaven, Rotterdam

Bestaand

West

Hoog

Middel

Majoppeveld, Roosendaal

Bestaand

Zuid

Middel

Groot

Kleefse Waard, Arnhem

Bestaand

Oost

Middel

Middel

Flight Forum, Eindhoven

Bestaand/
Nieuw

Zuid

Hoog

Middel

BT-Oost, Barendrecht

Bestaand

West

Middel

Groot

Twentekanaal, Hengelo

Bestaand

Oost

Middel

Groot

De Haven, Drachten

Bestaand

Noord

Laag

Groot

Fresh Park, Venlo

Bestaand/
Nieuw

Zuid

Hoog

Middel

Emmtec, Emmen

Bestaand

Noord

Middel

Groot

De Run, Veldhoven

Bestaand

Zuid

Middel

Groot

De Hoek Noord, Haarlemmermeer

Nieuw

West

Middel

Middel

Saxe Gotha, Boxmeer

Bestaand

Zuid

Middel

Groot

Trade Port Noord, Venlo

Nieuw

Zuid

Hoog

Groot

Park15, Overbetuwe

Nieuw

Oost

Laag/
middel

Groot

Oost Kanaalhavens, Nijmegen

Bestaand

Oost

Middel

Groot

Food Center Amsterdam

Bestaand

West

Hoog

Middel

Vijfsluizen, Schiedam

Bestaand

West

Middel

Middel

* Legenda
Omvang terreinen (ha)
Groot
> 100
Middel
50 – 99
Klein
< 50
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Voorkeursselectie
Op basis van de bovengenoemde indicatoren is een selectie gemaakt van tien terreinen:

Figuur 2.1

Selectie tien terreinen

Terrein
1 Distripark Eemhaven, Rotterdam
2 Twentekanaal, Hengelo
3 De Haven, Smallingerland
4 Emmtec, Emmen
5 De Hoek Noord, Haarlemmermeer
6 Fresh Park, Venlo
7 Trade Port Noord, Venlo
8 Park 15, Oosterhout
9 Food Center Amsterdam
10 De Run, Veldhoven

De betrokkenheid van private partijen heeft hierin centraal
gestaan, maar uiteraard is ook nadrukkelijk gekeken naar de
uitgangsituatie van een terrein/locatie (bestaand/nieuw,
marktsituatie, omvang locatie, etc.). Tevens is getracht een
inschatting te maken of een praktijkvoorbeeld op een
andere locatie toepasbaar zou kunnen zijn.

Deze bovenstaande selectie van terreinen is een representatieve steekproef van voorbeelden van verzakelijking in de
bedrijventerreinenmarkt in Nederland. In het volgende
hoofdstuk gaan we in op analyse van de praktijkvoorbeelden. Op welke wijze komt verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt nu al voor in Nederland?

Praktijkvoorbeelden Verzakelijking Bedrijventerreinen | 15

16 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu

3 Praktijkvoorbeelden in
Nederland

3.1 Inleiding

Streven naar een structuurverandering

Definitie verzakelijking in roadmap

Het streven is een structuurverandering van de bedrijventerreinenmarkt, waarbij:

“Verzakelijking is een langetermijnstrategie, gericht op behoud en groei
van de waarde van bedrijventerreinen door een professionele en
gebiedsgerichte aanpak, via een grotere (financiële) betrokkenheid van
private partijen (beleggers, ontwikkelaars, eindgebruikers, regionale
ontwikkelingsbedrijven) in samenspraak met overheden.”
Dit is de definitie van verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt, zoals opgenomen in de ‘Roadmap naar de
verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt’. In dit
hoofdstuk zijn tien praktijkvoorbeelden geanalyseerd om te
bepalen in hoeverre dit al voorkomt in Nederland en wat we
hiervan kunnen leren. Hierbij wordt achtereenvolgens
ingegaan op:
 type verzakelijking (welke vormen bestaan er?);
 markt van verzakelijking (in welke markten komt
verzakelijking van de grond?);
 rol verdeling en organisatie (welke rol speelt welke
spelers?);
 financiering en uitvoering (welke financieringsmogelijkheden zijn onderscheiden?);
 en exploitatie en beheer (hoe is het onderhoud en beheer
georganiseerd?).

 ondernemers meer mogelijkheden krijgen om bedrijfsruimte te huren;
 ontwikkelaars en beleggers hun portefeuilles kunnen
spreiden richting bedrijfsruimten;
 gemeenten en private partijen meer gaan werken met PPS
constructies.
Deze verzakelijking kan op verschillende manieren
plaatsvinden. In de roadmap worden zes dimensies
benoemd die het toekomstperspectief schetsen van
verzakelijking:
1.	Van focus op gebouwen naar verbreding naar gebieden
2.	Van eigenaar – gebruikersmarkt naar meer mogelijkheden voor huur
3.	Van parkmanagement in enge zin – dat weinig gericht is
op lange termijn waardebehoud – naar bedrijfsleven dat
investeert in realisatie, beheer en vernieuwing van
bedrijventerreinen
4.	Van gronduitgifte door gemeenten naar PPS – constructies van overheden en vastgoedpartijen
5.	Van een grote herstructureringsopgave – 6.500 ha op
korte termijn – naar meer particuliere investeringen in
oude bedrijventerreinen
6.	Van sporadisch investeringen van professionele beleggers
naar een structureel ontwikkelaars- en beleggersdeel.
Praktijkvoorbeelden Verzakelijking Bedrijventerreinen | 17

Verzakelijking bij bedrijventerreinontwikkeling
Belangrijkste vraag is hoe we deze verzakelijking op gang
brengen. Hiervoor kunnen we ondermeer uit de praktijkvoorbeelden putten. Voordat we de diepte ingaan, is het
goed om aan te geven dat verzakelijking in de verschillende
fasen van bedrijventerreinen (her)ontwikkeling kan
plaatsvinden.

Figuur 3.1

Verzakelijking in diverse stadia: wie speelt wanneer een rol van betekenis?

1 Uitgangsituatie/
Context

3 Realisatie
uitvoering

2 Planontwikkeling

4 Exploitatie
en beheer

Uitgangsituatie/Context

Planontwikkeling

Realisatie en uitvoering

Beheer en onderhoud

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Bestaand

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Overheid

+

+

++

+

+

+

++

+

Belegger

+

+

-/+

+

+

++

+

++

Ontwikkelaar

+

+

+

++

+

++

-

-

Eindgebruiker

+

+

-/+

-

+

+

++

++

Legenda
- Niet of nauwelijks invloed
-/+ Beperkte invloed
+ Gemiddelde invloed
++ Bepalende invloed

Per project en per planfase verschilt de rol die een sleutelspeler kan spelen. In de bovenstaande figuur is een
indicatieve rolverdeling weergegeven. Van de uitgangsituatie en context, de planvorming en –ontwikkeling tot de
realisatie en uitvoering en uiteindelijk het beheer zijn er
mogelijkheden voor verzakelijking. Deze fasen van
ontwikkeling gebruiken we als kapstok voor de analyse van
de praktijkvoorbeelden. In de volgende paragrafen van dit
hoofdstuk gaan we achtereenvolgens in op:
 Type verzakelijking per praktijkvoorbeelden. De geanalyseerde praktijkvoorbeelden kennen elk hun eigen context,
maar zijn wel in te delen aan de hand van een typering
van verzakelijking. Hiermee starten we de analyse
(paragraaf 3.2).
 Uitgangsituatie/context: Daar opvolgend gaan we in op de
uitgangsituatie binnen de praktijkvoorbeelden. Hierbij
gaan we voornamelijk in op de locatie, omgeving en de
marktsituatie (paragraaf 3.3).
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 Planontwikkeling: De rollen van de sleutelspelers stellen
we centraal in de volgende fase van bedrijventerreinontwikkeling, namelijk de planontwikkeling. Wie heeft
welke rol en hoe wordt deze ingevuld? Hierbij kijken we
tevens naar de rollen die sleutelspelers spelen in de
andere fasen van ontwikkeling (paragraaf 3.4).
 Realisatie, uitvoering en financiering: Aansluitend gaan we
in de op fase van realisatie en uitvoering van bedrijventerreinontwikkeling. De financiering stellen we hierin
centraal. We zoomen in de financieringsconstructies die
we in de praktijkvoorbeelden tegenkomen, aangevuld
met enkele vormen van financiering die kansen bieden
(paragraaf 3.5)
 Exploitatie en beheer: Na de realisatiefase ontstaat de fase
van exploitatie en beheer. Hoe is dit georganiseerd in de
praktijkvoorbeelden? Is hier sprake van verzakelijking?
(paragraaf 3.6).

3.2 Type verzakelijking
Verzakelijking in de bedrijventerreinenmarkt kan op diverse
manieren plaatsvinden. In de onderstaande box is een zestal
typen op een rij gezet:

Typen verzakelijking
Bij de analyse van praktijkvoorbeelden kijken we specifiek naar de aard van de verzakelijking. In feite het type
verzakelijking. We komen, kijkend naar de aard van de verzakelijking en de vier sleutelspelers, tot de volgende typen:
1	Eindgebruiker (ondernemer) koopt grond (van bijv. de gemeente) en laat een pand bouwen (koop)
2	Eindgebruiker (ondernemer) koopt grond en schakelt een ontwikkelaar in om een pand te ontwikkelen (koop)
3	Eindgebruiker (ondernemer) schakelt ontwikkelaar in om een locatie te zoeken en een pand te ontwikkelen wat
gefinancierd wordt door een belegger (huur)
4	Ontwikkelaar koopt grond en ontwikkelt een pand met financiering van een belegger voor eindgebruikers (huur)
5	Ontwikkelaar zoekt vastgoedobjecten voor belegger om in te investeren
6	Belegger benadert eindgebruikers voor sale-and-lease-back constructie (verkoop van grond/pand, om vervolgens te verhuren aan eindgebruiker)

Een deel van deze typen van verzakelijking zien we ook
terug in de praktijkvoorbeelden. We komen tot de volgende
hoofdvormen van verzakelijking:

1	Private ontwikkelingen
(ontwikkelaar en belegger)
De eerste categorie is de puur private ontwikkeling. Dit
betreft bedrijventerreinen met een zekere massa en omvang
die in private eigendom zijn ontwikkeld en ook privaat
worden beheerd. De praktijkvoorbeelden zijn:
 ZON Vastgoed BV, Fresh Park Venlo (Factsheet 7)
 Segro BV, De Hoek Noord (Factsheet 6)
 Giesbers Gebiedsontwikkeling, Park 15 (Factsheet 9)
 NUON NV/ Emmtec Services BV, Emmtec Industry &
Businesspark (Factsheet 4)

2

Publieke partijen die ‘zakelijk’ opereren

Daarnaast onderscheiden we een aantal praktijkvoorbeelden
waarin de publieke partij (bijv. de gemeente) zich als een
zakelijk partner opstelt en ook zo opereert. Dus voorbij de rol
van kavelfabriek (één voor één verkopen van kavels) en naar
de ontwikkeling van hele bedrijventerreinen en/of gebieden
met een eenduidige visie, waarin nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht met private partijen. Voorbeelden zijn:

3

Publiek – private samenwerking

De derde en laatste categorie die we zien is de publieke
private samenwerking tussen gemeenten en private
partijen. Dit gaat van concrete PPS-constructies voor de
(her)ontwikkeling van een bedrijventerrein en/of gebied
(Development Company Greenport Venlo) tot de financiële
participatie van private partijen bij de herstructurering van
een bedrijventerrein. Dit zien we terug in de volgende
praktijkvoorbeelden:
 Development Company Greenport Venlo, Trade Port
Noord (Factsheet 8)
 Gemeente Smallingerland, De Haven (Factsheet 3)
 Gemeente Hengelo, Twentekanaal (Factsheet 2)
Duidelijk wordt dat er verschillende vormen en typen van
verzakelijking onderscheiden kunnen worden in de
geanalyseerde praktijkvoorbeelden. Ditzelfde geldt voor de
uitgangsituatie en marktsituatie van de praktijkvoorbeelden. In de volgende paragraaf gaan we nader in op de
vereiste randvoorwaarden, alswel enkele specifieke markten die
we in de praktijkvoorbeelden kunnen onderscheiden.

 Havenbedrijf Rotterdam, Distripark Eemhaven (Factsheet 1)
 Gemeente Veldhoven, De Run (Factsheet 5)
 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, Food Center
Amsterdam (Factsheet 10)
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3.3 Markt van verzakelijking
Verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt komt al her
en der van de grond. In de Roadmap naar verzakelijking
worden hier al enkele voorbeelden van aangedragen.
Verzakelijking zien we tevens terug in de praktijkvoorbeelden. Dit gebeurt echter alleen wanneer de marktcondities
juist zijn en de locatie voldoet aan de eisen van de beleggers, om het gewenste rendement te behalen.

Juiste marktcondities en locatie-eisen
In de praktijkvoorbeelden komt nadrukkelijk naar voren dat
ontwikkelaars en beleggers slechts in een beperkt deel van
de bedrijventerreinenmarkt ook daadwerkelijk een ‘markt’
zien. Beleggers werken met een minimale rendementseis.
Alleen bij duidelijkheid over de rendementverwachting zal
een belegger voor de lange termijn instappen. Er moet dan
ook sprake zijn van marktdruk.
Daarnaast moet er sprake zijn van een zekere massa. Enkel en
alleen losse vastgoedobjecten zijn minder lucratief voor
institutionele en grootschalige beleggers. Terreinen met
een zekere massa (Fresh Park Venlo, De Hoek Noord, Park
15) waar mogelijkheden zijn voor een integrale gebiedsont-

wikkeling gericht op een specifiek thema en/ of specifieke
sector bieden meer perspectief. De kracht van het marktconcept is in deze een belangrijke succesfactor. Voor lokale
en kleinschalige beleggers geldt dit in mindere mate.
Voldoende vraag (voldoende huurders) naar een specifieke
locatie, is voldoende om kleinschalige bedrijfsunits te
ontwikkelen en exploiteren.
In de praktijk blijkt dat verzakelijking vooral op nieuwe
terreinen kansrijk is, maar dat dit op bestaande (verouderde)
terreinen door het veelal versnipperde eigendom eigenlijk
niet realiseerbaar is. Tevens vergen bestaande verouderde
terreinen veelal forse investeringen die zich niet zomaar
laten terugverdienen.
Wel zijn er mogelijkheden op binnenstedelijke locaties waar
verdienmogelijkheden bestaan. Het Food Center Amsterdam is
hier een voorbeeld van. Deze herontwikkeling betreft de
herstructurering van een verouderd logistieke en distributie
terrein, waarvan een deel getransformeerd wordt naar
woningbouwopgave. Deze woningbouwcomponent zorgt
voor de verdiencapaciteit binnen het totale project.
Nederland kent diverse binnenstedelijke locaties waar dit
perspectief biedt.

In de praktijkvoorbeelden wordt in een aantal gevallen voldaan aan de hierboven geschetste randvoorwaarden.
Een korte opsomming:
• Locaties met markdruk: Distripark Eemhaven, Fresh Park Venlo, Trade Port Noord, Food Center Amsterdam,
De Hoek Noord.
• Locaties met massa: Emmtec, Trade Port Noord, Park15, De Run, Twentekanaal.
• Nieuwe locaties: De Hoek Noord, Trade Port Noord, Park15.
• Locaties met verdienmogelijkheden: Food Center Amsterdam.
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Verzakelijking in marktsegmenten
Twee belangrijke sectoren waar al sprake is van een zekere
verzakelijking zijn de logistiek en de lichte industrie. Een
groot deel van de logistieke markt betreft een huurdersmarkt.
Verschillende ontwikkelaars en beleggers, zoals Prologis,
AMB, Goodman en Segro zijn reeds actief in deze markt. De
logistiek is vooral interessant vanwege:
 de schaalvergroting die gaande is in deze markt (dit zorgt
voor massa);
 het standaardproduct dat wordt aangeboden (vastgoed is
te hergebruiken);
 en een zekere schaarste die deze markt kenmerkt (er is
marktdruk).
Slechts een beperkt deel van de (mogelijke) locaties is
geschikt voor dit segment vanwege de eisen die gebruikers
stellen aan een logistiek terrein. Logisch gevolg is dat het
overgrote deel van de terreinen op logistieke hotspots te
vinden zijn, zoals in Venlo, West-Brabant en rondom de
twee mainports. Het gaat om deze economische brandpunten die interessant zijn voor beleggers. Overigens is een
tendens waarneembaar, dat grote enkele logistieke
ondernemingen nu weer vastgoed in eigendom wil hebben

en zo het beleggersrendement meenemen in hun eigen
resultaat.
De lichte industrie is een markt die vraagt om vastgoed met
weinig gebouwspecifieke investeringen. De productieprocessen vragen niet om specifieke op maat gemaakte
vastgoedconcepten, maar juist om een bepaalde standaard.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan groothandel, montage- en
constructiebedrijven, import/export handel, autohandelaren, showrooms en reparatiebedrijven.
Het zijn name lokale ontwikkelaars die voor de lokale markt
dergelijke (kleinschalige) bedrijfsunits ontwikkelen. Dit zijn
ook bij uitstek de partijen die de lokale markt goed kennen
en daarop voorsorteren. Het gaat hier om een deel van de
markt die relatief onzichtbaar is, maar waar wel degelijke
sprake is van verzakelijking. Hierop aansluitend kent vrijwel
elk bedrijventerrein het nodige vastgoed waarbij de
eindgebruiker niet de eigenaar is en dus huurt.

In de praktijkvoorbeelden betreft het in veel gevallen ook de hierboven beschreven marktsegmenten: Een korte
opsomming:
• Logistiek: Distripark Eemhaven, Fresh Park Venlo, Trade Port Noord, Food Center Amsterdam, De Hoek Noord.
• Lichte industrie: Twentekanaal, Park15, Emmtec, De Run, Twentekanaal, De Haven

Vastgoed van babyboomondernemers
Tot slot biedt een grote groep babyboomondernemers in de toekomst mogelijk kansen. Deze groep ondernemers
is in veel gevallen al teruggetreden uit de directie van hun ondernemingen, maar beschikt nog altijd over vastgoed
dat verhuurd wordt. Deze specifieke groep ondernemers en vastgoedeigenaren moet de komende jaren gaan
nadenken over hoe om te gaan met hun vastgoed. Hier liggen mogelijk kansen voor beleggers om met nieuwe
financieringsconcepten voor het langjarig beheer van dit type vastgoed aan de slag te gaan. In feite gaat het om
het bundelen van divers vastgoed in één fonds.
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De markt voor bedrijventerreinen wordt vormgegeven door
vier sleutelspelers. In elke fase (van ontwikkeling) treden
verschillende spelers op de voorgrond. Welk ontwikkelingsmodel is nu het meest interessant? Streven we naar een
gezamenlijke ontwikkeling bijvoorbeeld in PPS verband of
moeten we streven naar ontwikkeling in één hand?

Naar een meer verticale integratie van bedrijventerreinontwikkeling
Bij de ontwikkeling van nieuwe terreinen kan door verticale integratie en samenwerking in de keten op meerdere
vlakken winst gehaald worden. Het in één hand ontwikkelen is in feite het vervangen van een markttransactie door
een interne transactie. Het is een manier om een transactie te organiseren en wordt ook wel volledige integratie
genoemd. Andere vormen van verzakelijking stoelen op hetzelfde principe: wanneer projectontwikkelaars en
beleggers meer betrokken willen raken bij de grondexploitatie moeten zij een integratie strategie uitvoeren.
Voordelen van deze verticale integratie zijn: krachtenbundeling, kostenbesparing, vergroten investeringsvermogen, kwaliteitsimpuls en waardecreatie.

Non-integratie

Transactional

Repeat
Transactional

Quasi-integratie

Long-term
Relationship

Buyer-Seller
Partnership

Volledige integratie

Strategic
Alliance

Vertical
Integration

Verzakelijking

Volledige integratie strategie is een uiterste van verschillende integratie strategieën. Wanneer bedrijventerreinen
op een traditionele manier worden ontwikkeld, is sprake van non-integratie: er is geen samenwerking tussen
grondexploitant, projectontwikkelaar en belegger. Tussen non-integratie en volledige integratie, liggen de
zogenaamde quasi-integratie strategieën, zoals strategische allianties en lange termijn samenwerkingsverbanden.
Het in één hand ontwikkelen biedt geen structurele oplossing voor een matige kwaliteit van bedrijventerreinen.
Marktimperfecties veroorzaakt door monopoliemacht van de grondexploitant, worden namelijk vervangen door
marktimperfecties veroorzaakt door monopoliemacht van projectontwikkelaars en/of beleggers. Daarnaast kleven
er grote financiële risico’s aan volledige integratie, waardoor het voor veel bedrijven niet economisch verantwoord
is om te integreren.
Door het gezamenlijk uitvoeren van quasi-integratie strategieën door grondexploitanten, projectontwikkelaars en
beleggers wordt het ontstaan van marktimperfecties voorkomen. Een voorbeeld hiervan is een monopoliepositie
van één van de partijen. Door deze quasi-integratie strategieën toe te passen kunnen de nadelen van volledige
integratie (zoals een (te) lange doorlooptijd of het grote vermogensbeslag), worden beperkt terwijl de voordelen
wel worden gerealiseerd.
Bron: Fleurke (2010), Verzakelijking in bedrijfseconomisch perspectief
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3.4 Rolverdeling en organisatie
Sleutelspelers nader bekeken
In de bedrijventerreinenmarkt hebben we te maken met
vier sleutelspelers, zoals ook gedefinieerd in de roadmap. In
de onderstaande figuur zijn de sleutelspelers uiteengezet in
het speelveld waarin ze acteren.
1.	Grondexploitant – De grondexploitant kan verschillende
‘rechtspersonen’ betreffen. Enkele voorbeelden zijn: de
gemeente (bijv. grondexploitatiemaatschappij (GEM) of
het grondbedrijf ), structuur NV’s van overheden (zoals
havens) of private eigenaren van gronden of publiek/
private GEM’s. De grondexploitant produceert bouwrijpe
kavels, openbare ruimte en in sommige gevallen ook
aanvullende diensten, zoals parkmanagement. Kavels
kunnen direct aan de eindgebruiker worden geleverd,
maar tevens aan ontwikkelaars/beleggers.

Figuur 3.2

2.	Projectontwikkelaar – De projectontwikkelaar ontwikkelt
risicodragend een bedrijfsgebouw op bouwrijpe kavels.
De ontwikkelaar kan direct aan de eindgebruiker leveren
(koop), maar kan tevens op zoek gaan naar een belegger
(huur). Ook kan er sprake zijn van een beleggende
projectontwikkelaar.
3.	Belegger – De belegger belegt in onroerend goed teneinde
door middel van de verhuur van (bedrijfs)gebouwen
geldopbrengsten te realiseren. Net als bij de ontwikkelaar
kan hier sprake zijn van een ontwikkelende belegger.
4.	Ondernemer/Eindgebruiker – De eindgebruiker (veelal
ondernemer) is de partij die het bedrijfsgebouw koopt of
huurt van de ontwikkelaar en/ of belegger.

Positionering vier sleutelspelers
Grondexploitant
Kavel

Openbare ruimte

Projectontwikkelaar
Kavel

Bedrijfsgebouw

Bedrijfsgebouw

Belegger

Gemeente

Bedrijfsruimte

Parkmanagement
organisatie
Diensten

Eindgebruiker (ondernemer)
Bron: Fleurke, bewerking BCI
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Verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt betekent in
feite een toename van de betrokkenheid van private
partijen, zoals ontwikkelaars, beleggers en eindgebruikers
(ondernemers) en een andere positie van overheden. Bij de
geselecteerde praktijkvoorbeelden staan deze vier partijen
dan ook centraal.
De verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt biedt
verschillende kansen voor verschillende sleutelspelers1:
 In zijn algemeenheid kan kwaliteit, inrichting en economisch
functioneren van bedrijventerreinen worden verbeterd.
 ondernemers kunnen hun financiering en vastgoedmanagement optimaliseren; bovendien ontstaan er voor
eindgebruikers mogelijkheden voor betere dienstverlening, zoals gezamenlijke exploitatie van een duurzame
energievoorziening.
 gemeenten kunnen hun beheers- en vermogensrisico’s bij
de ontwikkeling van bedrijventerreinen verminderen
doordat zij expertise en middelen van private partijen
benutten.
 ontwikkelaars kunnen nieuwe markten ontginnen op
bestaande en nieuwe bedrijventerreinen.
 beleggers kunnen hun portefeuilles diversificeren met een
in potentie grote markt.
 Rijk, provincies en gemeenten hebben een extra strategie om
een nieuwe verouderingsopgave zoveel mogelijk te
beperken of te voorkomen.

Rol van sleutelspelers in de praktijkvoorbeelden
Per sleutelspelers geven we een typering van de huidige rol
die men veelal speelt (volgens de Roadmap naar verzakelijking) en de rol die de sleutelspelers hebben aangenomen in
de praktijkvoorbeelden.
De rol van (1) overheden is opvallend in de praktijkvoorbeelden. Er is geen sprake van pure uitgifte van grond door de
overheid, maar juist een zakelijk partner die bereid is om
samen met private partijen (voorbij de wantrouw) tot de
(her)ontwikkeling van een bedrijventerrein te komen.
Duidelijk is ook dat duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit
hoog in het vaandel staat bij overheden. Er wordt dus meer
en meer nagedacht over het beheer en onderhoud van
bedrijventerreinen (dat van impact is op de waardeontwikkeling), waarbij de verantwoordelijkheid hiervoor in
sommige gevallen het liefst bij een private partij wordt
neergelegd.
Regionale samenwerking staat sinds de Commissie
Noordanus (2008) en het Convenant Bedrijventerreinen
(ondertekend door het Rijk, IPO en VNG) hoog op de
agenda. Voor private partijen, zoals bijvoorbeeld beleggers
geldt dit ook als een belangrijke randvoorwaarde om te
kunnen en willen beleggen in bedrijventerreinen:

In de praktijkvoorbeelden zien we dat deze kansen ook
benut worden.

Belang van regionale samenwerking
In reactie op de Commissie Noordanus hebben verschillende institutionele beleggers in 2008 de handen ineengeslagen om een oproep te doen aan het Rijk, het IPO en de VNG, waarin ze pleiten voor een beter beleggingsklimaat
voor bedrijventerreinen met het oog op een duurzaam financieel belang in investeringsprojecten. Een van de
voorwaarden die volgens de beleggers noodzakelijk is, betreft regionale samenwerking en afstemming van vraag
en aanbod tussen gemeenten. Concreet gaat het om duidelijkheid en helderheid over de prioriteiten van die
regio’s en individuele gemeenten stellen bij oude en nieuwe bedrijventerreinen. Een lange termijn perspectief en
heldere regionale afspraken zijn voor private partijen (zoals beleggers, maar ook ontwikkelaars en ondernemers)
een voorwaarde om over te kunnen en willen gaan tot investeren. Onduidelijk is op dit moment in hoeverre
regio’s, waarin dit al concreet gebeurt ‘een streepje voor hebben op’ andere regio’s.

1

Min VROM (2009) Roadmap naar verzakelijking van de
bedrijventerreinenmarkt
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(2) Ontwikkelaars denken vanuit contracten en rendement en
stellen daarmee de eindgebruiker meer centraal. Dit zien we
ook terug in de praktijkvoorbeelden. Afzet van gronden en
vastgoed is cruciaal in de strategie van ontwikkelaars,
waarbij vooral de onderscheidende locatie en het marktconcept bepalend zijn voor de marktpotentie. Hier zijn
ontwikkelaars dan ook actief naar op zoek en fungeren zij
dus als een initiator. In de praktijkvoorbeelden valt op dat
ontwikkelaars in deze ook nadrukkelijk de samenwerking

Tabel 3.1		

met overheden zoeken. (Her)ontwikkeling van bedrijventerreinen zien zij in deze gevallen ook als publiek-private
samenwerkingen waarin het belang van draagvlak en
heldere communicatie cruciaal is. In zijn algemeenheid
kunnen we stellen dat lokale ontwikkelaars de lokale
markten goed kennen, en de grotere ontwikkelaars minder
bekend zijn met de markt voor bedrijventerreinen. Dit zorgt
voor een belemmering van de participatie van grotere
ontwikkelaars in de markt.

Rollen van sleutelspelers: overheid

Huidige rol

Rol in praktijkvoorbeelden

Welke praktijkvoorbeelden?

•

F ocust niet alleen op publieke kaders,
maar geeft ook grond uit

•

 erkoopt ook (deel)zones op
V
terreinen en hele terreinen en geeft
incidenteel kavels uit in erfpacht

•

Distripark Eemhaven

•

 il voldoende bedrijventerrein
W
hebben; is essentieel voor economie

•

 il voornamelijk kwalitatief goede en
W
duurzame terreinen

•

Vrijwel alle praktijkvoorbeelden

•

 erkt nog weinig samen met
W
marktpartijen en andere gemeenten
in de regio

•

 oekt nadrukkelijk samenwerking
Z
met private partijen (liefst met
beleggers)

•

De Hoek Noord

•

Beheer van de openbare ruimte

•

I s bereid openbare ruimte over te
geven aan private partijen (zoals
beleggers)

•
•

F ood Center Amsterdam
Emmtec

Tabel 3.2

Rollen van sleutelspelers: ontwikkelaar

Huidige rol

Rol in praktijkvoorbeelden

Welke praktijkvoorbeelden?

•

I s vooralsnog gewoon locatieontwikkelaar

•

 aat voor onderscheidende locaties
G
en marktconcepten waarbij de gebruiker centraal staat

•
•

F resh Park Venlo
De Hoek Noord

•

 erkt nog weinig samen met
W
gemeenten

•

S taat nadrukkelijk stil bij het belang
van communicatie en draagvlak (bij
alle stakeholders)

•
•
•

 ark15
P
De Hoek Noord
Emmtec

•

 eeft niet of nauwelijks contact met
H
beleggers

•

S oms is sprake van een ontwikkelaarbelegger, maar veelal wordt
ontwikkeld voor eindgebruikers

•

Park15

•

I s sterk gericht op de gebruiker, kent
de lokale markt.

•

L okale ontwikkelaars kennen de
lokale markt goed, terwijl de grotere
ontwikkelaars minder goed op de
hoogte zijn

•
•
•

 wentekanaal
T
De Run
De Haven

•

 enkt in winstoptimalisatie en korte
D
termijn: wil snel afzetten van
gronden.

•

 endementen zijn cruciaal, maar
R
duurzaamheid en onderhoud en
beheer ook

•

In alle praktijkvoorbeelden
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De (3) belegger denkt in contracten, huurtermijnen en
rendement: een gezonde economische houding. Beleggers
worden veelal gevoed door ontwikkelaars, echter vanuit de
bedrijventerreinenmarkt blijft dit achter. Institutionele en
grootschalige beleggers ontvangen weinig aanbiedingen
van ontwikkelaars en kennen de markt ook onvoldoende.
Meer lokale en kleinschalige beleggers beschikken over
meer lokale marktkennis, dat uit zich in investeringen door
dit type belegger. Langjarig commitment, exploitatie en
beheer en waardecreatie en –vastheid zijn begrippen die
centraal staan in het opereren van beleggers. Dit zien we
ook terug in de praktijkvoorbeelden (bijv. de Hoek).
Zoals ook geconstateerd in de roadmap is er nog niet sprake
van een beleggersmarkt. Op andere markten (zoals
woningbouw, retail, kantoren) kon tot voor kort meer
rendement behaald worden. Echter, door de terugval in
deze markten worden beleggers gedwongen na te denken
over nieuwe markten, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe
concepten voor bedrijventerreinen (bijv. de Hoek Noord).

kantoor). Wel zijn er signalen dat als jonge ondernemers
over voldoende financiële middelen zouden beschikken, zij
veelal vastgoed zouden aanschaffen. Daarnaast valt in de
praktijkvoorbeelden op dat ondernemers zeker bereid zijn
om mee te betalen aan herstructurering en herontwikkeling
van bedrijventerreinen, mits dit aanwijsbaar in het belang is
van de ondernemer (dit zien we ondermeer op de Run).
Opvallend is ook het aantal (grote) bedrijven in de voorbeelden dat zelf als initiator van herontwikkeling fungeert (bijv.
door consolidatie op eigen locatie).
Duidelijk is dat de rol van de sleutelspelers in de praktijkvoorbeelden minder stereotype is dan men zou verwachten.
Dit geeft aan dat er ook een andere rolinvulling van
sleutelspelers noodzakelijk en mogelijk is om verzakelijking
van de grond te krijgen.

3.5 Van financiering naar uitvoering
Financieringsmogelijkheden

Van oudsher ziet de (4) ondernemer/eindgebruiker het pand
graag als een pensioen-voorziening. Echter in de praktijk
blijkt dit veelal tegen te vallen, doordat een pand na verloop
van tijd minder courant en waardevast blijkt te zijn. Jongere
ondernemers lijken hier toch minder aan te hechten. Huren
is vaker een optie mede doordat banken minder gemakkelijk kredieten verstrekken. In de praktijk kan dit ook de
kredietverlening bij banken vergemakkelijken; de kredietbehoefte blijft beperkt tot inventaris die nodig is voor
bedrijfsactiviteiten en dus geen vastgoed. Tevens zien we dit
terug door de ontwikkeling van bedrijfsverzamelgebouwen
en ook kleinschalige bedrijfsunits (opslagruimte inclusief

Tabel 3.3

In de praktijkvoorbeelden komen diverse financieringsmogelijkheden en -constructies aanbod. We behandelen in
deze paragraaf de meest opvallende.
In het geval van de puur private ontwikkelingen (Fresh Park
Venlo, De Hoek Noord, Park 15) ligt het financiële risico
volledig bij de private partij. Van de publieke partij wordt in
deze financieel gezien dan ook niets verwacht. Wel zien we
dat in de marketing en acquisitie en in sommige gevallen op
het gebied van onderhoud en beheer wordt samengewerkt
met de gemeente of de regio.

Rollen van sleutelspelers: belegger

Huidige rol

Rol in praktijkvoorbeelden

Welke praktijkvoorbeelden?

•

•

I nteresse wordt gewekt door de juiste
marktcondities, locatie-eisen en
uitgangsituatie
Economische brandpunten en
–hotspots vormen interessante
locaties voor beleggers

•
•
•
•

 e Hoek Noord
D
Park15
De Run
Twentekanaal

 auwelijks interesse door weinig
N
goede aanbiedingen van ontwikkelaars

•

•

Denkt in contracten en huurtermijnen

•

 aar ook in langjarig commitment en
M
duurzaamheid

•
•

 e Hoek Noord
D
Park15

•

 eeft voorkeur voor hoger marktsegH
ment en regio’s met goede vraagaanbodsituatie

•

 arktsituatie is cruciaal voor
M
beleggers, bouwen voor leegstand
levert niets op

•
•

 ark15
P
De Hoek Noord

•

I nvesteert vooral in logistiek en
verzamelgebouwen

•

I nvesteert in interessante marktgebieden waar ‘verdient’ kan worden
(o.m. logistiek)

•
•
•

 e Hoek Noord
D
Fresh Park Venlo
Trade Port Noord
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In enkele andere voorbeelden is juist sprake van een
publiek-private financiering. Denk aan de financiering van het
Food Center Amsterdam (FCA), waar de gemeente een deel
van de herontwikkelingskosten (namelijk de onrendabele
top) voor haar rekening neemt en het overige voor rekening
is van het consortium dat aan de slag gaat met het FCA.
Ditzelfde geldt voor de herontwikkeling van de Run
(Veldhoven) en de Haven (Smallingerland) waar de
gemeente samen met ondernemers de financiering
organiseert, door gebruik te maken van verschillende
instrumenten (vrijwillige bijdrage, bovenwijks kostenverhaal, etc.)
Financiële verevening is een andere mogelijkheid om de
herontwikkeling van bedrijventerreinen te financieren. Het
FCA is een goed voorbeeld van, waar tussen verschillende
projectonderdelen verevend kan worden (transformatie naar
woningbouw en herontwikkeling bedrijventerrein). De Hoek,
bestaande uit een verouderd terrein De Hoek Bestaand en een

nieuwontwikkeling De Hoek Noord, biedt in toekomst
wellicht ook deze mogelijkheid. Het zoeken naar en
inzichtelijk maken van verdienmogelijkheden kan een goed
instrument vormen om private partijen te interesseren voor
de bedrijventerreinenmarkt.
De herontwikkeling van het FCA kent tevens in de planvorming een vorm van verzakelijking. Er wordt namelijk
gewerkt aan de hand van Design Build Finance Maintain
Operate (ontwerp, bouw, financiering, en onderhoud en
exploitatie) DBFMO. DBFMO is een vergaande vorm van
integrale aanbesteding, Anders dan bij traditionele
aanbesteding worden verschillende delen van de hele
bouwketen en de levenscyclus van het gebouw in één keer
in één contract in de markt gezet. In Amsterdam wordt hier
bovenop het terrein in concessie gegeven voor minimaal 25
jaar. Dit betekent dat de private partij gedurende de
erfpachttermijn 25 jaar lang alle knoppen in handen heeft.

In de praktijkvoorbeelden betreft het in veel gevallen ook de hierboven beschreven marktsegmenten:
Een korte opsomming:
•
•
•
•
•

Private ontwikkelingen: Park15, Fresh Park Venlo, De Hoek Noord, Emmtec
Publiek - private financiering: Food Center Amsterdam, De Run, De Haven, Trade Port Noord
Publieke financiering: Distripark Eemhaven, Twentekanaal, De Haven
Financiële verevening: Food Center Amsterdam, De Run
DBFMO: Food Center Amsterdam

Tabel 3.4

Rollen van sleutelspelers: ondernemer

Huidige rol

Rol in praktijkvoorbeelden

Welke praktijkvoorbeelden?

•

•

 uur is vaker een optie. Verouderd
H
vastgoed als pensioen is vaak niet
toereikend
Dit is een interessante markt voor
onder meer lokale ontwikkelaarsbeleggers

•
•

 wentekanaal
T
De Run

 enkt weinig na over huur. Alleen
D
grote ondernemingen doen dit, vaak
internationaal

•

•

 oopt zelf. Investeert vermogen in
K
stenen en niet bedrijfsvoering

•

I s bereid mee te betalen aan
bovenwijkse voorzieningen (infra,
openbare ruimte) waar ze belang bij
hebben

•

De Run

•

 iet het pand graag als pensioenZ
voorziening

•

 ndernemers zijn in enkele gevallen
O
de initiator van de herontwikkeling
van een kavel en/of terrein

•
•

 wentekanaal
T
De Haven
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Twee andere voorbeelden van financiële modellen die
mogelijkheden bieden zijn gebiedsfondsvorming voor
beleggers en de sale-and-lease-back constructie. In de
praktijkvoorbeelden zijn deze niet aan de orde geweest.
In de praktijkvoorbeelden komen diverse financieringsmogelijkheden aan bod die de verzakelijking van de markt
verder kunnen brengen. Een aantal hiervan zijn echter niet
nieuw, maar een verdiepingsslag binnen dit financiële
instrumentarium lijkt noodzakelijk om inzichtelijk te maken
wat het de markt kan bieden. Daarnaast kunnen ook andere
(financiële) incentives mogelijk uitkomst bieden. Hierbij
denken we aan instrumenten zoals leegstandbelasting en
het afschaffen en/of verlagen van de overdrachtbelasting.

Rendementen en opbrengsten
Bij private partijen, zoals ontwikkelaars en beleggers staan
rendementen centraal. Uit bovenstaande analyse blijkt dat
er afgelopen jaren ook zeker rendement behaald is op de
bedrijfsruimtemarkt, zoals in de logistiek en lichte
industrie.
In de praktijkvoorbeelden is tevens gekeken naar deze
opbrengsten. In de meeste gevallen is aangegeven dat er
sprake is van markconforme rendementen (7-8%) die behaald
worden. Hoe hoog deze dan precies zijn, is moeilijk vast te
stellen. Van het Havenbedrijf Rotterdam is bekend dat ze
uitgaat van een normrendement van 8,55%.

Gebiedsfonds
In een gebiedsfonds levert de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) bouwrijpe kavels, openbare
ruimte en / of infrastructuur aan het gebiedsfonds en deze verkoopt dit (of geeft uit in erfpacht) aan één of
meerdere private partijen (bijv. ontwikkelaars/beleggers). Deze private partijen brengen dit kapitaal en eigendom
onder in een gebiedsfonds dat wordt beheerd door een fondsbeheer en -manager. Er bestaat een onderscheid
tussen een gesloten en open gebiedsfonds.
Gesloten gebiedsfonds
De grond wordt niet per kavel verkocht of uitgegeven in erfpacht. Hier wordt gewerkt met de combinatie van
grond en gebouw. Aan de eindgebruiker wordt een gebouw verhuurd inclusief het gebruik van de omringende
grond. De openbare infrastructuur binnen het gebied blijft vaak in eigendom van het fonds. Voor het gebied is één
aanbieder die zowel de ontwikkeling, de realisatie als het beheer heeft. Herstructurering van verouderde gebouwen en delen van het terrein worden door het fonds zelf ter hand genomen.
Open gebiedsfonds
In een open gebiedsfonds investeren meerdere beleggers in het gebied, met het idee dat ook op lange termijn
private partijen collectief betrokken zijn. Dit betreft een (groter) gebied waarin meerdere beleggers investeren in
een gezamenlijk gebiedsfonds, met verschillende posities van een belegger in diverse deelgebieden (in verband
met spreiding van risico’s). Er is voldoende ruimte voor creativiteit van ontwikkelaars om tot waardecreatie te
komen. Dat vergt goede afspraken over de verhandelbaarheid van de aandelen van de beleggers, maar ook
duidelijke afspraken over de positie van overheden (bijv. infrastructuur, beleidsambities) en van de huidige
grondeigenaren.
Sale-and-lease-back
Op de Nederlandse vastgoedmarkt is sale-and-lease-back (S&L) een verkoopconstructie die zich voornamelijk
voordoet op de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. S&L betreft de verkoop van een vastgoedobject om het
vervolgens voor een bepaalde tijd terug te huren. Bij een S&L wordt het vastgoed door de eigenaar-gebruiker
verkocht aan een belegger. De voormalige eigenaar wordt vervolgens voor bepaalde tijd huurder van het betreffende object. Niet in alle gevallen wordt het gehele verkochte metrage teruggehuurd. Soms betreft dit ook een
kleiner aantal vierkante meters, waarbij voor het resterende metrage een andere huurder wordt gezocht. Vaak
worden bij S&L langjarige huurcontracten afgesloten. Een huurcontract van 10 tot 12 jaar is hierbij geen uitzondering. Dit maakt S&L voor een belegger een aantrekkelijk beleggingsproduct. Het is een zogenaamde ‘veilige’
belegging. De lange huurcontracten betekenen voor de belegger gedurende lange periode gegarandeerde
kasstromen.
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Een belangrijke conclusie die we hier uit moeten trekken is
het feit dat ‘eerlijk en transparant rekenwerk’ ten aanzien van
de mogelijke opbrengsten doorslaggevend is voor het wel of
niet (financieel) participeren van private partijen, zoals
beleggers. Kortweg: kan een private partij met inachtneming
van de risico’s de gestelde rendementen behalen? Het eerder
geconstateerde gebrek aan marktkennis en de kennis van
goede voorbeelden zorgt ervoor dat institutionele en
grootschalige beleggers vooralsnog slechts beperkt actief
zijn op de bedrijventerreinenmarkt. Lokale ontwikkelaars en
beleggers lijken door hun lokale marktkennis beter in staat
voldoende rendement te behalen op bedrijventerreinen.

3.6 Exploitatie en beheer
Onderhoud en beheer in de praktijkvoorbeelden
Na de planvorming en de realisatie en ontwikkeling van een
bedrijventerrein dient het onderhoud en beheer van de
terreinen centraal te staan. Deze beheersfase is vooral van
belang om de duurzaamheid van terreinen te vergroten en
achteruitgang in kwaliteit te voorkomen. In de praktijkvoorbeelden komt dit op verschillende manieren terug.
Bij de puur private ontwikkelingen ligt het onderhoud en
beheer in de handen van de private eigenaar (veelal een
belegger). Daar waar de publieke partij ruimte in eigendom
heeft is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
De private partijen zijn verantwoordelijk voor de private
ruimte (zoals eigen kavels inclusief vastgoed) en de publieke
partij (de gemeente) is aan zet voor de openbare ruimte.
Diverse gemeenten, waaronder enkele in de praktijkvoorbeelden, zijn actief aan de slag met parkmanagement. Dit is
een integrale aanpak om de kwaliteit van nieuwe bedrijventerreinen op lange termijn te handhaven of van bestaande
terreinen te handhaven of verbeteren.

Rendementsontwikkeling bedrijfsruimtemarkt
De toegevoegde waarde van bedrijventerreinen voor private partijen als ontwikkelaars en beleggers wordt
bepaald door het rendement dat wordt opgebracht door het vastgoed. In de afgelopen periode (1995-2008) is het
niveau van het directe rendement (huurinkomsten minus exploitatiekosten) continue meer dan 7% geweest. Ook
het indirecte rendement (de jaarlijkse waardegroei) was in bijna alle jaren positief. In 2008 zien we een afname van
de waardegroei doordat beleggers terughoudend geweest zijn in hun aankopen op de bedrijfsruimtemarkt,
waardoor de prijzen gedaald zijn. Dit was vooral een gevolg van de kredietcrisis en was ook in andere vastgoedsegmenten te zien. Echter, grosso modo en bezien over een langere periode is er sprake van interesse van
beleggers. Dit geldt zowel voor de logistieke vastgoedmarkt, als voor de lichte industrie (overige bedrijfsruimten).
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Parkmanagement wordt vaak opgevat als een publiek-private samenwerking, waarin de lokale overheid en de betrokken bedrijven een gezamenlijke inspanning plegen in het
beheer van een bedrijventerrein2.
Opvallend is dat er nog altijd een duidelijke scheiding
bestaat tussen het onderhoud en beheer van publieke ruimte
enerzijds en private ruimte anderzijds. De verantwoordelijkheid van gericht en structureel onderhoud en beheer ligt in
die zin bij beide partijen. Gezamenlijk optrekken hierin in
een integrale aanpak van de totale ruimte (publiek en privaat
gebiedsbeheer) zorgt voor waardebehoud en het vergroot de
duurzaamheid van een locatie. Om het overdragen van
openbare ruimte aan een professionele beheersorganisatie
mogelijk te maken, moet meer praktijkervaring op worden
gedaan (leren van lessen).

2

Naar een professionelere aanpak onderhoud en
beheer
Een commerciële en private beheersorganisatie die het
onderhoud en beheer voor zijn rekening neemt is een vorm
van verzakelijking. De eindgebruikers op de terreinen
kunnen hier gebruik van maken. Dit gaat dan ook verder
dan de meeste ‘gemeentelijke’ parkmanagementorganisaties. Diverse ingenieursbureaus en energiemaatschappijen
zijn hier op dit moment mee bezig.
De moeilijkheid van parkmanagement zit hem in de
financiering enerzijds (wie betaalt wat en hoeveel?) en
deelname van alle ondernemers anderzijds. Twee modellen
die hier een oplossing voor kunnen bieden zijn de
Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) en het ondernemersfonds:

Voor (bestaande) bedrijventerreinen die niet geschikt zijn voor
verzakelijking, is het onverminderd gewenst dat gemeenten het
klein en groot onderhoud van het openbaar gebied adequaat
uitvoeren voor voldoende waardebehoud en voldoende
waardeontwikkeling.

De organisatie van onderhoud en beheer verschilt in de praktijkvoorbeelden. Hieronder een korte opsomming van
de voorbeelden die we in de praktijkvoorbeelden hebben gezien:
• Puur private aanpak onderhoud en beheer: Park15, Fresh Park Venlo, De Hoek Noord, Emmtec
• Publiek-privaat aanpak onderhoud en beheer: Food Center Amsterdam
• Gescheiden aanpak openbare ruimte en private ruimte: Distripark Eemhaven, Twentekanaal, De Run, De Haven,
Trade Port Noord

BedrijfsInvesteringsZone (BIZ)3
Een BIZ maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke en veilige
bedrijfsomgeving, waar alle ondernemers in de zone aan meebetalen. Ondernemers in een bepaald gebied
bepalen of zij voor dat gebied gezamenlijke investeringen willen doen en maken daarvoor een plan. Dat plan
houdt onder meer in wat men gezamenlijk wil financieren en welke begroting daarbij hoort. Als de gemeente met
het plan akkoord gaat en er is voldoende draagvlak, dan kan een heffing worden ingesteld voor alle ondernemers
in het betreffende gebied. De gemeente keert de opbrengst uit aan een speciaal voor de BIZ opgerichte vereniging
of stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert.
De wet BIZ is een experimentenwet en geldt tot 2015. Om te kunnen bepalen of er een vervolg op de wet komt en
in welke vorm, worden de experimenten vanaf het begin met veel belangstelling gemonitord. Bedrijventerreinen
Vijfsluizen (Schiedam) is één van de eerste locaties waar een BIZ operationeel is.
Ondernemersfonds
Een ondernemersfonds is een constructie waarin alle ondernemers (op een bedrijventerrein) een bepaald % extra
aan OZB betalen. Die meeropbrengst van de OZB wordt in een fonds gestort dat ten goede komt aan het bedrijventerrein en de ondernemers en wordt beheerd door een stichting.
3

www.biz-nl.nl
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4 Conclusies en
aanbevelingen

4.1 Conclusies

Randvoorwaarden voor verzakelijking

In dit laatste hoofdstuk zijn de belangrijkste conclusies van de
analyse van praktijkvoorbeelden op een rij gezet en worden
enkele aanbevelingen gedaan om verzakelijking meer van de
grond te krijgen. Aan de hand van de praktijkvoorbeelden is
de balans opgemaakt met betrekking tot de zes dimensies
van verzakelijking.

Verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt is niet iets
vanzelfsprekends. Nederland kent weliswaar diverse
praktijkvoorbeelden van verzakelijking, maar dit betreft
slechts een beperkt deel van de bedrijventerreinenmarkt. Om
verzakelijking van de grond te krijgen zijn er tal van randvoorwaarden waar aan voldaan moet worden. In de onderstaande
figuur is dit schematisch weergegeven aan de hand van de
verschillende fasen van bedrijventerreinontwikkeling:

Figuur 4.1

Enkele randvoorwaarden per fase

1 Uitgangsituatie/
Context

1.	Locatie en
omgeving
2.	Marktdruk en potentieel
3.	Partijen die
‘willen’
4.	Financiële
middelen
5.	Zicht op
opbrengsten en
rendement
6.	...

2 Planontwikkeling

1.	Heldere
doelstelling en
aanpak
2.	Doelstelling
sleutelspelers
3.	Juiste
instrumentarium
4.	Planexploitatie
(GREX, VEX en
Beheer)
5. Businesscase
6. ...

3 Realisatie
uitvoering

1.	Dekkende
financiering
2.	Heldere
organisatie
3.	Logische
rolverdeling
sleutelspelers
4.	Realisatie en
uitvoering
5. ...

4 Exploitatie
en beheer

1.	Voldoende
opbrengsten en
rendement
2.	Duurzaam
onderhoud en
beheer
3.	Behoud en groei
waarde van
bedrijventerreinen
4. ...
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Ten eerste moet de uitgangsituatie goed zijn. Dat wil zeggen
dat er sprake moet zijn van een locatie met potentie waar
vraag naar is en waar meerdere partijen (publiek en privaat)
brood in zien. Tevens moet duidelijk zijn dat er zicht is op
opbrengsten en rendement (vooral voor ontwikkelaar/
belegger) en mogelijkheden voor financiering. In enkele
praktijkvoorbeelden zien we dit nadrukkelijk terug (denk
aan Fresh Park Venlo, FCA).
Wanneer de uitgangsituatie kansrijk is, wordt er gestart met
de planontwikkeling. Dit is een traject waar alle sleutelspelers
gezamenlijk een rol in spelen en hun eigen behoeften,
ambities en doelstellingen inbrengen. Dit leidt idealiter tot
een helder en haalbaar plan van aanpak met bijbehorende
grondexploitatie, vastgoedexploitatie en ook beheersexploitatie. Development Company Greenport Venlo, FCA en
De Hoek Noord zijn praktijkvoorbeelden waarin dit van
begin af aan goed georganiseerd is.
De realisatie van de planontwikkeling wordt grotendeels
bepaald door een haalbare planuitvoering en door de
financiële dekking. Dit alles leidt idealiter tot een succesvolle projectontwikkeling met voldoende opbrengsten en
rendement en behoud en groei van de waarde van een
bedrijventerrein. Fresh Park Venlo, Distripark Eemhaven,
Twentekanaal en de Haven zijn inmiddels zo ver in deze
realisatiefase.

Tabel 4.1

Tot slot bereiken we de exploitatie- en beheerfase, waarin
enerzijds de hierboven beschreven rendementen worden
gehaald en anderzijds de beheerfase centraal komt te staan.
Emmtec is hier een goed voorbeeld van waar op professionele wijze het onderhoud en beheer van dit businesspark
wordt aangepakt en behoud en zelfs groei van waarde
(duurzaamheid) wordt gerealiseerd.
Duidelijk is dat de randvoorwaarden (per fase) moeten
kloppen om verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt
verder te brengen en om het toekomstperspectief dat in de
roadmap is geschetst, te kunnen behalen. De praktijkvoorbeelden laten zien dat dit toekomstperspectief zich in feite
nu al op diverse locaties in Nederland manifesteert.

Toekomstperspectief van verzakelijking
Het toekomstperspectief van verzakelijking is in de
roadmap vertaald in zes dimensies die als lange termijn
perspectief gelden. Heden ten dage wordt een groot deel
van de bedrijventerreinenmarkt nog altijd ‘traditioneel’
ontwikkeld. Wanneer we van een afstand naar de werking
van hedendaagse bedrijventerreinenmarkt kijken en dit
koppelen aan het geschetste toekomstperspectief ontstaat
het volgende beeld:

Zes dimensies van verzakelijking

Verzakelijkingdimensie

Huidige stand van zaken per dimensie

1.	Van focus op gebouwen naar verbreding naar gebieden

•
•

 erendeel van de bedrijventerreinenontwikkeling geschiedt
M
nog altijd via de ‘kavelfabriek’
Bedrijventerreinen zijn sporadisch onderdeel van een
integrale gebiedsontwikkeling

2.	Van eigenaar – gebruikersmarkt naar meer mogelijkheden
voor huur

•

 uren begint langzaam maar zeker bij hedendaagse
H
eindgebruikers voor te komen

3.	Van parkmanagement in enge zin naar bedrijfsleven dat
investeert in realisatie, beheer en vernieuwing van
bedrijventerreinen

•

I ncidenteel investeren gevestigde bedrijven op bedrijventerreinen in samenwerking met gemeenten
Van breed en professioneel parkmanagement en beheer is,
op enkele grote locaties na, geen sprake

4.	Van gronduitgifte door gemeenten naar PPS – constructies
van overheden en vastgoedpartijen

•

 PS-constructies komen vrijwel niet bij voor bij bedrijvenP
terreinen, enkel bij (binnenstedelijke) locaties met
verdienmogelijkheden

5.	Van een grote herstructureringsopgave naar meer particuliere investeringen in oude bedrijventerreinen

•

 articuliere investeringen komen vanuit ondernemers/
P
eindgebruikers veel voor op hun eigen kavels
Lokale ontwikkelaars/beleggers manifesteren zich wel op de
bedrijfsruimtemarkt (zij kennen de markt)
Maatvoering van plannen (overheden/ontwikkelaars), komt
niet altijd overeen met de beleving van de ondernemers

•

•
•
6.	Van sporadisch investeringen van professionele beleggers
naar een structureel ontwikkelaars- en beleggersdeel.

34 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Beleggers zijn beperkt actief op bedrijventerreinen, incidenteel
op nieuwe bedrijventerreinen

Duidelijk wordt dat de verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt zich nog in het beginstadium bevindt. Echter,
hier tegenover staan diverse praktijkvoorbeelden waarin
elementen van het geschetste toekomstperspectief expliciet
terugkomen. Verschillende lessen kunnen dan ook worden
geleerd aan de hand van de praktijkvoorbeelden. In de
onderstaande tabel geven we per dimensie aan, wat we
hiervan terugzien in de praktijkvoorbeelden.

Tabel 4.2

Zes dimensies van verzakelijking in de praktijkvoorbeelden

Verzakelijkingdimensie

In de praktijkvoorbeelden?

Bepalende succesfactoren in
praktijkvoorbeelden

1.	Van focus op gebouwen
naar verbreding naar
gebieden

•

 el verbreding van gebouwen naar volledige
W
bedrijventerreinen
Minder naar meer grootschalige gebieden
(alleen Development Company Greenport
Venlo)

•

 eschikbaarheid locaties met massa (De
B
Hoek Noord, Park15, Trade Port Noord
(DCGV)) zonder versnippering van eigendom
en goede marktomstandigheden

2.	Van eigenaar –
gebruikersmarkt naar
meer mogelijkheden
voor huur

•

 uimte en mogelijkheden voor huur komen
R
in diverse praktijkvoorbeelden voor (Park15,
De Hoek Noord, Distripark Eemhaven, FCA)
Weinig voorbeelden van sale-and-lease-back
constructies (incidentele voorbeelden,
voornamelijk in de logistiek)

•

I n de segmenten logistiek en lichte industrie
is huren meer gebruikelijk (aanbodgestuurd)
(De Hoek Noord. Distripark Eemhaven)
Mogelijk ook ingegeven door de terughoudendheid van banken bij kredietverlening
(waardoor huren eerder een optie is)

3.	Van parkmanagement
in enge zin naar
bedrijfsleven dat
investeert in realisatie,
beheer en vernieuwing
van bedrijventerreinen

•

 ij diverse praktijkvoorbeelden is sprake van
B
een professionele beheersorganisatie die
(soms in samenwerking met de gemeente)
het onderhoud en beheer faciliteert (denk
aan Park15, Fresh Park Venlo, Emmtec, De
Hoek Noord)

•

4.	Van gronduitgifte door
gemeenten naar PPS
– constructies van
overheden en
vastgoedpartijen

•

 PS-constructies komen in beperkte mate
P
voor in de praktijkvoorbeelden (bijv. FCA)
De grond is veelal in eigendom van de
gemeente of wordt in zijn geheel aangekocht
door een ontwikkelaar/belegger of
eindgebruiker (De Hoek Noord).

•

5.	Van een grote
herstructureringsopgave
naar meer particuliere
investeringen in oude
bedrijventerreinen

•

 articuliere investeringen op bestaande
P
terreinen zien we waar enkele (grotere)
bedrijven zelf aan de slag gaan op de kavel
(De Run, Twentekanaal)
Herstructurering van openbare ruimte blijft
een publieke aangelegenheid (de Haven)

•

6.	Van sporadisch
investeringen van
professionele beleggers
naar een structureel
ontwikkelaars- en
beleggersdeel.

•

I nvesteringen van (professionele) beleggers
(bijv. Segro BV) zien we terug in de
praktijkvoorbeelden. Structureel is dit echter
nog niet.
Wel is er sprake van een groeiend aandeel
van lokale ontwikkelaars en financiers in de
kleinschalige bedrijfsruimte markt (Twentekanaal, De Run)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 it succes wordt ingegeven doordat een
D
locatie in één hand wordt ontwikkeld
(aanbodgestuurd onderhoud en beheer, je
wordt als gebruiker verplicht dit af te nemen)
Ontzorgen van je huurders (bijv. landlordprincipe bij Park15)
 e locatie is interessant genoeg (voldoende
D
marktinteresse, zicht op rendement en
verdiencapaciteit) (De Hoek Noord, Park15)
De publieke partij, veelal grondeigenaar, is
bereid de gronden af te staan t.b.v. private
(her)ontwikkeling (of om gezamenlijk te
ontwikkelen (FCA)
S lagkracht van grote private partijen
(bedrijven, eigenaren) (Twentekanaal, de
Run)
Nut, noodzaak en urgentie die leeft bij
private partijen (Twentekanaal (Thales, Akzo
Nobel))
J uiste risicorendementsprofiel. Marktdruk,
massa, zicht op rendement tegenover
redelijke risico’s trekken beleggers op de
streep (Segro BV)
(Lokale) marktkennis is doorslaggevend voor
het succes van (lokale) ontwikkelaars
(Twentekanaal, maar ook op tal van andere
locaties in Nederland)
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De praktijkvoorbeelden tonen aan dat er in Nederland her
en der verspreid sprake is van verzakelijking van de
bedrijventerreinenmarkt. Deze praktijkvoorbeelden geven
in feite vorm en inhoud aan het toekomstperspectief dat is
geschetst in de roadmap.

Sleutelspelers aan zet

De roadmap naar verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt en de structuurverandering die hiervoor nodig is
vraagt, conform verwachting, om een lange termijn aanpak.
Wanneer we nu een eerste balans opmaken ontstaat het
onderstaande beeld: enerzijds wordt duidelijk dat we nog
een lange en onvoorspelbare weg te gaan hebben en
anderzijds worden reeds stappen gezet naar verzakelijking
van de bedrijventerreinenmarkt.

De overheid speelt op verschillende schaalniveaus een rol.
Op lokaal niveau lijkt de meeste winst te behalen door
afscheid te nemen van de ‘kavelfabriek’ (één voor één
uitgifte van kavels). Private partijen vragen om een
transparante en in regionaal verband afgestemde bedrijventerreinenmarkt waarbij de gemeente zich als een zakelijk
partner opstelt en regionaal samenwerkt. Dit kan een
gemeente handen en voeten geven door private partijen te
interesseren voor kansrijke locaties (met een substantiële
omvang), door deze proposities goed in beeld te brengen en
door het professionaliseren van onderhoud en beheer
(uitbesteden).

De roadmap naar verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt en de structuurverandering die hiervoor nodig is
vraagt om een lange termijn aanpak. Enerzijds wordt
duidelijk dat we nog een lange weg te gaan hebben, maar de
praktijkvoorbeelden laten zien dat wel degelijk stappen
kunnen worden gezet in de professionalisering van de
bedrijventerreinenmarkt.

De gevraagde structuurverandering van de bedrijventerreinenmarkt vraagt niet alleen een lange termijn aanpak, maar
ook een individuele inspanning en wellicht zelfs ‘gedragsverandering’ van de sleutelspelers.

De ontwikkelaar is sterk gericht op de eindgebruiker en zoekt
naar onderscheidende locaties. Om dit goed voor het
voetlicht te brengen bij beleggers is (lokale) marktkennis
noodzakelijk. De lokale ontwikkelaar weet wat er op de
lokale markt speelt, maar de grotere ontwikkelaars lijken
minder grip te hebben op de markt. Daar bovenop kan de
ontwikkelaar aan vertrouwen winnen bij zowel gemeenten
als bij de belegger. Eenduidige en heldere communicatie

Een eerste balans opgemaakt
• M
 erendeel van de bedrijventerreinenontwikkeling geschiedt doorgaans via de ‘kavelfabriek’, maar er zijn wel
enkele succesvolle voorbeelden van integrale ontwikkelingen van grotere (deel)zones op bedrijventerreinen (in één
hand).
• I ncidenteel investeren gevestigde bedrijven op bedrijventerreinen in samenwerking met gemeenten, maar praktijkvoorbeelden laten zien dat vooral de samenwerking tussen publiek en privaat ook succesvol kan zijn..
• P
 PS-constructies komen nog in mindere mate voor bij bedrijventerreinen, enkel bij (binnenstedelijke) locaties met
verdienmogelijkheden, hier lijkt een onbenut potentieel te zitten.
• I nstitutionele en grootschalige beleggers zijn beperkt actief op bedrijventerreinen (incidenteel op nieuwe bedrijventerreinen), zij zien de potentie van de markt vooralsnog onvoldoende. Door tegenvallende rendementen in de
bestaande markten (woningbouw, retail) worden beleggers in de toekomst mogelijk gedwongen naar andere
markten te kijken (bijv. de bedrijventerreinenmarkt).
• L okale ontwikkelaars/beleggers manifesteren zich al volop op de bedrijfsruimtemarkt (zij kennen de markt en spelen
in op lokale vraag), maar onduidelijk is hoe zich dit in de toekomst gaat ontwikkelen.
• V
 an breed en professioneel parkmanagement en beheer (gebiedsbeheer) is, op enkele grote locaties na, geen sprake.
De verhoogde aandacht voor duurzaamheid en kwaliteit in het algemeen maakt professioneel onderhoud en
beheer tot een interessante markt voor professionele beheersorganisaties.
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met begrip voor elkaars positie, belangen en wensen is
hierin een must (doorbreken van de ‘circle-of-blame’).
De belegger is relatief onbekend met de bedrijventerreinenmarkt. Ze worden in veel gevallen gevoed door ontwikkelaars die ze kansrijke en onderscheidende locaties proberen
voor te schotelen met het juiste risicorendementsprofiel,
zicht op langjarig rendement en voldoende cashflow (en
huurstroom). Door terugval in meer gevestigde markten,
zoals woningbouw en retail worden beleggers ‘gedwongen’
zich op andere markten te oriënteren. Samen met de andere
sleutelspelers kan de belegger op zoek gaan naar die
locaties die langjarig het rendement op kunnen leveren dat
de aandeelhouders van beleggers vragen. Interesse vanuit
beleggers is er zeker (zie ondermeer het pamflet gericht aan
het Rijk, IPO en VNG).
De eindgebruiker/ondernemer is van oudsher geneigd te
investeren in ‘eigen’ vastgoed als pensioenvoorziening.
Huur lijkt tegenwoordig echter steeds vaker een optie te zijn
(i.v.m. flexibiliteit, groeipotentie, risicoreductie, etc.).
Eindgebruikers die (nog) wel vastgoedeigenaar moet het
onderhoud en beheer van het vastgoed centraal staan. Op
die wijze kan de duurzaamheid van panden verhoogd
worden en waardebehoud en wellicht zelfs –creatie
gerealiseerd worden. Dit waardebehoud kan concreet
gemaakt worden door gezamenlijk met de gemeente werk
te maken van professioneel vastgoed- en parkmanagement.
Zo is voor elke sleutelspeler een rol weggelegd in het
bewerkstelligen van een verzakelijking en professionalisering van de bedrijventerreinenmarkt. Niet als doel op zich,
maar om gezamenlijk en rekening houdend met elkaars
belangen te werken aan duurzamere en toekomstbesten-

1 Uitgangsituatie/
Context

2 Planontwikkeling

dige bedrijventerreinen. In de volgende paragraaf is een
deel van het bovenstaande uitgewerkt in een set van
aanbevelingen, waar sleutelspelers mee ‘aan de slag’
kunnen.

4.2 Aan de slag met verzakelijking
Het is weliswaar zo dat in de praktijkvoorbeelden de zes
dimensies zijn terug te zien, maar in de alledaagse praktijk
(bij het merendeel van de bedrijventerreinen) zijn we nog
niet zo ver. Waarom komt het nog maar in beperkte mate
voor? Hier zijn tal van oorzaken voor te benoemen. Een
korte ruwe opsomming:
 Gebrek aan interessante locaties met marktdruk en
potentie
 Overheden werken niet regionaal samen en ontwikkelen
zelfstandig nieuwe bedrijventerreinen
 Ontwikkelaars hebben onvoldoende zicht op de markt en
richten zich op de eindgebruiker/ondernemer en
onvoldoende op de overheid en belegger
 Beleggers krijgen te weinig perspectiefvolle proposities
en aanbiedingen
 Ondernemers kopen in de praktijk meer dan dat ze huren
Willen we ‘verzakelijking’ daadwerkelijk meer van de grond
krijgen dan moeten we aan de slag met de hierboven
genoemde problemen. Aan de hand van de eerder benoemde fasen van bedrijventerreinontwikkeling en de bijbehorende
randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om tot een verdere
verzakelijking van bedrijventerreinenmarkt te komen
werken per fase enkele aanbevelingen uit:

3 Realisatie
uitvoering

4 Exploitatie
en beheer
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1

Context / Uitgangsituatie: Markt

Geen zicht op de markt is één van de belemmerende factoren
bij verzakelijking van bedrijventerreinenmarkt. De
praktijkvoorbeelden laten zien dat er wel degelijk een markt
is. We onderscheiden een aantal (bestaande)
marktsegmenten:
 Markt voor kleinschalige bedrijfsruimte (kantoor +
opslagruimte (lichte industrie) die met name door lokale
ontwikkelaars wordt opgepakt (zij kennen de markt)
 Onderscheidende toplocaties die voor specifieke
doelgroepen met een lange termijn perspectief worden
ontwikkeld (aan de hand van een krachtig marktconcept)
(bijvoorbeeld logistiek)
 Locaties met verdiencapaciteit (bijv. binnenstedelijke
locaties met mogelijkheden voor transformatie)
 Nieuwe terreinen en/of private ontwikkelingen op
economische brandpunten (bijv. logistiek en campussen)
 Grote bedrijven op bestaande locaties met
ontwikkelambities
Echter, we moeten tevens concluderen dat een doorbraak
op de reguliere bedrijfsruimtemarkt, ondanks de bovenstaande positieve noten, moeilijk te voorspellen is. Wel is
duidelijk dat op het merendeel van de bedrijventerreinen
nog geen sprake is van verzakelijking.

2

Dit komt onder andere doordat de bedrijventerreinenmarkt
onvoldoende
in beeld
is bijdedemarkt
diverse
sleutelspelers.
Aanbeveling
1: Maak
inzichtelijk
en Dit is
danovertuig
ook de basis
voor de
eerste aanbeveling:
daarmee
beleggers
en eindgebruikers
• Publieke partijen (veelal de grondexploitant)
moeten mogelijke proposities scherper in beeld
brengen (een voorbeeld is het FCA (Amsterdam)).
Welke locaties hebben potentie, kennen marktdruk en krijgen prioriteit van de gemeente? Welke
programma van eisen stellen we op? Op deze
wijze maken we de ‘markt’ inzichtelijk en
transparant voor ontwikkelaars/beleggers. Dit is
een van de randvoorwaarden die zij stellen, om
investeren in bedrijventerreinen mogelijk te
maken. Regionale afstemming van vraag en
aanbod en benutting van de SER-ladder spelen in
dit kader een centrale rol Wie is aan zet?: Publieke
partijen.
• Ontwikkelaars moeten de markt goed voor het
voetlicht brengen aan de hand van kansrijke value
propositions (mandjes van projecten) die voor de
institutionele en grootschalige belegger interessant zijn. Grootschalige ontwikkelaars kunnen in
deze de samenwerking met meer lokale ontwikkelaars aangrijpen, vanwege hun (lokale)
marktkennis. De markt (de ondernemer) moet
geïnteresseerd en overtuigd en worden, waardoor
ook investeerders (beleggers) geïnteresseerd
raken. Wie is aan zet?: Ontwikkelaars

Planontwikkeling: Organisatie

In verschillende praktijkvoorbeelden wordt gesproken over
het belang van draagvlak bij de betrokken partijen.
Draagvlak bij alle stakeholders (publiek, privaat, maatschappelijk) en open communicatie van A tot Z met alle betrokkenen is een belangrijke succesfactor.
In de roadmap wordt ook geconstateerd dat hier veel te
winnen valt. Zo werkt de ontwikkelaar nog maar weinig
samen met gemeente en weet de ontwikkelaar ook de
belegger nog onvoldoende bereiken. Publieke partijen
moeten idealiter meer openstaan voor private partijen
(doorbreken van de circle-of-blame) waarbij men zich als
een zakelijk partner opstelt. Daarnaast moet de ontwikkelaar de publieke partij meer betrekken bij de planvorming
door dit gezamenlijk op te pakken en gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen. Verzakelijking betekent ook: aan
de slag met alle sleutelspelers in de regio. Een tweede
aanbeveling heeft dan ook betrekking op deze samenwerking tussen de sleutelspelers:
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Aanbeveling 2: Naar een gezamenlijk aanpak met
oog voor ieders doelstellingen/belangen
Heldere onderlinge communicatie tussen de sleutelspelers aan de hand van een concrete locatie
(bedrijventerrein/gebied) en/of propositie helpen
het vertrouwen organiseren (vanaf de planvorming
tot aan de uitvoering). Duidelijkheid over ieders
wensen, doelstellingen, belangen en verantwoordelijkheden is cruciaal voor succes. Op die wijze kan
gezamenlijk aan een plan van aanpak gewerkt worden
dat past binnen alle individuele belangen (publiek
en privaat/ PPS). Vooraf duidelijkheid verkrijgen en
afspraken maken over de organisatie en financiering
van een project, daar gaat het om. Wie is aan zet?:
Alle sleutelspelers (afhankelijk van de uitgangsituatie en eigendomsverhoudingen).

3	Realisatie en uitvoering: Financiering
De realisatie van de planontwikkeling wordt grotendeels
bepaald door haalbare planvorming en financiering. De
financiering begint met ‘eerlijk en realistisch rekenwerk’.
Wat zijn de kosten? Wat zijn de opbrengsten? Zowel
financieel als maatschappelijk. De businesscase moet
kloppen.
Enerzijds vraagt dit simpelweg om voldoende financiële
middelen. Anderzijds kunnen deze middelen aan de hand
van een specifiek financieel instrumentarium worden
georganiseerd. Van oudsher is een gemeente bij bedrijventerreinen hoofdzakelijk actief op de grondmarkt en niet op
de vastgoedmarkt. De markt moet in feite doorontwikkelen
naar totaaloplossingen, waarin naast de grondexploitatie
(GREX) ook de vastgoedexploitatie (VEX) en de beheersexploitatie worden meegenomen (meer verticale integratie).
Dit betekent in plaats van subsidiering van herstructureringsvraagstukken naar investering in samenwerking met de
markt. De derde aanbeveling heeft dan ook betrekking op
financiering:

Aanbeveling 3: ‘Eerlijk rekenen’, benutten van
financieel instrumentarium en financiële
incentives
• Reëel doorgerekende businesscases zijn een
voorwaarde om projecten (in welke organisatievorm ook) te laten slagen. ‘Eerlijk rekenen’ is het
devies om alle kosten en baten inzichtelijk te
maken. De sleutelspelers hebben daarnaast
diverse financiële instrumenten voor handen. Wie
is aan zet?: Alle sleutelspelers (afhankelijk van de
uitgangsituatie en eigendomsverhoudingen).
• De onbekendheid met de mogelijkheden van
financiële instrumenten (bijv. gebiedsfondsen,
PPS-constructies, mogelijkheden voor waardecreatie en –behoud, etc.) maakt ook dat hier relatief
weinig gebruik van gemaakt wordt. Aan de hand
van ‘best practices’ moeten deze beter voor het
voetlicht gebracht worden. Daarnaast kan de
komende maanden mogelijk geput worden uit de
nationale pilots die verder vorm en inhoud gaan
geven aan verzakelijking van de markt. Wie is aan
zet?: Alle sleutelspelers.
• Daarnaast kunnen ook (financiële) incentives
uitkomst bieden. Hierbij denken we aan instrumenten zoals leegstandsbelasting, het afschaffen
en/of verlagen van de overdrachtbelasting,
mogelijkheden voor versnelde afschrijving. Dit
vraagt om een nadere verkenning van deze
incentives. Wie is aan zet?: Rijk, IPO, VNG.

Praktijkvoorbeelden Verzakelijking Bedrijventerreinen | 39

4

Exploitatie en beheer: Onderhoud

Tot slot kan ook in de exploitatie- en beheersfase een zekere
vorm van verzakelijking aan bod komen. Hiermee doelen
we voornamelijk op het onderhoud en beheer op bestaande
bedrijventerreinen dat de afgelopen decennia onvoldoende
is opgepakt. Bedrijventerreinen kunnen duurzamer
ontwikkeld en beheerd worden, door beter om te gaan met
deze beheerspost.
Er is volop aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid op
bestaande terreinen (oud voor nieuw), maar echt concreet is
dit nog niet. Het kost vooral de nodige investeringen en de
baten zijn onvoldoende in beeld. Professioneel beheer en
onderhoud (vorm van verzakelijking) kan hierin hulp
bieden. Diverse ingenieursbureaus en energiemaatschappijen zijn sinds enige tijd actief op deze markt. De verzakelijking van het onderhoud en beheer moet een integraal
onderdeel van de roadmap worden.

Leren van praktijkvoorbeelden
De geanalyseerde praktijkvoorbeelden gelden als voorbeeldprojecten waar alle sleutelspelers die betrokken zijn bij
bedrijventerreinontwikkeling van kunnen leren. In de
factsheets (zoals opgenomen in de bijlage) is niet alleen de
aanpak opgenomen, maar zijn ook de belangrijkste ‘lessons
learned’ uiteengezet. Dit rapport geldt dan ook als handreiking voor u om te leren van anderen. Zie de individuele
factsheets voor nadere contactinformatie voor de belangrijkste stakeholders.
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Aanbeveling 4: Professionaliseren van het
onderhoud en beheer
• In veel gevallen begint het onderhoud en beheer van
bedrijventerreinen bij gemeenten. Samen met de
grond- en vastgoedeigenaren moet bekeken
worden of een professionele en gebruikersgerichte
vorm van onderhoud en beheer (van publieke en
private ruimte) haalbaar is. Hierbij gaat het niet
alleen om services voor op het terrein (parkmanagement in de huidige praktijk), maar ook om
facility management, zoals vastgoedbeheer.
Vooral bij terreinen waar al een parkmanagement
organisatie aanwezig is, is sprake van een goede
basis om een verkenning te starten naar een meer
professioneel en commercieel beheer van
bedrijventerreinen. Doel is de gebruikers en
eigenaren te ontzorgen en duurzaamheid te
concretiseren. Wie is aan zet?: Gemeenten in
samenwerking met grond- en vastgoedeigenaren.
• Op veel reguliere bedrijventerreinen is een
professionele onderhoud en beheersorganisatie
geen haalbare kaart, bijvoorbeeld door gebrek
aan afnemers (massa) en/of draagvlak onder de
gebruikers. Samenwerking tussen kleinschalige
beleggers en de gemeente op een terrein kan tot een
aanpak van het onderhoud en beheer leiden,
waardoor ook op dergelijke terreinen structureel
op zowel privaat als publiek terrein aan onderhoud gedaan kan worden. Ook dit vergroot de
duurzaamheid van deze bedrijventerreinen, en
draagt bij aan het waardebehoud en de waardeontwikkeling. Wie is aan zet?: Gemeenten en
kleinschalige beleggers/vastgoedeigenaren.
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Bijlage 1
Gesprekspartners

Contactpersonen praktijkvoorbeelden
Terrein

Contactpersoon

Organisatie

Distripark
Eemhaven, Rotterdam

Jacob van Duijn

Havenbedrijf Rotterdam

Twentekanaal, Hengelo

Hans Jansink
Harrie Franken

Gemeente Hengelo

De Haven,
Drachten

Jan Hoeksema

Gemeente Smallingerland

Emmtec, Emmen

Tjisse Noordhuis

Emmtec Services

De Run,
Veldhoven

Bert Koekkoek

Projectbureau Gemeente Veldhoven

De Hoek Noord,
Haarlemmermeer

Klaas Jan Dolman
Ernst Sweens

Gemeente Haarlemmermeer
Segro BV

Fresh park Venlo, Venlo

Jan Janssen

Fresh Park Venlo

Trade Port Noord, Venlo

Leopold Hermans

DCGV

Park15, Overbetuwe

Martijn Bax

Giesbers Groep

Food Center Amsterdam

Ben van de Ven
Marlene Rienstra

Projectbureau Herstructurering FCA
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Aanwezigen expertmeeting
Contactpersoon

Organisatie

Marie Claire van Doremalen

KvK Rotterdam

Bert Cozijnsen

Ontwikkelingsbedrijf NHN

Rob van Midden

LHB

Leopold Hermans

DCGV

Ad van der Heijden

BOM

Frank Geerlings

Oost NV

Tom Lips

Plabeka

Reinoud Fleurke

SADC

Thomas Buijs

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Jaap Berends

VNG

Gerard Nijensteen

Regionaal Economisch Overleg Zuid-Holland Zuid
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Bijlage 2 Factsheets
praktijkvoorbeelden

1

Distripark Eemhaven, Rotterdam

A

Algemeen

Indicator

Toelichting

Naam locatie(s)

Distripark Eemhaven

Type terrein

Logistiek

Type gebruikers

Distributie, logistiek, transport VAL
‘De containers moeten open’ was de politieke drive achter distriparken vanuit de politiek.
Bestaansrecht is dus werkgelegenheid. Ruimtelijk gezien mogen die activiteiten ook in bijvoorbeeld Venlo, maar dat levert geen werkgelegenheid op voor de Rotterdamse regio

Locatie

Rotterdam, Zuid-Holland

Omvang (ha’s)

Bruto 60 ha, netto 32,8 ha (IBIS)

Werkgelegenheid

1710 arbeidsplaatsen

Aantal vestigingen

57

Staat van het terrein

Bestaand (courant)

(Plan)fase

Uitgegeven
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B

Strategie

Beschrijving van de aanpak
 De gemeente Albrandswaard geeft de grond in erfpacht
uit aan een stichting, namens welke het Havenbedrijf
Rotterdam bevoegd is om volledig zelfstandig te
handelen. De stichting is een vangnet van de gemeente
Albrandswaard om de gemaakte afspraken met het
Havenbedrijf te borgen.
 Vervolgens verhuurt het havenbedrijf de grond cq. geeft
de grond in erfpacht uit, waarbij strikt gestuurd wordt op
specifiek doelgroepen/ niches.
 Het heeft de voorkeur om terreinen rechtstreek uit te
geven aan de eindgebruiker. Een ontwikkelaar die het als
onderhuurobject verhuurt wordt in principe niet
toegelaten (middels restricties) tenzij een ontwikkelaar/
belegger iets toe voegt, zoals flexibiliteit in ruimtegebruik
voor de eindgebruiker.
Wat maakt deze aanpak tot een verzakelijkte aanpak?
 Sturen op gebruik via erfpacht of huur (geen verkoop)
 Gericht op specifieke doelgroepen/ niches waar aan
vastgehouden wordt
 Flexibel en duurzaam bouwen
 Marktconforme tarieven
 Versnippering kavels tegen gaan
 HbR treedt op als parkmanager (onderhoud en beheer)
Welke ruimtelijke kwaliteit wordt nagestreefd?
 Beeldkwaliteitsvoorschriften liggen ten grondslag aan
nieuwe uitgiftes.
 Distripark is een concept dat vraagt om functionele
ruimtelijke kwaliteit.
 Door op voorhand te sturen op eindgebruikers, wordt
voorkomen dat de panden op het terrein na 5 jaar
leegstaan of afgeschreven zijn. Hierdoor blijft de
ruimtelijke kwaliteit langer in goede staat.

C

Organisatie en financiering

Rol van de sleutelspelers
 Gemeente Albrandswaard: faciliteren (Ruimtelijke
Ordening), verhuur gronden aan Havenbedrijf. Verder
geen bemoeienis vanuit de overheid met gang van zaken
op Distripark.
 Havenbedrijf Rotterdam: huurt grond Distripark van de
gemeente Albrandswaard en geeft dit (middels erfpacht)
uit aan ontwikkelaars, beleggers en eindgebruikers.
 Ondernemer: ondernemers in het gebied proberen een
bedrijventerreinvereniging op te starten
 Belegger: investeringen in vastgoed (waaronder Prologis)
 Ontwikkelaar: Investeringen in gronden en vervolgens
flexibel bouwen voor afnemers (waaronder David Hart)
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Investeringen
 Havenbedrijf Rotterdam: financiert openbare infrastructuur, zoals fly-over van het Distripark naar de terminals vv.
Dit is een dure investering in relatie tot ontsluiting
gebied. De afrit van de A15 slibt dicht. In de exploitatie
van het Distripark wordt het terug verdienen van een
dergelijke investering bewaakt op basis van een gebiedsrendement... Tevens financierde het HbR de ontwikkeling
van het Distripark zelf.
Opbrengsten
 Normrendement van het Havenbedrijf Rotterdam is
overall 8,55%. Overall betekent het rendement over alle
investeringen, dus zowel klantspecifieke investeringen als
investeringen met een openbaar karakter, zoals bruggen
en wegen
 De opbrengsten van beleggers op het terrein zijn
marktconform

D

Lessons learned

 Visie hebben op je werklocaties maakt sturen mogelijk
 Vasthouden aan het concept voor Distripark, niet gaan
schuiven door andere functies toe te laten als de
exploitatie tegen valt.
 Marktdruk/ schaarste op het gebied helpt mee om vast te
blijven houden aan visie/concept.
 Mix van laagwaardig en hoogwaardig vastgoed met
respectievelijk korte en lange exploitatieperiodes creëert
flexibiliteit voor de toekomst.
 Herzieningsmomenten in erfpacht contracten houdt
prijzen marktconform en voorkomt laagwaardige
exploitatie (grond is te duur om leegstand of laagwaardig
gebruik toe te laten).
 Flexibel en duurzaam bouwen
 Goede afspraken maken met ontwikkelaars, beleggers en
eindgebruikers over het spanningsveld tussen de
afspraken over beoogd gebruik en flexibiliteit voor
andere functies in de toekomst.
 Niet alle ontwikkelaars en beleggers kunnen uit de voeten
met de strikte richtlijnen die gehanteerd worden.
 Delen van je doelstellingen in partnerships (ieders belang
moet helder zijn).
 Strategisch omgevingsmanagement ten behoeve van
draagvalk en noodzaak ontwikkelingen, transparantie
over beoogde activiteiten.

Contactinfo
 Jacob van Duijn, Havenbedrijf Rotterdam,
www.portofrotterdam.nl

2
A

Twentekanaal, Hengelo
Algemeen

Indicator

Toelichting

Naam locatie(s)

Twentekanaal Noord en Zuid

Type terrein

Industrieel/Logistiek

Type gebruikers

Industrie, bouw, dienstverlening, groothandel

Locatie

Hengelo (OV)

Omvang (ha’s)

Noord: Bruto 76 ha, netto 58 ha (IBIS)
Zuid: Bruto 300 ha, netto 236 ha (IBIS)

Werkgelegenheid

10.000 arbeidsplaatsen

Aantal vestigingen

350 vestigingen (www.twentekanaal.com). Enkele vestigingen:
B&S Machinefabriek, Arbo Unie, Combi Terminal Twente, Deli XL, Dura Vermeer Bouw Hengelo,
DTZ Zadelhof, Jac Hensen, Loodservice Nederland B.V., PwC

Staat van het terrein

Bestaand

(Plan)fase

Revitalisering

B

Strategie

Beschrijving van de aanpak
 Twentekanaal bestaat uit een twee delen: noord en zuid.
Integraal Masterplan Twentekanaal is opgesteld ten
behoeve van het gehele terrein. Het te revitaliseren
oppervlak is 56 ha netto, waarvan reeds 16 is gerealiseerd.
Van de resterende 40 ha is 30 ha in privaat bezit en 10 ha
in publiek bezit (gemeente).
 Enkele grote bedrijven (Thales, Akzo Nobel) op het terrein
herstructureren hun eigen terrein en boeken daarmee
ruimtewinst en restruimte. Deze gronden worden
verkocht aan ontwikkelaars/ beleggers (bijv.
Timmerhuis), dan wel rechtstreeks aan gebruikers.
 Het vastgoed van Thales wordt gedeeltelijk gerenoveerd.
De opstallen van Thales zijn gelegen op de noordelijke
helft van het totale perceel (totale perceel is 40 ha), de
zuidelijke helft fungeert als parkeerplaats en groen. Een
deel van de groenruimte (ca. 2 ha) is aangekocht door de
gemeente en verpacht aan een nieuwe gebruiker, Norma,
een toeleverancier van Thales.
 Gemeente pakt de openbare ruimte aan, waaronder de
infrastructuur. Ook in onderhandeling met particuliere
ontwikkelaars wordt infrastructuur op de herverkavelde
grond aangelegd door de gemeente, dan wel overgenomen na aanleg.

Wat maakt deze aanpak tot een verzakelijkte aanpak?
 Initiatie van de herontwikkeling ligt (deels) bij private
partijen: terreinen van AKZO, HOLEC en Thales worden
door de bedrijven zelf herontwikkeld en/ of verkocht
(ruimtewinst gronden).
 Samen werken gemeente en private partijen aan de
herontwikkeling van Twentekanaal. De private gronden
worden grotendeels privaat gerevitaliseerd, gemeente
richt zich op de publieke (openbare) ruimten.
 Het Holec-terrein is door een regionale ontwikkelaar
herontwikkeld. Ondanks afspraken tussen gemeente en
ontwikkelaar is de gemeente echter niet geheel tevreden
over resultaat (beeldkwaliteit, levensduur ontwikkeling).
 Restruimte die beschikbaar is gekomen bij Thales is door
de gemeente aangekocht en in erfpacht uitgegeven aan
Norma BV.
Welke ruimtelijke kwaliteit wordt nagestreefd?
 De gemeente streeft vooral naar een functionele
ruimtelijke kwaliteit. Voor het terrein gelden geen
specifieke, hoogwaardige beeldkwaliteitseisen.
 Optimalisatie functionele inrichting door herontwikkeling en aanpak van ontsluiting en bereikbaarheid.
 Herontwikkeling van diverse bedrijven met een groot
ruimtebeslag (extensief in gebruik) naar compactere en
functionelere invulling van het gebied.
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C

Organisatie en financiering

Rol van de sleutelspelers
 Gemeente Hengelo: Faciliteren van ondernemers en bieden
van (ruimtelijke) kaders, aanpak openbare ruimte en
infrastructuur, toetsen beeldkwaliteit. Financieel
faciliteren middels aankoop en verpachten kavel voor
ondernemer (bijv. Norma).
 Ondernemer: Diverse ondernemers (Thales, Akzo Nobel,
Holec-terrein) herstructureren eigen deelterreinen,
Norma pacht grond van gemeente Hengelo nabij locatie
Thales.
 Ontwikkelaar: Aankoop en ontwikkeling enkele kavels van
enkele percelen op het terrein Twentekanaal. Voormalig
Holec-terrein is hiervan beste (reeds ontwikkelde)
voorbeeld. Maar ook de aankoop van het voormalige
Technologycenter van Akzo door een ontwikkelaar c.q.
bouwcombinatie is een goed voorbeeld.
 Herstructureringsmaatschappij Overijssel: vervult een
faciliterende (ook financieel) en acquirerende rol bij de
herontwikkeling van het Thales complex.
Investeringen
 Gemeente Hengelo investeert in openbare ruimte, in het
bijzonder in bereikbaarheid en infrastructuur. Gemeente
kan daarnaast financieel ondersteunen in de vorm van
erfpacht (Norma).
 Individuele bedrijven investeren in herontwikkeling van
de eigen locatie.
 Het is ondoenlijk om aan te geven welke investeringen
gepaard gaan bij de totale revitalisering van
Twentekanaal, omdat er geen zicht is op de individuele
bedrijfsinvesteringen. De gemeente heeft in recente
herontwikkelingsprojecten een bedrag van € 20 miljoen
gereserveerd en al deels geïnvesteerd (Topperprojecten).
Voor herontwikkelingsgebieden wordt rekening
gehouden met investeringskosten van € 80,- tot € 100,per m2 exclusief inbreng van grondwaarden
Opbrengsten
 Tegenover de investeringen in openbare ruimte staan
geen financiële opbrengsten, naast de mogelijke stijging
van de WOZ waarde.
 De uitgifte van herontwikkelde locaties geschiedt in de
regel tegen marktconforme prijzen. Voor bouwrijpe
kavels bedraagt de m2 prijs tussen de 100 en 125 euro.
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D

Lessons learned

 Heldere afspraken maken met ontwikkelaars, beleggers
en eindgebruikers
 Flexibel en zakelijk kunnen opereren als publieke partij
(ter illustratie gronden in erfpacht uitgegeven aan Norma
BV)
 Van postzegelplannetjes voor specifieke kavels naar een
totaalvisie en masterplan voor Twentekanaal en deelzones (zoals Thales e.o.)
 Aangrijpen van private initiatieven (AKZO, Thales, Eaton)
à consolidatie en inbreiding, herontwikkeling vrijgekomen ruimte

Contactinfo
 Hans Jansink en Harrie Vranken, Gemeente Hengelo,
www.hengelo.nl

3
A

De Haven, Smallingerland
Algemeen

Indicator

Toelichting

Naam locatie(s)

De Haven, Smallingerland

Type terrein

Gemengd terrein, begin jaren ‘60

Type gebruikers

Handel en distributie, maakindustrie en recycling (metaal-, machine-, en elektrosector), bouw en
bouwmaterialen, autoreparatiebedrijven en dienstverlenende bedrijven (waaronder afval-verwerking- en grondbewerkingsbedrijven)

Locatie

Drachten, Gemeente Smallingerland, Friesland

Omvang (ha’s)

Bruto 300 ha, netto 236 (IBIS) (ca 10 ha nog uit te geven)

Werkgelegenheid

Ca. 6.000 arbeidsplaatsen

Aantal vestigingen

450 ondernemingen. Enkele vestigingen:
Philips, Aldi Distributiecentrum, Kone Liften en Roltrappen, Eldon, De Jong Kaasexporteurs, Van
der Wiel, Van Gansewinkel, Kijlstra Beton, Scheepswerf De Steven, (groot)handelaren

Staat van het terrein

Bestaand (verouderd), upgrading

(Plan)fase

Upgrading (reeds uitgevoerd in 2002)

B

Strategie

Beschrijving van de aanpak
 Gemeente Smallingerland heeft samen met de ondernemers op het terrein maatregelen voor revitalisering
uitgewerkt en uitgevoerd.
 Maatregelen richten zich vooral op het verbeteren van de
ontsluiting en bereikbaarheid en de representativiteit van
het terrein.
 Een belangrijke voorwaarde bij financiering door de
gemeente en het verkrijgen van ‘externe’ subsidies was de
mede financiering door de bedrijven.
 Private financiering vond uiteindelijk plaats op vrijwillige
basis (kostenverhaalbesluit, circa 1 euro m2 kavel), dus
groot deel van de ondernemers betaald mee.
 Alle ondernemers betalen mee aan de upgrading van het
terrein. Vanwege freeriders heeft de ondernemersvereniging de gemeente gevraagd het instrument baatbelasting4
in te zetten. De gemeente heeft een baatbelasting
verordening opgesteld. Echter vanwege het hoge
afbreukrisico is het inzetten van het instrument uiteindelijk niet doorgegaan (vanwege jurisprudentie van
bezwaarmakers bij een project in Breda bestond een grote
kans op een negatieve uitspraak van de rechterlijke
macht, hierdoor is besloten het instrument niet in te
zetten).

4

Wat maakt deze aanpak tot een verzakelijkte aanpak?
 Het gezamenlijk optrekken, organiseren en financieren
van de upgrading van de Haven door gemeente en
ondernemers.
 Het inzetten van baatbelasting als instrument, die
voortkomt uit de vraag van de ondernemersvereniging.
Uiteindelijk via vrijwillige bijdragen de financiering rond
gekregen.
 De baatbelasting dient als achtervang om ondernemers
en eigenaren over de streep te trekken (zekerheid bij alle
deelnemers dat iedereen meebetaald), hierdoor brede
participatie.
 Sinds revitalisering gezamenlijk vaststellen van beheeren onderhoudsfrequentie en –niveau.
 Stuurgroep met zowel ondernemers als de gemeente.
De voorzitter van de stuurgroep was een ondernemer.
Hierdoor wordt het draagvlak onder de ondernemers
vergroot en ligt er ook verantwoordelijkheid bij de
ondernemers. Dit verhoogd de deelnamebereidheid.

Algemene heffing voor eigenaren van onroerende zaken die gebaat
zijn bij publieke investeringen
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Welke ruimtelijke kwaliteit wordt nagestreefd?
 Versterking van de uitstraling en representativiteit van het
terrein. De geplande upgrading is gerealiseerd, echter de
aangeboden dienst ten behoeve van het opwaarderen van de
bedrijfspanden is niet afgenomen door de ondernemers.
Inmiddels zijn er wel enkele bedrijfspanden opgeknapt. Er is
geen direct aantoonbaar verband tussen de upgrading van
het terrein en de opwaardering van deze bedrijfspanden.

C

Organisatie en financiering

Rol van de sleutelspelers
 Gemeente Smallingerland: Initiatie upgraden terrein,
instellen baatbelasting op verzoek van ondernemersvereniging (uiteindelijk is de heffing niet uitgevoerd).
Organisatie project
 Rijk: Cofinanciering door voormalig ministeries van EZ en
VenW
 EU: Financiering door zgn. 5B-middelen
 Provincie: Cofinanciering. De deelname van de provincie
vormde het draagvlak bij het ministerie om ook te
cofinancieren in dit project
 Ondernemer(s): Een groot deel van de ondernemers op het
terrein ging akkoord met het betalen van een bijdrage en
tekende een intentieverklaring.
 Ondernemersvereniging: Speelde een belangrijke rol in het
aanjagen van het draagvlak onder de ondernemers voor
een vrijwillige bijdrage. Vervolgens creëerde de ondernemersvereniging ook het draagvlak voor het instellen van
de voorgenomen baatbelasting
 Beleggers/ontwikkelaars: Als eigenaar van enkele panden
zijn beleggers een belangrijke speler. Bij het instellen van
baatbelasting gaat het niet om een bijdrage van de
ondernemer maar van de eigenaar. Deze eigenaar ziet niet
altijd de meerwaarde van een extra bijdrage en kan
bezwaar aantekenen.
Investeringen
 Financiële dekking (€ 7,0 mln. totaal)
- Gemeente Smallingerland: € 1,5 mln.
- Ministerie van EZ: € 2,5 mln.
- Europese Gemeenschap: € 1,2 mln.
- Ministerie van VenW € 0,4 mln.
-	Door eigenaren (ondernemers) op het terrein: € 1,5 mln.
Opbrengsten
 De upgrading heeft voor de investeringen van de gemeente
en de ondernemers een multiplier opgeleverd in de zin van
medefinanciering door EU, het Rijk en Provincie. Er is
echter geen onderzoek gedaan naar de opbrengsten in de
zin van waardevermeerdering van panden etc. Wel zijn de
ondernemers in Smallingerland volgens onderzoek meer
tevreden over hun terrein en de ontsluiting dan ondernemers in andere steden in de regio (aan de A7).
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D

Lessons learned

 Draagvlak bij alle stakeholders is cruciaal
 Hoge organisatiegraad onder ondernemers: herkenbaar
aanspreekpunt
 Gezamenlijk optrekken van publieke en private partijen
bij het bedenken van de oplossingen voor de problemen
op het terrein
 Heldere communicatie zorgt voor draagvlak en goodwill
(soms zelfs financiële bijdragen)
 Baatbelasting is geprobeerd, maar heeft juridisch teveel
haken en ogen en een hoog afbreukrisico
 Efficiënte uitvoering als succesfactor: combinatie van
quick wins en langere termijn oplossingen, waarbij een
zeker tempo wordt vastgehouden.
 Betrek eigenaren (niet alle ondernemers zijn eigenaar)
 Strakke regie en een taakstellend budget werken
richtinggevend. Alle partijen weten waar ze aan toe zijn.
De wethouder besloot samen met ondernemers welke
activiteiten wel of niet werden uitgevoerd (t.b.v. het
binnen budget blijven)

Contactinfo
 Jan Hoeksema, gemeente Smallingerland,
www.smallingerland.nl

4
A

Emmtec, Emmen
Algemeen

Indicator

Toelichting

Naam locatie(s)

Emmtec Industry & Businesspark

Type terrein

Vestigingsplaats voor energie-intensieve industrie

Type gebruikers

Chemische industrie en productie van kunststoffen en geavanceerde materialen (tot en met
milieucategorie 6)

Locatie

Emmen, Drenthe

Omvang (ha’s)

Emmtec Industry & Businesspark 90 ha (netto), eigendom van NUON BV
(Emmtec zuid: Ca 28 ha groot, 26,5 ha per direct uitgeefbaar (www.emmen.nl), eigendom van
gemeente)

Werkgelegenheid

Ca. 2000 arbeidsplaatsen

Aantal vestigingen

Aantal: Circa 30
Enkele bedrijven: Colbond, Teijin Aramid, Morssinkhof Plastics, DSM Advanced Polyesters, DSM
Engineering Plastics, Flex Fertilizer System, Sunoil Biodiesel, Plastinum Polymer Technologies,
Applied Polymer Innovations Emmen, Dutch Polymer Handling, Emleen Industrial Fibers en Jellice
Pioneer Europe B.V., Emmtec Services B.V.

Staat van het terrein

Licht verouderd, maar functioneel vastgoed

(Plan)fase

Bestaand

B

Strategie

Beschrijving van de aanpak
 Het Emmtec Industry & Business Park (I&B) is ontwikkeld
door AKZO en haar rechtsvoorgangers en sinds 2000 in
eigendom van NUON NV
 Het terrein is een vestigingsplaats voor - en richt zich op
- energie-intensieve ondernemingen (met oog voor
duurzaamheid)
 NUON/Emmtec Services BV verkoopt/verhuurt grond en/
of panden aan eindgebruikers
 Gemeente Emmen, NUON NV en de NOM vormen samen
een acquisitieteam welke zich richt op het aantrekken van
(internationale) bedrijven voor Emmtec en/of Emmtec
Zuid en eventueel andere terreinen in de regio.
Wat maakt deze aanpak tot een verzakelijkte aanpak?
 Emmtec wordt momenteel beheerd door een private
partij, NOUN, met ondersteuning van de gemeente
Emmen
 NUON levert energie, utilities en AWZI-diensten aan de
bedrijven die zich vestigen. Daarnaast biedt ze diverse
voorzieningen (zoals een laboratorium, logistieke
dienstverlening en engineering) aan.
 Intensieve samenwerking tussen gemeente, NOM, NUON
die zich ondermeer richt op acquisitie.

Welke ruimtelijke kwaliteit wordt nagestreefd?
 Een bedrijventerrein welke geschikt is voor energie
intensieve industrie (tot en met milieucategorie 6);
onderhoud en beheer wordt uitgevoerd door Emmtec
Services BV.
 Voor het Emmtec I&B en de Emmtec-Zuid locatie geldt
een beeldkwaliteitsplan. Emmtec I&B is echter in privaat
eigendom. Er wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit,
maar deze is op Emmtec I&B "lichter" dan op
Emmtec-Zuid.

C

Organisatie en financiering

Rol van de sleutelspelers
 Gemeente Emmen: Acquisitie met Emmtec Services.
Daarnaast ontwikkelt de gemeente het terrein Emmtec
Zuid. Dit terrein ligt buiten de hekken van Emmtec en
bedrijven kunnen zich vestigen die zijn gelieerd aan de
energie-intensieve bedrijven op Emmtec. Tevens
onderdeel van het Emmtec Acquisitie Team
 Ondernemer: vestigen zich op Emmtec. Daarbij kunnen
diverse koop/huur constructies worden overeengekomen. Enkele ondernemers zijn eigenaar van grond en
pand, anderen huren de grond van NUON. Ondernemers
nemen parkmanagement af van NUON Emmtec Services
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B.V. Deze service verloopt volgens het cafetariamodel,
waarbij ondernemers zelf een ‘menukaart’ van af te
nemen services kunnen aangeven. Enkele services
samenhangend met parkmanagement zijn verplicht.
 Ontwikkelaar/ Belegger: NUON/ Emmtec Services B.V.
ontwikkelt en verkoopt/verhuurt grond en/ of vastgoed.
NUON Services B.V. is tevens parkmanager.
 NOM: Onderdeel van Emmtec Acquisitie Team

 Gemeente Emmen profiteert van het succes van Emmtec
door het aanbieden van grond op Emmtec-Zuid. Daarmee
wordt de win-win voor gemeente en private partij
duidelijk. Gemeente geeft private partij ruimte en
vertrouwen, gemeente profiteert financieel van het
succes van de private ontwikkeling

Investeringen
 Gehele private investeringen Emmtec I&B
 Infra investeringen op de Emmtec I&B locatie zijn in
principe voor NUON/Emmtec Services. Bij nieuwe
vestigers is er nader overleg rondom aansluitpunten.

 Tjisse Noordhuis, Emmtec Business & Industry Park,
www.emmtec.nl

Contactinfo

Opbrengsten
 Baten op conto van aandeelhouder Emmtec Industry &
Businesspark. De grondprijzen in Emmen zijn zeer
concurrerend t.o.v. de Randstad.
 De grondprijzen voor zowel Emmtec-Zuid als Emmtec I&B
zijn concurrerend. Grondprijzen op het Emmtec I&B
worden afgestemd op de door de gemeente gehanteerde
grondprijzen voor de Emmtec-Zuid locatie. NUON NV. is
echter vrij in haar eigen systematiek.
 Behalve verkoop van gronden (Emmtec-Zuid), OZB en
bouwleges e.d. vloeien er geen overige baten vanuit
Emmtec I&B naar de gemeente.

D

Lessons learned

 Transparante en intensieve samenwerking tussen
gemeente (of andere overheden) en private partijen is een
succesfactor voor een succesvolle verzakelijking
 Het terrein van Emmtec is lastig kopieerbaar op andere
terreinen, omdat het gaat om zeer specifieke bedrijven
(markt) die allen een zeer specifieke vraag hebben
(procesindustrie). Les die hieruit geleerd kan worden is
dat verzakelijking rond terreinen met een duidelijk
‘verhaal’ of thema kansrijk is, maar dat het niet op
eenzelfde manier opgetuigd kan worden op terreinen
met een meer gemengd of lokaal karakter.
 Acquisitie door het team NUON, gemeente Emmen en
NOM leidt tot aantrekken van (internationale) energieintensieve bedrijven op het gebied. Deze bedrijven
landen niet allen op Emmtec, maar landen soms binnen
de regio. Hierdoor ontvangen de partijen niet direct de
baten van een nieuwvestiging, maar versterkt wel de
positie van de regio. Partijen laten hieruit blijken dat een
gezamenlijke aanpak uiteindelijk meer oplevert dan
acquisitie met een ‘ieder voor zich’-insteek
 Door de intensieve samenwerking kan snel gehandeld
worden. De slagkracht van de samenwerkende partijen is
hierdoor zeer sterk
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5
A

De Run, Veldhoven
Algemeen

Indicator

Toelichting

Naam locatie(s)

De Run

Type terrein

Gemengd

Type gebruikers

Er is een sterke concentratie van hoogwaardige, technologische ontwikkelings-, assemblage- en
productieactiviteiten

Locatie

Veldhoven, Noord-Brabant

Omvang (ha’s)

Bruto 154 ha, netto 106 ha (de run 7000 (25 ha) is nog agrarisch gebied)

Werkgelegenheid

11.000 arbeidsplaatsen

Aantal vestigingen

200 bedrijven

Staat van het terrein

Bestaand, deels verouderd

(Plan)fase

Vastgesteld bestemmingsplan

B

Strategie

Beschrijving van de aanpak
 Het projectgebied De Run is gesitueerd in de gemeente
Veldhoven en bestaat uit verschillende infrastructurele
aanpassingen op de Kempenbaan, een aansluiting op de
A67 en herstructurering van de Run 2000 en de uitbreiding van de Run 1000.
 De Run 1000 is geschikt als vestigingslocatie voor
kantoorachtige bedrijven in de technologie. Het
programma voor De Run 1000 bestaat uit 30.000 m2 bvo
kantoorachtige bebouwing.
 De Run 2000 is door zijn ligging (zichtlocatie) en
structuur geschikt voor verschillende functies. Er wordt in
eerste instantie gedacht aan een hotel, eventueel
aangevuld met een horecagedeelte (terras, lunchgelegenheid en facilitycenter). Het programma voor De Run 2000
kan bestaan uit zo’n 4000 m2 bvo hotel, 10.000 m2 bvo
kantoorruimte en 27.500 m2 bvo aan kavels voor
hoogwaardige maakindustrie.
 De gemeente en de Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) zijn in gesprek met
diverse grondeigenaren om te analyseren op welke wijze
zij kunnen en willen meewerken aan de herstructurering
van het oostelijk deel van De Run 2000.

Wat maakt deze aanpak tot een verzakelijkte aanpak?
 Enerzijds gaat het om bovenwijks kostenverhaal (BOVO) bij
private partijen die willen herontwikkelen op de Run. De
gemeente is in discussie met deze partijen over het
meefinancieren van de herstructurering van de Run,
vooral wat betreft de infrastructuur waar de private
partijen ook van mee profiteren. AMSL is hier een
voorbeeld van.
 Anderzijds is er op de Run 2000 sprake een deelzone waar
drie partijen een deel in eigendom hebben: de gemeente
Veldhoven, en twee grondeigenaren. De gemeente nodigt
de private partijen uit om dit deel te herontwikkelen en
wil dit faciliteren. Gezamenlijk zitten ze nu in de
beginfase van het proces om te komen tot de herontwikkeling van deze deelzone.
Welke ruimtelijke kwaliteit wordt nagestreefd?
 Optimalisering functionele inrichting en verbetering van
ruimtelijke kwaliteit en de uitstraling van het bedrijventerrein, door: herinrichting van wegen, rioleringsmaatregelen en diverse groenmaatregelen.
 Gebouwen moeten een hoogwaardige ruimtelijke en
stedenbouwkundige kwaliteit hebben om een heldere
entree te creëren voor Veldhoven en De Run in het
bijzonder.
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C

Organisatie en financiering

D

Rol van de sleutelspelers
 Gemeente Veldhoven: Projectmanagement en co-financiering herstructurering de Run.
 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE):
Co-financiering middels subsidie
 Provincie Noord-Brabant: Co-financiering middels
subsidie
 Ondernemer (Veldhovens Ondernemers Contact (VOC):
Samenwerking met gemeente, BOM
 Ontwikkelaar: Interesse in de herontwikkeling van een
deel van de Run 2000.
 Belegger: Voor de Run 1000 is er interesse van een
belegger; er wordt gezocht naar meer beleggers.
 BOM: Proces- en projectmanagement en co-financiering
middels BHB.
Investeringen
 Benodigde investeringen  € 69,5 mln. (NCW)
Opbrengsten
 In het gebied De Run vindt een toevoeging plaats van
circa 60.000 m2 BVO nieuwe bedrijfspanden.
Opbrengsten grondverkopen: € 9 mln.
Financiering
 Opbrengsten grondverkopen
 Bijdrage overige partijen		
- Gemeente Veldhoven: 		
- BOM/ Waterschap: 		
- SRE: 				
- Derden (privaat): 		
- Mooi Nederland (Gender):
 Bijdrage uit Nota Ruimte		
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€ 9,0 mln.
€ 35,2 mln.
€ 17,25 mln.
€ 2,7 mln.
€ 5,0 mln.
€ 8,325 mln.
€ 1,95 mln.
€ 37,5 mln.

Lessons learned

 Breng grondeigenaren met elkaar in contact en maak
ontwikkelpotentie van hun locatie zichtbaar  kost tijd
en vergt een lange adem
 Stel je als publieke partij zakelijk op  wees een aanjager,
initiator
 Klassieke model van publieke partij die sec grond uitgeeft
is voorbij
 Ondernemers zijn best bereid om mee te betalen aan
herstructurering  mits duidelijk is wat hun belang is
 Benut het beschikbaar instrumentarium, zoals voormalig
BOVO

Contactinfo
 Bert Koekkoek, Gemeente Veldhoven,
www.veldhoven.nl

6
A

De Hoek Noord, Haarlemmermeer
Algemeen

Indicator

Toelichting

Naam locatie(s)

De Hoek Noord (Undercover park)

Type terrein

Modern werkgebied, gemengd

Type gebruikers

Groen landschapspark voor logistiek en kantoren in een beveiligde omgeving

Locatie

Haarlemmermeer, Noord-Holland

Omvang (ha’s)

Bruto 31 ha, netto 11 ha (IBIS), waarvan 11 ha uitgeefbaar

Werkgelegenheid

-

Aantal vestigingen

-

Staat van het terrein

Nieuw

(Plan)fase

Masterplan (2008), voorontwerp bestemmingsplan De Hoek (2010)

B

Strategie

Beschrijving van de aanpak
 De Hoek-Noord security business park (S-Park) wordt een
werkgebied met een hoge standaard voor duurzaamheid
en veiligheid. Landschappelijke inpassing is één van de
ambities waar men aan werkt. SEGRO (ontwikkelaar/
belegger) ontwikkelt dit terrein.
 De Hoek-Noord ligt ten noorden van het bestaande en
verouderde bedrijventerrein de Hoek Bestaand en in
directe nabijheid van Schiphol. De herstructurering van
De Hoek Bestaand heeft als doel het verouderingsproces
op het bedrijventerrein tegen te gaan en nieuwe
economische vitaliteit te creëren. De ingrepen zijn
gericht op het verbeteren van infrastructuur, openbare
ruimte, gebouwen en private ruimten zonder dat er
sprake is van omvangrijke functiewijzigingen.
 Hiertoe hebben drie belangrijke spelers in het gebied
(SEGRO, de ondernemersvereniging Ondernemend
Hoofddorp en de gemeente Haarlemmermeer) de
intentie uitgesproken om via een PPS-samenwerking
gezamenlijk tot een herstructureringsplan voor dit
bedrijventerrein te komen. Een intentieovereenkomst is
hier inmiddels voor getekend.

 De ontwikkelaar/belegger SEGRO is met inmiddels een
aanzienlijk bezit op de Hoek Bestaand een belangrijke
speler in het gebied. Investeren in De Hoek Bestaand
heeft SEGRO de afgelopen jaren voortvarend ter hand
genomen. Diverse panden zijn gerenoveerd en verhuurd,
waardoor de leegstand substantieel is teruggelopen dan
wel dat partijen zijn behouden voor het gebied.
 Indien mogelijk worden koppelingen gezocht tussen
enerzijds de ontwikkeling van de Hoek Noord en
anderzijds de herontwikkeling van de Hoek Bestaand. Er
is sprake van een duidelijk gezamenlijk belang bij de
herstructurering van Hoek Bestaand. Dit vormt namelijk
de entree naar en het visitekaartje voor zowel Hoofddorp,
als voor de Hoek Noord. SEGRO en de gemeente maken
hier nadere afspraken over.
Wat maakt deze aanpak tot een verzakelijkte aanpak?
 De Hoek Noord is een volledig private ontwikkeling van
SEGRO, die in nauwe samenwerking en medewerking met
de gemeente Haarlemmermeer tot stand wordt gebracht.
 SEGRO ontwikkelt niet alleen het business park, maar
commiteert zich als belegger tevens langjarig aan het
park, ondermeer als beheerder.
 Hierin wordt nadrukkelijk een koppeling gemaakt tussen
de Hoek Bestaand en de Hoek Noord.
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Welke ruimtelijke kwaliteit wordt nagestreefd?
 Hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit met oog voor
landschappelijke inpassing en duurzaamheid.

C

Organisatie en financiering

Rol van de sleutelspelers
 Gemeente Haarlemmermeer: Werkt nauw samen met SEGRO
bij de (her)ontwikkeling van de Hoek (Noord en
Bestaand). Daarnaast cofinanciert de gemeente de
herontwikkeling van de Hoek Bestaand. Vanuit het
gemeentelijk herstructureringsbeleid komt de wens om
het initiatief bij marktpartijen/ondernemers te leggen,
een ontwikkelende belegger als SEGRO heeft daarbij een
cruciale aanjaagfunctie.
 Provincie Noord-Holland: Co-financiering De Hoek
Bestaand
 Ondernemersvereniging Ondernemend Hoofddorp:
Ondertekend intentieverklaring voor PPS constructie
voor de herstructurering van de Hoek Bestaand.
 Belegger/ Ontwikkelaar: SEGRO ontwikkelt de Hoek Noord,
draagt het volledige risico. Daarnaast tekent ook SEGRO
de intentieverklaring voor de PPS constructie t.b.v. de
herontwikkeling van de Hoek Bestaand.
 Pilotbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB): Het
PHB speelt een actieve rol bij de herstructurering, zij
adviseren op gebied van financiering/verevening,
coördineren op regionaal niveau en ondersteunen bij
subsidieaanvragen.
Investeringen
 De ontwikkeling van De Hoek Noord is volledig voor
rekening en risico van SEGRO. Het gaat om een substantiële investering gericht op een lange termijn belegging.
 De voorbereidingskosten voor De Hoek Bestaand zijn
voornamelijk voor rekening van de gemeente (de
uiteindelijke maatregelen moeten voor een belangrijk
deel door marktpartijen/ondernemers worden betaald).
Opbrengsten
 Marktconforme rendementen.
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D

Lessons learned

 Marktpotentie van de locatie Hoek Noord (een multimodaal ontsloten knooppunt (meerdere vervoerswijzen
mogelijk) à niet haalbaar op elk bedrijventerrein
 Vasthouden aan het concept voor Undercover en Security
Park
 Mix van herontwikkeling bestaand en ontwikkeling
nieuw vastgoed
 Flexibele contracten à eindgebruikers de mogelijkheid
geven gemakkelijk te kunnen groeien
 Gemotiveerd college van B&W is een impuls
 Samenwerking tussen gemeente en private partij à van de
meet af aan gezamenlijk optrekken (alle kaarten op tafel)
 Vertrouwen tussen de partners

Contactinfo
 Klaas Jan Dolman, Gemeente Haarlemmermeer,
www.haarlemmermeer.nl
 Ernst Sweens, Segro, www.segro.com

7
A

Fresh Park Venlo, Venlo
Algemeen

Indicator

Toelichting

Naam locatie(s)

Fresh Park Venlo

Type terrein

Fresh & Food businesspark / (agro)logistiek

Type gebruikers

Bedrijven in de keten van versdistributie veelal groothandel en logistiek maar ook ondersteunende diensten

Locatie

Gemeente Venlo

Omvang (ha’s)

130 ha. bruto, waarvan
90 hectare bebouwd
15 hectare direct beschikbaar
25 hectare nog te ontwikkelen

Werkgelegenheid

Circa 1.500 arbeidsplaatsen, in het seizoen circa 3.000 arbeidsplaatsen

Aantal vestigingen

Circa 130

Staat van het terrein

Bestaand (courant) en nieuw

(Plan)fase

Gerealiseerd

B

Strategie

Beschrijving van de aanpak
 Fresh Park Venlo is een 130 hectare groot businesspark
met een ongekende clustering van versbedrijven,
-producten, en –kennis
 Clustering van ruim 130 versbedrijven: groenten en fruit,
sierteelt, import & export, handelsbedrijven, logistieke
dienstverleners, pakstations en sorteerstations
 Ondersteunende dienstverlening in vorm van
parkmanagement
 Gehele uitvoering van het project door particuliere
organisatie (Fresh Park Venlo BV)
Wat maakt deze aanpak tot een verzakelijkte aanpak?
 Private ontwikkeling van Fresh Park Venlo door Fresh
Park Venlo BV (Dochterbedrijf van Telersvereniging ZON,
de voormalig Coöperatieve Venlose Veiling (CVV),
inclusief beheer en onderhoud)
 Ontwikkelt en bouwt pas wanneer er sprake is van een
klant
 Hanteert een SER-ladder strategie, waarbij eerste
bestaande locaties (of vastgoed) gevuld worden en daarna
eventueel nieuwontwikkeling kan plaatsvinden.
 Werkt aan erfpachtmethodiek waarbij d.m.v. eenmalige
canon erfpachtrecht wordt gekocht (voor langere
periode)

Welke ruimtelijke kwaliteit wordt nagestreefd?
 Ruimtelijke kwaliteit vertaalt zich in een ruime opzet van
het terrein die noodzakelijk is voor de logistiek en
distributie activiteiten die op het terrein plaatsvinden.
 Fresh Park Venlo heeft duurzaamheid van zowel publieke
als private ruimte hoog in het vaandel staan, als ook bij
het realiseren van gebouwen.

C

Organisatie en financiering

Rol van de sleutelspelers
 Gemeente Venlo: De gemeente Venlo speelt een faciliterende rol voor Fresh Park Venlo. Gezamenlijk met Fresh
Park Venlo BV is het bestemmingsplan opgesteld. Tevens
is de gemeente één van de aanjagers van de Greenport
Venlo en neemt ze deel in de Development Company
Greenport Venlo.
 Provincie Limburg: Neemt deel in de Development
Company Greenport Venlo.
 Ondernemer: Eindgebruikers kunnen zowel huren als
kopen als zelf (laten) ontwikkelen (zowel grond als
vastgoed)
 Ontwikkelaar/ Belegger: Fresh Park Venlo (Fresh Park Venlo
BV) treedt op als ontwikkelaar en beheerder van het
terrein.
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Investeringen
 Jaarlijks investeert Fresh Park Venlo circa 5 mln. euro per
jaar (uit eigen middelen).
Opbrengsten
 Fresh Park Venlo stuurt op marktconforme
rendementseisen.

D

Lessons learned

 Marktpotentie van de locatie Fresh Park Venlo (te midden
van de Greenport Venlo): niet haalbaar op elk
bedrijventerrein
 Volledige terrein in eigendom van Fresh Park Venlo:
noodzakelijke massa om rendement te behalen
 Toenmalige CVV heeft destijds gronden voor een gunstige
prijs kunnen aankopen
 Vasthouden aan de kracht van het concept van Fresh Park
Venlo: een toekomstige uitbreiding van doelgroep: vis,
vlees en zuivel
 Flexibele contracten van kopen en/of huren van grond en
vastgoed
 Marktvraag en markt- en klantgerichte benadering
 Gemeente Venlo erkent het belang van Fresh Park Venlo
als belangrijk onderdeel van de bredere ontwikkeling van
Greenport Venlo

Contactinfo
 Jan Janssen, Fresh Park Venlo, www.freshparkvenlo.nl
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8
A

Trade Port Noord, Venlo
Algemeen

Indicator

Toelichting

Naam locatie(s)

Trade Port Noord

Type terrein

Hoogwaardig - Modern gemengd

Type gebruikers

Logistiek / industrie

Locatie

Gemeente Venlo

Omvang (ha’s)

271 ha. bruto

Werkgelegenheid

N.v.t. (in ontwikkeling)

Aantal vestigingen

N.v.t. (in ontwikkeling)

Staat van het terrein

Nieuw

(Plan)fase

Structuurvisie d.w.z. nog geen bestemmingsplan

B

Strategie

Beschrijving van de aanpak
 Trade Port noord wordt ontwikkeld door gemeente Venlo
in samenwerking met Development Company Greenport
Venlo (DCGV).
 DCGV is een gebiedsontwikkelaar met regionale
aandeelhouders (gemeenten Horst aan de Maas, Peel en
Maas en Venlo en de provincie Limburg en de Rabobank).
 DCGV is de handelsnaam van de Naamloze Vennootschap
Werklandschapsontwikkelingsmaatschappij Klavertje 4
(NV WOM K4). DGCV ontwikkeld in de komende jaren het
Klavertje 4 gebied, waaronder Trade Port Noord (150 ha
netto).
 DCGV (her)ontwikkelt, realiseert, beheert en geeft (werk)
landschappen uit. Daarbij is DCGV ook verantwoordelijk
voor park- en facilitymanagement, het participeren in
vastgoed en het aanleggen van gebiedsbrede (nuts)
voorzieningen.

Wat maakt deze aanpak tot een verzakelijkte aanpak?
 DCGV is opgericht als NV en opereert daarmee op
passende afstand tot de regionale overheden en fungeert
als private gebiedsontwikkelaar in de regio.
 In de toekomst draagt DCGV verantwoordelijkheid voor
de GREX en mogelijk de VEX, de exploitatie van nutsvoorzieningen en het beheer. In het geval van vastgoedexploitatie dient het te gaan om vastgoed dat ondernemerschap
versterkt en innovatie in gang zet.
 De aandeelhouders zijn overeengekomen dat zij de
gronden die zij binnen de DCGV in bezit hebben,
overdragen aan de Commanditaire Vennootschap (CV),
die onderdeel is van de NV).
Welke ruimtelijke kwaliteit wordt nagestreefd?
 Hoogwaardig met duurzaamheid en innovatie als leidend
principe.
 Er wordt zoveel mogelijk ontwikkeld aan de hand van
meervoudig, optimaal en flexibel ruimtegebruik met een
hoge ruimtelijke kwaliteit.
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C

Organisatie en financiering

D

Rol van de sleutelspelers
 Gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo:
Participeren in DGCV als aandeelhouder. Inbreng
gronden en financiering organisatie. Gemeente Venlo
was tevens initiator van dit project. De inbreng van
gronden bepaalt het aandeel van de aandeelhouders (zie
onderstaande verdeling):
Aandeelhouder

In te brengen
grond (in ha)

Inbreng

Gemeente Horst a/d Maas

24,9

2 mln.

Gemeente Maasbree

1,8

1 mln.

Gemeente Sevenum

0,0

1 mln.

Gemeente Venlo

17,2

5 mln.

Provincie Limburg

0,0

10 mln.

Totaal

43,9

19 mln.

 Provincie Limburg: Participeren in DGCV als
aandeelhouder.
 Ondernemer: PM
 Belegger: Participatie Rabobank in DGCV. Financiering
organisatie en belegger van gronden en vastgoed.
 Ontwikkelaar: Ontwikkelingen van bedrijfspanden voor
eindgebruikers (bijv. Prologis en Goodman).
Investeringen
 Investeringen in de vorm van grondinbreng en bouwrijp
maken
Opbrengsten
 Grondopbrengsten (marktconform prijsniveau)
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Lessons learned

 Regionale samenwerking gemeenten, provincie en
Rabobank
 Greenport Venlo is een krachtig concept en brand
 Marktvraag naar Klavertje 4 gebied en de Greenport Venlo
 Herkenbaar gezicht van DCGP in de markt
 Private gebiedsontwikkelaar die niet alleen in de GREX,
maar ook de VEX, exploitatie van nutsvoorzieningen en
de beheersexploitatie deelneemt en risico draagt.

Contactinfo
 Leopold Hermans en Tom Mineur, DGCV, www.dgcv.nl
 Roland van den Wedden, Gemeente Venlo, www.venlo.nl

9
A

Park 15, Oosterhout
Algemeen

Indicator

Toelichting

Naam locatie(s)

Park 15 (Betuws bedrijvenpark)

Type terrein

Gemengd

Type gebruikers

Logistiek, licht industrieel Categorie 1 t/m 4 bedrijven

Locatie

Hart van de stadsregio Arnhem Nijmegen, Oosterhout, Gelderland

Omvang (ha’s)

Bruto 120 ha, Netto 85 ha

Werkgelegenheid

Naar verwachting circa 3.500 tot 4.500 arbeidsplaatsen bij volledige uitgifte

Aantal vestigingen

Naar verwachting circa 250 tot 350 bedrijven

Staat van het terrein

Nieuw

(Plan)fase

Ontwikkeling sinds 2007, Bestemmingsplan in ontwikkeling (vastgesteld)

B

Strategie

Beschrijving van de aanpak
 Giesbers Gebiedsontwikkeling werkt in het hart van de
stadsregio Arnhem-Nijmegen aan de realisatie van een
integrale en private gebiedsontwikkeling die zowel een
bedrijvenpark van (netto) 85 hectare omvat als de
verbetering van de landschappelijke en recreatieve
waarden in een aangrenzend gebied van 230 hectare.
Park15 en het landschap De Danenberg, beide gelegen
binnen de grenzen van de gemeente Overbetuwe, maken
deel uit van een integrale visie op de toekomst van dit
gebied.
 Het bedrijvenpark is ontwikkeld binnen de huidige
opvattingen over zorgvuldige landschappelijke inpassing,
het voorkomen van 'verrommeling', duurzaam ruimtegebruik en energievoorziening en doordacht stedenbouwkundig ontwerp.

Wat maakt deze aanpak tot een verzakelijkte aanpak?
 Private partij ontwikkelt en geeft grond uit (acht
bedrijventerreinen in één, afgestemd op de markt);
 Gebiedsmarketing en –profilering (onderscheidend
vermogen op imago, niet alleen op ruimtelijk concept);
 Geheel private gebiedsontwikkeling (bestemmingsplan
en m.e.r. incluis);
 Borging beheer en kwaliteit middels landlordprincipe:
een centrale managementorganisatie biedt niet alleen
een aantal concrete diensten aan, maar zal als ‘een
huisbaas’ (landlord) langdurig verantwoordelijk zijn en
toezicht houden.
Welke ruimtelijke kwaliteit wordt nagestreefd?
 Doordachte kwaliteit stedenbouw per ‘wijk’ (gelijkgestemde bedrijven qua representativiteit en omvang bij
elkaar, hoogwaardige openbare ruimte als bindende
imagodrager, landschappelijk ingepast
 Duurzaam, intensief en zorgvuldig ruimtegebruik
 Onderhoud en beheer door middel van parkmanagement
 Duurzame energieopwekking
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C

Organisatie en financiering

Rol van de sleutelspelers
 Gemeente Overbetuwe: voert de regie; zij stelt kaders en
toetst. In nauwe samenwerking is niet alleen de
Ontwikkelingsvisie Park15 opgesteld, maar wordt tevens
gewerkt aan het bestemmingsplan voor Park15.
 Gemeente Nijmegen: de ontsluiting van het bedrijvenpark
ligt in gemeente Nijmegen, ook hier is een bestemmingswijziging noodzakelijk.
 Stadsregio Arnhem Nijmegen: Afstemming vraag en aanbod
in de regio, waarin Park15 één van de nieuwontwikkelingen is.
 Provincie Gelderland: Kaderstellend in de vorm van
structuurvisie.
 Milieuorganisaties en belangenverenigingen: zijn zeer nauw
betrokken als vertegenwoordigers van het draagvlak.
 Rijkswaterstaat, Waterschap:  Ondernemer: Potentiële eindgebruikers hebben diverse
mogelijkheden voor vestiging op Park 15. Zowel koop en
huur van grond en/of vastgoed behoort tot de mogelijkheden. Giesbers Gebiedsontwikkeling streeft naar een
totale huisvestingsoplossing voor elke eindgebruiker.
Tevens bieden ze mogelijkheden om zelf te ontwikkelen
en bouwen op kavels. Uiteraard moet in dit geval wel
voldaan worden aan de ‘spelregels’ die gelden in het
gebied.
 Ontwikkelaar/ Belegger: Giesbers Gebiedsontwikkeling
heeft de regie tot de laatste vierkante meter vastgoed is
gerealiseerd. Vanuit deze regierol dragen zij zorg voor de
kwaliteit van de architectuur van de gebouwen, de
kwaliteit van de inrichting, het beheer en onderhoud van
het openbare gebied en het parkmanagement. Dat leidt
tot maximale waardecreatie voor gebruikers, vastgoedeigenaren, omwonenden en overige belanghebbenden.
Een centrale managementorganisatie biedt niet alleen
een aantal concrete diensten aan, maar zal als ‘een
huisbaas’ (landlord) langdurig toezicht houden.
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D

Lessons learned

Als belangrijke thema’s in de ontwikkeling worden gezien:
 Als private partij en gemeente gezamenlijk optrekken,
gericht op het benutten van elkaars sterktes, met een
open attitude
 Draagvlak onder alle stakeholders
 Marktpotentie van de locatie en afstemming op de
behoeften van de markt
 Verantwoordelijkheid vanuit Landlordprincipe
 Integrale benadering van gebiedsontwikkeling
 Lange adem en lange termijn betrokkenheid (private
partij)
 Dynamisch denken: flexibiliteit in het bestemmingsplan
en contractvorm voor eindgebruikers (een bestemmingsplan is vaak een gefixeerd eindplaatje, waarvan we weten:
het ziet er uiteindelijk niet zo uit, de route er naar toe
duurt tien jaar, de ontwikkelingen staan vervolgens niet
stil)

Contactinfo
 Martijn Bax, Giesbers groep, www.giesbers-go.nl

10 Food Center Amsterdam, Amsterdam
A

Algemeen

Indicator

Toelichting

Naam locatie(s)

Food Center Amsterdam

Type terrein

Gemengd, logistiek

Type gebruikers

Food, groothandel, logistiek, zakelijke diensten

Locatie

Amsterdam, Noord-Holland

Omvang (ha’s)

23,5 ha (incl. KET)

Werkgelegenheid

2.500 arbeidsplaatsen

Aantal vestigingen

Ca. 100 vestigingen: Enkele werkgevers
De Kweker, Deli XL, Fustcentrale Amsterdam, Meines BV, Kemo BV, etc.

Staat van het terrein

Bestaand en verouderd

(Plan)fase

Aanbesteding herontwikkeling FCA loopt

B

Strategie

Beschrijving van de aanpak
 Het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente Amsterdam
(OGA) en de Verenigde Bedrijven van het Food Center
Amsterdam (FCA) werken samen aan de herstructurering
van het FCA.
 23,5 hectare herstructurering: 21,5 ha bedrijventerrein, 2
ha Kermisexploitantenterrein
 Realisatie van minimaal 95.000 m2 bvo bedrijfsruimte
(buikbedrijven) op ca. 2/3 deel van het huidige terrein.
 Minimaal 7 ha openbaar toegankelijk terrein woningen
(100-200 woningen per ha,
 30% sociaal) en voorzieningen
 Restauratie en exploitatie van het rijksmonument
Centrale Markthal, circa 1 ha footprint en 16.000 m2 bvo
 Verplaatsen hoofdingang van Jan van Galenstraat naar
Haarlemmerweg
 Uitplaatsen mainportbedrijven, verplaatsen buikbedrijven naar het nieuwe FCA, vrijmaken KET
 De uitgangspunten van Herstructurering FCA zijn
samengevat:
-	een modern, duurzaam en afgesloten
groothandelscentrum;
-	met een deels openbare Centrale Markthal;
-	grotendeels woningbouw op het openbare deel;
-	een betere aansluiting op de omgeving

Wat maakt deze aanpak tot een verzakelijkte aanpak?
 Toekomstige herontwikkeling wordt volledig door een
private partij (consortium) opgepakt
 Gronden in erfpacht uitgegeven door gemeente
Amsterdam
 Tender uitgezet bij drie partijen voor risicodragend
investeren in herontwikkeling, met verantwoordelijkheid
voor: GREX, VEX en beheerexploitatie
 Het terrein wordt in concessie gegeven voor minimaal 25
jaar: private partij heeft 25 jaar lang alle knoppen in
handen.
 Gunning aan de hand van Concurrentie Gerichte Dialoog
(deels financiële tegemoetkoming van de plankosten).
Welke ruimtelijke kwaliteit wordt nagestreefd?
 Het is de ambitie van de gemeente om hoogwaardige
stedenbouw en hoogwaardige architectuur voor het hele
plangebied te realiseren, met goede aanhechting aan het
omliggende gebied.
 In het bijzonder de inpassing en restauratie van het
rijksmonument de Centrale Markthal.
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C

Organisatie en financiering

D

Lessons learned

Rol van de sleutelspelers
 Gemeente Amsterdam: FCA Beheer is op dit moment de
gemeentelijke organisatie die verantwoordelijk is voor
het beheer van het FCA. De taken van FCA Beheer zijn
ondergebracht bij het OGA. In de toekomst is dit de
verantwoordelijkheid van het winnend consortium.
Daarnaast geeft OGA de grond uit in erfpacht en stelt
namens de gemeente de kaders waarbinnen de herstructurering van het FCA plaatsvindt.
 Ontwikkelaar: Opsteller van het Stedenbouwkundig plan
en het sluiten van Realisatie- en Exploitatieovereenkomst.
Tevens uitvoerder van de herstructurering en de toekomstige exploitatie
 Ondernemer: betrokkenheid van het zittend bedrijfsleven
bij de herontwikkeling van het FCA (van planvorming tot
uitvoering) en kant/gebruiker van ontwikkelaar

 Marktpotentie van de locatie Food Center Amsterdam:
integrale gebiedsontwikkeling
 Verdiencapaciteit van woningbouw is pure noodzaak
 Vasthouden aan het concept van Food Center Amsterdam
 Politiek en bestuur meenemen van A tot Z (waaronder
bezoek aan het FCA)
 Risico van verdeeldheid door groot aantal partijen (zowel
publiek als privaat)
 Belang van eenduidige en helder aanbesteding (maak
helder wat je vraagt van private partijen, wat is het
programma van eisen, wat is de kernopgave?)
 Totaalontwikkeling door middel van Design Build Finance
Maintain Operate (ontwerp, bouw, financiering, en
onderhoud en exploitatie, een concessie dus)

Investeringen
 Investering van maximaal € 20 miljoen (prijspeil 1 januari
2009) door gemeente Amsterdam
 Investeringen van de herontwikkeling van het FCA
bedraagt grofweg € 300 – € 350 miljoen

 Ben van de Ven en Marlene Rienstra,
Projectbureau Herstructurering FCA,
www.herstructureringfoodcenter.amsterdam.nl

Contactinfo

Opbrengsten
 Het resultaat van het voor-calculatorisch tekort op de
businesscase FCA is € 20 mio. De gemeentelijke bijdrage
aan het realiseren van het nieuwe FCA bedraagt € 20 mio
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