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1 Noodzaak van Herontwikkeling
Oorzaken veroudering
⚫ Veroudering gebouwen
⚫ Veranderingen in manier van werken
⚫ Veranderende eisen bedrijven t.a.v. gebouwen

Gevolgen op bedrijfs(terrein)niveau
Direct
⚫ Gebrekkige uitstraling en matige
ontsluiting (extern, intern, parkeren)
⚫ Sociale onveiligheid en criminaliteit
⚫ Inefficiënt ruimtegebruik (leegstand en
onbenutte restkavels)
⚫ Milieuoverlast (bijv. geluid, stank, stof)
Indirect
⚫ Negatief effect op publieke opinie
⚫ Economische functies bedrijven
(zwakkere bedrijven blijven achter)
⚫ Vastgoedwaarde loopt terug
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⚫ Veranderende eisen bedrijven t.a.v. omgeving
⚫ Veranderende eisen samenleving (milieu etc.)
⚫ Betere alternatieven beschikbaar

Gevolgen op regionaal niveau
⚫ Te snelle veroudering van
bedrijventerreinen (functionaliteit,
representativiteit, ontsluiting)
⚫ Te ruim en goedkoop aanbod van
uitleglocaties
⚫ Onvoldoende vraaggestuurd –
gedifferentieerd terreinaanbod
⚫ Matige ruimtelijke kwaliteit en
onvoldoende intensief gebruik greenfields
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Waarom herontwikkeling?

Waarom gebeurt het (te) weinig?

Gevestigde bedrijven
⚫ Betere ondernemings-omstandigheden
⚫ Waarde van de investeringen
⚫ Kwaliteit bedrijfsomgeving

Herstructurering is complex en risicovol
⚫ Lange doorlooptijden/gebrek continuïteit
⚫ Hoge kosten
⚫ Groot aantal betrokkenen

Vastgoedpartijen/eigenaren
⚫ Waarde onroerend goed
⚫ Investeringsklimaat

Vooral gemeenten en provincies nemen
het voortouw
⚫ Beheer van de openbare ruimte,
veiligheid
⚫ De ‘strijd’ om de ruimte
⚫ Ambities verduurzaming (klimaat en
energietransitie)

Overheid
⚫ Fysieke ruimte voor werkgelegenheid
⚫ Benutten schaarse ruimte
⚫ Verbeteren ruimtelijke kwaliteit
⚫ Verbetering van milieu/energie
⚫ Vergroting van de veiligheid

© Buck Consultants International, 2020

Bedrijven wachten vaak af
⚫ Geen direct bedrijfsbelang
⚫ Een beperkt collectief
verantwoordelijkheidsgevoel
⚫ Alternatieve keuzemogelijkheden
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2 Urgentie & Kansenzones

In veel regio’s een
beperkt nieuw aanbod
bedrijventerrein

Er zijn voorbeelden
waar het al op eigen
(private) kracht lukt
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Bedrijven geven
voorkeur aan
investeren op de
bestaande locatie

Vastgoedsector laatste
jaren meer gaan richten
op ‘brownfields’

⚫ Overheden (provincies, Rijk)
willen verduurzaming van
bedrijfsprocessen en
bedrijfsomgevingen
stimuleren en financieren
⚫ De uitdaging zit in de
grotere zones die in één
keer opgepakt moeten
worden, hoe:
• Anders organiseren
(privaat)
• Anders financieren
(gezamenlijk, privaat en
publiek)
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Waar gaat het behoorlijk goed?
Logistiek vastgoed

Bedrijfscampussen

Herverkaveling

De vastgoedsector die grote
verouderde kavels/terreinen
opkoopt en inricht voor
logistiek vastgoed

Toonaangevende bedrijven
die gaandeweg hun eigen
‘campus’ ontwikkelen en
de buren hebben
opgekocht

•
•
•
•

• ASML - Veldhoven
• Synthon - Nijmegen
• Voortman - Rijssen

Kleinschalige
herverkaveling van
verouderde kavels, aanpak
openbare ruimte en
gebouwen op terreinen
door lokale ontwikkelaars
en gemeenten, vaak met
bedrijfsverzamelgebouwen

Glasfabriek - Tiel
Flora Holland - Bleiswijk
Philips - Roosendaal
Barendrecht-Oost Barendrecht
• Inalfa - Venraij
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• De Smaale - Geldrop Mierlo
• Broekvelden - Bodegraven
Reeuwijk
• Schiebroek - Rotterdam
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Waar gaat het moeizaam?
Gemengde terreinen

Mengbare terreinen

Haventerreinen

Gemengde bedrijventerreinen die
zich vanaf jaren 60/70 ontwikkeld
hebben en nu vragen om een
revitalisering of herprofilering

De binnenstedelijk gelegen
bedrijventerreinen dicht tegen
de woonbebouwing aan

Grootschalige functionele
bedrijventerreinen met grote
ontwikkelopgaven (sanering),
multimodale bereikbaarheid en
investeringen in circulaire
economie en verduurzaming

Waarom interessant?
Gevestigde bedrijven die willen
doorgroeien en buren met
verouderd vastgoed en leegstand

Waarom interessant?
Ambitie om werkfunctie te
behouden in combinatie met
functiemenging aan randen.
Gaat om lange doorlooptijden
in planvorming en realisatie

Waarom interessant?
De (binnen)havens en terreinen
met natte kavels in Nederland
zijn en blijven van belang voor
de ‘next economy’

De oplossing: kansenzones met een andere aanpak (organisatie en financiering)
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Profiel kansenzone
Deelgebied

Onderdeel van een groter bedrijventerrein, of een kleiner
binnenstedelijk terrein

Omvang

Omvang van 10 tot 15 hectare netto (15 tot 25 ha bruto)

Veroudering

Combinaties van economische, technische en/of maatschappelijke
veroudering

Bestemming

Gegarandeerde bedrijvenbestemming voor volledig of groot deel van
het bedrijventerrein

Bedrijvigheid

Mix van bedrijven die willen doorgroeien op hun huidige locatie, maar
qua ruimte klem zitten

Privaat belang

Privaat trekkerschap, zowel procesmatig als financieel

Publiek belang

Breder, uitgesproken (collectief) belang voor het herontwikkelen van de
hele zone gericht op TED-doelstellingen

Waardesprong

Waardesprong in grondopbrengsten en vastgoed is mogelijk door:
herprofilering, intensiever ruimtegebruik, duurzame inrichting en/of
gedeeltelijke transformatie

TED: Toekomstbestendige terreinen – Energietransitie –
Duurzame inrichting
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Wat is oud en wat is nieuw?
‘Oude’ denken (traditioneel)

‘Nieuwe’ denken (kansenzone)

⚫ Overheden hebben de lead

⚫ Bedrijven als trekker(s)

⚫ Redenerend vanuit openbare
ruimte

⚫ Renderend vastgoed

⚫ Masterplan herontwikkeling
⚫ Financiële verantwoordelijkheid
primair bij overheden
⚫ Subsidies van overheden (en dus
vooral publieke ruimte)
⚫ Projecten afzonderlijk als
‘hagelslag’

⚫ Geen regionale samenwerking
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⚫ Private business case (grond en
vastgoed) met publiek/private
financiering
⚫ Inzet van (minder) subsidies en
leningen
⚫ Risicospreiding in regionaal fonds
met meerdere kansenzones

⚫ Inbrengen kansenzones vanuit
regionale programmering en
investeringsaanpak
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3 Business case Bedrijventerrein
OVERAL
⚫ Voorbeeldcasus Bedrijventerrein
• Verouderd gemengd bedrijventerrein in stedelijke omgeving (20 bruto,14 netto)
• Overwegend bedrijfsruimten (86.800 m² bruto vloeroppervlak)
• Geen woningbouw en andere functies toegestaan
Van: verouderd bedrijventerrein

Naar: toekomstbestendig bedrijventerrein

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Inefficiënte inrichting en infrastructuur
Laagwaardige versnipperde groenstructuur
Verouderde panden en incourante restkavels
Lage intensiteit ruimtegebruik
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Efficiënte inrichting en infrastructuur
Hoogwaardige gebundelde groenstructuur
Nieuwbouw en optimale verkaveling
Hoge intensiteit ruimtegebruik
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‘Traditioneel’ versus ‘Kansenzone’
Herontwikkeling
‘Traditioneel’

Herontwikkeling
‘Kansenzone’

Publieke investering gericht op het
realiseren van een betere kwaliteit
van de openbare ruimte en
zorgvuldiger gebruik van de
beschikbare ruimte op het terrein

Gecombineerde privaat-publieke
investering gericht op de lange termijn
kwaliteit van het terrein door een
integrale privaat-gedreven exploitatie
van grond en vastgoed

Tegengaan van veroudering en
verloedering en nieuwe
investeringen van gevestigde
ondernemers uitlokken

Investering in toekomstbestendigheid
door substantiële (her)ontwikkeling
van bedrijfsvastgoed en optimale
terreininrichting en openbare kwaliteit

Grondexploitatie

Grond- en vastgoedexploitatie

Looptijd financiële
betrokkenheid
overheden

1-3 jaar

10 jaar

Risico

Beperkt

Aanwezig

Beperkte oplossing

Substantiële impuls

Essentie

Doel

Methodiek

Resultaat
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Uitgangssituatie en twee varianten voor
herinrichting
Uitgangssituatie
bedrijventerrein
Terreininrichting (ha)

Herontwikkeling
‘Traditioneel’
∆

Herontwikkeling
‘Kansenzone’
ha

∆

ha

ha

Bruto oppervlak

20,0

20,0

Netto oppervlak

14,0

14,4

+0,4

15,0

+1,0

Infrastructuur

4,0

3,6

-0,4

2,6

-1,4

Openbaar groen

2,0

2,0

2,4

+0,4

Bebouwing (m²)

m²

m²

∆

m²

∆

Bebouwd oppervlak

84.000

93.600

+9.600

112.500

+28.500

Bruto vloeroppervlak

86.800

96.500

+9.700

120.000

+33.200

Verhuurbaar vloeroppervlak

82.500

91.700

+9.200

114.000

+31.500

Netto oppervlak (%)

70%

72%

75%

Bebouwd / netto (GSI)

0,60

0,65

0,75

Bruto vloeropp. / netto (FSI)

0,62

0,67

0,80

20,0

Ruimtelijke dichtheden

Ruimtewinst (m²)
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4.000

+2,9%

10.000

+7,1%
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Maatregelenpakket
Uitgangssituatie
bedrijventerrein
Gronden (ha)

Herontwikkeling
‘Traditioneel’

Herontwikkeling
‘Kansenzone’

ha

deel

ha

deel

ha

Grondverwerving (netto)

14,0

10%

1,4

40%

5,6

Ingrepen openbaar groen

2,0

30%

0,6

50%

1,0

Ingrepen infrastructuur

4,0

20%

0,8

30%

1,2

86.800 m²

deel

m²

deel

m²

-

-

20%

17.400

5%

4.300

20%

17.400

Gebouwen (bvo)

Renovatie bestaand
Sloop bestaand
Nieuwbouw

-

50.600*

* 33.200 m² additioneel (∆ bvo) + 17.400 m² herbouw gesloopte gebouwen

Exploitatie
Verkoop van gronden
Exploitatie van vastgoed

Trekker herontwikkeling
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Publiek / gemeente

Privaat / ontwikkelaar
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Indicatieve kostenraming
Kengetallen

Herontwikkeling
‘Traditioneel’

Herontwikkeling
‘Kansenzone’

€ 3.839.500

€ 13.149.000

€0

€ 46.490.500

€ 230.500

€ 7.380.500

€ 4.069.500

€ 67.020.000

Grondkosten
Grondverwerving

€ 160/m²

Sloop en sanering

€ 25/m²

Bouwrijp maken

€ 30/m²

Infrastructuur

€ 75/m²

Openbaar groen

€ 30/m²

Bijkomende kosten

15%

Bouwkosten

Nieuwbouw

€ 700/m²

Renovatie

€ 290/m²

Bijkomende kosten

15%

Financieringskosten
Financieringskosten
Totale investeringskosten
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publiek / privaat
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Indicatieve opbrengstenraming
Herontwikkeling
‘Traditioneel’

Herontwikkeling
‘Kansenzone’

Grondverkopen (eenmalig)

€ 3.330.000

-

Huuropbrengsten (jaarlijks)

-

€ 5.112.500

€ 4.069.500

€ 67.020.000

Tekort

BAR

€ -740.000
Subsidiering nodig

7,6%
Interessant voor markt

Opbrengsten

Totale investeringskosten
Totale kosten (grond, bouw, financiering)

Resultaat

© Buck Consultants International, 2020

15

Financiering
Herontwikkeling
‘Traditioneel’

Herontwikkeling
‘Kansenzone’

€ 780.000

€ 780.000

-

€ 500.000

€ 3.290.000

€ 65.740.000

Eenmalige subsidiering
Gemeente (groen en infra)
Provincie (toekomstbestendigheid)

Financieringsbehoefte

Financiering (resterend)

Financiering
€ 3.290.000

100%
(tegen 3%)

-

0%

Regionaal Herontwikkelingsfonds

-

0%

€ 16.435.000

25%
(tegen 3%)

Kapitaalmarkt

-

0%

€ 49.305.000

75%
(tegen 7,5%)

Gemeentelijk grondbedrijf
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Win-win-win-win-situatie
Gemeente

Bedrijfsleven/huurders

Geen ontwikkelrisico voor het gemeentelijk
grondbedrijf

TED-bedrijfsomgeving: Toekomstbestendig
– Energietransitie – Duurzame inrichting

Investeerders

Kapitaalmarkt

Business opportunity

Minder aarzeling door gecombineerde
financiering met het Regionaal
Herontwikkelingsfonds
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4 Financiering via een Regionaal
Herontwikkelingsfonds
⚫ Wie legt geld in?

Waarom Regionaal Herontwikkelingsfonds?

•

Provincies/metropoolregio’s/
financieringsmix
− Subsidies
− Achtergestelde leningen

⚫ robuuste regionale, meerjarige aanpak
⚫ niet telkens wiel uitvinden – urgentie vraagt
om snelheid

•

Rijk
− InvestNL
− Financiën:
overdrachtsbelasting
verlagen in kansenzones
− EZK: eenmalige bijdrage aan
fondsen
Kapitaalmarkt
− Beleggers/ontwikkelaars
vastgoed
− Banken
− Institutionele beleggers

⚫ Omvang fonds

•
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•

5 kansenzones per regio (15 provincies/
metropoolregio’s) vragen een bijdrage
van 10-15 miljoen, dus in totaal 750 mln.
tot max 1.2 mrd. die een drievoud van
investeringen uit de markt halen

•

Fonds-stimulans
Investeringseffect

: € 1,2 miljard
: € 4,6 miljard

Investeringsimpuls van € 5,8 miljard
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Opzet Regionaal Herontwikkelingsfonds
Gemeenten
•
•
•

Publieke investeringen
Gebiedsgerichte OZB
Erfpacht
< kansenzoneniveau >

Provincies
•
•

Invest NL
•
•

Investeringen
Subsidies
< structureel >

Financiering/ leningen
Coördinerende rol
richting kapitaalmarkt

< eenmalig substantieel >

Ministerie
EZK/Financiën
•
•

Opstart fondsen
Overdrachtsbelasting
< opstart >

Regionaal Herontwikkelingsfonds

€
Combinatie van
Meerjarige financiering
Achtergestelde lening
Subsidie

€
Marktinitiatief
• Heldere business case die voor > X% ‘rond’ is
• Economische opbrengst
• Maatschappelijke opbrengst
© Buck Consultants International, 2020
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Programmeren en investeren
1

Handelingsperspectief
⚫ Instrumentenmix voor
evenwicht in vraag en
aanbod bedrijventerreinen
met oog voor brownfields
én greenfields

2

Programmering
⚫ Procesafspraken
⚫ Programmering tot
2025, doorkijk 2030
Resultaten
Is een programmering
incl. een werkwijze die
ruimte voor vernieuwing
en versterken borgt
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Investeringsagenda
⚫ Kansenzones op
regionaal niveau
benoemen
⚫ Business case
private trekkers per
kansenzone
⚫ Actiegerichte agenda
waarmee investering
gedekt kunnen
worden
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5 Conclusies
⚫ Herontwikkeling volgens TED-aanpak staat hoog op de agenda - zowel publiek
als privaat
⚫ Steeds meer voorbeelden van herontwikkelingen die door de markt opgepakt
worden

⚫ Voor deelgebieden op bedrijventerreinen is een nieuwe aanpak nodig via
kansenzones
⚫ Dat vraagt om:
• Privaat of publiek/privaat consortium dat de business case opstelt
• Business case moet over een langere periode dekkend zijn
• Bijdrage en inzet van private partijen
−

•

Investeringen in vastgoed en gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen

Bijdrage en inzet van overheden
−
−
−
−

Lange termijnbetrokkenheid
Gerichte inzet van ‘collectieve’ subsidies voor o.a. herontwikkeling,
energietransitie, circulair
Langjarige leningen tegen gunstige voorwaarden
Maatwerk/flexibiliteit op bedrijventerreinen
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HAVENBEDRIJVENTERREIN WILLEM-ALEXANDER

ROBUUST INZETTEN OP CIRCULAIRE HAVEN
Havenbedrijventerrein Willem-Alexander
Roermond

HET PRODUCT
Op dit Havenbedrijventerrein zijn, naast het Designer Outlet
Center, een aantal industriële en handelsbedrijven gevestigd,
die als verbindend element hebben: circulariteit,
duurzaamheid en samenwerking. Bedrijven hebben een
jaaromzet van ca. 600 mln. en bieden werk aan zo’n 1100
mensen. Door robuust in te zetten op meer goederenstromen
weg naar water ( Modal Shift) ontlasten we de A2 van
tienduizenden vrachtwagens per jaar.

ROL PROVINCIE – STURING IN SAMENWERKING 2.0
• Scenario 0 : zoals het nu is, Als regisseur – coördinator. Onze kennis in huis
inzetten en adviseren / Roermonden ondernemers ondersteunen positioneren?
“Hoogwaterbescherming door Waterschap Limburg, welke voor een deel plaats zal vinden in de WA
Haven, is bescherming voor de inwoners van Roermond , door dit te combineren met de plannen van de
ondernemers van de WA, om alle kademuren te optimaliseren, ontstaat er niet alleen een bijzondere
samenwerking maar zijn ook alle bedrijven in de WA haven beschermd tegen hoogwater.”

• Scenario 1: Als subsidie regisseur, naar EU en Den Haag
Als penvoerder, aanvrager, verstrekker, deels verstrekker (co-financier)

Scenario 2 : Als deelnemer /aandeelhouder / beheerder
vergaderingen en standpuntbepaling, toezichtarrangement, monitoren van afspraken voortvloeiend uit
o.a. statuten, aandeelhoudersovereenkomst, dossiervorming/archivering, verantwoording door GS als
‘aandeelhouder’ aan PS.

Scenario 3: Beheer door het college als lening / borg verstrekker
Monitoren van afspraken voortvloeiend uit geldleningsovereenkomsten, Dossiervorming/archivering,
Verantwoording door GS aan PS.

AANLEIDING / VASTELLING DENKPISTE
OPENBAAR HAVENBEDRIJF
Initiatief ondernemers!
dominante rol logistiek in de energie transitie en circulaire
transitie
Chemelot kiest voor watergebonden hubs

Forse groei transport over water - vraagt om robuuste
ingrepen in deze vitale infrastructuur
Blueports werkt aan nieuwe Governance
(ook de andere Blueport Havens, zoals Stein – Zevenellen, Maastricht en Venlo kunnen profijt
hebben bij een Openbaar Havenbedrijf)

WAAROM? OPENBAAR HAVENBEDRIJF
voorwaarde om robuuste subsidies te ontvangen vanuit
Den Haag (Kademuren en Modal Shift) en de EU (CEF – Green Deal)
betere regie op herontwikkeling watergebonden bedrijventerreinen
- vehikel voor verdere economische samenwerkingLandschappelijke en milieutechnische optimalisering
vermogensbeslag in grond vrijspelen bij bedrijven t.b.v. investering
in Modal Shift en Circulariteit
professionalisering samenwerkingsmogelijkheden met
internationale (Haven)bedrijven

OPENBAAR HAVENBEDRIJF IN CIJFERS
Totale Investeringen: € 91mln.
Investeringen combinatie Publieke inbreng – Private investeerders, (WA ondernemers en een
institutionele partij(en), geschatte rente op financiering door PPS 3%
Verwerving (water) gebonden gronden met eeuwigdurende erfpacht max. € 80 mln.

7.5 ha tegen gemiddelde prijs van 130-150€ / ondernemers hebben toezeggingen gedaan
robuuste herontwikkeling potentie
Investeringen kadezones ca. € 20 mln.
(Waarvan 9 mln. Inbreng Waterschap voor Hoogwaterbescherming Roermond)

Parameters : Erfpachtfactor over grondwaarde watergelegen terreinen 5%
Erfpachtfactor over grondwaarde niet- watergelegen terreinen 4%

OPENBAAR HAVENBEDRIJF IN CIJFERS
“ Sif is bezig om een nieuw strategisch meerjarenplan te maken. Dat moet
in het najaar gereed zijn. De ideeën van de gemeente en de provincie voor
de oprichting van een havenbedrijf zijn voor ons in dat kader zeer
interessant. Wij zullen een aanbod voor een sale & lease back / erfpacht
van onze gronden zeker in overweging willen nemen. Wij overwegen zelf
zware investeringen in zowel verdere verduurzaming van ons
bedrijfsproces in Roermond o.a. met inzet van inductie (i.p.v. aardgas) voor
de opwarming van onze te bewerken staalplaten alsook een optimalisering
van ons productieproces door de in de nabije toekomst toenemende
diameters van onze producten. Hierbij streven we tevens naar een reductie
van de benodigde hoeveelheid energie per geproduceerd product”.
Fred van Beers (CEO Sif-Group)

OPENBAAR HAVENBEDRIJF IN CIJFERS
kosten:
werkorganisatie - procesoptimalisatie - profilering - exploitatiekosten
opbrengsten

Erfpacht gronden
Havengelden: gebruik water
Kadegelden: gebruik kadezones
Overige services: gebruik installaties (CEH)
Spin off:
herinvestering in circulaire- en energie economie van de grondopbrengst
door de ondernemers van max. € 80 mln.

Bent u geïnteresseerd in een nadere
toelichting of heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op!

Paul Bleumink
Managing Partner
E paul.bleumink@bciglobal.com
P +31 24 379 0222
M +31 65 356 3101
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Jan-Karel Konings
Senior Procesmanager Logistiek
E jcm.konings@prvlimburg.nl
M +31 64 621 8197
M +31 63 195 9439
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