
Uitgevoerd in opdracht van:
Ministerie van Economische Zaken

Nijmegen, 9 mei 2003
Buck Consultants International

Architectuur & Bedrijventerreinen

Het beleidsinstrumentarium



Inhoudsopgave

Blz.

Hoofdstuk 1 Inleiding 1

1.1 Het begrip ruimtelijke kwaliteit 1
1.2 Differentiatie in ruimtelijke kwaliteit 2
1.3 Toenemende aandacht voor ruimtelijke kwaliteit 4
1.4 Trends bij het bedrijfsleven 6
1.5 Doelstelling en opbouw van rapport 10

Hoofdstuk 2 De voorbeeldprojecten 11

2.1 Korte karakteristiek van de terreinen 12
2.2 Projectvergelijking 21

Hoofdstuk 3 Instrumentarium en knelpunten 27

3.1 Het ontwikkelingsproces 28
3.2 Condities 30
3.3 Instrumentarium in de ontwikkelingsfase 32
3.4 Instrumentarium in de uitgiftefase 36
3.5 Instrumentarium in de beheerfase 37
3.6 Geconstateerde knelpunten 39

Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen 43

Conclusies 43
Aanbevelingen 49



Blz.

Literatuurlijst 59

Bijlage 1 Lijst van geïnterviewden 63

Bijlage 2 Deelnemers workshops 65

Bijlage 3 Fact-sheets voorbeeldprojecten 67





Buck Consultants International 1

Hoofdstuk 1 Inleiding

Bij het vaststellen van de ‘grote projecten’ voor de Architectuurnota is vorig jaar door de
Tweede Kamer een tiende project toegevoegd: architectuur en bedrijventerreinen. Het
ministerie van Economische Zaken heeft destijds dit project geadopteerd en het afgelopen
jaar initiatieven genomen om de doelstellingen uit te voeren. In dat kader is onder meer een
Nationale Projectenmarkt georganiseerd. De Nationale Projectenmarkt heeft een selectie
gemaakt van negen projecten die de voorbeeldstatus hebben ontvangen. Deze projecten
worden in het vervolg van dit onderzoek aangeduid als ‘de voorbeeldprojecten’.

In het verlengde hiervan, wil het ministerie van Economische Zaken deze projecten volgen
en analyseren in hun verdere opzet en ontwikkeling. Het ministerie heeft aan Buck Consul-
tants International gevraagd een onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek beschrijft enerzijds
op eenduidige manier de voorbeeldprojecten. Anderzijds brengt dit onderzoek het bestaand
beleidsinstrumentarium in beeld en geeft de studie aan in hoeverre aanpassingen of uit-
breidingen van dat instrumentarium gewenst zijn.
In de praktijk constateren wij een verbreding van de projecten rondom architectuur en be-
drijventerreinen. Niet alleen is er meer aandacht voor gebouw- en landschapsarchitectuur,
maar ook voor de stedenbouwkundige opzet, voorzieningen, duurzaamheid en beheer.
Vandaar dat wij in dit onderzoek het onderwerp verbreden, door te spreken over ruimtelijke
kwaliteit op bedrijventerreinen.

In dit inleidende hoofdstuk wordt allereerst de achtergrond van het onderwerp beschreven
en worden vervolgens enkele relevante kaders voor het onderzoek vastgesteld. Aan het
eind van het hoofdstuk zetten we de doelstellingen en opbouw van het rapport op een rij.

1.1 Het begrip ruimtelijke kwaliteit

Wanneer we spreken van kwaliteit, gaat het over het algemeen om begrippen als bruik-
baarheid, degelijkheid en schoonheid. Maar wat wordt nu precies bedoeld met kwalitatieve
aspecten ten aanzien van (de ontwikkeling van) bedrijventerreinen? Zonder het begrip kwa-
liteit exact te willen definiëren, is wel aan te geven dat kwaliteit op bedrijventerreinen op drie
niveaus is te realiseren:



2 Buck Consultants International

•  Omgeving: het bedrijventerrein moet passen in het landschap of het stedelijk gebied en
op adequate wijze zijn ontsloten, bij voorkeur met verschillende modaliteiten.

•  Terrein: het bedrijventerrein moet op gepaste wijze zijn ingericht, zowel landschappe-
lijk/stedenbouwkundig (rekening houdend met aspecten als open ruimte, ecologie, soci-
ale functie) als functioneel (geschikt om bepaalde bedrijfsactiviteiten uit te voeren). Bo-
vendien zijn voorzieningen van belang die inspelen op de wensen van de werknemers.
Voorbeelden hiervan zijn kinderopvang, restaurants, winkels, sportfaciliteiten, enzo-
voorts.

•  Gebouwen en kavels: hierbij gaat het om zaken als type, omvang, architectuur, aard
van de ruimten, mogelijkheden voor innovatief ruimtegebruik, voorkeuren voor koop,
lease of huur, parkeren en dergelijke.

Dit onderzoek is gericht op de beleidsinstrumenten die bijdragen aan het realiseren van
ruimtelijke kwaliteit. Daarbij moet rekening gehouden worden met enkele uitgangspunten, te
weten:

•  Een optimale aansluiting op wensen van gebruikers en vanuit de maatschappij.
•  Duurzaamheid (functioneel, technisch, economisch): het spaarzaam omgaan met de

voorraad ruimte leidt tot een efficiënt en effectief ruimtegebruik, zowel op de korte als op
de langere termijn. Maar ook het behoud of de verhoging van de vastgoedwaarde is als
een aspect van duurzaamheid te zien, naast uiteraard de milieueffecten voor de omge-
ving.

•  Vasthouden van de initiële kwaliteit: de kwaliteit, zoals bij de start van de ontwikkeling,
dient zo lang mogelijk te blijven gewaarborgd, onder andere door bedrijventerreinmana-
gement.

Bovenstaande uitgangspunten worden in de volgende paragrafen verder uitgewerkt.

1.2 Differentiatie in ruimtelijke kwaliteit

Opgemerkt dient te worden dat kwaliteit niet hetzelfde is als hoogwaardigheid. Kwaliteit is
bij wijze van spreken een schaal van 0 tot 100 (zie figuur 1.1). Elke ondernemer/doelgroep
‘scoort’ met zijn wensen ten aanzien van kwaliteit ergens op die schaal. De term hoogwaar-
digheid heeft dan alleen betrekking op de hoogste categorieën op de kwaliteitsschaal. Er
zijn echter ook doelgroepen die minder belang hechten aan hoogwaardigheid. Een goede
prijs-kwaliteitverhouding is het belangrijkst, zowel vanuit vraag- als aanbodoptiek. Van
belang is dat de juiste kwalitatieve product-markt combinaties worden gerealiseerd, waar-
aan een passend prijskaartje hangt. Met andere woorden: de kwaliteit van het terrein vol-
doet wanneer tegemoet wordt gekomen aan de wensen van de ondernemer/doelgroep.
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Het is uiteraard de keuze van de overheid om bij het aanbod van bedrijventerreinen daar al
dan niet een schepje bovenop te doen. Dit zal per gemeente afhangen van het ambitieni-
veau, de ligging van het terrein, de verhouding tussen vraag en aanbod van bedrijfsruimte,
enzovoorts.

Figuur 1.1 Kwaliteitsschaal en drie voorbeelden van product-marktcombinaties

Bron: Buck Consultants International

De eisen die worden gesteld, hangen zoals eerder aangegeven, voor een groot deel af van
de prijs-kwaliteit verhouding van de verschillende terreinen. Deze verhouding moet op de
terreinen gelijk zijn om concurrentie tussen gemeenten te voorkomen. Want als de door de
gemeente gewenste kwaliteit te hoog is, zullen potentiële vestigers die daar geen behoefte
aan hebben en daar geen meerkosten voor willen betalen, uitwijken naar buurgemeenten.
Dit betekent dat regionale samenwerking van groot belang is om deze afstemming te be-
werkstelligen. Tegelijkertijd dient er een gevarieerd aanbod van bedrijventerreinen te zijn
die op de markt is afgestemd om verschillende doelgroepen aan te trekken.

Op dit moment kan worden geconstateerd dat uiteenlopende doelgroepen op de ‘kwali-
teitsladder’ in toenemende mate een wat hogere positie gaan innemen; de eisen aan kwa-
liteit winnen belang. Voor de korte termijn mag gegeven de verwachtingen ten aanzien van
de economische ontwikkeling, een vraagteken worden geplaatst bij dat belang van kwaliteit.
De belangstelling voor dat thema lijkt nadrukkelijk samen te hangen met de conjunctuur. Dit
geldt met name voor de architectuur (bij ondernemers) en stedenbouw (bij gemeenten).
Echter als nadrukkelijk ook wordt gekeken naar de (ontwikkeling van de) vastgoedwaarde
en aan de lange termijn wordt gedacht, zou men toch niet aan dit onderwerp voorbij mogen
gaan. Daarnaast is sprake van een sterkere differentiatie, in die zin dat de eisen met name
in de hogere segmenten stringenter worden en in mindere mate in de lagere segmenten. In
de volgende paragraaf gaan we in op de achterliggende oorzaken van de toenemende
kwaliteitseisen.
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1.3 Toenemende aandacht voor ruimtelijke kwaliteit

Recentelijk is de belangstelling voor het onderwerp kwaliteit op bedrijventerreinen sterk
toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door drie waar te nemen trends:

1 Lokale overheden willen aansluiten op de vraag van ondernemers (die meer aandacht
hebben gekregen voor aspecten van ruimtelijke kwaliteit; zie tweede punt) en willen bo-
vendien vanuit een algemeen belang (in alle opzichten) duurzame bedrijventerreinen.

2 Ondernemers leggen de lat hoger wat betreft de gewenste kwaliteit van bedrijventerrei-
nen.

3 De vastgoedsector toont een voorzichtig groeiende interesse voor investeringen in indu-
strieel vastgoed en bedrijventerreinen. Als voorwaarde stellen zij dat de bedrijfsgebou-
wen en bedrijventerreinen van voldoende niveau zijn én blijven.

ad 1 De lokale overheid

In toenemende mate wordt door betrokken overheden onderkend dat naast een kwantitatie-
ve raming van de behoefte aan bedrijventerreinen ook kwalitatieve aspecten (zoals de in-
passing in het landschap en een duurzaam gebruik van de beschikbare ruimte) aandacht
behoeven bij de ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen. Ook het streven
naar meer duurzame kwaliteit in de stad is van invloed op die groeiende belangstelling. Bo-
vendien zijn bedrijventerreinen door hun ligging vaak ook een visitekaartje van de stad.
Verder kan worden waargenomen dat lokale overheden in hun streven naar een zorgvuldi-
ger ruimtegebruik op bedrijventerreinen sneller overgaan tot het maken van een goed ste-
denbouwkundig plan. In eerste instantie gericht op dat ruimtegebruik, maar doorgaans leidt
dit ook expliciet tot aandacht voor ruimtelijke en stedenbouwkundige kwaliteit. Het is echter
de vraag in hoeverre de rug recht wordt gehouden bij afwijkende verzoeken die niet passen
binnen de doelgroep maar uit economisch oogpunt aantrekkelijk zijn. Daarbij komt dat door
de huidige slechte ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen in tal van gemeenteraden
weinig draagvlak voor de aanleg van nieuwe terreinen is; er wordt uitgegaan van de veron-
derstelling dat een dergelijke ontwikkeling wel weer opnieuw tot een weinig aantrekkelijk
gebied zal leiden. Het belangrijkste argument voor een toenemende aandacht voor het on-
derwerp komt evenwel van de meest direct betrokkenen: de ondernemers zelf.

ad 2 De ondernemers

Ondernemers besteden meer aandacht aan ruimtelijke kwaliteit. De toename van deze
aandacht is sterker bij hoogwaardige terreinen in vergelijking met laagwaardige terreinen
waar deze aandacht relatief gezien minder sterk is. Figuur 1.2 geeft aan dat 33% repre-
sentatieve en hoogwaardige vestigingslocaties belangrijk vond, terwijl dat na verhuizing is
gestegen tot 57%. Interessant is overigens het percentage ondernemers die representati-
viteit niet belangrijk achtte voor de verhuizing (42%). Na de verhuizing wordt deze opvatting
door nog maar 21% van de ondernemers gedeeld.
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Deze cijfers tonen een toenemende vraag aan naar representatieve en hoogwaardige uit-
straling van de huisvesting. Ook in de dissertatie van Pen (2002) worden soortgelijke con-
clusies getrokken.

Figuur 1.2 Representativiteit van de vestigingslocatie voor en na verhuizing, in %

Na verhuizing Voor verhuizing
Representativiteit % %
Representatief, hoogwaardig 57 33
Modern van opzet 22 25
Niet belangrijk 21 42
Totaal 100 100

Bron: Buck Consultants International (1998)

Zoals in de vorige paragraaf al is aangegeven, heeft ruimtelijke kwaliteit tal van dimensies
waar ondernemers aandacht aan besteden. Eén dimensie betreft de architectuur en ste-
denbouw van de terreinen en de gebouwen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de represen-
tativiteit en het beheer. De andere dimensies houden verband met het functioneren van de
afzonderlijke bedrijven. De ondernemers benadrukken het belang van bijvoorbeeld hun be-
reikbaarheid voor toeleveranciers en de interne en externe veiligheid.
Voor wat betreft de eerste dimensie, architectuur en stedenbouw, wint dit wel aandacht bij
de ondernemers, maar heeft het geen effect op het functioneren. Als het economisch goed
gaat, krijgen architectuur en uitstraling aandacht, maar bij economische tegenwind – zoals
nu het geval is – dreigen deze thema’s ook weer snel naar de achtergrond te verschuiven.

ad 3 De vastgoedsector

Waar in het buitenland de private sector in vaak sterkere mate deelneemt aan de ontwikke-
ling van bedrijventerreinen, was in Nederland tot voor kort die sector in het geheel niet be-
trokken. Vrijwel elke ontwikkeling gebeurde door de lokale overheid. De laatste jaren neemt
de belangstelling voor gezamenlijke ontwikkeling toe. Sinds kort raakt ook de vastgoed-
sector geïnteresseerd en de eerste terreinen komen door publiek-private samenwerking nu
van de grond. Het bedrijventerrein Westermaat Campus is hier een voorbeeld van. Deze
toenemende belangstelling van de vastgoedsector heeft verschillende achtergronden. Zo
zijn de moderne industriële gebouwen uniformer waardoor ze gemakkelijker opnieuw te
verhuren zijn en is de vastgoedsector zich bewust geworden van de goede rendementen
die in industrieel vastgoed te behalen zijn, gecombineerd met een zekere ongevoeligheid
voor conjuncturele schommelingen. Bovendien zijn een aantal fondsen op zoek naar nieu-
we investeringsmogelijkheden. Die interesse van de vastgoedsector is echter alleen te
wekken als er garanties zijn ten aanzien van de kwaliteit op het terrein, omdat dit van in-
vloed is op het indirecte rendement (de waardestijging) van het vastgoed, hetgeen bepa-
lend is voor het succes van dit soort beleggingen.
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Gezien het toenemend belang van de vastgoedsector in het ontwikkelen van bedrijventer-
reinen, neemt het ‘alleenrecht’ dat gemeenten tot voor kort hadden de laatste jaren duidelijk
af. Onderstaande box illustreert enkele publiek-private initiatieven bij de ontwikkeling van
bedrijventerreinen.

De aandacht voor kwaliteit op bedrijventerreinen neemt dus toe onder overheid, bedrijfsle-
ven en de vastgoedsector. Juist deze tweede groep verdient meer aandacht omdat de ont-
wikkeling van bedrijventerreinen gericht is op deze doelgroep. Vandaar dat we in de vol-
gende paragraaf gedetailleerd ingaan op wat er in het bedrijfsleven speelt.

1.4 Trends bij het bedrijfsleven

Kwaliteit is een algemene term en raakt aan alle vestigingsfactoren waar het bedrijfsleven
mee te maken heeft. Bedrijven zoeken in de eerste plaats naar een locatie waar mogelijk-
heden zijn om te kunnen functioneren. Zo verplaatsen bedrijven in de zware industrie zich
meer en meer naar lage lonen landen. Hierdoor vinden er minder milieubelastende activi-
teiten in Nederland plaats. Dit heeft invloed op de rol van kwaliteit bij het bedrijfsleven.
Belangrijke vestigingselementen zijn onder andere beschikbaarheid van ruimte, personeel,
kennis, toeleveranciers en bereikbaarheid.

Ervaringen in anderen gemeenten

IJsseloord II is een hoogwaardig businesspark aan de A12 bij Arnhem. Het uitgangspunt is dat de ont-
werpkwaliteit van de gebouwen bij moet dragen aan het kwalitatieve totaalbeeld. Bovendien versterkt
groen de parkachtige setting van het terrein. Centrale voorzieningen worden beheerd door een bedrijven-
terreinmanagementorganisatie. Dit bestaat enerzijds uit een basisservice (beheer en onderhoud van de
infrastructuur, zoals wegen, groenvoorzieningen, openbare verlichting en riolering; centrale beveiliging en
bewaking). Anderzijds zorgt IJsseloord 2 Parkmanagement BV voor facilitaire service zodat producten en
diensten gezamenlijk worden ingekocht.
Ballast Nedam en Giesbers Groep hebben de gronden in zijn geheel aangekocht (deels van de gemeente)
en ontwikkelen het terrein geheel zelfstandig (door de private organisatie IJsseloord Projectontwikkeling
BV). De gemeente heeft het bestemmingsplan gemaakt in nauwe samenwerking met de twee marktpartij-
en. Vervolgens hebben de Ballast Nedam en Giesbers Groep zelf de inrichtingsplannen opgesteld. De rol
van de gemeente is het vaststellen van deze (deel)plannen. De welstandscommissie hanteert deze plan-
nen als uitgangspunten bij de bouwaanvragen.

Bij de ontwikkeling van Flight Forum zijn twee partijen betrokken, gemeente Eindhoven en Schiphol Real
Estate. De gemeente heeft bewust aangesloten bij de positie van Schiphol Real Estate in de nabij gelegen
luchthaven. Deze samenwerking resulteerde in de oprichting van een aparte onderneming, Flight Forum
CV. Deze onderneming is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de uitgifte en het beheer. Uiteindelijk zal
het beheer worden overgedragen aan een bedrijventerreinmanagementorganisatie. In het gezamenlijk
ontwikkelingstraject gaat de aandacht uit naar groen, architectuur, uitstraling en ondernemersklimaat.
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Uit diverse onderzoeken komt de trend naar voren dat de beschikbaarheid van goed ge-
kwalificeerd personeel, representativiteit en bereikbaarheid in de toekomst nog zwaarder
zullen gaan wegen voor ondernemers bij hun vestigingsplaatskeuze.
Als het dan gaat over de ruimtelijke kwaliteit, dan gaat het niet zo zeer om de bovenge-
noemde elementen als wel om architectuur, stedenbouw, beheer van de ruimte, en dergelij-
ke. Zoals meermalen opgemerkt, valt daar een duidelijke verschuiving in waar te nemen.

De daaraan ten grondslag liggende ontwikkelingen zijn:

•  veranderende personeelssamenstelling;
•  meer aandacht voor de wensen van werknemers;
•  meer vraag naar professionele en representatieve locaties;
•  toenemende behoefte aan flexibiliteit.

ad 1 Veranderende personeelssamenstelling

In 1998 bekleedde bijna de helft (48%) van de werkzame beroepsbevolking een kantoor-
achtige functie (economisch, administratief, commercieel, juridisch, bestuurlijk, manage-
ment). In de industriële sector gold dit voor ongeveer een kwart van de werkzame beroeps-
bevolking. Ten opzichte van 1995 is de groei van de Nederlandse beroepsbevolking in
kantoorachtige functies (economische, administratieve, commerciële en managementbe-
roepen) meer dan gemiddeld. Deze ontwikkeling is ook duidelijk waar te nemen in de pro-
ductiesector. Hier neemt het aandeel kantoorwerkgelegenheid toe.

De ontwikkelingen in de personeelssamenstelling, hebben effect op de gevraagde huisves-
ting. Op het moment dat meer personeel zich gaat richten op kantoorachtige werkzaamhe-
den, veranderen de eisen aan het gebouw. Dit biedt kansen om meer kwaliteit op bedrij-
venterreinen te bereiken. Nieuwe typen van bedrijven komen op zoals bijvoorbeeld de
‘kantoorachtige’: ICT, call centers, R&D, enzovoorts. Het komt ook vaker voor dat bedrijven
met moderne, productiegerichte activiteiten zich in een kantoorachtige omgeving gaan ves-
tigen. Een strikt onderscheid tussen kantoor- en productieactiviteiten is steeds moeilijker te
maken; er ontstaat een ‘mixed zone’.

ad 2 Meer aandacht voor de wensen van werknemers

Mede vanwege de hoogconjunctuur is in Nederland sprake geweest van een krapte op de
arbeidsmarkt. Om medewerkers aan te trekken, erkennen werkgevers dat voor hun perso-
neel de leef- en werkomgeving en secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijker zijn gewor-
den. Door werkgevers wordt gezocht naar een prettige werkomgeving om de productiviteit
van werknemers te verbeteren. Een landschappelijk hoogwaardige omgeving stimuleert
werknemers tijdens de pauzes in de omgeving te wandelen en te ontspannen. Een andere
wens die te maken heeft met de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving, is de aanwezigheid
van diensten als restaurants, sportfaciliteiten en winkels wenselijk. Het gaat hierbij voorna-
melijk om voorzieningen op het bedrijventerrein, maar ook (zij het in mindere mate) de di-
recte omgeving van het terrein.
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De aandacht van werkgevers gaat bovendien uit naar de inrichting van gebouwen, zoals de
flex-ruimte en zogenaamde kantoortuinen. De werkgevers proberen zoveel mogelijk reke-
ning te houden met de individuele werknemer en zijn of haar directe werkplek.

Gezien de huidige economische achteruitgang, is de noodzaak om medewerkers te trekken
door hun wensen af te stemmen op de bedrijfsomgeving aan het afnemen of zelfs aan het
verdwijnen. In deze tijden staan de bedrijfsresultaten centraal en speelt de kwaliteit van de
(leef)omgeving in mindere mate een rol.

ad 3 Meer vraag naar professionele en representatieve locaties

Zoals eerder aangeven, constateren wij dat in de afgelopen decennia steeds meer bedrij-
ven de voorkeur aangeven zich op zogenaamde professionele locaties (specifiek aangeleg-
de bedrijventerreinen en kantorenlocaties) te vestigen in plaats van op overige locaties (zo-
als in een woonwijk, aan de rand van de stad of langs een hoofdweg). Ondanks de toene-
mende aandacht voor functiemenging – met name van overheidszijde – zet die ontwikkeling
nog steeds door. Dat overheidsstreven is prima zolang duidelijk is op welk schaalniveau de
functies mengen en met welke bedrijven deze menging totstandkomt. Op het schaalniveau
van gebieden/buurten is altijd sprake van menging door onder andere de afwisseling van
woon- en werkmilieus. De vraag is vooral wat op het microniveau kan worden bereikt. In de
eerste plaats dienen milieucategorie 1 en 2 niet op bedrijventerreinen terecht te komen.
Deze milieucategorieën kunnen gemengd worden in andere gebieden. De mogelijkheid van
menging op microniveau voor milieucategorie 3-5 kan worden vergeten. Toch is in bepaalde
gevallen wel aandacht nodig voor een zekere vorm van menging. De aandacht moet dan
uitgaat naar het creëren van zachte overgangen van bedrijventerreinen naar woongebie-
den: een geleidelijke overgang van bijvoorbeeld grotere bedrijfshallen met woningen naar
combi woningen tot atelier- en praktijkwoningen of kantoorachtige. Deze aanpak is niet effi-
ciënt op kleinere bedrijventerreinen.
Representatieve en hoogwaardige uitstraling zijn voor ondernemers belangrijke vestigings-
factoren geworden die inspelen op de wensen van zowel de klanten en toeleveranciers als
het eigen personeel. Bovendien is de samenstelling van het personeel gewijzigd en krijgen
de werkomgeving en de werkplek een steeds belangrijkere rol. Deze afwegingen zijn van
invloed op de behoefte aan bedrijfs- en kantoorlocaties.
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ad 4 Behoefte aan flexibiliteit

Macro-economische trends als internationalisering, globalisering, ICT-ontwikkelingen, laag-
conjunctuur en veranderende eisen van consumenten zorgen ervoor dat bedrijven sterk aan
verandering onderhevig zijn, zowel wat betreft organisatie als wisselende markten. Bedrij-
ven komen en gaan, breiden uit en krimpen in, reorganiseren of veranderen van (co-
re)business. Deze interne en externe invloeden zorgen voor hoge eisen aan de flexibiliteit
van de huisvesting. Bedrijven willen de huisvesting aanpassen aan de economische om-
standigheden waarin zij verkeren. Zodra bijvoorbeeld de markt inkrimpt of verandert, is het
voordeel dat bij huurpanden deze eenvoudig kunnen worden verwisseld met andere plaat-
sen van waaruit kan worden gewerkt. Dat geldt bijvoorbeeld duidelijk voor de distributie-
centra. Mocht de economie zich herstellen, dan is juist meer behoefte aan uitbreidingsmo-
gelijkheden.

Het is de verwachting dat de vraag naar flexibiliteit verder zal toenemen. Dat kan leiden tot
een groter aandeel huur op de huisvestingsmarkt, al is dat ook afhankelijk van andere facto-
ren als de hoogte van de hypotheekrente. Een groter aandeel huur kan leiden tot een
groeiende interesse bij de vastgoedsector voor de realisatie van bedrijfsgebouwen en
eventueel bedrijventerreinen. Zij zijn in staat deze segmenten aan te bieden en te zorgen
continuïteit. Verwacht mag worden dat dit ook een zekere bijdrage levert aan meer kwaliteit
op bedrijventerreinen omdat de vastgoedsector met het oog op rendementen daar extra
aandacht aan geeft.

De toenemende aandacht voor ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen en de trends bij
het bedrijfsleven, bepalen de achtergronden van ons onderzoek. De doelstellingen en de
opzet van het onderzoek worden in de volgende paragraaf weergegeven.
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1.5 Doelstelling en opbouw van rapport

In de voorgaande paragrafen is geconstateerd dat het belang van ruimtelijke kwaliteit op
bedrijventerreinen aan het toenemen is. Vandaar dat het ministerie van Economische Za-
ken aan Buck Consultants International heeft gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de
mogelijkheden die betrokken partijen hebben om kwaliteit op bedrijventerreinen te realise-
ren gegeven het thans beschikbare beleidsinstrumentarium. Omdat opgedane ervaringen
hier de belangrijkste bijdrage kunnen leveren, is gevraagd dit te onderzoeken bij de zoge-
naamde voorbeeldprojecten (de projecten die in het kader van de Architectuurnota de voor-
beeldstatus hebben gekregen).

Tegen die achtergrond moet dit onderzoek:

•  De voorbeeldprojecten op eenduidige wijze beschrijven en analyseren aan de hand van
een format.

•  Op eenduidige en vergelijkbare wijze de knelpunten en oplossingen in beeld brengen.
•  Een overzicht geven van de mogelijke acties om gesignaleerde knelpunten weg te kun-

nen nemen.

Om dit te bereiken, is gebruik gemaakt van drie bronnen:

In de eerste plaats zijn op basis van onze bureauexpertise en een literatuurstudie de
achtergronden van architectuur en bedrijventerreinen gegeven. Bovendien levert de analy-
se van de beschikbare bronnen over de projecten, inzicht in de plannen en ambities van de
voorbeeldprojecten.

Ten tweede is tijdens negen interviews nader ingegaan op de planopzet van de verschil-
lende voorbeeldprojecten. De resultaten van het literatuuronderzoek zijn daarbij voorgelegd
aan de projectleiders van de voorbeeldprojecten. Bovendien is stilgestaan bij de verschil-
lende beleidsinstrumenten en mogelijke oplossingsrichtingen voor nieuw instrumentarium.
In bijlage 1 zijn de namen van de geïnterviewden opgenomen.

Ten derde zijn in twee workshops de beleidsinstrumenten besproken en is gediscussieerd
over de ervaringen in de praktijk. Verschillende projectleiders, architecten, stedenbouwkun-
digen, vastgoedpartijen en vertegenwoordigers van overheden zijn hierbij uitgenodigd om
deel te nemen aan deze discussie om het beleid rondom kwaliteit en bedrijventerreinen
vorm en inhoud te geven. De namen van de deelnemers staan vermeld in bijlage 2.

De opbouw van het rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 worden de projecten beschreven.
Hoofdstuk 3 inventariseert en analyseert verschillende beleidsinstrumenten en stelt de erva-
ringen in de praktijk aan de orde. De conclusies en aanbevelingen worden in hoofdstuk 4
gegeven.
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Hoofdstuk 2 De voorbeeldprojecten

In dit hoofdstuk worden de opzet en de ontwikkeling van de negen voorbeeldprojecten be-
schreven. Van de 28 ontvangen voorstellen in het kader van de Nationale Projectenmarkt,
hebben uiteindelijk negen projecten om verschillende redenen een voorbeeldstatus ontvan-
gen. De jury lette daarbij op uiteenlopende aspecten. De doorslaggevende argumenten
voor de toekenning van de voorbeeldstatus zijn te herleiden tot onderstaande punten:

•  de realiteitszin en de specifieke plannen voor het verkeer en de recreatie (Stichtse Kant
te Almere);

•  de gekozen ontwikkeling met ruimte voor dynamiek (Afrikahaven te Amsterdam);
•  de aansluiting bij het stedelijk weefsel (Overamstel te Amsterdam);
•  de hoge stedenbouwkundige kwaliteiten en de proceskwaliteit (Science Park te Amster-

dam);
•  de ambitieuze plannen vanuit een kleine gemeente (De Bons te Grave);
•  de rigoureuze keuze voor 40% natuur en omvangrijke intensivering van bedrijfslocaties

op de overige 60% (Westermaat te Hengelo);
•  de bevlogenheid van de initiator (Triamide te Oosterzee);
•  de grootschaligheid van het project en de betrokkenheid van diverse partijen (Rivierzo-

ne te Vlaardingen);
•  het organiserend vermogen van de ondernemersvereniging (Marslanden te Zwolle).

Naast de voorbeeldstatus op basis van deze beoordeling, hebben drie projecten een sti-
muleringspremie toegekend gekregen. De jury koos Rivierzone als de winnaar van alle
herstructureringsprojecten. Westermaat Campus en Stichtse Kant werden uitgeroepen tot
winnaars van alle ingezonden nieuw te ontwikkelen terreinen. Deze projecten hebben vol-
gens de jury op een specifieke en creatieve manier gestreefd naar het verhogen van de
kwaliteit.
Daarnaast heeft de jury besloten het project in Grave een extra stimulans te geven door dit
te laten begeleiden door de Rijksbouwmeester.

In dit hoofdstuk worden in paragraaf 2.1 de voorbeeldprojecten aan de hand van enkele
kenmerken beschreven. In bijlage 3 zijn de fact-sheets opgenomen. In de fact-sheets wordt
nader ingegaan op de het plan en de specifieke kenmerken van de voorbeeldprojecten.
Vervolgens worden de projecten in paragraaf 2.2 met elkaar vergeleken.
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2.1 Korte karakteristiek van de terreinen

Stichtse Kant, Almere (216 ha)

  

Type terrein : Nieuw te ontwikkelen terrein tot een gemengd terrein van ver-
schillende typen bedrijvigheid.

Ligging Langs de A27, de N27 en het Gooimeer aan de zuidelijke
rand van Almere Stad. Het terrein ligt op de grens van het
stedelijk gebied van Almere en de landelijke omgeving en het
Gooimeer.

Initiatiefnemer(s) : Gemeente Almere.

Betrokken partijen Projectteam Stichtse Kant, Planteam Almere Hout, VHP Ste-
denbouwkundige + architecten + landbouwarchitecten.

Ontwikkelingsstadia : Het project bevindt zich in de ontwikkelingsfase.

Omschrijving van het plan : Het project is een gericht op een nieuw te ontwikkelen terrein.
Het plangebied bestaat uit drie delen. Het deel aan de snel-
weg richt zich op de gemengde bedrijvigheid. Direct bij de
entree van het terrein zullen de logistieke bedrijven worden
gepland. Op ‘eilanden’ worden bij de Gooidijk de hoogwaardi-
ge bedrijven gesitueerd.
Het plan zorgt voor een economische invulling door de bedrij-
ven, een landschappelijke door de recreatieve routes en een
ecologische gezien de verbindingen in het landschap met
lanen en kanalen.

Sleutelkenmerken : •  Parkmanagement.
•  Collectiviteit van de ontwikkeling door o.a. facility point.
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Afrikahaven, Amsterdam (275 ha)

  

Type terrein : Nieuw te ontwikkelen gemengd terrein met enerzijds aan-
dacht voor grootschalige industrie, opslag en overslag van
bulk en goederen en anderzijds tot een terrein met hoog-
waardige kantoor- en bedrijfslocaties.

Ligging : Geïsoleerde ontwikkeling buiten de stedelijke bebouwing van
Amsterdam, maar passend binnen de grootschalige haven-
ontwikkelingen van Amsterdam langs het Noordzeekanaalge-
bied.

Initiatiefnemer(s) : Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam.

Betrokken partijen : Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam.

Ontwikkelingsstadia : Het project bevindt zich in de uitgifte en realisatiefase.

Omschrijving van het plan : Het plan van de Afrikahaven richt zich allereerst op de eco-
nomische ontwikkeling van het gebied en ten tweede op de
natuurlijke waarden van de omgeving. Het plan biedt ruimte
voor natuur (aanplant of natuurlijk). Deze ruimte wordt later
uitgegeven als bedrijventerrein. De groene strategie heeft
geen einddoel, maar is een flexibele planvorm; van streef-
beeld naar ingebruikname. Het begrip disposable nature of
inruilnatuur staat centraal. Het betekent het opruimen van
natuur ten behoeve van een nieuwe functie. Zo worden in
Afrikahaven Noord blokken bomen gepland die bij uitgifte
elders op de kavel komen te staan. Het beheer van de natuur
wordt tijdelijk uitbesteed aan een ‘natuurmanager’. Het plan-
gebied Afrikahaven Zuid (‘Atlaspark’) stelt hogere eisen aan
de inrichting en het beheer van het openbare gebied. Ten
eerste wordt een laan ingepland van drie rijen. Twee van de-
ze rijen moeten blijven staan en van de verwijderde rij worden
de bomen elders op de kavel hergebruikt. Ook tussen de ka-
vels is ruimte voor natuur.

Sleutelkenmerken : •  Natuurontwikkeling als onderdeel van het uitgifteplan.
•  Aanstellen van natuurmanager als beheerder.
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Overamstel, Amsterdam (92 ha)

  

Type terrein : Herstructurering tot een gemengd woonwerkgebied.

Ligging : Het terrein ligt aan de rand van het stedelijk gebied van Am-
sterdam tussen de A2, A10 en station Amsterdam Amstel.

Initiatiefnemer(s) : Gemeente Amsterdam.

Betrokken partijen : •  Gemeente Amsterdam (dienst RO, EZ, Ontwikkelingsbe-
drijf, Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, GVB, Dienst Wa-
terbeheer en Riolering) en Gemeente Ouder-Amstel

•  Rijkswaterstaat; Provincie Noord-Holland; Kamer van
Koophandel; Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikke-
ling; Ondernemers(-vereniging) Regio Amsterdam
(ORAM); private partijen en grondeigenaren (100 erf-
pachters/huurders).

Ontwikkelingsstadia : Het project bevindt zich in de ontwikkelingsfase.

Omschrijving van het plan : Het plan is een herstructureringsproject. Het gebied bestaat
uit vier deelgebieden, te weten Amstel I, Weespertrekvaart
noord, Penitentiaire Inrichting Overamstel en terrein van het
Gemeentelijk Vervoer Bedrijf. Het plan richt zich op functie-
menging van wonen en werken in het gebied. Het plan streeft
naar een verdichting van 0,8 naar 2-3 fsi met duurzame wer-
king tussen wonen en werken. Daarnaast is er aandacht voor
het inhoud geven aan de stad-land overgang in het algemeen
en het belang van de Amsteloever in het bijzonder middels
stadsparken op Nuon-terrein.

Sleutelkenmerken : •  Aansluiting bij het stedelijk netwerk en verdichting.
•  Parkmanagement.
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Science Park, Amsterdam (70 ha)

  

Type terrein : Herstructurering van bestaande bedrijven tot een science park
met woningen.

Ligging : Het terrein ligt aan de oostelijk kant van Amsterdam, nabij de
stedelijke bebouwing tussen Ringvaart, spoor en A10.

Initiatiefnemer(s) : Gemeente Amsterdam, UvA en NWO.

Betrokken partijen : Gemeente Amsterdam, UvA en NWO.

Ontwikkelingsstadia : Het plan bevindt zich in de ontwikkelings-, uitgifte- en realisatie-
fase.

Omschrijving van het plan: De drie grondeigenaren willen de locatie ontwikkelen tot een
internationaal kenniscentrum binnen de kennisvelden wiskunde,
informatica, natuurwetenschappen met een hoogstaande infra-
structuur van 'high performance computing and networking' met
hieraan gelieerde kennisintensieve bedrijfsactiviteiten. Doel hier-
van is een milieu te creëren waarin wetenschappelijke instellin-
gen en bedrijven kennis uitwisselen en samenwerken. Aan de
noordwestzijde van terrein komen studentenwoningen, gastver-
blijven en appartementen. Het plan speelt in op de aanwezige
bedrijven, instellingen en de data-infrastructuur en houdt reke-
ning met de ecologische waarde. Science park Amsterdam biedt
geen eindmodel maar zorgt voor een basisorganisatie van
bouwstroken, afgewisseld met groene zichtcorridors die onder
meer ruimte bieden aan het laden en lossen en aan technische
infrastructuur. Dwars op de structuur van bouwstroken en groe-
ne corridors zal zich een netwerk ontwikkelen van (semi-) open-
bare ruimte. De groene zichtcorridors, de poldercorridors, volgen
de richting van de oude polderverkaveling en leggen een relatie
met de omgeving.

Sleutelkenmerken : •  Internationaal kenniscentrum met interactie en netwerkvor-
ming.



16 Buck Consultants International

Bedrijvenpark De Bons, Grave (16,6 ha)

 

Type terrein : Herstructurering van oude kazerne tot een gemengd terrein
met woon- en werkfuncties.

Ligging : Het terrein ligt enigszins geïsoleerd ten zuiden van het stadje
Grave in een landelijke omgeving.

Initiatiefnemer(s) : Gemeente Grave.

Betrokken partijen : Gemeente Grave en Arcadis.

Ontwikkelingsstadia : Het plan bevindt zich in het ontwikkelingsstadium.

Omschrijving van het plan : Het ontwikkelen van een duurzaam bedrijvenpark met een
groene en campusachtige uitstraling. Het nieuwe terrein met
een woon- en werkfunctie zal worden ingepast in het esdek-
landschap en refereren aan de militaire historie. Het specifie-
ke van dit plan is de ruimtelijke inpassing van zowel de cul-
tuurhistorische als historisch-landschappelijke omgeving. Bo-
vendien wordt in het agrarisch gebied een werklocatie ontwik-
keld wat leidt tot een vitaal plattelandsgebied.

Sleutelkenmerken : •  Cultuurhistorische en historisch-landschappelijke inpas-
sing.
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Westermaat Campus, Hengelo (28 ha)

   

Type terrein : Nieuw te ontwikkelen terrein tot een werklandschap.

Ligging : Het terrein ligt in het noorden van Hengelo aan de rand van
de stad aan de A1 met de overgang naar het landelijk gebied.

Initiatiefnemer(s) : Gemeente Hengelo en AM Vastgoed.

Betrokken partijen : •  Gemeente Hengelo
•  AM Vastgoed
•  Op Ten Noort Blijdenstein
•  de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren

Ontwikkelingsstadia : Het project bevindt zich in de uitgifte en realisatiefase. Het
terrein is bouw- en woonrijp.

Omschrijving van het plan : Westermaat Campus maakt onderdeel uit van een groter plan
‘Westermaat’. Een samenbindende factor van dit omvangrijke
plan is De Ronde (een schakellaan tussen de afzonderlijke
deelgebieden). De uitgangspunten voor het deelgebied Wes-
termaat Campus zijn de zichtlocaties voor de hoogwaardige
bedrijven. Deze bedrijven zullen in dit gebied, geconcentreerd
gesitueerd en met gebruikmaking van dubbel ruimtegebruik
(gebouwen schuiven ‘over elkaar heen’) op grote kavels wor-
den gepland. Het groenaccent en de parkachtige setting ver-
zorgen de uitstraling van gebouwen.

Sleutelkenmerken : •  Parkmanagement.
•  Stedenbouwkundige inpassing in geomorfologische ken-

merken van het terrein.
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Triamide, Oosterzee (6,4 ha)

  

Type terrein : Herstructurering van een bestaand bedrijf tot een gemengd
terrein.

Ligging : Het terrein ligt aan de rand van Oosterzee en grenst aan lan-
delijk gebied.

Initiatiefnemer(s) : Metaal Plus, Drumonde.

Betrokken partijen : •  Metaal Plus;
•  Drumonde;
•  Rijksuniversiteit Groningen;
•  NOM;
•  Von Meijenfeldt archictenbureau;
•  Habiforum;
•  Drumonde Adviesbureau;
•  Cuckoo Company;
•  TU Delft;
•  PAP©S (Productivity and process controll system).

Ontwikkelingsstadia : Het project bevindt zich in de ontwikkelingsfase.

Omschrijving van het plan : Het activiteitenterrein is de fysieke vertaling van het concept.
Dit terrein wil een ‘brink’ gaan vormen voor de bewoners van
Oosterzee om wonen, werken en landschap te integreren.
Het Triamide concept wil de voorzieningen richten op het dorp
Oosterzee. De gebouwen worden functioneel en interactief
opgezet voor onderwijs, recreatie en wonen. Het terrein wordt
een cluster van complementaire toeleveranciers van het me-
taalbedrijf van de toekomst. Het motto is dat de bedrijvigheid
komt en gaat, maar het gebouw blijft. De energie wordt opti-
maal benut om extra milieubelasting te voorkomen.

Sleutelkenmerken : •  Maatschappelijk ondernemen.
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Rivierzone, Vlaardingen (350 ha)

 

Type terrein : Herstructurering tot een gemengd woon-werklandschap.

Ligging : Het is een binnenstedelijk terrein tussen de oude havens, de bin-
nenstad, de Nieuwe Waterweg en de A4.

Initiatiefnemer(s) : Gemeente Vlaardingen.

Betrokken partijen : •  Projectbureau Rivierzone (Gemeente Vlaardingen);
•  Burgers en ondernemers;
•  Diverse adviesbureaus.

Ontwikkelingsstadia : Het plan bevindt zich in de ontwikkelingsfase.

Omschrijving van het
plan

: Het plan wil aandacht schenken aan dienstverlening en recreatie en
een minder strikte scheiding aanbrengen tussen wonen en werken.
De Rivierzone wil in eerste instantie het water benutten en een rela-
tie leggen met de oude haven in de binnenstad. De dijk krijgt een
recreatieve functie en realiseert belangrijke ecologische waarden.
Langs de oever van de Nieuwe Maas zal natuurontwikkeling tot zijn
recht komen. Om de recreatieve kansen verder te benutten wordt
een park aan de Maasboulevard aangelegd. Aan de randen van het
park zullen woningen worden gebouwd. De havens zullen worden
benut als stedelijke milieu met woningen, publieksgerichte voorzie-
ningen en aantrekkelijke openbare ruimte aan het water. Tevens is
een jachthaven in de Koningin Wilhelminahaven gepland. Het plan
wordt voortgezet door de ontwikkeling langs de A4 tot een repre-
sentatief milieu. In de omgeving van het station Vlaardingen Cen-
trum wordt een combinatie van wonen en werken gecreëerd. Hier is
ook ruimte gepland voor het nieuw te bouwen stadskantoor. De be-
drijven op de verschillende bedrijventerreinen profiteren van geza-
menlijke voorzieningen door middel van het op te zetten parkmana-
gement. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in dit project.

Sleutelkenmerken : •  Parkmanagement.
•  Stedelijke optimalisatie.
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Marslanden, Zwolle (150 ha)

 

Type terrein : Duurzame versterking van bestaand bedrijventerrein (150 ha)
en ontwikkeling van natuurgebied van 2,7 ha.

Ligging : Het terrein ligt aan de zuidelijke buitenrand van Zwolle op de
grens naar het landelijk gebied buiten Zwolle.

Initiatiefnemer(s) : Gemeente Zwolle, ondernemersvereniging.

Betrokken partijen : •  Gemeente Zwolle;
•  Ondernemersclub Marslanden;
•  OOM;
•  Kamer van Koophandel;
•  Provincie Overijssel;
•  Waterschap Groot Salland (Gerenvonder).

Ontwikkelingsstadia : Het project bevindt zich in het ontwikkelingsstadium.

Omschrijving van het plan : In het masterplan staan acht prioriteiten: beheer, groen en
infrastructuur, besparingsproject, herstructurering delen van
Marslanden, vervoersmanagement, collectieve inkoop ener-
gie, opstellen van structuurvisie, plan Gerenvonder en onder-
zoek bodemgesteldheid. Daarnaast is er sprake van reguliere
uitbreiding van het bedrijventerrein met zo’n 40 ha. Het plan-
gebied Gerenvonder is onderdeel van de stedelijke
groenstructuur van Zwolle. Het gebied maakt onderdeel uit
van de recreatieve structuur en heeft aandacht voor de na-
tuurdoeltypen ‘nat schraalgrasland’ en ‘rietland en ruigte’. Het
doel van het gebied is enerzijds een verblijfsgebied op het
bedrijvenpark en anderzijds beheer van de waterhuishouding,
natuur en milieu.

Sleutelkenmerken : •  Draagvlak onder ondernemers.
•  Parkmanagement.
•  Natuurontwikkeling met landschappelijke inpassing.
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2.2 Projectvergelijking

Op basis van de individuele beschrijvingen van de projecten, worden in deze paragraaf de
onderlinge projecten met elkaar vergeleken.

Van de negen voorbeeldprojecten herstructureren zes projecten een bestaand bedrijven-
terreinen. Sommige projecten streven daarbij naar de ontwikkeling van een woon-
werkgebied, zoals Overamstel, Rivierzone. Andere projecten zorgen naast de herstructure-
ring ook voor een geheel (of gedeeltelijk) nieuw te ontwikkelen terrein. Het gaat hierbij om
bijvoorbeeld om Science Park, Marslanden en Triamide. Drie projecten richten zich in zijn
geheel op een nieuw te ontwikkelen terreinen. Dit zijn de Afrikahaven, Stichtse Kant en
Westermaat Campus.

De meeste terreinen liggen op de grens van stedelijke bebouwing en landelijke omgeving.
De uitzonderingen zijn de Rivierzone en Overamstel waar sprake is van binnenstedelijke
locaties. De Afrikahaven heeft een geïsoleerde ligging ten opzichte van Amsterdam maar
ligt midden in het Noordzeekanaalgebied en sluit aan bij de havenontwikkelingen.

De voorbeeldprojecten kunnen verdeeld worden in vier typen samenwerkingsvormen. Bij
vier projecten is het initiatief alleen door de gemeente genomen. Alleen bij Triamide is
sprake een initiatief dat enkele bedrijven hebben opgepakt. Bij Westmaat Campus en
Stichtse Kant hebben de gemeenten en een private partij een overeenkomst gesloten tot
een gezamenlijke initiatief. In de twee overige samenwerkingsvormen is een mix gemaakt
van verschillende betrokken partijen. Bij Science Park wordt nauw samengewerkt met NWO
en de Universiteit van Amsterdam en de ontwikkeling van Marslanden krijgt mede gestalte
door de betrokkenheid van de ondernemersvereniging.

De meeste projecten (6) bevinden zich op dit moment in de ontwikkelingsfase. Twee pro-
jecten zitten zowel in de ontwikkelings- als de realisatiefase. Alleen op Westermaat Campus
kan, doordat het terrein bouw- en woonrijp is, thans tot uitgifte over worden gegaan.

Ieder voorbeeldproject is uniek door de gekozen specifieke elementen. Toch is het mogelijk
iets te zeggen over de gezamenlijke ambities. Bij vier projecten is sprake van het ontwikke-
len van een werklandschap (Stichtse Kant, Marslanden, Afrikahaven en Westermaat
Campus). Het doel van deze terreinen is het aanbieden van een aangename werkomgeving
met aandacht voor de landschappelijke vormgeving. Bij de Afrikahaven ligt het accent bo-
vendien op een groene uitgifte- en beheerplan. Bij drie projecten gaat het specifiek om
het herstructureren van een terrein tot een woon-werklandschap (Overamstel, De Bons en
Rivierzone). De woningbouw wordt op een creatieve manier ingepast in de
(her)ontwikkeling van de bedrijventerreinen. Alleen bij De Bons en Overamstel wordt func-
tiemenging nadrukkelijk opgenomen in de desbetreffende plannen. Bij de Rivierzone en
delen van Science Park is sprake van een zonering van woon- en werkfuncties.
Het ambitieniveau van Triamide en Science Park is gericht op het creëren van een ruimtelij-
ke netwerkomgeving door de fysieke inrichting van het terrein. Samenwerking en interac-
tie tussen bedrijven, onderwijsinstellingen, woningen en de omgeving staan centraal.
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De bovenstaande onderlinge vergelijkingen tussen de projecten doen geen recht aan de
verscheidenheid ervan. In de eerste plaats loopt de omvang van de projecten uiteen. Het
kleinste project gaat uit van de ontwikkeling van ongeveer 7 ha, terwijl elders sprake is van
350 ha. Ten tweede is een vergelijking van de projecten nauwelijks mogelijk door de ver-
schillen in de geraamde kosten. Sommige projecten ramen de kosten onder de 1 miljoen
euro. Andere projecten komen uit boven de 100 of in een enkel geval zelfs rond de 700
miljoen euro.

Op zeven terreinen wordt bedrijventerreinenmanagement opgezet. Het waarborgen van
kwaliteit op de lange termijn staat centraal in de voorbeeldprojecten. In de plannen van de
Afrikahaven staat dat bedrijventerreinmanagement nog wordt overwogen. Bij Triamide gaat
in het concept geen aandacht uit naar het beheer van het terrein in een specifieke organi-
satievorm, hetgeen ook logisch is, gegeven de aard van dat project.

Architectuur is in de meeste projecten nog niet geconcretiseerd. Stedenbouw- en land-
schapsarchitectuur krijgen vorm in schetsen en algemene uitgangspunten. Bij de Bons
wordt bijvoorbeeld specifiek gezocht naar aansluiting bij de voormalige kazerne en het cul-
tuurhistorisch landschap. Bij Westermaat Campus wordt bewust gezocht naar architectuur
die het geomorfologische element (de opgehoogde es) verder accentueert. In figuur 2.1 zijn
twee illustraties met betrekking tot gebouw- en landschapsarchitectuur opgenomen.

Figuur 2.1 Illustraties van gebouw- en landschapsarchitectuur

   Westermaat Campus, Hengelo           Triamide, Oosterzee

Conclusie

Uit de inventarisatie van de projecten en bovenstaande projectvergelijking blijkt dat er meer
verschillen dan overeenkomsten tussen de projecten zijn. De jury heeft dat in haar keuze al
aangegeven door bij ieder project een afweging te maken om een status toe te kennen.
Deze diversiteit is terug te vinden in de fact-sheets (zie bijlage 3) en de bovenstaande be-
schrijvingen.
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Aan de hand van de verschillende uitgangspunten van ruimtelijke kwaliteit is het goed om
de projecten samen te vatten. De criteria voor deze analyse van de mate van ruimtelijke
kwaliteit zijn:

•  inpassing;
•  stedenbouw-/ landschapsarchitectuur;
•  gebouwarchitectuur;
•  duurzaamheid: zorgvuldig ruimtegebruik;
•  duurzaamheid: ecologie;
•  duurzaamheid: bedrijventerreinmanagement;
•  voorzieningen (winkels, restaurants, kinderopvang, enzovoort).

De analyse van bovenstaande criteria is aan de hand van de beleidsvoornemens tot stand
gekomen. Hierbij is gebruik gemaakt van de beschikbare concepten van de negen voor-
beeldprojecten. De resultaten worden schematisch in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Mate van aandacht voor uiteenlopende aspecten van ruimtelijke kwaliteit in de voorbeeldprojecten

Stichtse
Kant

Afrikaha-
ven

Overam-
stel

Science
Park De Bons

Wester-
maat Cam-

pus
Triami-

de
Rivier-
zone

Marslan-
den

Inpassing + ++ + + ++ ++ ++ ++ 0

Stedenbouw-/ land-
schapsarchitectuur

++ + ++ ++ + ++ ++ ++ -

Architectuur ++ + + + + ++ + + +

Zorgvuldig ruimte-
gebruik

++ + ++ ++ ++ ++ + + 0

Ecologie + ++ + + 0 ++ + + ++

Bedrijventerreinma-
nagement

+ 0 + + + ++ - + +

Voorzieningen ++ - 0 + - - + ++ ++

- slecht
0 neutraal
+ redelijk
++ goed

Aangezien de meeste projecten zich nog in de ontwikkelingsfase bevinden, zouden deze
resultaten over enige tijd geëvalueerd moeten worden om te bezien in hoeverre de voorne-
mens in de praktijk zijn ook uitgevoerd.
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Over het algemeen bevestigt tabel 2.1 dat alle projecten aandacht besteden aan de belang-
rijkste criteria voor ruimtelijke kwaliteit en daarop redelijk tot goed scoren. Er zijn drie
projecten (Stichtse Kant, Science Park en Rivierzone) die op alle criteria positief scoren.
In de concepten van vijf projecten wordt aandacht besteed aan de aanwezige voorzienin-
gen op of rondom het terrein. Bij de Stichtse Kant wordt een facility point gebouwd.
Op het terrein Marslanden is een privaat gebouw ontwikkeld met onder meer een crèche,
advocatenkantoor en restaurant (zie figuur 2.2). In de Rivierzone worden winkels geïnte-
greerd in het plan. Voor wat betreft de plannen bij Science Park is het onduidelijk welke
voorzieningen worden ondergebracht in de Anna Hoeve. Deze traditionele boerderij leent
zich voor verschillende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een restaurant of vergaderlocatie.
Bij Triamide wordt in het plan aandacht besteed aan onder meer een kinderdagverblijf, een
fitnessruimte en een kantine. De vier andere projecten besteden hier geen aandacht aan.

Figuur 2.2 Facilium

Marslanden, Zwolle

Voor het nieuwe bedrijventerrein Marslanden G zijn in het bestemmingsplan kwalitatieve
eisen vastgelegd omtrent architectuur, groenaankleding, de inrichting van de bouwplannen
en de openbare ruimten (zie figuur 2.3). In de praktijk blijkt dat wordt afgeweken van deze
stringente eisen. De gestelde eisen worden in sommige situaties losgelaten door het toch
toelaten van niet gewenste activiteiten. Het voorbeeldproject De Bons gaat in beide ontwik-
kelingsvarianten uit van het handhaven van het voormalige hoofdgebouw van de kazerne
(zie figuur 2.3). Het gebouw zal worden benut als bedrijfsverzamelgebouw.
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Figuur 2.3 Illustraties van architectuur op Marslanden G en De Bons

       
     Marslanden, Zwolle           De Bons, Grave
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Hoofdstuk 3 Instrumentarium en knel-
punten

In dit hoofdstuk worden de instrumenten en knelpunten geïnventariseerd die een rol spelen
bij de ontwikkeling van kwaliteit op bedrijventerreinen. Om daadwerkelijk ruimtelijke kwaliteit
op bedrijventerreinen te kunnen realiseren, is het namelijk nodig om over de goede stu-
ringsinstrumenten te beschikken. Omdat het vooral gaat om de praktische toepassingsmo-
gelijkheden is met name gekeken naar de ervaringen bij de hiervoor beschreven voor-
beeldprojecten. Aandachtspunt is wel dat deze projecten nog niet alle stadia van ontwikke-
ling hebben doorlopen. In de interviews en workshops is echter ook nadrukkelijk gekeken
naar de nog af te leggen weg in de realisatie. In dit onderzoek wordt de inventarisatie ge-
richt op de instrumenten voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen. Het be-
leidsinstrumentarium wordt bovendien afgebakend om zijsporen te voorkomen en de be-
schrijving overzichtelijk te houden.

Bij de uitvoering is in de eerste plaats een rol weggelegd voor de lokale overheden. De ge-
meenten kunnen beschikken over een groot aantal instrumenten die sturing kunnen geven
aan het realiseren van het beoogde ruimtelijke kwaliteitsniveau. Het instrumentarium vari-
eert van harde wettelijke mogelijkheden tot zachte, stimulerende maatregelen. Ook voor de
hogere overheden is nadrukkelijk een rol weggelegd. Juist als we het hebben over kwaliteit
op bedrijventerreinen is een goede regionale afstemming van vraag en aanbod een belang-
rijk element. Waar komen welke terreinen met welk kwaliteitsprofiel te liggen? In dat geval
ligt er een taak voor de provinciale overheid om die regionale afstemming vorm te geven.
Voor de rijksoverheid geldt dat met name te denken valt aan twee categorieën van instru-
menten. In de eerste plaats is dat het rijksbeleid of de nationale wetgeving die doorwerkt
tot op het lokale niveau. Een voorbeeld daarvan vormen de Nota’s over de Ruimtelijke Or-
dening en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Zo kan de gemeente beschikken over in-
strumenten als een bestemmingsplan of milieuvergunningen, maar als deze instrumenten
beperkingen hebben die het bereiken van doelstellingen rondom kwaliteit op bedrijventer-
reinen in de weg staan, dan zal daar op rijksniveau een oplossing voor moeten worden ge-
zocht. In de tweede plaats heeft de rijksoverheid een faciliterende rol. Daarbij valt te den-
ken aan voorlichting, voorbeeldprojecten en subsidies. De resultaten van dit onderzoek ge-
ven mede invulling aan deze faciliterende rol.

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 3.1 wordt het ontwikkelingsproces geïn-
ventariseerd. Paragraaf 3.2 schetst de condities waarmee rekening moet worden gehou-
den. In paragraaf 3.3 staan de instrumenten centraal die een rol spelen in de ontwikke-
lingsfase, gevolgd door een paragraaf over de instrumenten voor de uitgiftefase. In para-
graaf 3.5 worden de instrumenten in de beheerfase geïnventariseerd en beschreven. Tot
slot worden in paragraaf 3.6 de knelpunten nader uitgewerkt.
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3.1 Het ontwikkelingsproces

In deze paragraaf worden de beleidsinstrumenten geïnventariseerd en beschreven. Bij het
ontwikkelingsproces van een nieuw bedrijventerrein kunnen verschillende fasen worden
onderscheiden. Op hoofdlijnen zijn dat er drie: de ontwikkelings-, uitgifte- en beheerfasen
(zie figuur 3.1). Voor dit onderzoek beperken we ons tot deze fasen aangezien deze inde-
ling een vereenvoudigde vorm tot stand brengt. Het accent wordt daardoor bovendien ge-
legd op inrichtings- en ruimtelijke aspecten. Voorbij wordt gegaan aan de diverse optimali-
seringslagen die met het oog op exploitatie op verschillende momenten kunnen worden
gemaakt.

Om de instrumenten goed in beeld te brengen, kan een onderverdeling worden gemaakt
bestaande uit de categorieën:

•  condities;
•  juridische instrumenten;
•  financiële instrumenten;
•  organisatorische instrumenten.

De beschrijving van de instrumenten gaat dus enerzijds volgens de lijn van fasering en an-
derzijds aan de hand van bovenstaande categorieën. Bij de condities gaat het met name
om instrumenten die randvoorwaarden stellen maar bovendien de ontwikkeling van bedrij-
venterreinen mogelijk maakt. Enkele instrumenten lopen door naar de volgende fase(n) en
kunnen over twee of meer fasen worden ingezet. De werkingstermijn van deze instrumen-
ten is in sommige gevallen dus langer dan één fase. Het zal duidelijk zijn dat belangrijke
uitgangspunten en strategieën automatisch in de volgende fasen een belangrijke rol spelen.
Om te voorkomen dat de instrumenten met een langere werkingstermijn herhaald worden,
komen deze instrumenten eenmaal aan de orde op het moment dat ze opgesteld worden.
Op deze manier wordt de omvang van de paragrafen over fase 1, 2 en 3 beperkt.
In de volgende vier paragrafen worden, op basis van het schematisch kader uit figuur 3.1,
de instrumenten in de desbetreffende fasen uitgewerkt.
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Figuur 3.1 Kwaliteitsstrategie op bedrijventerreinen: fasen en stappen
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3.2 Condities

In de eerste plaats toont figuur 3.1 de invloed van condities. De instrumenten die vallen
binnen de categorie condities, stellen eisen (randvoorwaarden), maar maken ook ontwikke-
lingen mogelijk (voorwaardenscheppend). De volgende instrumenten kunnen worden on-
derscheiden:

•  streekplan;
•  structuurplan;
•  Wet milieubeheer en –hinder;
•  gronduitgiftebeleid;
•  toewijzingsbeleid;
•  erfpacht;
•  samenwerkingsvormen met private partijen;
•  welstandsnota;
•  regionale samenwerkingsvormen.

Een streekplan is een ruimtelijk plan dat het nationale beleid naar (delen) van de provincie
uitwerkt. Het plan beschrijft wat er met de ruimte mag gebeuren. De richting van het streek-
plan is van belang voor de uitwerking van ruimtelijke plannen voor gemeenten. De bestem-
mingsplannen moeten namelijk passen binnen de gemaakte afspraken in de provinciale
streekplannen.

Het structuurplan is voor gemeenten een strategisch document. Het is een ruimtelijke visie
op hoofdlijnen en is richtinggevend voor de locatie van nieuwe bedrijventerreinen, maar niet
bindend. Bovendien zijn gemeenten niet verplicht om zo’n structuurplan op te stellen. Het
structuurplan is kaderstellend voor het te maken bestemmingsplan.

De juridische wetten en regels waar rekening mee moet worden gehouden, hebben te ma-
ken met eventuele milieuconsequenties bij beleidsplannen. Om in te spelen op de uiteenlo-
pende milieuhindercategorieën, op basis van de Wet milieubeheer, wordt op bedrijventer-
reinen met zoneringen gewerkt. De Wet milieubeheer is een integrale milieuvergunning die
sinds 1993 vijf voormalige milieuwetten vervangt, waaronder de Wet geluidhinder. De Wet
milieubeheer heeft een directe relatie met de bouwvergunningen: de milieuvergunning moet
uiterlijk gelijktijdig met de bouwvergunning worden aangevraagd. Bij de Wet milieubeheer
hoort een ‘Inrichtingen- en vergunningenbesluit’ waarin staat aangegeven welke bedrijven
verplicht zijn een milieuvergunning aan te vragen. Een lijst met toegestane bedrijven op
basis van hindercategorieën kan bijvoorbeeld als bijlage worden opgenomen in de voor-
schriften van het bestemmingsplan.
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De condities voor de uitgifte van het terrein worden vastgelegd in het gronduitgiftebeleid.
Hierin liggen de ruimtelijke voorwaarden en bepalingen vast voor bijvoorbeeld de fsi (floor-
space index), milieumaatregelen, de keuze voor een vorm van bedrijventerreinmanagement
en het (beoogde) uitgiftetempo. De uitgangspunten ten aanzien van de exploitatie worden in
dit beleid bepaald en vastgelegd.

Het toewijzingsbeleid is het beleid dat de gemeente voert en handhaaft met het oog op de
invulling van het bedrijventerrein en de mate van zorgvuldig ruimtegebruik. Dit toewijzings-
beleid wordt opgesteld om duidelijkheid te scheppen over het type bedrijvigheid op het ter-
rein, maar hierin kan ook vastgelegd worden dat de grond pas wordt verkocht als de bouw-
vergunningen rond zijn. Een voorwaarde is dat de gemeente de grond in handen heeft want
anders hebben zij geen recht van spreken. In de volgende fasen, met name bij de uitgifte,
krijgen het toewijzings- en gronduitgiftebeleid verder gestalte.

Bij de totstandkoming van bedrijventerreinen, spelen verschillende vormen van beheer en
uitgifte een rol. Het gaat grofweg om de opties om gronden te verkopen of te verhuren. Als
een gemeente grond in eigendom heeft, dan worden doorgaans de gronden aan particuliere
bedrijven verkocht. In sommige delen van het land is sprake van erfpacht. De erfpacht is
het zakelijk recht om tegen een vergoeding, onroerend goed van een ander te gebruiken.
Het voordeel van erfpacht is dat onafhankelijk van de gebruiker, aandacht uit blijft gaan
naar de waarde van het terrein. Indien de gemeente de grond verkoopt aan een ontwikke-
laar/ belegger of daarmee samenwerkt, dan zijn verschillende samenwerkingsmodellen
denkbaar, bijvoorbeeld door een coöperatieve vereniging van eigenaren (zie paragraaf 3.3).

De recente wijzigingen in de Woningwet verplichten de gemeenten om een welstandsnota
op te stellen. De gemeenten zullen voor 1 juli 2004 zo concreet mogelijke welstandseisen
moeten vastleggen voor de gebieden met een hoge ‘welstandgevoeligheid’. Doel van deze
wetswijziging is om de inzichtelijkheid, de toetsbaarheid en de openbaarheid van het wel-
standstoezicht te vergroten. De welstandsnota dient bij het opstellen van een bouwplan
zoveel mogelijk zekerheid te geven over de eisen waaraan het bouwplan moet voldoen.
Bovendien geeft de nota de criteria aan die de welstandscommissie toetst.

Een laatste conditie die het proces van kwaliteit op bedrijventerreinen mede bepaalt, krijgt
gestalte in regionale samenwerkingsvormen. De afstemming en gezamenlijke ontwikke-
lingen op regionaal niveau zorgen voor samenwerking in plaats van concurrentie. Maar
waarom is deze samenwerking zo van belang? In de eerste plaats omdat juist de ontwikke-
ling van bedrijventerreinen op regionaal niveau speelt net als de effecten daarvan. Ten
tweede kiezen investeerders vaak primair voor regio’s en kijken pas daarna naar de plaat-
sen daarbinnen. Daarnaast zoeken verplaatsende bedrijven meestal binnen de regio een
nieuwe locatie. Ten derde komen de ontwikkelingen van de werkgelegenheid en de con-
tacten met toeleveranciers, de gehele regio ten goede. Vandaar dat een regio zich sterker
profileert door gezamenlijke ontwikkeling van bedrijventerreinen met aandacht voor een
complementair aanbod aan locaties. De provincie is de onafhankelijke speler bij uitstek om
het overleg te stimuleren. Om verschillende typen samenwerking te illustreren, worden in
onderstaande box enkele voorbeelden uit de praktijk gegeven.



32 Buck Consultants International

3.3 Instrumentarium in de ontwikkelingsfase

Planvormend instrumentarium

In de ontwikkelingsfase zijn drie instrumenten van belang die geen juridisch status hebben,
maar wel een belangrijke rol spelen in het gehele ontwikkelingstraject, te weten:

•  marktonderzoek;
•  masterplan/ stedenbouwkundig plan;
•  beeldkwaliteitplan.

Voordat tot de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerrein kan worden overgegaan, is het van
belang dat een goede prognose van de vraag wordt gemaakt. In de gemeente Grave is
bijvoorbeeld een enquête gehouden onder 122 bedrijven om de (lokale) behoefte en be-
langstelling voor de ontwikkeling in beeld te brengen. De vraag-aanbodconfrontatie en de
daaruit voortvloeiende planningsopgave zijn de eerste acties die op regionaal niveau moe-
ten worden opgezet.

Regionale samenwerking; een typering

Nederland kent een onderscheid tussen diverse regionale samenwerkingsvormen. Voor wat betreft de
ontwikkeling van bedrijventerreinen is het van belang om aan de hand van enkele voorbeelden deze
verschillen duidelijk te maken. Grofweg gaat het om enerzijds samenwerking met financiële aspecten.
Daarbij gaat het niet alleen om de visievorming maar ook om de ontwikkeling en de uitgifte van regionale
bedrijventerreinen. Anderzijds bestaan samenwerkingsvormen die zich enkel bezig houden met de regi-
onale afstemming tussen gemeenten.

In de regio Drechtsteden is sprake van een samenwerkingsverband tussen de provincie Zuid-Holland,
de Drechtsteden, de ontwikkelingsbedrijven Rotterdam en de publieke sector. Vanuit dit samenwer-
kingsverband vindt de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio plaats. De constructie van sa-
menwerking bepaalt dat de individuele vrijheid en ambities moeten worden losgelaten ten gunste van
het algemene regionale doel. Door de participanten is bij de oprichting van de Regionale Ontwikke-
lingsmaatschappij een eenmalige storting gedaan. De kosten van de ontwikkelingsplannen worden van-
uit deze gezamenlijke pot betaald.

In de provincie Overijssel zijn diverse initiatieven ontstaan om regionale samenwerking te bevorderen.
De Stedendriehoek is een samenwerkingsverband tussen Deventer, Apeldoorn en Zutphen. Daarnaast
zijn er twee ‘netwerksteden’ in Overijssel die intensief samenwerken om regionale afstemming te berei-
ken bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen. De ene netwerkstad is Almelo, Borne, Hengelo (O) en
Enschede en de andere netwerkstad bestaat uit de contacten tussen Zwolle en Kampen. Het gaat hierbij
om regionaal overleg om elkaar niet te beconcurreren in het aanbod van bedrijventerreinen. Daarnaast
is een ‘actieprogramma Samenwerken aan Kwaliteit op Bedrijventerreinen’ opgesteld door de Overijs-
selse Ontwikkelingsmaatschappij. Alle betrokkenen worden bijeengebracht in een ‘platform’ om de ont-
wikkeling, revitalisering en het beheer van bedrijventerreinen te combineren.



Buck Consultants International 33

Vervolgens moet een onderscheid worden gemaakt naar verschillende kwaliteitsniveaus en
bedrijventerreinsegmenten en waar deze in de regio kunnen worden ontwikkeld. Het doel
van zo’n gedegen marktonderzoek is het aanbieden van een gevarieerd aanbod. De resul-
taten leiden tot regionale afstemming ten aanzien van fasering en een gezamenlijke bedrij-
venterreinenstrategie. De regio speelt in op mogelijke wijzigingen van de markt door enkele
scenario’s uit te werken.

De daadwerkelijke visie- en planvorming van het individuele terrein krijgt nadere invulling
door de inzet van het beschikbare instrumentarium. Bijvoorbeeld de ordening van kavels en
de openbare ruimte worden in een masterplan door de gemeenten vastgelegd. Een mas-
terplan is niet veel meer dan een nota van uitgangspunten en een eerste ontwerp van een
terrein. In dit plan maakt de gemeente kenbaar welke ruimtelijke en esthetische ambities zij
heeft ten aanzien van het kwaliteitsniveau. Middels een open planprocedure kunnen onder-
nemers en burgers in een vroeg stadium worden betrokken bij het ontwikkelen van deze
plannen. Op hoofdlijnen worden de stedenbouwkundige structuur, de ontsluiting, de par-
keervoorzieningen, de oriëntatie, de inrichting van de openbare ruimte, de bebouwings-
structuur, de bebouwingsdichtheid en de bebouwingshoogte vastgelegd. Het verschil met
het bestemmingsplan is het ontbreken van een juridische status voor het masterplan. Het
belang van het opstellen van het masterplan in deze ontwikkelingsfase, is dat na afweging
van diverse alternatieve de ruimtelijke planvormen omschreven zijn. Het is echter ook mo-
gelijk om eerst het bestemmingsplan op te stellen zodat het masterplan een nadere uitwer-
king daarvan is. Aan het masterplan wordt vaak een beeldkwaliteitplan gekoppeld.

Het beeldkwaliteitplan is begin jaren ’90 geïntroduceerd en nog volop in ontwikkeling. In
dit plan is de te voeren ruimtelijke (beeld)kwaliteit op het gebied van de openbare ruimte,
kavels en bebouwing voor verschillende partijen (gemeenten, architecten en andere be-
langhebbenden) voor een lange periode vastgelegd. Dit plan kan enerzijds als aparte be-
leidsnota globaal worden vastgesteld, anderzijds kan dit plan worden gekoppeld aan het
bestemmingsplan zodat het een juridisch status krijgt en gedetailleerd wordt uitgewerkt.
Het beeldkwaliteitplan maakt dus de gewenste kwaliteit in een vroeg stadium inzichtelijk.
Voorkomen moet worden dat het plan te rigide is. De afweging tussen een globaal en een
gedetailleerd beeldkwaliteitplan dient dan ook in overleg met alle relevante betrokken partij-
en tijdig te worden gemaakt. In Amsterdam bijvoorbeeld wordt gesproken over een ‘strate-
gisch plan’. Hierin worden de kwaliteitsaspecten en inrichtingselementen integraal opge-
steld en door een supervisor in de gaten gehouden.

Juridische instrumenten

Alvorens bedrijventerreinen ontwikkeld kunnen worden, dient rekening te worden gehouden
met de volgende juridische instrumenten:

•  bestemmingsplan;
•  Wet Voorkeursrecht Gemeenten;
•  milieuvergunningen.
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Door de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) is de positie van bestemmingsplannen
voor de gemeenten verder versterkt. Er is sprake van het verplicht opstellen van een be-
stemmingsplan. Daarnaast hebben de gemeenten te maken met een maximale geldings-
duur welke 10 jaar is. Een andere versterking van de positie van het plan heeft te maken
met de vereenvoudiging en snellere procedures (Kolpron, 2001). Het bestemmingsplan is
een juridisch document dat getoetst wordt aan het streekplan door de provincie. Door de
mogelijke inspraak van burgers krijgt het een formeel status. Het doel van het instrument is
om de interne segmentering van terreinen en ordening vast te leggen. In deze beschrijving
legt het bestemmingsplan de ruimtelijke beelden uit het masterplan en het beeldkwaliteit-
plan juridisch vast. Gemeenten kunnen ook kiezen om deze plannen in een andere volgor-
de op te stellen. Zoals eerder aangegeven kan het bestemmingsplan gecombineerd worden
met een gedetailleerd beeldkwaliteitplan. Een bestemmingsplan bestaat uit een plankaart,
planvoorschriften en een toelichting. De plankaart geeft inzicht in de inrichting van het ge-
bied, de voorschriften en de toelichting beschrijven wat wel en niet is toegestaan op de be-
stemming. In het bestemmingsplan kunnen dezelfde elementen worden vastgelegd als in
een masterplan. Het verschil tussen beide is dat het bestemmingsplan juridisch bindend is
en het masterplan niet. Het bestemmingsplan kent verschillende ‘gradaties’: er bestaan
globale en gedetailleerde bestemmingsplannen, wat ervoor zorgt dat er variatie mogelijk is
in de gedetailleerdheid van de bestemmingsplannen. De mate waarin uitwerkingsverplich-
tingen aan een bestemmingsplan worden gekoppeld, maakt dat met het bestemmingsplan
in de tijd meer of minder flexibel kan worden omgegaan.

De Wet Voorkeursrecht Gemeenten is een juridisch instrument dat gemeenten het recht
geeft om gronden aan te kopen. Deze wettelijke positie zorgt ervoor dat gemeenten altijd
gronden kunnen aankopen van derden om bedrijventerreinen of woonwijken uit te breiden
of te ontwikkelen. Sinds de wetswijziging kunnen alle gemeenten een beroep doen op dit
‘recht van voorrang bij aankoop’.

Al heeft dit instrument geen directe relatie met het onderwerp kwaliteit op bedrijventerrei-
nen, toch dient in sommige gevallen rekening te worden gehouden met het uitvoeren een
Milieueffectrapportage (MER). Dit betekent dat een onderzoek wordt ingesteld om de ge-
volgen voor het milieu in kaart te brengen. Als de functiewijzigingen plaatsvinden op een
gebied groter dan 150 ha dan is het uitvoeren van een MER verplicht. Het verstrekken van
milieuvergunningen wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Financieel

In financieel opzicht spelen subsidies en fondsen een rol tijdens de ontwikkelingsfase. In
dit kader is de Stimuleringspremie voor de Westermaat Campus, Stichtse Kant en Rivierzo-
ne van de Nationale Projectenmarkt een goed voorbeeld. Deze landelijke premie stimuleert
de ontwikkeling van innovatieve concepten ter bevordering van architectuur en bedrijventer-
reinen.
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Eventueel kan de gemeente door een financiële drempel op de grondprijs richting geven
aan de ontwikkeling en de afbakening van het type bedrijvigheid. De grondprijs geeft een
signaal af naar de bedrijven. De vraagprijs van de grond legt bovendien vast welke ruimte-
lijke kwaliteit aangeboden wordt. Bijvoorbeeld kan een extra opslag worden berekend voor
de parkmanagementorganisatie, zoals dat bijvoorbeeld op de Westermaat Campus wordt
gedaan.

Organisatorisch

Voor de ontwikkelingsfase is een belangrijk instrument het opzetten van een bedrijventer-
reinmanagement om de initiële kwaliteit van een bedrijventerrein te waarborgen. Wanneer
bedrijventerreinmanagement wordt nagestreefd, heeft dat gevolgen voor de werkwijze in
alle fasen. Daarom is het van belang om in de ontwikkelingsfase een beeld te hebben van
het bedrijventerreinmanagement zonder alle details uitgewerkt te hebben. Onderdeel hier-
van is ook het plannen en managen van de aanwezige voorzieningen op het terrein. Dit kan
een taak zijn die door de overheid zelf in de hand wordt gehouden. Echter bij Marslanden
zijn diverse voorzieningen gebundeld in één pand door een private partij. De bedrijventer-
reinmanagement-organisatie is verantwoordelijk voor het beheer en beschikt over een bud-
get. Het kan een gezamenlijke organisatie zijn van gemeente, ontwikkelaar en eigenaren,
dus een vorm van publiekprivate samenwerking. Zoals in hoofdstuk 2 al aangegeven, zijn
de juridische kaders van de publiekprivate samenwerking in Hengelo bij de ontwikkeling van
Westermaat Campus afgerond. Deze beheerstructuur is vastgelegd in een Coöperatieve
Vereniging van Eigenaren. In de brochure ‘Parkmanagement, kwaliteit wint terrein’ (2002)
worden nog drie andere mogelijke organisatiestructuren genoemd:

•  een Vereniging;
•  een Stichting;
•  een Besloten Vennootschap (BV).

Een tweede vorm van samenwerking, die bij de regionale samenwerkingsvormen al werd
aangeduid, zijn de intergemeentelijke samenwerkingsvormen. Het is van belang om
verder te kijken dan de gemeente grenzen samen te werken met buurgemeenten. In het
project Overamstel bijvoorbeeld, zijn in de ontwikkelingsfase contacten gelegd met de ge-
meente Ouder Amstel, Diemen en Stadsdeel Oost/Watergraafs-meer. In het huidige stadi-
um is sprake van overleg en afstemming. In de komende fasen worden deze contacten in-
tensiever, aangezien het project dan meer vorm en invulling krijgt waardoor afstemming
noodzakelijk is.

Een laatste instrument dat blijvend aandacht verdient, is goede communicatie met alle
betrokken partijen. In de ontwikkelingsfase is het al mogelijk om de visie af te stemmen op
de wensen van de ondernemers. Het vergroten van het draagvlak is gericht op het creëren
van wederzijds vertrouwen en opstellen van de gezamenlijke ambities. Naast de onderne-
mers dienen ook burgers goed voorgelicht te worden om betrokken te worden bij het plan-
proces.
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Vlaardingen heeft bewust gekozen voor een ‘open planprocedure’ tijdens de ontwikke-
lingsfase van de Rivierzone. In hun nieuwsbrief staat voorlichting over de plannen centraal
met tot op heden de nodige positieve reacties. Het communicatietraject kan bestaan uit
bovengenoemde formele processen, maar vereist ook informele aspecten die net zo be-
langrijk zijn.

3.4 Instrumentarium in de uitgiftefase

Na het ontwikkelingsstadium voor het nieuwe of te herstructureren bedrijventerrein, zijn
instrumenten voor handen die ingezet worden bij de uitgifte van het terrein. Deze paragraaf
beschrijft de instrumenten op juridisch, financieel en organisatorisch vlak.

Juridische instrumenten

De instrumenten op juridisch vlak uit de eerste fase werken door in de uitgiftefase. Het gaat
in deze fase om het toepassen van de gestelde eisen en ambities uit het bestemmings-
plan, het masterplan en het beeldkwaliteitplan. Hierbij is het strikt handhaven van de eisen
voor de gronduitgifte en de toewijzing met name van belang.
Om de kwaliteit te waarborgen mogen geen concessies worden gedaan richting vestigings-
verzoeken van bedrijven die niet passen binnen de gestelde uitgangspunten. Het bewaken
van de kwaliteitseisen om zo de stedenbouwkundige doelen te bereiken, is de taak van een
coördinerend architect of supervisor.
Een laatste instrument voor deze fase is het kettingbeding. Hierin worden verplichting die
rusten op de eigenaar van de onroerend goed ook opgelegd aan nieuwe eigenaren. Voor
de ruimtelijke kwaliteit is deze verplichting van belang, zodat de gemaakte afspraken blij-
vend zijn vastgelegd en gewaarborgd.

Financiële instrumenten

Er zijn twee instrumenten die in deze fase een rol spelen. Enerzijds kan het Rijk fiscale
instrumenten inzetten. Het gaat daarbij om het fiscaal aantrekkelijk maken van investerin-
gen en innovaties ter bevordering van kwaliteit op terrein- of gebouwniveau. Anderzijds
heeft de gemeente het instrument van de grondprijs in de hand. Zoals eerder is aangege-
ven, klinken in de grondprijs de gemeentelijke ambities door. Voor de ondernemers wordt
een financiële ‘drempel’ opgeworpen om op deze manier enigszins selectief te zijn.
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Organisatorische instrumenten

Tijdens de uitgiftefase is het handhaven van de kwaliteitseisen van groot belang. Bij de juri-
dische instrumenten is al aangegeven dat een coördinerend architect of supervisor deze
eisen moet waarborgen. Verder geldt in deze fase dat met name de communicatie voor de
onderlinge samenwerking en afstemming tussen andere gemeenten, ondernemers en be-
langenverenigingen, essentieel is. Het ministerie van VROM beschikt sinds kort over een
nieuwe visie op de ruimtelijke ordening: de ontwikkelingsplanologie. Het idee achter deze
visie is gericht op nieuwe vormen van samenwerking met het accent op een proces van
onderop. Overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties worden gestimuleerd
om met elkaar aan tafel te gaan zitten om een totaalvisie op te stellen en concrete kwali-
teitseisen te formuleren1. Dit zou verder uitgewerkt en ingezet kunnen worden om handen
en voeten te geven aan het communicatietraject om ruimtelijke kwaliteit te bereiken. Het
opzetten van accountmanagement is een manier om de onderlinge contacten tussen ge-
meente en bedrijfsleven te leggen. De taak van de accountmanager is het begeleiden van
gevestigde bedrijven. In feite is het voor gemeenten een interne afspraak doordat één con-
tactpersoon wordt toegewezen aan de aanwezige bedrijven. Er kan enerzijds gekozen wor-
den om bedrijven te begeleiden die al een locatie hebben gekozen. Anderzijds is het ook
mogelijk dat nieuwe bedrijven worden ondersteund bij hun locatiekeuze en de taken meer
gericht zijn op promotie en acquisitie. In de gemeente Haarlemmermeer wordt gewerkt in
zogenaamde ‘accountmanagementteams’. Deze teams worden vanuit verschillende ge-
meentelijke afdelingen samengesteld. Zij informeren, begeleiden en volgen geïnteresseerde
bedrijven en zijn blijvend aanspreekpunt vanuit de gemeente. Het is de verantwoordelijk-
heid van de gemeenten om een van deze vormen te kiezen.

3.5 Instrumentarium in de beheerfase

In de beheerfase gaat het voornamelijk om de handhaving van de instrumenten uit de vo-
rige fasen. Om blijvend aandacht te besteden aan de gestelde kwaliteitseisen gaat het om
het beheren en het beheersen van de vastgestelde doelstellingen.
Deze zijn in de vorige fasen ontwikkeld en hebben een doorlopende werkingstermijn. Maar
ook financieel gezien kunnen in deze fasen subsidies, fondsen en heffingen ingezet wor-
den. Voor wat betreft de organisatie van deze beheerfase, ligt het accent op de organisatie-
vorm van het bedrijventerreinmanagement. De taak van deze beheersvorm is het hoog
houden van de initiële kwaliteit, de vastgoedwaarde en de uitstraling van vastgoed, openba-
re ruimte en de omgeving. De gekozen samenwerkingsvorm (zie paragraaf 3.3) is verant-
woordelijk voor de uitvoering van deze taken en houdt zich aan het beheerplan. Goede
communicatietrajecten richting ondernemers, ondernemersverenigingen of andere betrok-
ken partijen op en rond het terrein, zijn essentieel.

                                                
1 Artikel Financieel Dagblad: ‘Nieuw planologisch beleid geeft alle spelers meer ruimte’, Ir. I. Bakker



38 Buck Consultants International

De inventarisatie van de huidige instrumenten zijn in de afgelopen paragrafen beschreven
aan de hand van de onderverdeling naar condities, juridische -, financiële - en organisatori-
sche instrumenten. De resultaten zijn verwerkt in figuur 3.2.

Figuur 3.2 Kwaliteitsstrategie op bedrijventerreinen: fasen, stappen en instrumenten
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3.6 Geconstateerde knelpunten

In de vorige paragraaf zijn de huidige beleidsinstrumenten in kaart gebracht. Echter de be-
langrijke vraag voor dit onderzoek is gericht op de ervaringen in de praktijk. Op basis van
de interviews met de projectleiders, worden in de geconstateerde knelpunten op een rij ge-
zet.

Juridische knelpunten

Uit de inventarisatie van de juridische kaders, blijkt dat er vier knelpunten worden aangege-
ven.

1 Omvangrijke wet- en regelgeving.
2 Juridisch kader publiek-private samenwerking bij de realisatie van bedrijventerreinen.
3 Beperkingen vanuit vigerend locatiebeleid.
4 Ontbreken van raamwerk welstandsnota.

ad 1 In de eerste plaats is de huidige wet- en regelgeving omvangrijk. Verschillende
procedures en deelonderzoeken zorgen voor vertraging en extra kosten (zoals bij-
voorbeeld onderzoeken naar geluidshinder, flora, fauna, veiligheidszones, bodem-
verontreiniging, archeologische waarden, de watertoets of eventueel een MER).
De huidige situatie van Science Park illustreert het knelpunt. Op dit moment loopt
een bezwaarschrift in het kader van de Faunawet. Dit houdt in dat een hoorzitting
moet worden uitgeroepen door het ministerie van LNV. Pas nadat deze gehouden is,
kan een beroep worden aangetekend bij de rechtbank. Vervolgens kan in hoger be-
roep worden gegaan bij Raad van State. De gemeente tekent zelf beroep aan over
de strenge maatregel van de aan te leggen 20 meter brede ecologische strook. Om
het plan niet in gevaar te brengen, heeft de gemeente daartoe een alternatief voor-
stel ingediend. Met deze aanpak hoopt het projectteam de schade voor het plan be-
perkt te houden zodat het concept niet drastisch hoeft te worden gewijzigd.
Bij de planning van Overamstel, wordt op dit moment gewerkt met een risicoanalyse
van het tijdschema. Alle onderzoeken en deelonderzoeken die nodig zijn bij het ont-
wikkelen van het bedrijventerrein zijn in het schema opgenomen, waarbij rekening
wordt gehouden met het maximum scenario qua tijd.
Het is van groot belang dat verouderde en achterhaalde bestemmingsplannen wor-
den herzien om nieuwe doelen ten aanzien van kwaliteit en zorgvuldig ruimtegebruik
op bedrijventerreinen vast te leggen. Vigerende bestemmingsplannen belemmeren
soms gemeenten en ondernemingen door nog steeds te werken met vastgestelde
minimale bebouwingspercentages (in plaats van maximale), richtlijnen voor bebou-
wingshoogten, fsi’s en dergelijke.
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ad 2 Het tweede knelpunt is het gebrek aan uitwisseling van de ervaringen omtrent het
juridisch vastleggen van PPS constructies bij de ontwikkeling van bedrijventerrei-
nen. Eerder in dit onderzoek zijn verschillende samenwerkingsvormen tussen ge-
meenten en private partijen genoemd.
De ervaring vanuit Hengelo leert hoe zo’n juridische basis eruit zou kunnen gaan
zien. Juridisch hebben zij drie typen maatschappijen opgericht voor het bedrijventer-
reinmanagement:

•  een grondexploitatiemaatschappij (Gemeente 50% - AM Vastgoed 50%);
•  een opstalexploitatiemaatschappij (AM Vastgoed/Droste/Dura 80% – vrije markt

20%);
•  een parkexploitatie (Gemeente 33% - AM Vastgoed 67%).

De diverse juridische mogelijkheden voor het vastleggen van PPS constructies ge-
ven andere gemeenten een handvat.
De keuze voor bedrijventerreinmanagement betekent dat er ook afspraken over de
handhaving moeten worden gemaakt om het beheer van de kwaliteit op lange ter-
mijn te waarborgen. De gemeenten zijn nog onervaren als het gaat over de naleving
van deze afspraken met de beheerorganisatie. Het is onduidelijk in welke vorm de
afspraken moeten worden vastgelegd (bijvoorbeeld door prestatiecontracten) en
welke maatregelen moeten worden genomen indien niet aan de afspraken wordt
voldaan (represaillemaatregelen).

ad 3 Het derde knelpunt heeft te maken met het huidige locatiebeleid. Dit beleid is in de
Vijfde Nota herzien maar die nota is op dit moment controversieel verklaard waar-
door de besluitvorming is uitgesteld. Dus hebben de projectleiders op dit moment
nog te maken met het vigerende locatiebeleid. Dat biedt geen ruimte voor een aan-
passing van het beleid gegeven de uitkomsten van de evaluaties en de ideeën in de
Vijfde Nota. Gezien de doelstellingen en ambities van de projecten is het van belang
dat deze rem uit het huidige locatiebeleid wordt gehaald en snel duidelijkheid ont-
staat over de status van het locatiebeleid. Bovendien blijven de opmerkingen over
het locatiebeleid in de Vijfde Nota te algemeen een beter raamwerk is gewenst om
duidelijkheid te krijgen. Het idee van uitwerkingen per provincies of regio doet aan
de noodzaak van een verdere uitwerking niets af.

ad 4 Tot slot hebben de gemeenten vanaf 2004 de verplichting om een welstandsnota
op te stellen, maar een raamwerk ontbreekt.2 Het is niet duidelijk welke punten in de
nota wel en niet aan de orde moeten komen. Bovendien is deze nota niet gericht op
de welstandeisen voor de openbare ruimte. Juist deze ruimte speelt een belangrijke
rol bij het streven naar meer kwaliteit op bedrijventerreinen.

                                                
2 De publicatie ‘Welstandsnota’s: de eerste oogst. Negen van de eerste welstandsnota’s vergeleken’ is recent

verschenen. Hierin wordt een quick-scan uitgevoerd om de afgeronde nota’s in verschillende gemeenten te
vergelijken en een discussie te openen over een algemeen kader voor de welstandsnota.
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Financiële knelpunten

Uiteraard zijn tijdens de gesprekken met de projectleiders de financiën van de projecten niet
onbesproken gebleven. De terugkerende opmerking daarbij is dat (her)ontwikkeling van
bedrijventerreinen nogal risicovol is3. Tijdens de gesprekken met de projectleiders van de
voorbeeldprojecten werd aangegeven dat in de meeste gevallen een gebrek aan financiële
middelen bestaat. Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat de verschillen qua exploi-
tatieberekening nogal uiteenlopen. Sommige projecten omvatten hogere investeringen dan
andere. De ervaringen in de praktijk geven de dilemma’s weer die indirect te maken hebben
met het financiële aspect. Zo hebben de politieke en economische situaties effecten op de
ontwikkeling van bedrijventerreinen en specifiek de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. De
componenten tijd en flexibiliteit komen hierdoor op gespannen voet te staan met de ambi-
ties en de kosten. Een tweede dilemma heeft te maken de afweging van de voor- en nade-
len van de mogelijke samenwerkingsvormen (publiek, privaat of gezamenlijk). Op het mo-
ment dat één partij deze kosten moet dragen, nemen de (financiële) risico’s toe. Dit geldt
met name voor herstructureringsprojecten. Echter voor deze grootschalige projecten is de
interesse van vastgoedpartijen nog niet heel erg groot.

Organisatorische knelpunten

Op basis van de inventarisatie kunnen de volgende vier knelpunten worden genoemd:

1 Veel energie kwijt door voorop te lopen.
2 Geen kennisuitwisseling.
3 Gebrek aan kennis over innovatieve mogelijkheden.
4 Log ambtelijk apparaat.

ad 1 De ervaringen uit de praktijk van de voorbeeldprojecten die betrekking hebben op de
organisatie, geven diverse knelpunten aan. Voor alle projecten geldt dat de projec-
ten voorop lopen in de ontwikkeling en dus extra energie moeten steken in de ont-
wikkeling. Veel kennis ontbreekt en moet daardoor worden ingekocht. Het enthousi-
asme voor de nieuwe concepten is groot, maar in de praktijk blijken het commitment
en concrete toezeggingen uit te blijven als het project in de realisatiefase komt.

ad 2 In aansluiting hierop geven de projectleiders aan dat er geen sprake is van uitwis-
seling van kennis die elders in Nederland al wel aanwezig is. Het wiel wordt op di-
verse plaatsen uitgevonden, maar niet gebundeld en ontsloten.

ad 3 Een derde knelpunt heeft wederom te maken met kennis. Het betreft hier de kennis
over de mogelijkheden om functies op terrein, kavel en gebouwniveau te mengen.

                                                
3 Een knelpunt dat niet direct bij dit onderwerp past, is de stijging van de kosten voor aanleg van de basisin-

frastructuur voor energie. Ter indicatie van deze extra kosten, werd in de Afrikahaven zo’n 1.000.000 euro
door een bedrijf betaald voor de aanleg van de bekabeling. Deze kosten drukken of op de exploitatie of wor-
den doorgerekend in de grondprijs of zijn voor rekening van de bedrijven zoals in het voorbeeld.
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Maar ook bijvoorbeeld over de bouwmogelijkheden om zorgvuldig om te gaan met
de beschikbare ruimte. De kosten voor de vooronderzoeken zijn hoog.
Daarnaast is gezien de laagconjunctuur sprake van enige terughoudendheid bij be-
drijven om enerzijds deel te nemen en anderzijds bij te dragen aan deze extra
bouwkosten ten behoeve van hun uitstraling.

ad 4 Het vierde knelpunt heeft te maken met het ambtelijke apparaat op de verschillen-
de overheidsniveaus. De praktijk is en blijft anders dan de voorgeschreven wetten
en regels zouden wensen. De ivoren torens van en de gebrekkige samenwerking
tussen de beleidsmakers zorgen voor een rem op de ontwikkeling. De toepassing en
implicaties van beleid worden nauwelijks in de praktijk getoetst. Het doel van dit on-
derzoek werd dan ook aangegrepen om deze knelpunten te uiten en suggesties te
doen ter verbetering.

Deze ervaringen uit de praktijk illustreren de werking van juridische, financiële en organi-
satorische instrumenten bij de realisatie van ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen. De
problemen zijn beperkt gebleken. Dit is mede te verklaren vanuit het feit dat de meeste
projecten zich nog in het ontwikkelingsstadium bevinden. Bovendien zijn de oplossingen
tot op heden gevonden binnen het bestaand instrumentarium.
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Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelin-
gen

Conclusies

Het doel van de Nationale Projectenmarkt was het selecteren van negen voorbeeldprojec-
ten in het kader van de Architectuurnota. Deze voorbeeldprojecten zijn in dit onderzoek in
beeld gebracht en beschreven. Uit de inventarisatie blijkt dat er meer verschillen dan over-
eenkomsten tussen de projecten zijn. De projecten bevinden zich in verschillende fasen van
(her)ontwikkeling. Bovendien is de projectomvang bij het ene project 7 ha en bij het andere
350 ha. Ook tussen de exploitatieberekeningen zitten de nodige verschillen, net als dat het
geval is bij de ideeën over de invulling. En verder gaat het zowel over nieuwe terreinen als
te herstructureren terreinen; over terreinen voor bedrijven en over locaties met een multi-
functionele invulling. Om maar enkele verschillen te noemen. De beleidsvoornemens van
de voorbeeldprojecten ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit zijn in dit onderzoek beoordeeld.
De score op basis van enkele criteria is redelijk tot goed. Het is echter de vraag in hoeverre
deze beoogde kwaliteit over een paar jaar ook gerealiseerd is. Om deze vraag te beant-
woorden, zou over 2-3 jaar een evaluatie van de beoordeling van de voorbeeldprojecten
kunnen plaatsvinden. In ieder geval is de aard van de projecten duidelijk anders dan de
gebruikelijke bedrijventerreinontwikkeling. Deze geselecteerde voorbeeldprojecten zijn
daarmee representanten van nieuwe ontwikkelingen op het vlak van bedrijventerreinen.
Daarom is juist ook met de betreffende projectleiders en andere direct betrokkenen in het
kader van dit onderzoeksproject gekeken naar de geschiktheid van het beleidsinstrumenta-
rium. Is het beschikbare instrumentarium goed inzetbaar om vorm te geven aan de nieuwe
ontwikkelingen?

Uit bovenstaande vraag volgt automatisch de andere onderzoeksvraag die moest worden
beantwoord. Het betreft het opstellen van een overzicht van mogelijke acties om gesigna-
leerde knelpunten weg te nemen. Ons onderzoek levert drie conclusies op:

•  Ruimtelijke kwaliteit verdient blijvende aandacht
•  In principe zijn er voldoende instrumenten om ruimtelijke kwaliteit te realiseren
•  Problemen zitten vooral in communicatie en proces

We gaan op deze drie punten nader in.
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Ruimtelijke kwaliteit verdient blijvende aandacht

Het initiatief vanuit de rijksoverheid om architectuur en bedrijventerreinen op te nemen in de
Architectuurnota, illustreert dat de overheid het onderwerp hoog op de agenda zet. De
overheid stimuleert hierdoor het kwaliteitsdenken op werklocaties. Het benoemen van en-
kele voorbeeldprojecten wordt positief ervaren en heeft een (boven)regionale uitstraling. Er
is wel behoefte aan het nader uitwerken van de status en het coördineren van de opgedane
ervaringen.

De aandacht voor kwaliteit op bedrijventerreinen is ook aan het toenemen bij twee andere
partijen: de bedrijven zelf en de meer bij deze ontwikkelingen betrokken rakende vastgoed-
sector. Door de veranderingen in bedrijfsactiviteiten neemt het aandeel van dienstverlenen-
de functies bij bedrijven toe en daarmee wijzigen de eisen aan het kwaliteitsniveau op be-
drijventerreinen. Ondernemers hechten in toenemende mate waarde aan representatieve
werklocaties. Zij zijn zich bewust van het belang van het imago en de uitstraling in het al-
gemeen, overigens zonder dat dit ertoe leidt dat alles doorschiet naar hoogwaardige bedrij-
venterreinen. De vastgoedsector ziet nieuwe kansen door deze tendens en raakt meer be-
trokken bij de ontwikkeling van nieuwe terreinen. De betrokkenheid van de vastgoedsector
levert een zekere bijdrage aan kwaliteit omdat zij met het oog op rendementen hier extra
aandacht aan besteden. Geconstateerd kan worden dat deze partijen in steeds meer pro-
jecten samenwerken. De uitdaging is om te gaan met de verschillende rollen en bevoegd-
heden en te komen tot een gezamenlijke ontwikkelingsvisie. De lange termijn staat centraal
zodat eventuele veranderingen in politieke en/ of economische omstandigheden slechts
zijdelings van invloed zijn.

Het stimuleren van kwaliteitsdenken verdient blijvende aandacht gezien de toenemende
interesse bij uiteenlopende partijen. Het belang dient niet eenzijdig vanuit economisch oog-
punt te worden belicht. Ook het algemeen belang weegt mee in het streven naar meer
ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen. Aandacht voor landschappelijke inpassing in en
aansluiting bij het stedelijk gebied en de omgeving zorgen voor maatschappelijk draagvlak
en een bredere acceptatie van ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen.
De rijksoverheid kan het ‘kwaliteitsdenken’ verder vorm en inhoud geven door het blijvend
op de politieke agenda te zetten. Het is vervolgens aan de gemeenten om al dan niet met
het beschikbare instrumentarium aan de slag te gaan.
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In principe voldoende instrumenten

De voorbeeldprojecten bevinden zich voor het grootste deel in de ontwikkelingsfase en wel-
licht is dat de reden dat slechts enkele knelpunten zijn gesignaleerd. Zo is aangegeven dat
de omvangrijke juridische kaders (milieuwet- en regelgeving) of het juist ontbreken daarvan
(locatiebeleid, welstandsnota) belemmerend, frustrerend en/of vertragend werken. De erva-
ringen leren dat de voorbeeldprojecten voorop lopen in het streven naar meer ruimtelijke
kwaliteit op bedrijventerreinen. Omdat de voorbeeldprojecten de eerste representanten van
ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen zijn, moeten zij nog zoeken naar de diverse mo-
gelijkheden van het bestaand instrumentarium.
Dit betekent dat de projectleiders veel extra energie en tijd steken in de ontwikkeling. Het
gaat daarbij eerder om het leren kennen van de huidige instrumenten dan om het ontwik-
kelen van nieuwe.

Om een compleet beeld te krijgen, zijn de instrumenten geïnventariseerd. Ons onderzoek
onderscheidt drie fasen waarbinnen de instrumenten ingezet worden: de ontwikkelings-,
uitgifte- en beheerfase. Enkele planvormende, juridische, financiële of organisatorische in-
strumenten hebben soms een langere werkingstermijn, maar worden eenmalig in figuur 4.1
opgenomen (op het moment dat ze voor het eerst worden ingezet) om het overzichtelijk te
houden.
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Figuur 4.1 Overzicht fasen, stappen en instrumenten

Uit ons onderzoek blijkt dat deze instrumenten in principe voldoende zijn. Bij het doorlopen
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bouwkundig en beeldkwaliteitplan. Deze plannen leggen de kwaliteitsdoelen vast en geven
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Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente en betrokken partijen om invulling te geven
aan het beschikbare instrumentarium. Vanuit gemeenschappelijke ambities worden de kwa-
liteitsdoelen opgesteld en afspraken gemaakt over de taken en bevoegdheden, het beheer
en de organisatie. Ook intergemeentelijke samenwerking biedt mogelijkheden om op regio-
naal niveau aandacht te besteden aan ruimtelijke kwaliteit. Door een regionale visie en
strategie kan bovendien een palet van kwaliteitsniveaus op bedrijventerreinen worden aan-
geboden.
Het huidige instrumentarium is in ieder geval voldoende om ruimtelijke kwaliteit op bedrij-
venterreinen te realiseren en te waarborgen. De inzet ervan is afhankelijk van de daadwer-
kelijke keuze voor ruimtelijke kwaliteit. Deze aandacht hangt nauw samen met de politieke,
maatschappelijke en economische situatie.

Vooral aandacht gevraagd voor communicatie en proces

De praktijk leert dat het probleem rondom het realiseren van meer ruimtelijke kwaliteit op
bedrijventerreinen vooral te maken heeft met de communicatie en het proces. Voor wat
betreft communicatie gaat het over formele en informele overleggen gericht op afstemming,
samenwerking en draagvlak. Bij het proces gaat het om het gebruikmaken van het beschik-
bare instrumentarium. Beide aspecten worden nader uitgewerkt.

Formele en informele communicatie; geen schema’s voor te maken

Tijdens het doorlopen van de verschillende fasen met bijbehorende instrumenten, worden
constant afwegingen gemaakt en beslissingen genomen. Het gaat om formele overlegmo-
menten met betrokken personen. Daarnaast helpen informele contacten met bijvoorbeeld
politieke of maatschappelijke groeperingen een handje bij het verkrijgen van een breder
draagvlak en commitment.

De allereerste beslissing voor meer ruimtelijke kwaliteit wordt genomen door de opdracht-
gever van het bedrijventerrein. Waar de woningbouw zich voornamelijk richt op de particu-
liere opdrachtgever, ligt de opdracht voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen (voor-
alsnog) vooral bij gemeenten. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van
ruimte voor bedrijven met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. De gemeente is en blijft ver-
antwoordelijk voor het totale beeld van een bedrijventerrein zoals bijvoorbeeld de infra-
structuur, stedenbouwkundige en ruimtelijke inpassing, groen en architectuur.

Indien de gemeentelijke opdrachtgever van een bedrijventerrein ook daadwerkelijk kiest
voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit op dit terrein, wordt een heel traject doorlopen
(zie figuur 4.1). De bestaande instrumenten worden tijdens het ontwikkelen, uitgeven en
beheren van het terrein ‘op maat’ ingezet om het beoogde kwaliteitsniveau te bereiken.
Voor het inzetten op meer ruimtelijke kwaliteit is bovendien een professionele en deskundi-
ge aanpak nodig. Soms moet deze expertise eenvoudigweg extern worden ingekocht (ge-
meente Grave). In andere projecten wordt gezocht naar een gezamenlijke ontwikkeling met
meerdere partijen zodat diverse expertises kunnen worden benut en gecombineerd (Wes-
termaat Campus, Stichtse Kant).
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Voor het doorlopen van de verschillende instrumenten is afstemming en samenwerking en
dus communicatie het sleutelwoord. Ook al zijn hier geen standaard regels voor op te stel-
len, toch kunnen enkele opmerkingen worden gemaakt.

Vaste overlegmomenten met en tussen verschillende overheden, gemeentelijke afdelingen,
de projectleiders en eventuele vastgoedpartijen zijn van belang voor interne afstemming.
Door goede communicatie wordt bijvoorbeeld voorkomen dat verschillende gemeentelijke
afdelingen uiteenlopende doelen stellen die met elkaar in strijd zijn4. In elke situatie moet
worden gezocht naar een samenwerkingsvorm om eensgezindheid te bereiken.
Om het plan breder bekent te maken, dienen formele of informele contacten te worden ge-
legd. Dit vertaalt zich in voorlichting naar geïnteresseerde ondernemers, het vergroten van
het politieke en maatschappelijke draagvlak en het opzetten van regionale samenwerkings-
vormen. Om het kwaliteitsdenken in de praktijk over te dragen aan ondernemers en andere
gemeenten is enige inspanning nodig. Ruimtelijke kwaliteit is nog geen algemeen goed bij
gemeenten en ondernemers. En de eerste reactie is veelal terughoudend bij het ontvangen
van alle voorwaarden waaraan tegemoet moet worden gekomen.

Het doorlopen van de instrumenten; een heel proces

Geconstateerd is dat het huidige instrumentarium in principe voldoende is, aangezien de
knelpunten met de beschikbare instrumenten zijn opgelost. Het voornaamste gesignaleerde
knelpunt heeft te maken met de nieuwigheid. De voorbeeldprojecten lopen tegen dilemma’s
aan (van juridische, financiële en/of organisatorische aard) aangezien zij de eerste ‘golf’
zijn. De paden moeten uitgezet waar andere projecten later profijt van hebben. Juist deze
‘onwetendheid’ beïnvloedt het proces en in sommige gevallen ook de kosten.

Bij het doorlopen het schema (zie figuur 4.1) worden unieke en specifieke bedrijfsstrategie-
en en kwaliteitsambities afgestemd met betrokken partijen. Deze afwegingen lijken eenvou-
dig te maken, maar bevatten achterliggende dilemma’s zoals vragen over bijvoorbeeld de
mate van kwaliteitseisen aan de bouw, ontwerptechnieken, mate van bebouwing, zonering,
clustering, en dergelijke (Kaap 3 ontwerpbureau, 2003). Vervolgens is in de uitgifte en be-
heerfase de handhaving van de uitgangspunten evenzeer van belang. Het gevaar van de
ontwikkeling van kwalitatieve terreinen is dat tijdens het proces, bij economische tegenwind
bijvoorbeeld, wordt afgeweken van het oorspronkelijk vastgestelde kwaliteitsniveau.
Bovendien blijven sommige afwegingen van bestuurders in de ontwikkelingsfase te snel
hangen bij het werkgelegenheidsaspect of de woningbouw. Ter illustratie van deze politieke
afwegingen, heeft de gemeenteraad in Amsterdam een besluit genomen over het totaal
aantal woningen dat gebouwd gaat worden op Overamstel. Het resultaat is dat “er een zo
groot mogelijk aantal woningen gerealiseerd moet worden” (in ieder geval meer dan 2500).
Dit besluit zorgt voor wijzigingen in de oorspronkelijke planopzet.

                                                
4 Bijvoorbeeld zijn door de Afdeling Stadstoezicht, Sector Vergunningen en Ontheffingen monumentale pan-

den in Vlaardingen aangewezen. Deze komen echter niet overeen met wat het projectteam verstaat onder
monumentale panden. Toch heeft het projectteam nu rekening te houden met deze panden en dienen ze in-
gepast in plaats van gesloopt te worden.
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Om ruimtelijke kwaliteit in te zetten op bedrijventerreinen zijn voldoende instrumenten be-
schikbaar. De interesse is aan het toenemen bij lokale overheden, ondernemers en de
vastgoedsector. Het belang van ruimtelijke kwaliteit moet geagendeerd worden om nieuwe
ontwikkelingen te stimuleren. Enkele suggesties om ruimtelijke kwaliteit te bevorderen en
faciliteren worden in de onderstaande aanbevelingen gedaan gebaseerd op de interviews,
de workshop en de ideeënwisseling met het begeleidend projectteam.

Aanbevelingen

Het uitgevoerde onderzoek geeft aanleiding tot de volgende aanbevelingen. Het gaat niet
alleen om beleidsinstrumenten. Er worden ook aanbevelingen gedaan over andersoortige
instrumenten en acties.

•  Het stimuleren en nader vormgeven van het kwaliteitsdenken. De onderstaande
aanbevelingen zorgen ervoor dat ruimtelijke kwaliteit blijvende aandacht krijgt.

1 Het op de politieke agenda zetten van ruimtelijke kwaliteit bij het rijk, de provincies
en gemeenten.

2 Het selecteren van nieuwe voorbeeldprojecten.
3 Het vergroten van kennisuitwisseling tussen projecten en overheid.

•  Het ontwikkelen van nieuwe instrumenten. Eerder is geconstateerd dat er in principe
voldoende instrumenten kunnen worden ingezet om ruimtelijke kwaliteit te bereiken. De
volgende suggesties dragen bij aan een verdere en definitieve inbedding van ruimtelijke
kwaliteit in het vigerende beleid.

4 Het opstellen van een handreiking instrumentarium.
5 Het aanbieden van intermediaire ondersteuning.
6 Het ontwikkelen van een nieuwe onderwijsmodule.
7 Meer flexibiliteit in bestemmingsplannen over het beoogde kwaliteitsniveau van be-

drijventerreinen.
8 Het verplicht stellen van bedrijventerreinmanagement op elk kwaliteitsniveau van

bedrijventerreinen.
9 Het verplicht maken van een stedenbouwkundig plan op nieuwe bedrijventerreinen.
10 Nader onderzoek naar nieuwe segmentatie van bedrijventerreinen.

•  Het verbeteren van proces en communicatie. Dit kan worden uitgewerkt in drie aan-
bevelingen.

11 Noodzakelijke regionale afstemming en samenwerking tussen lokale overheden.
12 Meer duidelijkheid over taken en rollen overheid en vastgoedsector.
13 Goede voorlichting aan ondernemers over kwaliteitsambities op bedrijventerreinen.
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ad 1 Het op de politieke agenda zetten van ruimtelijke kwaliteit bij het rijk, de
provincies en gemeenten

Ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen moet op de politieke agenda. Het gaat om land-
schaps- en gebouwarchitectuur, maar ook om stedenbouw, beheer en voorzieningen. Deze
kwaliteit slaat in eerste instantie neer op het bedrijventerrein zelf en in tweede instantie cre-
eert het betere overgangen van het bedrijventerrein naar het omliggende landschap en de
omgeving. Bestuurders op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau moeten nog meer dan
op dit moment het belang gaan inzien van kwaliteit op bedrijventerreinen en de lange ter-
mijn winsten die hiermee te behalen zijn. Het beeld dat nog te vaak wordt opgeroepen bij
bedrijventerreinen wordt geïllustreerd door figuur 4.2.

Figuur 4.2 Illustraties van beeldvorming over bedrijventerreinen

Rivierzone, Vlaardingen    Marslanden, Zwolle

De verlaten terreinen, verwaarloosde gebouwen, beperkte aandacht voor gebouwarchitec-
tuur, weinig aandacht voor gestapeld bouwen en het gevoerde wanbeleid, zorgen dat dit
beeld ontstaat. Het politieke en maatschappelijke draagvlak om meer terreinen aan te leg-
gen wordt hierdoor vaak ook ernstig belemmerd. Hier dient een omslag in te komen. Be-
stuurders moeten en kunnen het aanbod afstemmen op de vraag en zorgen voor kwaliteit
op nieuwe én bestaande terreinen. Het gaat namelijk om de ontwikkeling van een totaal
pakket van een goed functionerende (stedelijke) structuur. De gemeente is verantwoordelijk
voor het aanbieden van gedifferentieerde werklocaties op lange termijn.
Vanuit de verantwoordelijkheden van de rijksoverheid kunnen onder andere de doelstellin-
gen van het tiende project uit de Architectuurnota verder worden uitgewerkt om blijvend
aandacht te besteden aan meer ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen. Deze aanbeve-
ling geldt ook voor andere overheidsniveaus.



Buck Consultants International 51

ad 2 Het selecteren van nieuwe voorbeeldprojecten

Het effect van het toekennen van een voorbeeldstatus wordt door de projectleiders als po-
sitief ervaren. Het is een extra stimulans, een waardering voor de projectteams en een mid-
del om de plaatselijke politiek warm te krijgen en te houden voor ruimtelijke kwaliteit. Eerder
is al aangegeven dat de huidige projecten blijvend gevolgd moeten worden.
De stimulans die van de status uitgaat, geeft aanleiding om meerdere voorbeelden te se-
lecteren. Daarbij zou gelet moeten worden op de geografische spreiding van de projecten,
aangezien gemeenten extra geprikkeld worden als binnen de directe omgeving anderen
bezig zijn met ruimtelijke kwaliteit. Het streven van ruimtelijke kwaliteit in de nabije omge-
ving zorgt dat het kwaliteitsdenken zich verder verspreid en geaccepteerd wordt.

ad 3 Het vergroten van kennisuitwisseling tussen projecten en overheid

Kennis over ruimtelijke kwaliteit is bij verschillende voorbeeldprojecten aanwezig. Het ont-
breekt echter aan goede kennisuitwisseling, zodat het wiel steeds weer opnieuw wordt uit-
gevonden. Dit onderzoek en de voorbeeldprojecten dragen bij aan het uitwisselen van erva-
ringen die elders kunnen worden benut. Een uitwisseling tussen zowel de huidige project-
teams (die zich in dezelfde fase bevinden) als de toekomstige voorbeeldprojecten is wense-
lijk.
Het ‘projectteam architectuur en bedrijventerreinen’ moet de geselecteerde projecten blijven
volgen, verdere invulling geven aan de voorbeeldstatus en ervaringen doorgeven. Dat eer-
ste is zeker aan te bevelen omdat veel projecten zich op dit moment in de ontwikkelingsfase
bevinden en de projecten in de nabije toekomst verder gestalte krijgen in de uitgifte en be-
heerfase. Er zou gekozen kunnen worden voor het opstellen van een jaarboek van de voor-
beeldprojecten. In dit jaarboek worden de projecten nader gevolgd en in beeld gebracht.
Het thema architectuur en bedrijventerreinen dient hierbij verbreed te worden naar ruimtelij-
ke kwaliteit zodat meerdere aspecten worden belicht. De beoogde kwaliteitsaspecten van
de voorbeeldprojecten (zie beoordeling tabel 2.1) kunnen in het jaarboek worden getoetst.

ad 4 Het opstellen van een handreiking instrumentarium

Het verdient een aanbeveling om de projectteams bij procedures en trajecten rondom de
ontwikkeling en het beheer van bedrijventerreinen te ondersteunen door te leren van hun
ervaringen ten aanzien van het bestaand instrumentarium en de inzet daarvan. Communi-
catie tussen overheden over de beschikbare instrumenten is hierbij de eerste stap. Maar
ondersteuning kan ook op andere manieren worden aangeboden. Ruimtelijke kwaliteit is als
het ware een wisselwerking tussen het stimuleren van kwaliteit door beelden (zie aanbeve-
ling 3) en het doen van handreikingen over het proces. Zo’n handreiking beschrijft de ver-
schillende instrumenten (zie figuur 4.1) en geeft informatie over hoe het kwaliteitsniveau
bereikt kan worden en met inzet van welke instrumenten. Bovendien markeert de handrei-
king de cruciale momenten, de succesfactoren en de valkuilen in alle fasen.
Het vormt als het ware een trechter waarin het kwaliteitsniveau en de gekozen aanpak rich-
ting geven aan het te doorlopen traject. Het biedt op maat het instrumentarium aan. Het
voordeel is dat de projectleiders worden ‘bijgestaan’ in de ingewikkelde procedures. Dit
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zorgt indirect voor tijdwinst, kostenbesparing en minder frustraties. En de aanwezige kennis
wordt volledig benut en vastgelegd voor nieuwe initiatieven. Op het moment dat het kwali-
teitsdenken zowel qua beeld (het jaarboek) als qua traject (de handreiking) wordt geprik-
keld, is de overweging om voor ruimtelijke kwaliteit te kiezen ook gemakkelijker te maken.

ad 5 Het aanbieden van intermediaire ondersteuning

Het inzetten op meer ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen is nieuw en staat nog in de
kinderschoenen. Veel projectleiders hebben nauwelijks ervaring met de formele en infor-
mele processen. Deze ervaringen kunnen enerzijds worden uitgewisseld door jaarboeken
van voorbeeldprojecten en handreikingen over instrumenten. Anderzijds is het aanbieden
van een kenniscentrum een onafhankelijk instrument dat helpt bij het van de grond krijgen
van ruimtelijke kwaliteit. Het gaat om het aanjagen en stimuleren van de processen rondom
ruimtelijke kwaliteit. Architectuur Lokaal is zo’n onafhankelijk landelijk kennis- en informatie-
centrum. Als bruggenbouwer zouden zij, waar gewenst, ingezet kunnen worden ter onder-
steuning van de voorbeeldprojecten. Een andere mogelijkheid is het opzetten van een mul-
tidisciplinair coördinatieteam5 dat zorgdraagt voor de begeleiding en coaching van de voor-
beeldprojecten. Multidisciplinair, omdat het gaat om diverse aspecten binnen ruimtelijke
kwaliteit. Zodoende wordt binnen het team gestreefd naar begrip voor elkaars taal en de
expertise vanuit verschillende bureaus benut (bijvoorbeeld stedenbouwkundigen en markt-
deskundigen, planologen en architecten, ondernemers en bouwbedrijven). Er zou ook ge-
kozen kunnen worden voor een platform (eventueel in combinatie met het voorgaande) sa-
mengesteld uit de projectleiders van de voorbeeldprojecten6. Dit platform zorgt zelf voor het
uitwisselen van belangrijke informatie. Een optie is bijvoorbeeld om via internet aan elkaar
vragen te stellen en antwoorden te krijgen.

ad 6 Het ontwikkelen van een nieuwe onderwijsmodule

Geconstateerd moet worden dat bij HBO en technische universiteiten (soms) wordt gewerkt
aan het ontwerpen van bedrijfsgebouwen. De aandacht blijft echter achter in vergelijking
met andere bouwvormen. Er wordt op dit moment helemaal geen aandacht besteed aan het
ontwerp van bedrijventerreinen. Met de tendens naar meer kwaliteit op bedrijventerreinen is
het ontbreken van deze ontwerpopgaven in het onderwijs een knelpunt. Bezien moet wor-
den hoe een onderwijsmodule kan worden ontwikkeld waarin twee of drie colleges gaan
over specifieke ontwerpopgaven voor met name bedrijventerreinen, gevolgd door een con-
crete ontwerpopdracht. Eventueel kan gekozen worden voor het opnemen van een excursie
naar voorbeeldterreinen.

                                                
5 Ter illustratie kan verwezen worden naar het initiatief van de provincie Noord-Brabant, de SEOB en NV

BOM: het Projecten Innovatieteam (PIT). Het doel van het PIT is het initiëren en stimuleren van concrete en
vernieuwende projecten op het gebied van het waarborgen van duurzame bedrijventerreinen.

6 De vorm van dit platform kan opgezet worden volgens het idee van het Platform Herstructurering dat recent
is opgestart.
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ad 7 Meer flexibiliteit in bestemmingsplannen over het beoogde kwaliteits-
niveau van bedrijventerreinen

Op basis van het bestaande instrumentarium kunnen voldoende instrumenten worden inge-
zet om ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Het gaat daarbij om het vastleggen van de ge-
wenste kwaliteitsdoelen. Om te voorkomen dat deze plannen geheel dichtgetimmerd zijn, is
enige flexibiliteit van het beoogde kwaliteitsniveau van belang.

Figuur 4.3 Flexibilisering van plannen

Figuur 4.3 geeft het gestelde kwaliteitsniveau aan (80) waarmee het ambitieniveau juridisch
vastligt in het bestemmingsplan. Door het opnemen van een ondergrens van het kwaliteits-
niveau (65) worden marges bepaald voor economisch moeilijke tijden. Het opnemen van
deze bandbreedte van maximale en minimale kwaliteit zorgen voor flexibiliteit van de plan-
opzet. Het plan is hierdoor ambitieus maar ook realistisch en houdt rekening met wijzigin-
gen in de economische en/of politieke situaties waardoor het gestelde kwaliteitsniveau (tij-
delijk) niet kan worden gehaald.

ad 8 Het verplicht stellen van bedrijventerreinmanagement op elk kwaliteits-
niveau van bedrijventerreinen

Om de vastgestelde kwaliteitsambities te waarborgen en te waken voor een lange levens-
duur van nieuwe bedrijventerreinen, zou bedrijventerreinmanagement verplicht kunnen
worden op elke bedrijventerrein7. Een bedrijventerreinmanagementorganisatie is in staat om
de initiële kwaliteit op de lange termijn op peil te houden. Deze organisatiestructuur is hel-
der voor de gevestigde bedrijven en beheert onder meer de openbare ruimte en het groen.
Door de juridische en financiële constructies en de algemeen geldende voorwaarden, blij-
ven bovendien de ondernemers betrokken en alert op het waarborgen van de minimale
                                                
7 Gezien de complexiteit van de eigendomsverhoudingen op bestaande terreinen, is bewust gekozen om het

bedrijventerreinmanagement alleen verplicht te stellen op nieuwe terreinen.
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kwaliteit. Een onderscheid tussen laagwaardige en hoogwaardige terreinen wordt hierbij
echter niet gemaakt. Elk terrein kan het kwaliteitsniveau vastleggen op basis van de aan-
wezige bedrijfsactiviteiten. Op bedrijventerreinen is sprake van verschillende kwaliteitsni-
veaus met zeer uiteenlopende vormen van bedrijventerreinmanagement. De eerste stap bij
dit vergaande voorstel is het verplicht stellen van bedrijventerreinmanagement vanaf een
bepaalde omvang. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan terreinen met een omvang van
meer dan 30 ha. Een tweede stap is het koppelen van deze verplichting aan bepaalde sub-
sidievoorwaarden zodat een financiële prikkel wordt gegeven. Tussentijds kan het traject
worden bewandeld om dit voorstel blijvend in rijksnota’s te verankeren.

ad 9 Het verplicht maken van een stedenbouwkundig plan op nieuwe
bedrijventerreinen

Om een totaal kwaliteitsbeeld te bereiken, is het verplicht opstellen van een stedenbouw-
kundig plan op nieuwe bedrijventerreinen een aanbeveling richting de Nieuwe Nota Ruimte.
Door deze verplichting worden heldere uitgangspunten geformuleerd over de ruimtelijke
kwaliteit van de omgeving, het terrein en de gebouwen/ kavels. Het plan mag niet te rigide
worden opgesteld, zodat, bij de daadwerkelijke bouw, architecten enige flexibiliteit hebben.
De enige voorwaarde is het aantrekken van een coördinerend architect of supervisor zodat
de samenhang gegarandeerd blijft. Het totaalbeeld mag niet uit het oog worden verloren bij
de bouw van individuele objecten; het terrein vormt één geheel. Deze keuze heeft te maken
met het onderstrepen van de prioriteit die aan ruimtelijke kwaliteit wordt gegeven. Het ver-
dient de aanbeveling om in het kader van het tiende project te zoeken naar mogelijkheden
in wet- en regelgeving. Het wettelijke kader zou ook hier alleen moeten gelden voor bedrij-
venterreinen met een omvang van 30 ha of meer. Het stedenbouwkundig plan kan gekop-
peld aan de voorwaarden voor het verkrijgen van subsidies.

ad 10 Nader onderzoek naar nieuwe segmentatie van bedrijventerreinen

Bij het ontwikkelen van de werklocaties gaat de aandacht uit naar zowel de kwantitatieve
raming van de behoefte aan bedrijventerreinen als de kwalitatieve aspecten. Deze aspecten
worden gestuurd door de gedifferentieerde kwaliteitsvraag vanuit het bedrijfsleven.
Het aanbod van diverse milieus moet beantwoorden aan deze verwachtingen van de on-
dernemers. Ook het algemeen maatschappelijk belang van ruimtelijke kwaliteit dient te
worden meegewogen. Bij ruimtelijke kwaliteit dient immers het besef voorop te staan voor
wie je het doet.

Op dit moment wordt bij de ontwikkeling van bedrijventerrein een segmentatie gehanteerd
die uit gaat van bedrijvenparken; modern gemengde terreinen; transport- en distributieter-
reinen; gemengd plus terreinen en zeehaventerreinen.
Deze indeling geeft tot op zekere hoogte de kwaliteitsschaal van hoog naar laag weer, maar
heeft vooral het type bedrijvigheid als uitgangspunt. De indeling volstaat niet meer langs de
lijn van bedrijfsfuncties en een daarbij behorend type bedrijf. Het gaat meer en meer om de
aard van de activiteiten van de bedrijven. Hierbij hoort een bepaalde behoefte aan kwaliteit.
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Gegeven de in hoofdstuk 1 beschreven trends, is een onderzoek gewenst naar de vraag of
ruimtelijke kwaliteit al dan niet het leidend principe moet zijn voor een nieuwe segmentatie.
Daarbij moeten dus ook de opvattingen van de ondernemers worden meegenomen zodat in
de toekomst meer wordt aangesloten bij de profileringvraag van ondernemers8.

ad 11 Noodzakelijke regionale afstemming en samenwerking tussen lokale
overheden

In aanvulling op bovenstaande aanbevelingen, dient de ontwikkeling van de diversiteit in
kwaliteit op regionaal niveau te worden opgezet. Het aanbieden van een palet van bedrij-
venterreinen met verschillende kwaliteitsniveaus is moeilijk te realiseren door één ge-
meente. Regionale afstemming en samenwerking zijn nodig om een gevarieerd aanbod te
kunnen realiseren en überhaupt differentiatie in kwaliteitsniveaus mogelijk te maken. Deze
samenwerking draagt bovendien bij aan de concurrentiekracht van de regio in zijn geheel.
De arbeidsmarkt, maar ook de huisvestingsmarkt en veel van de toeleveranciers zijn regio-
naal van aard. Ook als een bedrijf naar de buurgemeente gaat, profiteren nabij gelegen
gemeenten toch altijd mee. Dit betekent dat een regionale visie het uitgangspunt moet zijn.
Gemeenten dienen over de grenzen heen te kijken. Een belangrijke voorwaarde is een om-
slag in het lokaal denken van bestuurders. Er ligt een belangrijke rol voor de provincies om
de regionale samenwerking te bereiken zodat aandacht wordt besteed aan diverse niveaus
van kwaliteit. De mogelijke samenwerkingsvormen (financieel en/of organisatorisch) ver-
schillen en moeten binnen de regio worden vastgesteld. Het concept van de ontwikkelings-
planologie kan hierbij ingezet worden.

ad 12 Meer duidelijkheid over taken en rollen overheid en vastgoedsector

De vastgoedsector heeft groeiende interesse voor de realisatie van bedrijfsgebouwen en
bedrijventerreinen. De aandacht gaat daarbij met name uit naar kwaliteit zodat rendemen-
ten kunnen worden gehaald. Dus rijst de vraag of het ontwikkelen en beheren van nieuwe
bedrijventerreinen nog wel de kerntaak is van gemeenten. Elke gemeente zal deze vraag
zelf moeten beantwoorden, omdat meer marktwerking bij de ontwikkeling van bedrijventer-
reinen voor- en nadelen heeft voor de gemeenten9. De voordelen voor gemeenten hebben
te maken met het beperken van financiële risico’s, de inbreng van expertise en marktken-
nis, het bewaken van het kwaliteitsconcept, het voorkomen van een dubbel sturingsper-
spectief vanuit verschillende gemeentelijke afdelingen en een optimale prijs-kwaliteit ver-
houding.
De nadelen zijn dat de gemeente de controle en winst moeten delen met een andere partij
en enigszins onzeker is over het beheer op lange termijn. Voor de vastgoedsector biedt de
samenwerking een nieuwe markt en een continue bouwstroom, maar brengt ook financiële
risico’s met zich mee als slecht rendement wordt behaald.

                                                
8 Deze aanbeveling sluit aan bij het recente onderzoek van het Ministerie van VROM ‘Kwaliteit werklocaties.

Voorstudie Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening’ (2002).
9 De mogelijkheid bestaat om te onderzoeken of de ontwikkeling van nieuwe terreinen door private partijen

gekoppeld kan worden aan herstructureringsprojecten elders in de gemeente.
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Enkele afwegingen beide partijen mee te maken hebben, zijn:

•  de daadwerkelijk interesse om gezamenlijk het terrein te realiseren;
•  de strikte en heldere voorwaarden tussen de partijen (door onder andere een publiek-

private samenwerkingsovereenkomst);
•  het bepalen van het gezamenlijke niveau van ruimtelijke kwaliteit.

De uiteindelijke keuze geeft richting aan de fasen die moeten worden doorlopen en het in-
strumentarium dat moet worden ingezet om ruimtelijke kwaliteit te bereiken. Echter de rol
van de gemeenten blijft gericht op de regie en coördinatie voor de ruimtelijke en steden-
bouwkundige inpassing van het terrein in de gemeenschappelijke ruimte.

ad 13 Goede voorlichting aan ondernemers over kwaliteitsambities op
bedrijventerreinen

Het voorlichten van ondernemers over de diverse terreinen en de kwaliteitsniveaus is de
laatste aanbeveling. Het aanbieden van een totaalpakket over de aanwezige bedrijventer-
reinen en het betreffende kwaliteitsniveau geeft ondernemers direct inzicht in de eisen en
voorwaarden. Het behelst belangrijke informatie over onder meer het beeldkwaliteitplan,
algemene voorwaarden voor grondverkoop, de statuten en achtergronden van de bedrij-
venterreinmanagementorganisatie, de plankaart en de kaders voor het bouwontwerp. Met
deze informatiemap worden ondernemers goed voorgelicht over de beschikbare terreinen
en het eisenpakket ten aanzien van kwaliteit. Ter illustratie van zo’n aanpak, is in figuur 4.4
de informatiemap van de gemeente Haarlemmermeer opgenomen. Dit initiatief kan al dan
niet door gemeenten worden opgepakt.

Figuur 4.4 Informatiemap voor ondernemers

Bron: Gemeente Haarlemmermeer
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Bijlage 1 Lijst van geïnterviewden

•  Dhr. C. Brandsema, Gemeente Amsterdam
•  Mevr. P. Bijvoet, Gemeente Amsterdam
•  Dhr. B. Vlaanderen, Gemeente Amsterdam
•  Dhr. J. Collewijn, Metaal Plus
•  Dhr. F. Schukken, Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam
•  Dhr. W. Vlemmix, Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam
•  Dhr. R. W. Hemler, Gemeente Almere
•  Mevr. C. Schotman, Gemeente Almere
•  Dhr. M. Kaales, Gemeente Zwolle
•  Dhr. E. Van der Linden, Gemeente Zwolle
•  Dhr. F. Locher, Gemeente Hengelo
•  Dhr. A.W.M. ter Ellen, Gemeente Hengelo
•  Dhr. H. Vink, AM Vastgoed
•  Dhr. L. Heyboer, Gemeente Vlaardingen
•  Dhr. M. Stam, Gemeente Vlaardingen
•  Dhr. J. Braamskamp, Gemeente Grave
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Bijlage 2 Deelnemers workshops

•  Dhr. J. Braamskamp Gemeente Grave
•  Dhr. M. Borst Gemeente Haarlemmermeer
•  Dhr. R. Creemers Provincie Limburg
•  Dhr. F. Geerlings OOM NV
•  Dhr. C. Gloudi Gemeente Zwolle
•  Dhr. R. Hasselerharm Kondor Wessels Projecten bv
•  Dhr. R. Hemler Gemeente Almere
•  Mevr. Y. Hereijgers Enno Zuidema Stedebouw
•  Dhr. A. Koch Gemeente Ede
•  Dhr. P. de Kruijk Gemeente Haarlemmermeer
•  Mevr. H. Meinsma Bureau Meinsma
•  Dhr. R. van Ombergen Gemeente Vlaardingen
•  Dhr. W. Oomens Ministerie van OC&W
•  Dhr. M. Peerdeman Ministerie VROM/ DGR
•  Dhr. S. de Pont Gemeente Den Bosch
•  Dhr. M. Reinders Provincie Noord-Brabant
•  Dhr. H. Vink AM Vastgoed
•  Dhr. W. Vlemmix Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam
•  Dhr. H. Vollaard Gemeente Breda
•  Dhr. L. Vos Buro3 Architecten
•  Dhr. F. van der Wende Ministerie van Economische Zaken
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Bijlage 3 Fact-sheets voorbeeldprojecten

Stichtse Kant Almere

1 Project

1.1 Omvang 216 ha.

1.2 Ligging Aan de rand van de Almere Stad tegen de A27, N27 en het Gooimeer.

1.3 Type ontwikkeling Nieuw te ontwikkelen terrein voor bedrijven.

1.4 Initiatiefnemers Gemeente Almere.

1.5 Doelstelling en ambitieni-
veau

Een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte met aandacht voor de
groeninrichting en de verharding. De inrichting, het beheer en onderhoud zullen
collectief worden opgezet middels parkmanagement.

1.6 Doelgroep(en) en speci-
fieke elementen

Het specifieke element van dit project is de collectiviteit van de ontwikkeling in
het zoeken naar mogelijkheden van intensief ruimtegebruik. De doelgroepen zijn
allereerst bedrijven die bereid zijn om te investeren in uitstraling en parkmana-
gement. Daarnaast is de bedrijfstypologie gericht op de logistieke (47,6 ha),
hoogwaardige (29,2 ha) en industriële en gemengde bedrijvigheid (54,2) met
een milieubelastingcategorie tot en met 4. Elders in Almere is voldoende reser-
ve aanwezig met een ander milieu als alternatief. Naast het huisvesten van
bedrijven zal de locatie ook ruimte bieden aan een facility point met beperkte
detailhandel, horeca, bank, postagentschap, kopieshop, reisbureau, kapper,
stomerij, kinderopvang, overnachtingsmogelijkheden, fitnessruimte en overleg-
ruimten.

1.7 Plan Het project is een gericht op een nieuw te ontwikkelen terrein. Het plangebied
bestaat uit drie delen. Het deel aan de snelweg richt zich op de gemengde be-
drijvigheid. Direct bij de entree van het terrein zullen de logistieke bedrijven
worden gepland. Op ‘eilanden’ worden bij de Gooidijk de hoogwaardige bedrij-
ven gesitueerd.
Het plan zorgt voor een economische invulling door de bedrijven, een land-
schappelijke door de recreatieve routes en een ecologische gezien de verbin-
dingen in het landschap met lanen en kanalen. Een laan door het terrein zorgt
voor de hoofdontsluiting en de verkavelingrichting. Dit krijgt gestalte door een
vierdubbele bomenrij en een watergang naast de laan. Het water komt uit in een
kwel en de lokale ecologische verbindingszone van het Gooimeer. Op deze
manier blijven de structuurbepalende elementen behouden. Langs de laan
wordt de beoogde bedrijvigheid hierop afgestemd. Bepaalde activiteiten worden
in deze zones bewust geweerd (zoals vrachtvervoer en laad- en losplaatsen).

1.8 Stadium van ontwikkeling Ontwikkelingsvisie

Uitgifte & realisatie

Beheer
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De aanleg van hoofdinfrastructuur is in gang gezet. Fase 1 omvat verder het
aantrekken van de eerste bedrijven. Tevens wordt in deze fase gestart met het
opzetten van de collectieve voorzieningen. Het gehele project zal naar verwach-
ting in 2010 worden afgerond. De uitgifte zal in 2003 starten.

1.9 Kosten, financiering (con-
structie)

Onbekende kosten. Er is sprake van een subsidie- of stimuleringsregeling.

2 Beleid en instrumentarium

2.1 Inbedding in gemeente-
lijk beleid

•  Structuurplan Almere (1983) geeft voor de locatie de bestemming agrarisch.
Het plan behoeft een aanpassing om de bouw van bedrijvigheid te realise-
ren.

•  Het Voorontwerp Bestemmingsplan is inmiddels opgesteld en in functie
aangepast.

•  Parkmanagement vormt op alle terreinen in Almere een uitgangspunt.
•  Voor de gemeente Almere speelt het Structuurplan Almere Hout (2001) een

belangrijke rol. Dit plan is in 2001 goedgekeurd. In het structuurplan wordt
de locatie Stichtse Kant aangeduid als een regionaal bedrijventerrein.

2.2 Relatie met andere be-
leidsvelden

Voor het Structuurplan Almere Hout is een Milieueffectrapportage uitgevoerd.

2.3 Inzet van instrumenta-
rium

Ingezette instrumenten door de gemeenten zijn:

•  archeologisch vooronderzoek;
•  plan van aanpak voor een vervolg;
•  ontwikkelingsplan;
•  beeldkwaliteitplan;
•  verkavelingplan;
•  inrichtingsplan.

Nog uit te voeren zijn:

•  uitvoeringsbestekken;
•  uitgifteplannen;
•  organisatiemodel voor parkmanagement.

3 Organisatie

3.1 Betrokken partijen en orga-
nisatiestructuur

•  projectteam Stichtse Kant;
•  planteam Almere Hout;
•  VHP stedenbouwkundige + architecten + landbouwarchitecten.

Een convenant tussen de gemeente en VBA richt zich op de invoering van
parkmanagement op alle bedrijventerreinen in Almere.

3.2 Communicatie tussen par-
tijen

Een deel van het gebied zal door de Rabobank worden ontwikkeld.

3.3 Regionale afstemming en
samenwerking

Er bestaan contacten met de omliggende regio (zoals bijvoorbeeld met
Gooi/Vechtstreek).



Buck Consultants International 69

Afrikahaven Amsterdam

1 Project

1.1 Omvang 275 ha.

1.2 Ligging De Afrikahaven ligt in het Noordzeekanaalgebied ten westen van de stad
Amsterdam.

1.3 Type ontwikkeling Nieuw te ontwikkelen haventerrein voor bedrijven en kantoren.

1.4 Initiatiefnemers Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam.

1.5 Doelstelling en ambitieni-
veau

Het zoeken naar mogelijkheden om marktgerichte havenontwikkeling en
natuurontwikkeling te combineren. Dit uitgangspunt wordt verdeeld in een
interne doelstelling om te komen tot beleidsafstemming. De andere doelstel-
ling richt zich op het bepalen van de randvoorwaarden voor de ontwikkeling.
De derde doelstelling betreft de externe promotie en publiciteit.

1.6 Doelgroep(en) en specifieke
elementen

Het plangebied kan worden opgedeeld in twee onderdelen; Afrikahaven
Noord en Zuid. In Noord zullen grootschalige industrie, opslag, overslag van
bulk en goederen worden gehuisvest en in Zuid komen hoogwaardige bedrij-
ven met kantoorachtige functies.

1.7 Plan Het plan van de Afrikahaven richt zich allereerst op de economische ontwik-
keling van het gebied en ten tweede op de natuurlijke waarden van de om-
geving. Het plan biedt ruimte voor natuur (aanplant of natuurlijk). Deze ruimte
wordt later uitgegeven als bedrijventerrein. De groene strategie heeft geen
einddoel, maar is een flexibele planvorm; van streefbeeld naar ingebruikna-
me. Het begrip disposable nature of inruilnatuur staat centraal. Het betekent
het opruimen van natuur ten behoeve van een nieuwe functie. Zo worden in
Afrikahaven Noord blokken bomen gepland die bij uitgifte elders op de
kavel komen te staan. Het beheer van de natuur wordt tijdelijk uitbesteed aan
een ‘natuurmanager’. Het plangebied Afrikahaven Zuid (‘Atlaspark’) stelt
hogere eisen aan de inrichting en het beheer van het openbare gebied. Ten
eerste wordt een laan ingepland van drie rijen. Twee van deze rijen blijven
staan en van de verwijderde rij moeten de bomen elders op de kavel herge-
bruikt worden. Ook tussen de kavels is ruimte voor natuur.

1.8 Stadium van ontwikkeling     Ontwikkelingsvisie

    Uitgifte & realisatie

     Beheer

1.9 Kosten, financie-
ring(constructie)

De kosten zijn ongeveer 900.000,= tot 1.000.000,= euro.
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2 Beleid en instrumentarium

2.1 Inbedding in gemeentelijk
beleid

•  De ontwikkeling van de Afrikahaven is vastgelegd in gemeentelijke plan-
nen zoals bijvoorbeeld het Masterplan Noordzeekanaalgebied.

•  De ontwikkeling van de Afrikahaven is vastgesteld in het Bestemmings-
plan. Dit project zorgt voor een specifieke bijdrage aan de natuurlijke ont-
wikkeling van het havengebied. Binnen de beleidskaders wil het Ge-
meentelijk Havenbedrijf havenontwikkeling en natuurontwikkeling combi-
neren.

2.2 Relatie met andere beleids-
velden

Onbekend

2.3 Inzet van instrumentarium •  Beeldkwaliteitplan.
•  Beheertaak voor natuurmanager.

3 Organisatie

3.1 Betrokken partijen en orga-
nisatiestructuur

Gemeentelijk Havenbedrijf is trekker van het project. Een natuurmanager zal
tijdelijk het gebied onderhouden totdat het gebied is uitgegeven en parkmana-
gement is opgezet.

3.2 Communicatie tussen par-
tijen

Onbekend

3.3 Regionale afstemming en
samenwerking

Onbekend
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Visie Overamstel Amsterdam

1 Project

1.1 Omvang 92 ha.

1.2 Ligging Aan de rand van Amsterdam-Zuid dichtbij de A2 en A10 en station Amster-
dam Amstel.

1.3 Type ontwikkeling Herstructurering tot een gemengd woonwerkgebied.

1.4 Initiatiefnemers Projectbureau Overamstel
Gemeente Amsterdam

1.5 Doelstelling en ambitieniveau Het intensiveren en transformeren van een traditioneel en extensief werkge-
bied naar een grootstedelijk en levendig woon-werkgebied. De aandacht gaat
uit naar landschappelijke kwaliteiten, menging van functies en openbaarheid
van het gebied.

1.6 Doelgroep(en) en specifieke
elementen

Woningen, kantoren, bedrijven en voorzieningen.

1.7 Plan Het plan is een herstructureringsproject. Het gebied bestaat uit vier deelge-
bieden, te weten Amstel I, Weespertrekvaart noord, Penitentiaire Inrichting
Overamstel en terrein van het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf.
Het plan richt zich op functiemenging van wonen en werken in het gebied.
Hiertoe is een quickscan geluidszones uitgevoerd (weg, spoor, industrie,
transportleiding, persleiding en bodem). De beste optie is scheiding van het
bedrijfsterrein en het woongebied, maar voor de levendigheid worden kanto-
ren gemengd tot een verhouding van 80% wonen en 20% werken. In het plan
streeft men naar een verdichting van 0,8 naar 2-3 fsi met een duurzame wer-
king tussen wonen en werken. Het beoogde stedelijk milieu is gericht op ho-
gere dichtheden om (minimaal) 2.500 woningen te realiseren en het uitzicht
op de Amstel te benutten. Dus wordt gekozen voor urbane villa’s en niet-
massieve hoogbouw. Uitgangspunten voor alternatieve bouwvormen blijven
stedelijkheid met een hoge bebouwingsintensiteit. Daarnaast is er aandacht
voor het inhoud geven aan de stad-land overgang in het algemeen en het
belang van de Amsteloever in het bijzonder. Het plan wil aanhaken op de
stad.

1.8 Stadium van ontwikkeling      Ontwikkelingsvisie

     Uitgifte en realisatie

     Beheer

1.9 Kosten, financiering (con-
structie)

De kosten zijn per jaar aangegeven en zijn ongeveer 200.000,= euro per
deelgebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van subsidies.
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2 Beleid en instrumentarium

2.1 Inbedding in gemeentelijk
beleid

•  In het Ontwerp Structuurplan wordt het gebied aangeduid als een
grootstedelijk woon-werkgebied.

•  Het Bestemmingsplan biedt op dit moment alleen ruimte aan bedrijven.
Het zou moeten worden gewijzigd om ook in de bouw van woningen te
kunnen voorzien. Hierbij wordt bewust gekozen om per deelgebied af-
zonderlijke bestemmingsplannen op te stellen.

2.2 Relatie met andere beleids-
velden

De plannen voor Overamstel houdt rekening met de structuurschets van
stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. Binnen het gebied zijn enkele monumentale
panden aanwezig waar rekening mee moet worden gehouden.

2.3 Inzet van instrumentarium Onbekend

3 Organisatie

3.1 Betrokken partijen en organi-
satiestructuur

•  Gemeente Amsterdam (dienst RO, EZ, Ontwikkelingsbedrijf, Stadsdeel
Oost/Watergraafsmeer, GVB);

•  Gemeente Ouder-Amstel;
•  Rijkswaterstaat;
•  Provincie Noord-Holland;
•  Dienst Waterbeheer en Riolering;
•  Kamer van Koophandel;
•  Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling;
•  Ondernemers;
•  Ondernemersvereniging Regio Amsterdam (ORAM);
•  Private partijen;
•  Grondeigenaren (100 erfpachters/huurders).

3.2 Communicatie tussen partijen Onbekend

3.3 Regionale afstemming en
samenwerking

Klankbord in het Zuidoostlob (gemeente Amsterdam, Stadsdeel zuidoost,
Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, Gemeente Ouder-Amstel en Gemeente
Diemen). Later in het plantraject zal de rol worden bijgesteld en de invloed toe
nemen van de diverse partijen.
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Science park Amsterdam

1 Project

1.1 Omvang 70 ha.

1.2 Ligging Ten oosten van Amsterdam tussen de A10, de spoorlijn Amsterdam-Weesp
en de Ringvaart.

1.3 Type ontwikkeling Herstructurering van bestaande bedrijven en instellingen en nieuw te ontwik-
kelen gemengd terrein.

1.4 Initiatiefnemers NWO, UvA en gemeente Amsterdam.

1.5 Doelstelling en ambitieni-
veau

De drie grondeigenaren willen de locatie ontwikkelen tot een internationaal
kenniscentrum binnen de kennisvelden wiskunde, informatica, natuurweten-
schappen met een hoogstaande infrastructuur van 'high performance compu-
ting and networking' met hieraan gelieerde kennisintensieve bedrijfsactivitei-
ten. Doel hiervan is een milieu te creëren waarin wetenschappelijke instellin-
gen en bedrijven kennis uitwisselen en samenwerken.

1.6 Doelgroep(en) en specifieke
elementen

De doelgroep van het Science park bestaat uit enerzijds de bestaande gebrui-
kers die de mogelijkheid tot uitbreiding hebben. Anderzijds zal het Science
park nieuwe gebruikers aantrekken zoals studenten, wetenschappers, onder-
zoekers en aan de wetenschap gelieerde ondernemingen. Zo zal de Faculteit
der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) zich op het Sci-
ence park gaan vestigen. De bedrijven en instellingen moeten hoogwaardig en
kennisintensief zijn. De bedrijvigheid richt zich op bèta- en levenswetenschap-
pen, ICT en informatica. Specifiek aan de ontwikkelingsvorm is dat de uitwis-
seling van kennis centraal staat door een ruimtelijke setting van de gebouwen.
Daarnaast is de inpassing van de nieuwe werkomgeving in de historische en
landschappelijke context van Watergraafsmeer specifiek. Door aandacht te
besteden aan duurzaam bouwen en door een zorgvuldige economische in-
bedding zal het Science park aansluiten bij de directe omgeving.

1.7 Plan Het terrein gaat ontwikkeld worden tot een internationaal kenniscentrum voor
onderwijs, onderzoek en ondernemen. Aan de noordwestzijde van terrein
komen studentenwoningen, gastverblijven en appartementen. Het exacte
programma is vastgelegd in het stedenbouwkundig programma van eisen.
Afspraken over de ruimtelijke ontwikkeling zijn vastgelegd in het Masterplan
Science park Amsterdam. Het plan speelt in op de aanwezige bedrijven, in-
stellingen en de data-infrastructuur en houdt rekening met de ecologische
waarde. Science park Amsterdam biedt geen eindmodel maar zorgt voor een
basisorganisatie van bouwstroken, afgewisseld met groene zichtcorridors die
onder meer ruimte bieden aan het laden en lossen en aan technische infra-
structuur. De uitgifte kan in verschillende fasen worden opgezet. Dwars op de
structuur van bouwstroken en groene corridors zal zich een netwerk ontwik-
kelen van (semi-) openbare ruimte. De groene zichtcorridors, de poldercorri-
dors, volgen de richting van de oude polderverkaveling en leggen een relatie
met de omgeving.

1.8 Stadium van ontwikkeling Verwacht wordt dat het project in 2010 zal worden afgerond.

     Ontwikkelingsvisie

     Uitgifte en realisatie

     Beheer
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1.9 Kosten, financiering (construc-
tie)

De kosten zijn in de gemeentelijke grondexploitatie begroot op 37.000.000,=
euro waarbij de ISES gelden worden ingezet voor de ontwikkeling van het
Twinning Center. De verdeling van de kosten en opbrengsten tussen de ver-
schillende grondeigenaren is vastgelegd in het samenwerkingsverband. De

2 Beleid en instrumentarium

2.1 Inbedding in gemeentelijk
beleid

•  De creatieve stad is een belangrijk onderdeel van de stedelijke ont-
wikkeling van Amsterdam. Bovendien streven de faculteiten naar
minder spreiding van de onderwijsinstellingen in de stad. Daarom is
gezocht naar een terrein waar deze kennis gebundeld kan worden.

•  In het ontwerp-Structuurplan Kiezen voor Stedelijkheid wordt het
gebied beschreven als grootstedelijk werkgebied met een strook wo-
ningen.

•  Drie uitgangspunten staan centraal in de ontwikkeling van Science
park Amsterdam. Ten eerste intensief ruimtegebruik. Ten tweede be-
reikbaarheid met NS station Science park en tot slot kwaliteit van
water, groen en openbare ruimte.

•  Er is een nieuw bestemmingsplan opgesteld dat een planologische
en juridische kader voor de ontwikkeling tot kenniscentrum met wo-
ningbouw biedt.

2.2 Relatie met andere beleids-
velden

Economische Zaken stimuleert de kennisintensieve regio en zorgvuldig
ruimtegebruik.

2.3 Inzet van instrumentarium •  Het oprichten van een organisatie waarin de verschillende grondei-
genaren zijn opgenomen.

•  Procesafspraken voor de grondeigenaren.

3 Organisatie

3.1 Betrokken partijen en organi-
satiestructuur

De doelstellingen van het Science park worden gecoördineerd door de stuur-
groep Science Park Amsterdam. Direct betrokkenen zijn:

•  NWO; UvA; Gemeente Amsterdam. De ruimtelijke kwaliteit wordt bewaakt
door de supervisoren; Bart Brands (landschapsarchitect) en Kees Christi-
aanse (stedenbouwkundig architect).

Het organogram voor Science park is opgebouwd uit drie lagen. De eerste
laag is de struugroep bestaande uit NWO, UvA en gemeente Amsterdam. De
tweede laag is het coördinatieoverleg. Door het coördinatieoverleg vindt ener-
zijds aansturing plaats richting de werkgroepen (afstemmingsoverleg) en
anderzijds filtering van informatie naar de stuurgroep (opdrachtgeversover-
leg). De derde laag is zijn de gebiedgerichte en thematische uitvoeringsorga-
nisaties (werkgroepen).

3.2 Communicatie tussen
partijen

Het Masterplan is voor de betrokkenen richtinggevend. De grondeigenaren
zijn verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige uitwerkingen. Deze samen-
werkingsprocessen zijn vastgelegd in procesafspraken.
Er is een overleg tussen de drie communicatieafdelingen. Bovendien is een
communicatieteam samengesteld uit de drie partijen, vertegenwoordigd door
één communicatieadviseur.

3.3 Regionale afstemming en
samenwerking

Onbekend
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Bedrijvenpark De Bons Grave

1 Project

1.1 Omvang 16,6 waarvan 8,5 ha bestemd is voor bedrijventerrein ontwikkeling.

1.2 Ligging Zuidelijk gelegen terrein in het buitengebied van Grave.

1.3 Type ontwikkeling Herstructurering van kazerneterrein tot een bedrijvenpark.

1.4 Initiatiefnemers Gemeente Grave en Arcadis.

1.5 Doelstelling en ambitieni-
veau

Het ontwikkelen van een duurzaam bedrijvenpark met een groene en cam-
pusachtige uitstraling. Het nieuwe terrein met een woon- en werkfunctie zal
worden ingepast in het esdeklandschap en refereren aan de militaire historie.

1.6 Doelgroep(en) en
specifieke elementen

Kleinschalige bedrijven uit de lokale of regionale omgeving die zich eenvoudig
kunnen mengen met woningbouw met milieuhindercategorie 1 en 2.

1.7 Plan Het betreft een herstructureringsproject van het zuidelijk deel van de (voorma-
lige) Generaal de Bonskazerne. Het specifieke van dit plan is de ruimtelijke
inpassing van zowel de cultuurhistorische als historisch-landschappelijke
omgeving. Bovendien wordt in het agrarisch gebied een werklocatie ontwik-
keld wat leidt tot een vitaal plattelandsgebied. In het masterplan worden twee
varianten genoemd. Bij de eerste variant worden de twee aanwezige kazerne-
gebouwen integraal gehandhaafd. Deze gebouwen leveren samen met het
plein een sterke verwijzing naar het historische karakter van de locatie. Het is
mogelijk dat op een passende wijze de gebouwen worden uitgebouwd met
architectuur dat een mix maakt tussen oud en nieuw. In de tweede variant
wordt het historische centrale plein wel gehandhaafd, maar de kazernege-
bouwen gesloopt. Het hoofdgebouw fungeert in beide varianten als bedrijfs-
verzamelgebouw voor startende ondernemers en is het referentiekader naar
de historische functie.

1.8 Stadium van ontwikkeling De verwachting is dat het terrein kort na 2005 kan worden opgeleverd.

     Ontwikkelingsvisie

     Uitgifte en realisatie

     Beheer

1.9 Kosten, financiering (con-
structie)

De kosten liggen tussen de 4 en 4,5 miljoen euro. Door de huidige aanpassin-
gen in het Masterplan, zullen deze kosten stijgen. Er wordt voor dit project
geen gebruik gemaakt van stimuleringsregelingen en/of subsidies. Het project
wordt begeleid door de Rijksbouwmeester.
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2 Beleid en instrumentarium

2.1 Inbedding in gemeentelijk
beleid

•  Bestemmingsplan Buitengebied Grave biedt planologisch en juridisch
gezien op dit moment nog geen kader en moet worden aangepast.

•  In het Landschapsbeleidsplan Grave wordt het gebied aangeduid als een
belangrijke structuurdrager voor inpassing van woningbouw en bedrijven
met een groen karakter.

•  De geomorfologische en cultureel-historische waarden zijn opgenomen
in het CHER (Cultuurhistorische Effectrapportage).

•  Het gehele plantraject zal aansluiten bij het nationaal pakket van Duur-
zaam Bouwen waarbij rekening wordt gehouden met duurzaam water-
beheer, energiegebruik, duurzame bouwmaterialen en verkeersbeleid.

2.2 Relatie met andere beleids-
velden

Het project sluit aan bij het landelijk defensiebeleid dat zich richt op het her-
schikken van militaire functies en het herinrichten en afstoten van militaire
terreinen.
In samenwerking met andere gemeenten is de StructuurvisiePlus Land van
Cuijk opgesteld. Deze visie geeft Grave de ruimte om al dan niet binnen de
bestaande bebouwing op het kazerneterrein een woon- en werkmilieu te
ontwikkelen.

3 Organisatie

3.1 Betrokken partijen en orga-
nisatiestructuur

•  Gemeente Grave.
•  Arcadis is het ontwerp- en stedenbouwkundig bureau.

3.2 Communicatie tussen par-
tijen

Een enquête is afgenomen onder ondernemers over hun interesse in het
nieuwe bedrijventerrein. Middels tussentijdse nieuwsbrieven worden geïnte-
resseerden op de hoogte gehouden.

3.3 Regionale afstemming en
samenwerking

•  Inpassingen van de plannen in Structuurvisie Plus
•  Presentatie van de bevindingen van de Rijksbouwmeester aan provincie

en gemeenten uit Land van Cuijk.
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Westermaat Campus Hengelo

1 Project

1.1 Omvang 28 ha waarvan 20 ha uitgeefbaar zijn.

1.2 Ligging Het terrein ligt aan de noordrand van Hengelo aan de A1.

1.3 Type ontwikkeling Nieuw te ontwikkelen terrein voor bedrijven.

1.4 Initiatiefnemers Gemeente Hengelo en AM Vastgoed.

1.5 Doelstelling en ambitieniveau Het realiseren van een hoogwaardig bedrijvenpark in een groene setting. Het
coulisselandschap, als uitloper van het landgoed Twickel met één beek, vormt
het uitgangspunt. Het ambitieniveau is een ‘hoogwaardig bedrijvenpark in het
groen, waar het goed toeven is’.

1.6 Doelgroep(en) en specifieke
elementen

Westermaat Campus biedt ruimte aan zo’n 50 bedrijven verdeeld in het be-
stemmingsplan naar: kennisintensieve of initiërende industrie; toeleverende
groothandel; aanverwante call centers en zakelijke dienstverlening (gericht op
industrie).
Het specifieke karakter van dit project ligt in de stedenbouwkundige inpassing
in de geomorfologische kenmerken. Er wordt rekening gehouden met de
groenstructuur, watersystemen, de inrichting van het openbaar gebied en het
straatmeubilair. Daarnaast wordt het gebied dusdanig ontwikkeld dat eenvou-
dig kan worden ingespeeld op de toekomstige ontwikkelingen (zogenaamde
bewegende landschappen).

1.7 Plan Westermaat Campus maakt onderdeel uit van een groter plan ‘Westermaat’.
Een samenbindende factor van dit omvangrijke plan is De Ronde (een scha-
kellaan tussen de afzonderlijke deelgebieden). De uitgangspunten voor het
deelgebied Westermaat Campus zijn de zichtlocaties voor de hoogwaardige
bedrijven. Deze bedrijven zullen in dit gebied, geconcentreerd gesitueerd en
met gebruikmaking van dubbel ruimtegebruik (gebouwen schuiven ‘over el-
kaar heen’) op grote kavels worden gepland. Het groenaccent en de parkach-
tige setting verzorgen de uitstraling van gebouwen. De es en het beekdal
vormen de belangrijkste elementen in het nieuwe landschap. Het beekdal
wordt gebruikt voor een waterpartij en de aarde uit de vijver heeft de es verder
opgehoogd. De bebouwing op de opgehoogde es moet de vorm van dit geo-
morfologische element versterken. Er is gekozen voor één samenhangende
bebouwingsstructuur voor de gehele es. Een compacte bouwwijze door het
tegen elkaar en over elkaar schuiven van gebouwen, zorgt dat bedrijven
maaiveldgebonden blijven en de grond dubbel benutten. Parkeervoorzienin-
gen moeten inpandig worden opgelost.

1.8 Stadium van ontwikkeling De infrastructuur is reeds volgens de collectieve inrichtingselementen aange-
legd. De verwachting is dat in 2010 het terrein is uitgegeven.

… Ontwikkelingsvisie

     Uitgifte en realisatie (bouw en woonrijp)

     Beheer (vanaf de aanleg wordt het park beheerd)

1.9 Kosten, financiering (construc-
tie)

De kosten van de grondontwikkeling en gebouwontwikkeling zijn
200.000.000,= Euro. Als de gebouwen ontwikkeld zijn, zijn de kosten 200
miljoen Euro. Er wordt geen gebruik gemaakt van subsidies. Op dit moment
worden de mogelijkheden voor een NOVEM subsidie onderzocht voor een
onderzoek naar gelaagde bouw.
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2 Beleid en instrumenten

2.1 Inbedding in gemeentelijk 
beleid

•  Het Masterplan De Ronde (1998) geeft een beeld van de ontwikke-
lingsplannen voor de deelgebieden van Westermaat. In dit plan wordt
het integrale concept gepresenteerd van wonen, werken met voorzie-
ningen. Het Masterplan geeft voor het deelgebied van de Campus aan
dat het om freeway visibility gaat in een groen coulisselandschap met
doodlopende straten.

•  Per deelgebied wordt een uitwerkingsplan, een beeldkwaliteitplan en
een stedenbouwkundig plan opgesteld.

•  Het Bestemmingsplan voor deelgebied Westermaat Campus Express is
onherroepelijk.

2.2 Relatie met andere beleidsvel-
den

Onbekend

2.3 Inzet van instrumentarium De gemeente en AM Vastgoed geven aan dat er gebruik is gemaakt van een
aantal vernieuwende instrumenten:

•  een plantoelichting met o.a. de promotie-, acquisitie- en marketingstrate-
gie door Grondexploitatiemaatschappij (GEM) en AM Vastgoed uitge-
voerd;

•  een publiekprivate grondexploitatiemaatschappij;
•  een coöperatieve beheerformule met parkmanagement dat uitmond in

businessplan en beheerplan;
•  een flexibel stedenbouwkundig concept (‘bewegend werklandschap’ met

intensief ruimtegebruik).

3 Organisatie

3.1 Betrokken partijen en organi-
satiestructuur

•  Gemeente Hengelo;
•  AM Vastgoed als projectontwikkelaar in grond, gebouwen en parkmana-

gement;
•  Op ten Noort Blijdenstein als ontwerp- en stedenbouwkundig bureau;
•  Coöperatieve Vereniging van Eigenaren ten behoeve van parkmanage-

ment.

De samenwerking kan worden verdeeld in drie maatschappijen. De grondex-
ploitatiemaatschappij waarin gemeente en AM Vastgoed ieder 50% aandeel
hebben.
De opstalexploitatiemaatschappij bestaande uit 80% aandeel voor AM
Vastgoed, Droste en Dura en 20% vrije markt. En tot slot de parkexploitatie
waarin de gemeente voor 33% en AM Vastgoed voor 67% participeren.

3.2 Communicatie tussen
partijen

Goede samenwerking tussen gemeente en AM Vastgoed vanaf 2000 met
dezelfde ambitie, uitdaging en focus in productinnovatie voor ogen.

3.3 Regionale afstemming en
samenwerking

De ontwikkeling van het gebied vindt plaats binnen de Netwerkstad, bestaan-
de uit Almelo, Borne, Hengelo (O) en Enschede.
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Triamide Lemsterland

1 Project

1.1 Omvang 6,4 ha.

1.2 Ligging Het terrein ligt aan de rand van het dorp Oosterzee aan het Tjeukemeer in het
zuidwesten van Friesland.

1.3 Type ontwikkeling Herstructurering tot een gemengd terrein.

1.4 Initiatiefnemer(s) Metaal Plus, Drumonde.

1.5 Doelstelling en ambitieniveau Het Triamide concept bestaat uit drie onderdelen: ethisch ondernemen, de
mens centraal en economische doelstellingen van de organisaties. Het acti-
viteitenterrein is de fysieke vertaling van het concept. Dit terrein wil een ‘brink’
gaan vormen voor de bewoners van Oosterzee om wonen, werken en land-
schap te integreren. Het terrein wordt een cluster van complementaire toele-
veranciers van het metaalbedrijf van de toekomst.

1.6 Doelgroep(en) en specifieke
elementen

Innovatieve of educatieve bedrijvigheid in milieuhindercategorie 3 of minder.

1.7 Plan Het Triamide concept wil de voorzieningen richten op het dorp Oosterzee. De
gebouwen worden functioneel en interactief opgezet voor onderwijs, recreatie
en wonen. Het motto is dat de bedrijvigheid komt en gaat, maar het gebouw
blijft. De energie wordt optimaal benut om extra milieubelasting te voorkomen.

1.8 Stadium van ontwikkeling Verwacht wordt dat de oplevering rond 2004 zal zijn.

     Ontwikkelingsvisie

     Uitgifte en realisatie

     Beheer

1.9 Kosten, financiering (con-
structie)

De kosten voor het gehele project worden geschat tussen de 10 en 15 miljoen
Euro. Er wordt geen gebruik gemaakt van subsidies.

2 Beleid en instrumentarium

2.1 Inbedding in gemeentelijk
beleid

•  Het Streekplan gaat uit van het stimuleren van de werkgelegenheid,
het bevorderen van de leefbaarheid en het versterken van het draag-
vlak voor voorzieningen.

•  In het Bestemmingsplan is de helft van het terrein aangeduid als be-
drijvigheid. Het andere deel van het activiteitenterrein valt onder bui-
tengebied met een agrarische functie. Het Bestemmingsplan moet
voor dit deel worden gewijzigd.

2.2 Relatie met andere beleidsvel-
den

Onbekend

2.3 Inzet van instrumentarium •  Strategisch Businessplan
•  Economische invulling gegeven van de plannen
•  Nieuwe milieuvergunning
•  Akoestisch onderzoek (wellicht)
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3 Organisatie

3.1 Betrokken partijen en organi-
satiestructuur

•  Drie ondernemers;
•  Rijksuniversiteit Groningen;
•  NOM;
•  Von Meijenfeldt archictenbureau;
•  Habiforum;
•  Ministerie van Economische Zaken;
•  Drumonde Adviesbureau;
•  Cuckoo Company;
•  TU Delft;
•  PAP©S (Productivity and process controll system).

De organisatiestructuur bestaat uit een procesmanager, een financieel des-
kundige en de initiatiefnemers.

3.2 Communicatie tussen
partijen

Onbekend

3.3 Regionale afstemming en
samenwerking

Onbekend
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Rivierzone Vlaardingen

1 Project

1.1 Omvang 350 ha.

1.2 Ligging Binnenstedelijk terrein aan de rand van de Nieuwe Waterweg tussen de bin-
nenstad en de oude havens en in het oosten grenzend aan de A4.

1.3 Type ontwikkeling Herstructurering tot een gemengde invulling van het terrein met woningen,
voorzieningen, kantoren en bedrijventerreinen.

1.4 Initiatiefnemers Gemeente Vlaardingen, projectbureau Rivierzone.

1.5 Doelstelling en ambitieni-
veau

Het vernieuwingsproces in de Rivierzone wordt in gang gezet door drie doel-
stellingen:

•  een bredere basis voor werken en ondernemen;
•  een leefbaar en afwisselend woon- en verblijfsklimaat;
•  bescherming en herwaardering van het cultuurhistorisch erfgoed.

De ambitie is om een impuls te geven aan de ruimtelijke inrichting, de milieu-
en omgevingskwaliteit en de economische waarde. Met deze ontwikkeling
wordt een veelzijdige en eigentijdse stedelijke omgeving ontwikkeld.

1.6 Doelgroep(en) en
specifieke elementen

De Rivierzone wordt onderverdeeld in drie deelgebieden. De A4-zone zal
ontwikkeld gaan worden tot een kantorencentrum voor de (boven-)regionale
markt. Het station Vlaardingen Oost wordt verbeterd. Het Stad & Milieugebied
kan onderverdeeld worden in een aantal subgebieden met hun eigen karakte-
ristieken: rondom de Koningin Wilhelminahaven en de Buitenhaven wordt een
veelzijdig stedelijk milieu gerealiseerd; de Maasboulevard en het stationsge-
bied wordt ingericht met kantoren en woningbouw, een park en wordt het
station vernieuwd; de Maasoeverzone-West wordt onder andere geschikt
gemaakt voor uit te plaatsen bedrijven uit het Stad- & Milieugebied door uit-
breiding van het bestaande bedrijventerrein in westelijke richting.

1.7 Plan Een van de hoofddoelstellingen van het project is het herstellen van de histo-
rische verbinding tussen stad en rivier. Op dit moment vormen de dijk en het
spoor een barrière.
Het plan wil aandacht schenken aan dienstverlening en recreatie en een min-
der strikte scheiding aanbrengen tussen wonen en werken. De Rivierzone wil
in eerste instantie het water benutten en een relatie leggen met de oude ha-
ven in de binnenstad. De dijk krijgt een recreatieve functie en realiseert be-
langrijke ecologische waarden. Langs de oever van de Nieuwe Maas zal
natuurontwikkeling tot zijn recht komen. Om de recreatieve kansen verder te
benutten wordt een park aan de Maasboulevard aangelegd. Aan de randen
van het park zullen woningen worden gebouwd. De havens zullen worden
benut als stedelijke milieu met woningen, publieksgerichte voorzieningen en
aantrekkelijke openbare ruimte aan het water. Tevens is een jachthaven in de
Koningin Wilhelminahaven gepland. Het plan zet zich voort in de ontwikkeling
langs de A4 tot een representatief milieu. In de omgeving van het station
Vlaardingen Centrum wordt een combinatie van wonen en werken gecreëerd.
Hier is ook ruimte gepland voor het nieuw te bouwen stadskantoor. De bedrij-
ven op de verschillende bedrijventerreinen profiteren van gezamenlijke voor-
zieningen door middel van het op te zetten parkmanagement. Duurzaamheid
speelt een belangrijke rol in dit project.
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1.8 Stadium van ontwikkeling Het totale project heeft een tijdpad tot 2020.

    Ontwikkelingsvisie

    Uitgifte & realisatie

    Beheer

1.9 Kosten, financiering (con-
structie)

In juli 2003 zal aan de gemeenteraad een uitvoeringsplan voorgelegd worden.
Een onderdeel hiervan is de financiering van het totale project. De gemeente
Vlaardingen zal het project financieel gezien niet zelfstandig kunnen uitvoeren.
Subsidies en marktpartijen zullen een substantieel deel van de kosten moeten
dragen om het project volledig te kunnen uitvoeren. De totale kosten zijn on-
geveer 700 miljoen euro.

2 Beleid en instrumentarium

2.1 Inbedding in
gemeentelijk beleid

•  De gemeente Vlaardingen wil nieuwe economische en sociale bronnen
voor de stad aanboren. Vandaar dat in de Contourennota (2000) belang-
rijke opgaven voor Vlaardingen in beeld zijn gebracht.

•  De verkenning en gebiedsanalyse uit de Contourennota zijn uitgewerkt in
de Nota Hoofdlijnen.

•  De ruimtelijke structuurbeelden zijn opgesteld in de Ruimtelijke Structuur-
schets.

•  Het geheel is afgestemd op de gewenste ontwikkelingen die zijn vastge-
steld in ‘Stadsvisie Vlaardingen’, ‘Koers op 2020’ en de ‘Structuurschets
Vlaardingen tekent voor haar toekomst’. Deze laatste schets is uit 1993
en wordt op dit moment herzien.

2.2 Relatie met andere
beleidsvelden

Onbekend

2.3 Inzet van instrumentarium •  Vereveningsfonds (dit fonds zorgt voor een verevening tussen financieel
positieve en negatieve onderdelen van het project).

•  Parkmanagement.

3 Organisatie

3.1 Betrokken partijen en
organisatiestructuur

•  Projectbureau Rivierzone;
•  Gemeente Vlaardingen;
•  Burgers;
•  Ondernemers;
•  Diverse adviesbureaus.

Voor de uitvoeringsfase van het project (vanaf zomer 2003) is een uitvoe-
ringsorganisatie nodig. Ook hierover zal de gemeenteraad in juli 2003 een
uitspraak doen.

3.2 Communicatie tussen
partijen

Onderdeel van het plan is het open planproces waarbij alle betrokkenen
(burgers, ondernemers en de gemeente) in het gebied in dialoog gaan.

3.3 Regionale afstemming en
samenwerking

Het gemeentelijke project wordt afgestemd op de plannen en kaders van
ROM Rijnmond die zich richten op de revitalisering van de hele rechter
maasoever. De provincie Zuid Holland is nauw betrokken bij dit project.
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Marslanden Zwolle

1 Project

1.1 Omvang 150 ha bedrijventerrein met 2,7 ha natuurgebied

1.2 Ligging Gelegen aan de zuidelijke buitenrand van Zwolle.

1.3 Type ontwikkeling Herstructurering van het bedrijventerrein Marslanden waarbij duurzame ver-
sterking centraal staat. Daarnaast zal een natuurgebied worden ontwikkeld.

1.4 Initiatiefnemers Gemeente Zwolle, Ondernemersvereniging en Kamer van Koophandel.

1.5 Doelstelling en ambitieni-
veau

Een duurzame versterking van het bedrijventerrein Marslanden door in te
spelen op de aanwezige kansen en ervoor te zorgen dat er in 2010 nog
steeds sprake is van een goed bedrijventerrein met recreatieve mogelijkheden
in Gerenvonder.

1.6 Doelgroep(en) en
specifieke elementen

De uitbreiding van Marslanden richt zich op bedrijven in de groothandel,
transport en distributie, ambachtelijk, verzorgend, bouw worden aangetrokken
met een milieucategorie 1 t/m 3 + 4. Op het natuurterrein worden geen bedrij-
ven gepland.

1.7 Plan In het masterplan staan acht projecten betreffende: beheer, groen en infra-
structuur, besparingsproject, herstructurering delen van Marslanden, ver-
voersmanagement, collectieve inkoop energie, opstellen van structuurvisie,
plan Gerenvonder en onderzoek bodemgesteldheid. Bovendien is er sprake
van een reguliere uitbreiding van het bedrijventerrein (netto 40 ha).
Het plangebied Gerenvonder is onderdeel van de stedelijke groenstructuur
van Zwolle. Het gebied maakt onderdeel uit van de recreatieve structuur en
heeft aandacht voor de natuurdoeltypen ‘nat schraalgrasland’ en ‘rietland en
ruigte’. Het doel van het gebied is enerzijds een verblijfsgebied op het bedrij-
venpark en anderzijds beheer van de waterhuishouding, natuur en milieu.

1.8 Stadium van ontwikkeling Het plan bevindt zich in de voorbereidingsfase. Het masterplan bevat acht
projecten voor Marslanden.

     Ontwikkelingsvisie

     Uitgifte & realisatie

     Beheer

1.9 Kosten, financiering (con-
structie)

De totale kosten, zonder subsidies of stimuleringsregelingen, zijn 75.000,=
euro voor Gerenvonder. De geraamde kosten voor de ontwikkeling en revitali-
sering van de andere delen van Marslanden, zijn niet bekend.



84 Buck Consultants International

2 Beleid en instrumentarium

2.1 Inbedding in gemeentelijk
beleid

Het Masterplan voor het gehele ontwikkelingsgebied is vastgesteld. Het in-
passen van het natuurgebied in de groenstructuur, past in het Groenbeleids-
plan en Bermbeheerplan van de gemeente.

2.2 Relatie met andere beleids-
velden

Onbekend

2.3 Inzet van instrumentarium •  Masterplan

3 Organisatie

3.1 Betrokken partijen en orga-
nisatiestructuur

•  Gemeente Zwolle;
•  Ondernemersclub Marslanden;
•  OOM;
•  Kamer van Koophandel;
•  Provincie Overijssel;
•  Waterschap Groot Salland (Gerenvonder).

Deze partijen zitten samen in de Coördinatiegroep Marslanden. Voor het deel-
project Gerenvonder zal het plan worden uitgevoerd door een landschapsarchi-
tect.

3.2 Communicatie tussen par-
tijen

•  Contact met de ondernemersvereniging is goed.
•  Intergemeentelijke beleidsplannen zijn niet afgestemd op elkaar.

3.3 Regionale afstemming en
samenwerking

•  Zwolle en Kampen (‘Netwerkstad’) vormen een stedelijk netwerk zoals be-
paald in de Vijfde Nota. Dit betekent dat bijvoorbeeld een acquisiteur ver-
antwoordelijk wordt voor het aantrekken van bedrijven richting deze regio.

•  Voor het beheerplan voor de groenstructuur is er overleg tussen gemeente
Dalfsen en Waterschap Groot Salland.
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