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1. Opdrachtformulering Kosten en baten van aanleg, onderhoud en uitgifte 

van lokale bedrijventerreinen (KT-project STOIO, oktober 2008 – maart 2009) 

Veel gemeenten zien de aanleg van lokale bedrijventerreinen als een middel om opbrengsten te 

genereren voor de gemeente. Hierbij houden ze echter te weinig rekening met kosten voor het 

onderhoud van een duurzaam bedrijventerrein zoals ondermeer het onderhoud van de buffers en 

het openbaar domein. 

Tot op heden beschikken wij niet over objectieve cijfers betreffende de kosten en de opbrengsten 

van de aanleg van een lokaal (duurzaam) bedrijventerrein waardoor de gemeenten onvoldoende 

kunnen ingelicht worden over de financiële gevolgen van de aanleg van een lokaal bedrijventerrein. 

De studie heeft als doel: 

 het objectiveren van alle kosten en opbrengsten die bij de aanleg van een lokaal 

bedrijventerrein gepaard gaan; 

 na te gaan of er een relatie bestaat tussen de schaal van een lokaal bedrijventerrein en de 

voornaamste kostendrijvers. Bijvoorbeeld is het werkelijk zo dat lokale bedrijventerreinen 

omwille van de te kleine schaal te duur, of relatief duur zijn in aanleg? 

 aan te geven welke alternatieve oplossingen er bestaan in functie van een verdeling van de 

kosten en opbrengsten op bovenlokaal niveau. Zo bestaan er bijvoorbeeld 

bedrijfsverzameleilanden of parkmanagementformules waardoor onderhoudskosten niet 

door het lokale bestuur worden gedragen. 

 

2. Een voorafgaande vaststelling 

Er bestaan in Vlaanderen honderden lokale bedrijventerreinen. Een groot deel zijn historisch 

gegroeid, doch vanaf de gewestplanning in Vlaanderen (medio jaren 1960 – tot medio jaren 1970) 

zijn dergelijke terreinen ook meer planmatig vastgelegd en ingetekend op basis van het KB van 28 

december 1972. Dit KB voorzag ruimte voor de inrichting van specifieke lokaal-georiënteerde 

bedrijventerreinen (de zgn. KMO-zones/ambachtelijke terreinen). 

Ongetwijfeld hebben de gewestplannen het spreidingsbeleid inzake bedrijventerreinen gestimuleerd 

alsook de spreiding van lokale en regionale welvaart in Vlaanderen. Daar dragen we vandaag nog de 

vruchten van. Doch niet steeds is daarmee een kwaliteitsvolle ruimtelijke ordening uitgewerkt.  

Hoe langer hoe meer worden niet kwaliteitsvolle ontwikkelingen op lokale bedrijventerreinen 

gecontesteerd door omwonenden en actiegroepen. 

Lokale bedrijventerreinen zullen dan ook veel meer duurzaam moeten worden ontwikkeld met zowel 

oog voor duurzame productieprocessen als m.b.t. duurzame energievriendelijke mobiliteit (van 

goederen en van personen). 
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De bekende groene buffer als ‘afscherming’ moet nu meer en meer ingebed worden in een ruimtelijk 

management/een bedrijventerreinmanagement. 

Het onderzoek heeft als doel om op basis van een aantal cases, een richting te geven aan de 

werkelijke kosten, per m² indien men een duurzaam lokaal bedrijventerrein tot ontwikkeling wil 

brengen en welke toegevoegde waarde er gemiddeld op dergelijk lokaal terrein jaarlijks kon worden 

gegenereerd. Hierbij zal niet gebruik gemaakt worden van de klassieke KoBa-techniek voor de 

‘afweging van kosten en baten wegens de beperktheid’ in deze techniek vanuit de baten-zijde 

(toegevoegde waarde). 

 

3. Onderzoeksmethodiek 

Aan de hand van de discussie binnen de ad hoc stuurgroep van deze onderzoeksopdracht worden 

een aantal lokale bedrijventerreinen geselecteerd op basis van volgende criteria: 

 wie ontwikkelt het bedrijventerrein: gemeente, intercommunale, privaat 

 het moet gaan om een bedrijventerrein dat reeds in ontwikkeling is 

 verschillende bedrijven zijn er reeds actief (met het oog op het bepalen van de toegevoegde 

waarde). 

We nemen drie cases hier in deze studie. 

3.1 Diepenbeek: Dorpsveld I 

Het lokaal bedrijventerrein Dorpsveld I is gelegen in de gemeente 

Diepenbeek (provincie Limburg – arrondissement Hasselt). Het 

bedrijventerrein wordt ontwikkeld door de gemeente (autonoom 

gemeentebedrijf) en heeft een oppervlakte van ca. 11 hectare. 

Bedrijven die ‘zonevreemd’ zijn kunnen er een plaats krijgen en 

uiteraard zijn ook nieuwe ondernemingen er welkom. 

 



4 

 

 

3.2 Lochristi: Lozen Boer 

Het bedrijventerrein Lozen Boer is gelegen in de 

gemeente Lochristi (provincie Oost-Vlaanderen – 

arrondissement Gent). Het bedrijventerrein wordt 

ontwikkeld door de intercommunale Veneco² en 

heeft een bruto-oppervlakte van ca. 20 hectare. 

Veneco² creëerde op het bedrijventerrein Lozen Boer 

een huisvesting voor ongeveer 40 bedrijven. 

Daarnaast is er op Lozen Boer ook een zogenaamde 

‘Bedrijvencampus’. Met dit industrieel 

verzamelgebouw geeft Veneco² kleinschalige 

bedrijven de kans om zich op het terrein te vestigen. 
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3.3 Erpe-Mere: KMO-zone Oudenaardsesteenweg 

De KMO-zone Oudenaardsesteenweg is gelegen in de gemeente 

Erpe-Mere (provincie Oost-Vlaanderen – arrondissement Aalst). Het 

bedrijventerrein wordt ontwikkeld door de gemeente Erpe-Mere in 

samenwerking met een privé-partner (Ghelamco). De KMO-zone 

heeft een oppervlakte van ca. 5 hectare. 
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Daarnaast wordt ook gekeken naar de kosten en baten van een nieuw te ontwikkelen 

bedrijventerrein (Gavere) waarbij in rekening wordt gebracht de verschillende aspecten van 

duurzame uitbouw. 

Aan de hand van een detaillijst worden de verschillende kosten en baten opgelijst. Uit de oplijsting 

trachten we een reeks algemene lijnen inzake kosten en baten te vinden als kader voor verdere 

discussie inzake uitbouw van lokale bedrijventerreinen. 

 

4. De verschillende rubrieken van kosten en baten van lokale 

bedrijventerreinen 

De ontwikkeling en het beheer van een bedrijventerrein is een intensief proces waarbij het 

economisch aspect een voorname rol bekleedt. Vooreerst is er natuurlijk de vraag naar de financiële 

haalbaarheid van de ontwikkeling en het (duurzaam) beheer van een bedrijventerrein. Dit werkstuk 

wil dan ook een overzicht geven van de kosten en baten die gepaard gaan met de ontwikkeling en 

het beheer van een lokaal bedrijventerrein. Het gaat daarbij niet enkel om de kasstromen, maar 

zeker ook over de maatschappelijke kosten en baten.  

4.1. Kosten 

Afhankelijk van de specificiteit van het gebied waar het bedrijvenpark zal worden ontwikkeld kan het 

interessant zijn om de gronden al te verwerven vooraleer het vergunningentraject te doorlopen 

(bvb. huizen naast brownfield). In andere gevallen is het beter te wachten met de aankoop van 

gronden en het uitvoeren van mogelijke onteigeningen tot na het beëindigen van het 

vergunningentraject. In de realiteit blijkt echter dat het vergunningentraject vaak parallel loopt met 

de verwerving van de gronden. 

Het vergunningentraject is een belangrijke stap in het ontwikkelingsproces van het bedrijventerrein. 

In de voorbereidingsfase is het belangrijk om na te gaan of er nog een ruimtelijk uitvoeringsplan 

moet opgemaakt worden vooraleer met de eigenlijke ontwikkeling van het terrein kan worden 

gestart. Voor een lokaal bedrijventerrein volstaat het om een gemeentelijk RUP op te stellen (indien 

dit nog niet bestaat). Daarnaast dient mogelijks een plan-MER te worden opgesteld en moeten een 

aantal vergunningen (milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning,…) worden aangevraagd.  

De ontwikkelaar kan subsidies aanvragen ter ondersteuning van de ontwikkeling van het 

bedrijventerrein. De subsidiegelden zelf situeren zich natuurlijk langs de batenzijde, maar het 

subsidietraject herbergt ook een aantal kostencomponenten.  

Het opstellen van het subsidiedossier kost tijd. Zo moet voor elk bedrijventerrein, waarvoor subsidies 

worden aangevraagd voor de aanleg en het beheer, een inrichtings-, een uitgifte- en een beheerplan 

opgesteld worden.  

Daarnaast worden de gronden, waarop de subsidiabele werken worden uitgevoerd, ingelijfd bij het 

openbaar domein.  
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Een andere voorwaarde waaraan - binnen het huidige subsidiebesluit1 - voldaan moet zijn voor het 

verkrijgen van subsidies, is dat het bedrijventerrein CO2-neutraal is. Het lijkt wenselijk dat de 

beheerder maatregelen neemt om de CO2-neutraliteit van het terrein te garanderen. Het is namelijk 

de beheerder die in gebreke blijft als de individuele bedrijven niet CO2-neutraal zijn. 

Op sommige (verlaten) terreinen staan vaak nog panden die moeten gesloopt worden. De kosten die 

gepaard gaan met het slopen van die panden moeten uiteraard in rekening worden genomen. 

Op terreinen van archeologisch belang dient de hele site aan een archeologisch onderzoek te 

worden onderworpen alvorens het bedrijvenpark in te richten. 

De gronden dienen bouwrijp gemaakt te worden. 

Er moet voorzien worden in interne en externe nutsinfrastructuur. Het gaat hier m.a.w. om de 

nutsinfrastructuur op, van en naar het bedrijventerrein. 

Voor wat betreft de waterhuishouding dient te worden voorzien in een gescheiden rioleringsstelsel: 

RWA2-riolering en DWA3-riolering. Er moeten afwateringsgrachten worden aangelegd en er moet 

voorzien worden in watertoevoer voor de brandweer (waterbekkens,…). Nog op het vlak van 

waterhuishouding kan bijvoorbeeld ook nagedacht worden over de aanleg van een retentiebekken 

en het installeren van een collectieve waterzuiveringsinstallatie.  

Ook in het kader van de energiehuishouding dienen een aantal faciliteiten te worden voorzien: 

toevoer van grijze en/of groene stroom, aardgas, etc. In het licht van de verduurzaming van het 

bedrijventerrein en om te voldoen aan de vereiste van CO2-neutraliteit kan de beheerder samen met 

de bedrijven voorzien in zonnepanelen, windmolens of andere alternatieve energiebronnen. 

Tenslotte dient ook nog melding gemaakt te worden van de overige nutsinfrastructuur: 

glasvezelkabels, breedband, telefonie, etc. 

Naast de nutsinfrastructuur moeten er natuurlijk ook kosten gemaakt worden voor de aanleg van 

interne en externe ontsluitingsinfrastructuur, m.a.w. de ontsluiting van het terrein voor 

verschillende gebruikers en vervoersmodi. Het gaat daarbij om: auto- en vrachtverkeer, fietsverkeer, 

voetgangers, openbaar vervoer en eventuele ontsluiting via goederensporen of waterwegen. 

Een maatschappelijke (mobiliteits)kost die mogelijks gepaard gaat met de ontwikkeling van het lokale 

bedrijventerrein is de toename van het verkeer in de omgeving van het nieuw aan te leggen 

bedrijvenpark. 

Tezamen met de ontsluiting van het terrein dient ook te worden voorzien in (gezamenlijke) 

parkeergelegenheid en straatmeubilair: verlichting, verkeersborden/bewegwijzering, banken, 

afvalvoorzieningen, kunstwerken, etc. 

                                                           
1
 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijventerreinen (BS 5 juli 

2007). 

2
 RWA = regenwaterafvoer 

3
 DWA = droogwaterafvoer 
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De groenaanleg is een andere kostenpost. Het gaat daarbij om het aanleggen van zicht- of 

groenassen, laanbeplanting, etc. Het groen kan een attractieve meerwaarde betekenen voor 

geïnteresseerde ondernemingen en dient als visualisering van het parkkarakter. 

Eens het terrein aangelegd, is het natuurlijk van belang te voorzien in onderhoud van het 

bedrijvenpark. Hierbij denkt men al gauw aan het onderhoud van grijs en groen ofte het onderhoud 

van wegen en groenvoorzieningen.  

Dit onderhoud van grijs en groen kan tezamen met heel wat andere initiatieven onderdeel vormen 

van parkmanagement op het bedrijventerrein. Het parkmanagement waakt dus over de kwaliteit van 

het bedrijventerrein en kan op die manier de duurzaamheid van het terrein bevorderen. Daarbij is 

het belangrijk om samenwerking tussen bedrijven onderling en met andere stakeholders 

(terreinbeheerder, gemeente, intercommunale, etc.) te initiëren, te stimuleren en te continueren. In 

dat opzicht is er dan ook nood aan een persoon (bvb. parkmanager) of entiteit (bvb. beheerscomité, 

gemeente, ondernemersclub, etc.) die het parkmanagement voor zijn rekening neemt en 

clusteracties op poten zet. Mogelijke initiatieven zijn: collectieve beveiliging, collectief 

groenonderhoud, gezamenlijke afvalophaling, terreinpromotie, jobbeurs, etc. 

4.2. Baten 

Bij het inplanten van een nieuw bedrijventerrein kan de voorkeur worden gegeven aan de 

revitalisering van een brownfield of een verouderd bedrijventerrein. Op die manier kan een geheel 

van verwaarloosde en/of onderbenutte gronden herontwikkeld worden, zodat zij opnieuw 

aangewend kunnen worden voor economische activiteiten. Daarenboven kan de revitalisering 

bestempeld worden als een directe investering in de ruimtelijke kwaliteit van een stad of dorp, want 

door die revitalisering wordt gezorgd voor een betere landschappelijke inpassing van het terrein en 

verhoogt de kwaliteit van wonen, werken, recreëren en ondernemen. 

De ontwikkelaar van een bedrijventerrein haalt een groot deel van zijn inkomsten uit de verkoop of 

verhuur van de kavels. In plaats van de kavels te verkopen of te verhuren kunnen zij ook in erfpacht 

of concessie worden gegeven. 

Voor de ontwikkeling en het beheer van een bedrijventerrein kan de ontwikkelaar/beheerder beroep 

doen op subsidies van de Vlaamse Overheid. Zoals vermeld in het subsidiebesluit van 16 mei 2007 

bedraagt de subsidie voor de aanleg van een bedrijventerreinen 30% van de kostprijs van de werken 

en de kosten. De subsidie voor een strategisch bedrijventerrein (verouderd bedrijventerrein, 

brownfield, wetenschapspark,…) bedraagt 60 % van de kostprijs van de werken en de kosten. Onder 

meer volgende werken komen in aanmerking voor subsidiëring: het bouwrijp maken van het terrein, 

de aanleg van wegen en openbare parkeerplaatsen, het aanleggen van een rioleringsstelsel, etc. 

Bovenop de subsidie voor de aanleg van het bedrijventerrein kunnen ook subsidies aangevraagd 

worden voor het beheer van dat terrein. Die subsidie bedraagt 10 % van de beheerskosten. 

Het nastreven van een duurzame ruimtelijke planning teneinde een kwalitatief hoogstaand en 

duurzaam bedrijventerrein in te richten en op lange termijn te behouden. Daarbij is het uitgangspunt 

niet zozeer functiescheiding, maar veeleer functiemenging. Op die manier kan een ruimte gecreëerd 
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worden waar het goed is om te ondernemen en te werken, maar die tegelijk ook zorgt voor 

mogelijkheden tot recreatie en waarbij de omgeving aantrekkingskracht uitoefent op bewoners. 

Uiteraard zorgt een nieuw lokaal bedrijventerrein voor extra tewerkstelling in de gemeente/regio. 

Daarbij kan zowel de directe, indirecte als geïnduceerde tewerkstelling in ogenschouw worden 

genomen. 

Tewerkstelling is een van de basiscomponenten van toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde 

geeft een beeld van de welvaart en het welzijn van de gemeente, en het surplus aan toegevoegde 

waarde dat ontstaat door de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein kan dan ook bestempeld 

worden als een maatschappelijke baat. 

Natuurlijk haalt de gemeente ook extra belastinginkomsten binnen indien een nieuwe bedrijvenpark 

wordt aangelegd. De gemeenten kunnen thans echter enkel opcentiemen heffen op de 

personenbelasting, niet op de vennootschapsbelasting. Dit leidt tot een inkomstenverlies voor de 

gemeenten, aangezien de gemeentelijke fiscale basis wordt aangetast door o.m. de 

vervennootschappelijking van het economisch leven. De gemeenten trachten dat inkomensverlies te 

compenseren door tal van lokale belastingen te heffen op economische activiteiten: belastingen op 

bedrijfsoppervlakte, op het gebruik van het openbaar domein (terrassen), enz. 

De ontwikkeling van  een nieuw bedrijventerrein kan een nieuwe dynamiek doen ontstaan binnen de 

gemeente omwille van: de aanwezigheid van ondernemerschap, betere ontsluitingsinfrastructuur, 

etc. 

Ook een duurzaam beheer van het terrein levert ongetwijfeld baten op. Buurtbewoners kunnen zich 

‘verzoenen’ met het bedrijvenpark omwille van bijvoorbeeld: de ‘groene’ ontwikkeling van het 

terrein (bvb. door aanleg van groenstroken en wandelpaden), de recreatiemogelijkheden op het 

terrein (bvb. sporthal, fitness, etc.), de mogelijkheid om te werken in de eigen streek, etc. Een 

‘duurzaam’ terrein zorgt ook voor een betere werkomgeving, en dat is dan weer gunstig voor de 

werknemers. Ook de ondernemers profiteren van een duurzame ontwikkeling van het terrein. Zo is er 

de kostenbesparing die bedrijven ten gevolge van samenwerking kunnen bewerkstelligen. Dit 

kostenbesparende effect kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van schaalvoordelen of het inzetten van 

bijproducten als grondstof in een ander proces. Interbedrijfssamenwerking heeft bovendien vaak een 

positieve weerslag op de waarde van bedrijfsgebouwen en bedrijfsgronden. Daarnaast kan het 

duurzaam imago ook leiden tot een betere relatie met de klant. Dat imagovoordeel geldt natuurlijk 

ook voor de gemeente, ontwikkelaar, beheerder en andere bij het bedrijvenpark betrokken 

stakeholders. 

In het kader van een duurzaam beheer van het bedrijventerrein kunnen de bedrijven ook aandacht 

besteden aan het uitwisselen en valoriseren van reststromen. Daarbij komt het cradle to cradle 

principe op de voorgrond, waarbij de centrale gedacht is dat alle gebruikte materialen na hun leven 

in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Trekken we deze filosofie 

door naar het bedrijventerrein, dan kan worden gesteld dat materialen die bij het ene bedrijf als 

reststroom voortkomen uit het productieproces, bij een ander bedrijf dienst kunnen doen als 

grondstof voor het productieproces. 



10 

 

Om het duurzaam beheer van het bedrijventerrein in goede banen te leiden is er nood aan 

parkmanagement (evt. georganiseerd door gemeente, terreinbeheerder, intercommunale,…). Het 

parkmanagement fungeert in eerste instantie als een soort ‘ombudsman’ waardoor bedrijven over 

een duidelijk aanspreekpunt beschikken om de kleine en grote problemen te signaleren. Vanuit het 

parkmanagement kunnen ook (duurzame) clusteracties op poten worden gezet die voordelig zijn 

voor de bedrijven, maar ook voor de werknemers, omwonenden, gemeente, etc. Het 

parkmanagement kan onder andere gefinancierd worden door bijdragen van de bedrijven. Deze 

financiering kan dan gezien worden als een bron van inkomsten voor degene die het 

parkmanagement organiseert. 

 

5. Een reeks eerste conclusies uit de drie cases 

Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen we naar de oplijsting hierbij gevoegd. 

5.1. De globale kosten 

De twee grote kostenposten zijn de verwervingskosten en de interne ontsluitingsinfrastructuur en 

nutsinfrastructuur. Naargelang het geval (dure onteigening of niet; dure aankoop gronden) kunnen 

de verwervingskosten zeer hoog oplopen (tot meer dan de helft van de totale kosten). Dit is zeker 

het geval indien men woongebieden en/of woonuitbreidingsgebieden moet gaan aansnijden 

(Dorpsveld, Diepenbeek). 

Opvallend is dat de groenbeplanting (aanleg kosten) eerder een miniem aandeel inneemt in het 

geheel van de kosten (1 tot 3%). 

Het jaarlijks onderhoud van groen ligt tussen de 4.000 euro en 8.000 euro per jaar.  

In de drie cases is nog niet echt sprake van een substantiële kost van parkmanagement. Enkel in de 

KMO-zone De Lozen Boer (Lochristi) vinden we een jaarlijks parkmanagementkost van 15.000 euro. 

Verduurzaming (groenaanleg, –onderhoud en parkmanagement) van lokale bedrijventerreinen zullen 

snel oplopen tot 25.000 euro per jaar.  In de drie cases vinden we geen cijfers m.b.t. het 

subsidietraject (naargelang het geval 25%, 30% en 40% van het investeringsbedrag). Het aanvragen 

van subsidies heeft ongetwijfeld zijn prijs, maar aangezien veel van de plannen, die door het 

subsidiebesluit worden gevraagd, sowieso worden opgesteld door de ontwikkelaars - en dat 

onafhankelijk van het subsidiebesluit - is deze kost al bij al beperkt. Hier dient echter uitzondering 

gemaakt te worden voor het opstellen van een deelplan CO2-neutraliteit dat enkel toe te wijzen is 

aan het huidige subsidiebesluit. De kost voor het opstellen van een CO2-neutraliteit actieplan is 

afhankelijk van het ambitieniveau van de ontwikkelaar van het bedrijventerrein. In wezen kan die 

zich beperken tot het overnemen van de tekst van het besluit in de verkoopsovereenkomst. Maar het 

is natuurlijk verkiesbaar om een meer uitgekiend plan samen te stellen dat toelaat aan de individuele 

bedrijven om zo kostenefficiënt mogelijk CO2-neutraal te worden. Algemeen genomen kan gesteld 

worden dat het opstellen van een deelplan CO2-neutraliteit ongeveer 15 mandagen in beslag neemt. 
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Hoewel de kostenplaatjes voor Erpe-Mere en Diepenbeek nog een aantal hiaten hebben, toch 

kunnen we volgend beeld ophangen. 

Tabel: kostprijs voor aanleg, uitgifte, beheer van een lokaal bedrijventerrein 

 Globale kost per m² 

Diepenbeek 

Lochristi 

Erpe-Mere 

20 euro 

29 euro 

16 euro 
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Tabel: Kostenposten Diepenbeek (Dorpveld I) 

 

De grootste kostenposten zijn: de kosten voor verwerving van de gronden, de kosten voor de interne 

nutsinfrastructuur (riolering, watertoevoer, telefonie, elektriciteit, enz.) en de interne 

ontsluitingsinfrastructuur (aanleg van wegen, fietspaden, voetpaden, e.d.m. op het terrein). De 

kosten voor de aanleg van wegenis en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel werden in 1 

rubriek vervat, omdat de verkregen cijfers voor die kostenposten niet konden worden opgesplitst. 
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Tabel: Kostenposten Lochristi (Lozen Boer) 

De grootste kostenposten zijn: de kosten voor verwerving van de gronden, de kosten voor de interne 

nutsinfrastructuur (riolering, watertoevoer, telefonie, elektriciteit, enz.) en de interne 

ontsluitingsinfrastructuur (aanleg van wegen, fietspaden, voetpaden, e.d.m. op het terrein). 
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Kostenposten Erpe-Mere (Oudenaardesteenweg) 

 

De grootste kostenposten zijn: de kosten voor verwerving van de gronden, de kosten voor de interne 

nutsinfrastructuur (riolering, watertoevoer, telefonie, elektriciteit, enz.) en de interne 

ontsluitingsinfrastructuur (aanleg van wegen, fietspaden, voetpaden, e.d.m. op het terrein). De 

kosten voor de aanleg van wegenis en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel werden in 1 

rubriek vervat, omdat de verkregen cijfers voor die kostenposten niet konden worden opgesplitst. 
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Rekeninghoudend met een aantal nog ontbrekende detailinfo mag men stellen dat de globale kost 

tussen 25 en 35 euro per m² ligt (bruto-oppervlakte). Een lokaal bedrijventerrein van 5 ha zal dus snel 

oplopen tot 1,25 miljoen en 1,75 miljoen euro. Dit is een substantieel hoge kost. 

Bekijken we het investeringsbedrag voor het bouwrijp maken van het lokaal bedrijventerrein, dan 

zijn vandaag volgende cijfers oriënterend (basis: Studie Gavere, 2008). 

 Investeringskost 

KMO-wegen 

Uitbouw zone groenbuffers 

Waterberging 

grondwerken 

1.000 euro/lopende meter 

10 euro/m² 

80 euro/lopende meter 

8 euro/m³ 

 

Een globale investeringskost loopt dan ook snel op tot 20 euro/m². Het is dan ook opletten m.b.t. de 

prijs aankoop van gronden voor een KMO-zone. Dit kan gaan van 3 euro (‘magere’ 

landbouwgronden) tot 30 euro per m². Dit betekent dat na bouwrijp maken men verkoopprijzen op 

een bedrijventerrein zal aantreffen van 35/40 euro/m² tot boven de 50 euro/m². Dit zijn reeds forse 

bedragen voor lokale bedrijventerreinen. Deze kost van bedrijventerreinen zorgt ervoor dat de 

ontwikkelaars op zoek gaan naar formules waarbij specifieke ontwikkelingsbedrijven de taak van 

ontwikkeling en management op zich nemen. Ontwikkelingsbedrijven kunnen immers de BTW 

recupereren. 

Ook uit de bijkomende onderzoeken, uitgevoerd door de masterstudenten blijken kosten voor 

aanleg, uitgifte en beheer van lokale bedrijventerreinen hoog te liggen (vb. Bost Gallic te Tienen (4,6 

ha), ontwikkeld door POM/GOM Vlaams Brabant: 2 miljoen euro; Meuleweg Damme (4,5 ha): 0,8 

miljoen euro; Mispelaere Zomergem (4,8 ha): 3 miljoen euro;…). 

De verschillen zijn vooral het gevolg van de verschillen in de verwervingskosten en uitrustingskosten. 

Ook blijken er kleine regionale verschillen te bestaan, doch in globo wegen deze niet op t.o.v. de 

algemene vaststelling dat de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein duur is en feitelijk niet 

zoveel verschilt met de uitbouw van regionale bedrijventerreinen (uit gesprekken met 

ontwikkelaars). 

5.2. De economische baten 

Het is opvallend dat er moeilijk een typologie kan worden doorgevoerd van de bedrijven die er zich 

vestigen. Het gaat van zowel bedrijven in de sfeer van de bouwnijverheid over metaalverwerkende 

bedrijven, voedingsbedrijven, landbouwgebonden bedrijven, tot allerhande dienstverlenende 

bedrijven waarvan het grootste deel een lokale tot regionale markt bedienen. 

Een groot deel is niet zozeer ‘nieuw’ te noemen, maar het gaat eerder om ‘hervestiging’ van 

bedrijven die geen voldoende ruimte hadden op hun vorige locatie (vaak toen gesitueerd in de 

stedelijke en landelijke kernen). In ieder geval zorgen deze KMO-georiënteerde bedrijven voor de 

lokale en regionale welvaart. Het grootste deel van de tewerkstelling op lokale bedrijventerreinen 

wordt ter plekke (in de regio) gerecruteerd. Dit blijkt uit bevraging. 
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Bij quasi alle bedrijventerreinen is de weg de enige transportmodi. Goederentransport gebeurt via de 

weg. Hoewel vele terreinen redelijk goed aangesloten zijn op het openbaar vervoer, blijken de 

meeste arbeidskrachten op eigen kracht (met auto, bromfiets, fiets) naar het werk te komen. Vele 

lokale bedrijventerreinen zijn uitgewerkt met geringe belangstelling voor de parkeerproblematiek en 

een veeleer onveilige verkeersgeleiding. 

KMO-zones blinken uit door de afwezigheid van mogelijke clustering. Economische clustering (met 

andere KMO’s op het terrein) en ecologische clustering (craddle to craddle) vinden we niet terug. 

Hier moet nog een serieuze stap worden gezet in de verduurzaming van lokale bedrijventerreinen. 

Tabel: toegevoegde waarde per werknemer (productiviteit), 2007 (zie berekening, bijlage tabel) 

 Toegevoegde waarde/werknemer 

Diepenbeek 

Lochristi 

Erpe-Mere 

81.888 euro 

74.006 euro 

86.505 euro 

 

Interessant is wel dat in de drie cases de toegevoegde waarde van een lokaal bedrijventerrein niet zo 

erg verschillend is. De toegevoegde waarde per werknemer situeert zich tussen 74.000 euro en 

87.000 euro. Het kleinste terrein, Erpe-Mere, heeft de hoogste toegevoegde waarde per werknemer, 

terwijl het grootste terrein (Lochristi) de kleinste toegevoegde waarde heeft per werknemer. 

Uiteraard speelt de aard van de bedrijvigheid een grote rol in de grootte-orde van de toegevoegde 

waarde. Indicatief zijn de cijfers wel te noemen. Indien men een lokaal bedrijventerrein heeft van ca. 

5 ha groot, verdeeld over 20 loten, met een gemiddelde tewerkstelling van acht arbeidskrachten, dan 

ligt dit op 160 jobs (32 jobs/ha); en een toegevoegde waarde van 13 miljoen euro wat een jaarlijkse 

return naar de schatkist betekent van minimaal ca 4 miljoen euro (eigen berekeningen). Hoeveel er 

jaarlijks in de lokale economie komt als gevolg van dergelijk economische plek is niet onderzocht. 

Verder kunnen nog volgende algemene conclusies met betrekking tot toegevoegde waarde gemaakt 

worden: 

 heel wat bedrijventerreinen kampen met het probleem van zonevreemde bedrijven, 

percelen en/of bebouwing, zo ook de lokale bedrijventerreinen. Dit is een ernstige 

problematiek. Die problemen kunnen betrekking hebben op de milieu- of 

bouwvergunningstoestand, uitbreidingsbehoefte, hinder voor omwonenden, schaalgrootte, 

etc.  In dat opzicht is het belangrijk om te streven naar een oplossing voor dit probleem en 

dat via duurzame bestemmingswijziging; 

 lokale bedrijventerreinen worden vaak geconfronteerd met een complexe ruimtelijke 

planning. Er zijn heel wat plannen (gewestplannen, BPA’s, gemeentelijk RUP, etc.) die de 

ruimtelijke planningscontext van lokale bedrijventerreinen bepalen en dat zorgt vaak voor 

complexe situaties; 

 de ontwikkelaars merken terecht op dat we in een kosten-baten studie ook rekening moeten 

houden met zgn. intercalaire periodes. Wanneer een ontwikkelaar bepaalde investeringen 
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doet, bvb. het verwerven van gronden, dan duurt het vaak nog een hele tijd alvorens kan 

overgegaan worden tot de verkoop van die gronden. In die tussentijdse periode (vaak 5 à 6 

jaar) heeft de ontwikkelaar het geld dat hij besteed heeft aan de grondverwerving niet in kas. 

Enerzijds heeft hij dus minder financiële middelen te zijner beschikking, maar anderzijds derft 

hij gedurende die periode ook intresten; 

 een andere opmerking van ontwikkelaars heeft betrekking op de inzet van mankracht door 

de ontwikkelaar en/of beheerder. De ontwikkelaar wordt gedurende het hele 

ontwikkelingsproces van een bedrijventerrein geconfronteerd met heel wat kosten 

(verwerven van gronden, aanleg wegenis, etc.), maar uiteraard is er ook nog de kost die het 

inzetten van mankracht voor back-office activiteiten (bvb. administratie) met zich 

meebrengt. 

 

6. Naar een verduurzaming van lokale bedrijventerreinen 

Vlaanderen staat vandaag nog niet ver inzake verduurzaming van lokale bedrijventerreinen. Er zijn 

veel intenties, dat wel, doch de uitbouw van een goed functionerend lokaal 

bedrijventerreinmanagement is nog maar hier en daar beproefd inzonderheid door intercommunales 

voor streekontwikkeling die dit reeds in het kader van de aanleg en beheer van regionale 

bedrijventerreinen hier en daar opgestart hebben. Indien de opportuniteit zich voordoet, lijkt het 

goed - met het oog op economische en ecologische clustering vanuit het beheer van de lokale 

bedrijventerreinen – een lokaal bedrijventerrein te laten aansluiten met een regionaal 

bedrijventerrein. Trouwens, de vraag moeten we stellen of het onderscheid tussen een lokaal en een 

regionaal bedrijventerrein in Vlaanderen verder moet aangehouden worden. De fasegewijze aanpak 

vanuit een verzelfstandig (autonoom) bedrijf (zoals we dit vinden in Diepenbeek, zie evolutie 

Dorpsveld I naar II) lijkt te verkiezen en vanuit een grondregie-orgaan. Vanuit de contouren van een 

algemene planvisie waar ruimte voor economische ontwikkeling wordt geschapen, probeert men via 

een strikt budgettair programma en een grondbank lokale bedrijventerreinen te operationaliseren 

i.f.v. de lokale tot regionale markt. Het is evident dat dit best in handen gegeven wordt van een 

ruimtelijk managementteam waar zowel de lokale overheid als (semi-)privé-partners bij worden 

betrokken. 

Intercommunales zijn vanuit hun statuut goed geplaatst om dit ruimtelijk management te trekken. 

Doch het kan ook vanuit lokale besturen zelf worden opgestart waarbij het gebruik van meer 

flexibele planningstructuren dringend nodig zijn (flexibele RUP). 

Tenslotte willen we stellen dat in het kader van de opstartactiviteiten rond het volgend Ruimtelijk 

Structuurplan 2020-2050 we rekening moeten houden met de toenemende ruimtedruk.  Aldus 

moeten we best streven naar een zo hoog mogelijke ruimteproductiviteit in combinatie met een zo 

laag mogelijke milieudruk. Deze moeilijke evenwichtsoefening is een “challenge” voor alle 

bedrijventerreinen in Vlaanderen, ook voor de lokale bedrijventerreinen. 

In een apart deel bevinden zich de terreinschetsen van de vier pilootterreinen 
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Bijlage: toegevoegde waarde 

Toegevoegde waarde ontstaat als het verschil tussen: 

 de waarde van de geproduceerde en verkochte goederen en diensten 

 en de waarde van de aangekochte en verbruikte goederen en diensten 

In deze studie wordt de toegevoegde waarde berekend volgens de verdeling ervan over de 

verschillende productiefactoren. De (bruto) toegevoegde waarde vanuit het standpunt van de 

verdeling is gelijk aan de som van de personeelskosten, de financiële kosten van het vreemd 

vermogen, de belastingen, de toegevoegde winst en de niet-kaskosten. 

De berekening die in deze studie wordt gehanteerd is gebaseerd op Ooghe & Van Wymeersch (2003) 

en wordt weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Rubriek Code (VOL)  Code (VKT) 

Personeelskosten <62>  <62> 

Financiële kosten van het vreemd 

vermogen exclusief subsidies 

  I650I + <651> + 

<652/9> = 65 

Belastingen 

 

 

 

 I9134I – I77I + 

I9138I = 67/77 

I640I + I641/8I = 

I640/8I 

Toegevoegde winst of verlies 

 

<9904> 

- I740I 

 

 

- I649I 

- I75I 

 

 

 

- I76I 

- <66> 

- I780I 

+ I680I 

 

 

 

  

<9904> 

- I740I 

 

 

- I649I 

- I75I 

 

 

 

- I76I 

- <66> 

- I780I 

+ I680I 

Niet-kaskosten van bedrijfsaard 

exclusief voorzieningen voor 

pensioenen en subsidies 

I630I 

+ <631/4> 

+ <635/7> 

 I630I 

+ <631/4> 

+ <635/7> 

Toegevoegde waarde = TW  = TW 

 

VOL = volledig model van jaarrekening 

VKT = verkort model van jaarrekening 

TW = toegevoegde waarde 

I650I 

+ <651> 

+ <652/9> 

- I77I 

+ I9138I 

+ I641/8I 

I9134I 

I640I 
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De cijfers, die gebruikt worden ter berekening van de toegevoegde waarde van de lokale 

bedrijventerreinen, zijn steeds afkomstig uit de jaarrekening van de desbetreffende ondernemingen. 

De meeste van deze jaarrekeningen worden beschikbaar gesteld door de Balanscentrale van de 

Nationale Bank van België. 
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